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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durumu Değerlendirmesi

Grubumuz yarışma günü kullanılacak sistemin yapıtaşlarını önemli bir kısmını somut 

olarak üretmiş, yarışma gününe kadar kalan süreci bu sistemlerin geliştirilmesine 

ayırmıştır. Sistem yapısı kritik tasarım raporu (KTR) ile birlikte büyük ölçüde ortaya 

çıkarılmış, üretilen sistem yapıtaşlarının performans olarak en üst düzeye çekilmesi ve 

algoritma kullanım stratejisi için çalışılmaya başlanmıştır. Bulunduğu aşama itibari ile 

grubumuz, yarışma günü en üst dereceyi hedeflemektedir. Aşağıda, grubumuz 

tarafından yapılan çalışmalar ana sistemin üretimi ve bu sistemin performans arttırımı 

için yapılan yan çalışmalar üzerinden iki bölüm olarak anlatılmıştır. 

2.1. Ana Sistem 

Üzerinde çalıştığımız derin öğrenme ve makine öğrenmesi tabanlı ana sistemimiz 

temel olarak şu işlevi görür: Komite tarafından verilecek resimleri girdi olarak alır ve 



 

 

bunlar üzerinden hedeflenen objeleri tespit edip bize çıktı olarak verir. Grubumuz 

KTR aşamasına kadar bir derin öğrenme tabanlı bir de makine öğrenmesi tabanlı iki 

algoritma üretmiştir. Halihazırda bu algoritmaların ana sistem olarak ayrı ayrı 

kullanımı sağlanmış olup, en iyi performansı elde etmek algoritmaların kombine 

olarak çalıştırılması hedeflenmektedir. Bu algoritmalar hakkında daha detaylı için 

algoritmalar bölümüne, KTR aşamasına kadar alınmış olan sonuçlar için sonuçlar 

bölümüne bakabilirsiniz. 

Grubumuz, ana sistem tarafından kullanılacak ve üzerinde eğitim yapılacak veri setine 

büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda komite tarafından verilen veri setinin 

genişletilmesi ve sistemimizi yanlış yönlendirecek hatalı verilerin elenmesi üzerine 

ayrıca çalışmıştır. İlk olarak, komite tarafından verilecek veri setine katkıda 

bulunabilecek uygun veri setleri litaratürde araştırılmıştır. Şu veri setlerinin 

performans üzerindeki etkisi araştırılıp kullanımı incelenmektedir: Stanford Drone 

Dataset [1], DOTA [2], EPFL MMSPG drone Dataset [3]. Yarışma günü paylaşılacak 

veri setinin hazırlık aşamasındaki veri setine benzer olmasını beklemekteyiz. İkinci 

olarak, grubumuz verilen veri seti üzerindeki sistemi yanıltıcı etiketleri giderme 

üzerine çalışmıştır. Hazırlık aşamasında verilen veri setinde yanlış etiketlerin 

genellikle yaya ya da aracın tespit edilmesinin fotoğraf karesine tamamının girmesi 

beklenmesi şeklinde olmuştur. Yani grubumuz, fotoğraf karesine önemli bir kısmı 

giren etiketlenmemiş objeler üzerine önlem almıştır. Grubumuz online etiketleme 

platformu “Labelbox” [4] üzerinde organize olmuş, KTR öncesi aşamada verilmiş veri 

seti üzerindeki ek etiketlemeleri yapmıştır.  

2.2. Yardımcı Kısımlar 

Grubumuz en yüksek performans hedefi doğrultusunda, ana sistemi tamamlayıcı 

kısımlar üretmiştir. Bu arayüzlerden ilk olanı yarışma günü sistem stratejisini 

belirleyecek sonuçların görsel ve istatistiksel açıklamalarını sunacak sistemdir. 

Yarışma günü verilecek veri setinde etiketler olmayacağı için grubumuz bu yardımcı 

sistemi kullanmayı hedeflemektedir. Bu sistemimizde kullandığımız açıklanabilir 

yapay zeka algoritmaları sayesinde algoritma çıktılarını yorumlayabilecek ve gözden 

geçirme fırsatı bulacağız.  

Üretilen diğer yardımcı sistemimiz yarışma günü alacağımız çıktı performansına göre 

eğitilmiş farklı modellerin kombinasyonudur. Bu sistem sayesinde yarışma günü için 

hazırlayacağımız esnek olması planlanan sistemimiz yarışma süresince son halini 

alacak, oluşturulmuş alternatif planlar elenecek, ve sonuçları bu sistem doğrultusunda 

teslim edilecektir. 

 

3. Algoritmalar ve Sistem Mimarisi 

3.1. Algoritmalar 

3.1.1. Derin Öğrenme Algoritması 

Bilgisayarla görü alanında yapay zeka çözümleri günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu alanda özellikle derin öğrenme algoritmaları geleneksel 

yöntemlere karşı üstünlüğünü ispat etmiştir. Geniş veri seti kullanılarak eğitilen bu 

komplex algoritmalar sayesinde yüksek performans ile nesne tespiti yapılması 

sağlanmıştır. Ayrıca bu öğrenme yönteminde girdi tipinin resim olduğu 

durumlarda Konvolüsyonel Sinir Ağlarının (Convolutional Neural Networks) 



 

 

başarısı ön plana çıkmıştır. Biz de ön tasarım aşamasında literatürde bulunan ve 

başarısını yarışmaya benzer veri setlerinde ve görevlerde ispatlamış derin öğrenme 

tabanlı yöntemleri kullanarak kendi algoritmamızın temelini oluşturduk. 

Oluşturduğumuz ilk algoritmada YOLO [5] temelli bir mimari kullandık . 

3.1.2. Makine Öğrenme Algoritması 

Derin öğrenme yöntemlerine ek olarak standart makine öğrenme yöntemlerinin de 

bilgisayar ile görü alanında başarısı ispatlanmıştır. Genelde bilgisayarla görü 

literatüründe bulunan filtreleme işlemleri ile kullanılan bu yöntemler, daha basit 

olan görevlerde daha iyi sonuçlar verebilmiştir. Özel olarak bu yarışmada derin 

öğrenme yöntemlerine ek olarak bu yöntemleri incelememizin sebebi de 

yarışmadaki iniş bölgelerinin tespitinin daha açık ve az dataya ihtiyaç duyan bir 

görev olmasıdır.  Bu bölgeler komite tarafından sağlanan dökumanda belirli 

renklendirmeler çerçevesinde sunulmuş olduğu için test ve eğitim verisinde olan 

farklılıklar yalnızca kamera açısı ve parlaklık gibi basit değişimlerden oluşacaktır. 

Bu doğrultuda biz de takım olarak daha basit olan bu görevde standart makine 

öğrenme yöntemlerinden Support Vector Machine (SVM), bilgisayarla görü 

literatüründeki öznitelik çıkarım yöntemlerinden Histogram of Gradients (HoG) 

kullanarak algoritmamızı oluşturduk. 

3.1.3. Öğrenme Transferi Algoritması 

Derin öğrenme yöntemlerinin sıfırdan inşa edilmesi ve eğitilmesi mimarinin 

kompleksliği ve veri setlerinin kıtlığı açısından zordur. Bu sebeple hem akademide 

hem de endüstride önceden eğitilmiş modellerin kullanımı Öğrenme Transferi 

(Transfer Learning) yöntemleriyle oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu yöntemler 

sayesinde literatürde bulunan önceden eğitilmiş modeller, benzer veri setleri 

üzerinde küçük güncellemeler ile kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu modeller 

yeni eğitilecek model parametrelerine avantajlı başlangıç noktaları sağlayarak 

performansı optimize etmektedir. Bu sebeple biz de literatürde benzer veri setleri 

üzerinde eğitilmiş modelleri gerekli güncellemeler ile nihai modelimize entegre 

ettik. 

3.1.4. Açıklanabilir Çıktı Algoritması 

Takımımızın uzmanlık alanlarından biri de Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable 

Artificial Intelligence) üzerine yapılacak geliştirmelerdir. Geliştirdiğimiz 

Açıklanabilir Yapay Zeka algoritmaları sayesinde tespit çıktılarına ek, 

anlamlandırmayı ve analizi kolaylaştıran açıklamalar sunmayı sağladık. Aynı 

zamanda kullanım senaryosu düşünüldüğü zaman da bu açıklamalı çıktıların son 

kararın insana ait olduğu durumlarda (çevrimiçi yarışmada olacağı gibi) kritik 

kararların verilmesinde oldukça yardımı olacağı açıktır. 

3.2. Yazılım mimarisi  

3.2.1. Eğitim Mimarisi 

Takımımız ilk aşamada yapay zeka modellerinin eğitimi için kullandığı veri setini 

hazırlamıştır. Bunun için hem yarışma komitesi tarafından verilend veri setinden hem 

de literatürde bulunan benzer veri setlerinden belirli ağırlıklarda faydalanmıştır. Elde 

edilen bu birleştirilmiş veri seti üzerinde de makine öğrenmesi algoritmasının 

genellenebilirliği sağlayacak veri çoğaltma ve ön işleme (data augmentation and 

preprocessing) yöntemleri uygulanmıştır. Derin öğrenme modellerinin eğitimi için 



 

 

farklı eğitim tipleri denenmiştir. Bunlara modeli sıfırdan eğitme ve öğrenme transferi 

ile eğitme tipleri dahildir. Sonuçta elde edilecek farklı modeller yarışma performansını 

maksimize edecek şekilde model kümeleri oluşturulacaktır. 

Bu aşamada model eğitimini farklı görev tipleriyle oluşturmayı hedefledik. Bunlardan 

ilk tanımladığımız görev yarışma tarafından verilen insan-taşıt tanımlamasıdır. İkinci 

görev ise iniş bölgesi tanımlamasıdır. Bu şekilde iki bağımsız görev oluşturarak 

modelimizin gerçek duruma yakın şekilde eğitimi sağlanacaktır. Örnek olarak bir 

bölgenin iniş bölgesi olarak tanımlanmasına rağmen üzerinde insan-taşıt gibi bir cisim 

var ise iniş durumunun müsait olmadığı raporlanmalıdır. Dolayısıyla iniş bölgesi 

tahmini ve nesne tahmini ayrı ayrı yapılmalıdır. Biz de bu iki farklı görevde başarılı 

tahminlemeler üreterek hem yüksek doğrulukta iniş bölgesi ve nesne tanımlamasını 

yapmayı hem de iniş bölgelerinin üzerindeki nesnelere göre iniş durumu 

tahminlemesini en iyi şekilde yapmayı hedefledik. 

3.2.2. Test Mimarisi 

Yapay zeka modellerinin eğitimi sonrasında elde edilen nihai model kümesi yarışma 

komitesi tarafından verilecek görevler üzerinde kullanılır. Test model kümesi 

üzerinden nesne ve iniş bölgesi tespiti çıktıları ayrı ayrı alınacak olup, bu çıktıların 

kesişim durumuna göre iniş durumu tespiti yapılmaktadır. Nihai test modelimiz 

yarışma tarafından belirlenen çıktılara ek olarak bu çıktıların açıklamalarını da 

sunmaktaktır. Bu sayede modelimizin hem zafiyetleri daha anlaşılabilir olacak hem de 

son karar aşamasında modele olan güvenilirliği sağlayacaktır. 

 

Şekil 2:Yazılım Mimarisi Eğitim ve Test Aşamaları Çizeneği 

 

 

 

 



 

 

4. Özgünlük 

Takımımız literatürde başarısını ispatlamış yöntemleri kullanmanın yanı sıra, yenilikçi 

yöntemler geliştirmeyi de oldukça önemsemektedir. Bu doğrultuda kullandığımız ilk 

yeni yöntem, literatürde bulunan yüksek performansa sahip farklı modellerin 

yarışmada verilen görev için en uygun şekilde kombine edilmesidir. Yine bu 

doğrultuda özgünlük kattığımız bir diğer yöntem de öğrenme transferi yöntemiyle 

kullanılacak benzer veri setleri üzerinde önceden eğitilmiş modellerin yarışma verisi 

üzerinde nasıl kullanılacağı ve bu modellerin yarışma veri seti ile nasıl en iyi şekilde 

güncelleneceği üzerine yöntem geliştirmektir. Bunlara ek olarak halihazırda kullanılan 

veri betimleme yöntemlerine ek olarak havadan çekilmiş görüntüleri hedefleyen, 

çekim açısı dolayısıyla oluşacak farklılıkları kapsayarak üretilen bir öznitelik çıkarım 

yöntemidir. Bu sayede sahip olduğumuz veriler daha anlamlı şekillerde eğitilen 

modellere beslenerek daha yüksek performans sonuçları hedeflenmiştir. 

 

Takım olarak en önemsediğimiz yenilikçi çözümümüz ise yarışma tarafından 

belirlenen tahmin çıktılarına ek olarak modelimiz tarafından sağlanan açıklamalı 

çıktılar kullanılarak performansın en üst düzeye çıkartılmasıdır. Örnek olarak 

geliştirdiğimiz modelin bir verideki hangi bölgelere odaklanarak çıktı verdiğini 

görerek, bu bölgelerde yapılacak istatiksel analizler üzerinden eğittiğimiz modelin 

bölgesel başarısı ölçülerek verdiği çıktı güncellenebilecektir. Kattığımız bu 

özgünlüğün yarışma performansımız üzerindeki iyileştirmesini öngörmekle beraber, 

bu özgünlüğün asıl katkısının havacılık alanındaki yapay zeka çözümlerinin tek başına 

güvenilirliğinin yetersiz olduğu ve operatörlere yardımcı çözümlerin ön planda olması 

gerektiği konusundadır. Nitekim gerek sivil havacılık gerekse de askeri havacılık 

alanlarındaki verilecek kararların hayati önem taşıdığı düşünüldüğü zaman, karar 

verecek operatörlere sağlanacak bu tip yardımcı yapay zeka sistemleri kritik rol 

oynayacaktır. Üreteceğimiz çözüm sayesinde modelimiz hem nesne tespiti ve iniş 

durumu ile alakalı tahmin çıktısı verip hem de bu tahminle alakalı gerekli açıklamaları 

operatörlere sağlayarak onların son kararı vermelerine oldukça yardımcı olacaktır. 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Proje sonuç değerlendirmesinde belirtildiği gibi grubumuz ürettiği ana sistemi, KTR 

aşaması öncesi verilen veri seti üzerinde GPU’lar üzerinde başarılı bir şekilde eğitip 

test etmiştir. Eğitim için önceki senenin yarışmasından verilmiş olan hazırlık veri 

setinin yüzde 80’e yakını rastgele seçilip kullanılmış, kalan kısım validasyon için 

saklanmıştır. Elde edilen sonuçlarda tespit doğruluğu için 0.6 IoU eşiği belirlendiği 

takdirde, precision ve recall ortalaması nesne tepiti için yüzde 77.2’ye ulaşmıştır. İniş 

bölgesi tespiti için ise elimizde tamamen etiketlenmiş bir veri seti olmadığı dolayısıyla 

yeterince büyük bir validasyon setimiz olmadığı için kesin doğruluk sonuçları 

vermekten kaçınıyoruz. Buna ragmen iniş tespiti için az sayıda görsel sonuç 

incelendiğinde, sistemimizin bu görevde de oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

Grubumuz geçmiş arka planları açısından yapay zeka algoritmaları üretimi konusunda 

tecrübeli bireylerden oluştuğu için karşılaşılan zorluklardan daha çok, yarışma günü 

oluşabilecek beklenmedik zorluklara karşı önlem almayı hedeflemektedir. Planlana 

önlemler KTR raporunun önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklanmıştır. Bunlara 

veri seti genişletilmesi ve sistemimizi yanlış yönlendirmesi potansiyel verilerin tespiti 

ve giderilmesi örnek verilebilir. Bunlar dışında sunulmuş olan veri setinde yaya ve 

araç sayısı açısından bir dengesizlik mevcuttur. Takımımız bu problemin sonraki 



 

 

zaman diliminde verilecek veriler ile giderilmemesi halinde, veriyi balans etme 

açısından gerekli önlemleri alacaktır. 

Son olarak takımımız yarışmanın bu zaman dilimine kadar geçen vaktinde yarışmaya 

katılabilmek ve yarışma günü en iyi performansı sergilemek için özverili bir şekilde 

çalışmıştır. Bunun dışında yarışma komitesi ve görevli kişiler ile oldukça açık olan 

iletişimden son derece memnundur. Bu doğrultuda, emeği geçen yarışma ekiplerine ve 

sorularıyla yarışmanın verimliliğini artıran tüm takımlardaki arkadaşlara teşekkür 

etmek isteriz. 
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