
 
 

1 
 

 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI  

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

İNAN 

45374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

İçindekiler 

1. Takım Şeması ……………………………………………………………..……......... 3 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi …………………….………….…..……..… 3 

2.1 Yapılan Değişiklikler ……………………………………………………………. 3 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi ………………...………………………....…..… 4 

3.1 Algoritmalar ……………………………………………….……………….….… 4 

3.1.1 YOLOv4-P7 ……………………………………………………………… 4 

3.2 Yazılım Mimarisi ………………………………………………………...…....… 6 

3.2.1 Yazılım Mimarisi Açıklamaları ………………………………………… 6 

4. Özgünlük …………………………………………………………………...….…….. 7 

5. Sonuçlar ve İnceleme ……………………………………………..….…..……….…. 8 

5.1 SuperGlue - UAP/UAİ Alanlarının Tespiti ……………………………………. 8 

5.2 YOLOv4-P7 - Nesne Tespiti ……………………………………………………. 9 

5.2.1 Validasyon ve Test Veri Seti Üzerindeki Sonuçları …………………… 9 

5.3 Aşamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri …………………………….. 11 

6. Kaynakça ………………………………………………...…………………...…..… 11 

  



 
 

3 
 

1. Takım Şeması 

İNAN, ODTÜ Elektrik-Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik bir 
teknoloji takımıdır. Projenin hızlı ve istikrarlı bir şekilde tamamlanabilmesi için görev dağılımı, 
üyelerin ilgi alanları ve bilgi seviyeleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Üyelerin görev 

dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Adı Soyadı Görevi 

İsmail Enes Bülbül 
Takım koordinasyonunun sağlanması ve konu hakkında 
araştırma yapılması 

Barış Sarper Tezcan 
Algoritmaların implementasyonu, geliştirilmesi ve test 
edilmesi 

Furkan Genç 
Veri setinin toplanması, etiketlenmesi ve kullanıma hazır 
hale getirilmesi 

Abdullah Emir Göğüsdere 
Performans optimizasyon yöntemlerinin modele implement 
edilmesi 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Yarışma isterlerini gerçekleştirmek adına oluşturulan proje takvimi doğrultusunda planlandığı 
üzere hareket edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan adımlar şu şekilde özetlenebilir: 

1) Tespiti istenen insan, taşıt gibi genel nesne sınıfları için ön model araştırması yapılarak 
CNN temelli bir algoritma sınıfı olan Scaled YOLOv4’ün; UAP ve UAİ alanları için ise 

SuperGlue algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir. 
2) Yapılan araştırmalar sonucu Scaled YOLOv4 ailesinden YOLOv4-P7’nin yarışma 

değerlendirme kriterlerindeki yüksek doğruluk oranına erişmek için daha uygun olduğu 
görülmüş ve bahse konu algoritma kullanılarak testlerin gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. 
3) Bu doğrultuda algoritmanın eğitimi için çeşitli kaynaklardan veri seti araştırılması 

yapılmış ve algoritmanın öncelikli olarak yarışmacılara sunulan video ile VisDrone veri 
seti kullanılarak eğitilmesi planlanmıştır. 

4) Algoritmanın teknik şartnamede de yer aldığı üzere farklı hava koşulları gibi olası 
senaryolara hazır olması adına eğitim için toplanan veri setinin bahsi geçen durumlara 
yönelik örnekler içermesine dikkat edilmiş, gerekli görüldüğü yerlerde veri setleri 
üzerinde uygun veri çoğaltımı (data augmentation) yöntemleri uygulanmıştır.  

5) Eğitimler, Google Colab platformu üzerinden gerçekleştirilmiş olup test sonuçları 
detaylarıyla birlikte sunulmuştur (bkz. 5). 

2.1. Yapılan Değişiklikler 

Yarışma isterleri doğrultusunda geliştirilen model ve algoritmaların, takımımız tarafından 

oluşturulan farklı senaryolar üzerinde testleri devam etmekte olup elde edilen bulgular 
doğrultusunda kullanılan algoritmalar bazında birtakım değişikliklerin yapılmasına ka rar 
verilmiştir. Bu değişiklikler nedenleriyle birlikte şu şekilde açıklanabilir: 

1) UAP ve UAİ alan resimlerinin belirli olup değişkenlik göstermeyeceği bilgisinden yola 

çıkılarak kullanılması planlanan öznitelik eşleştirme temelli SuperGlue algoritması, 
yapılan testler sonucu hava durumu, aydınlık miktarı, kamera açısı gibi değişken 
faktörler karşısında bahse konu alanların tespiti konusunda yetersiz kalmıştır. Öte 
yandan UAP ve UAİ alan resimlerinin belirgin kenar/köşe içermekten ziyade hem şekil 

Tablo 1. Görev Dağılım Tablosu 
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hem de içerik anlamında sade olmalarından kaynaklı; bu resimlerin arka plandan 
ayrımını sağlayacak yeterli miktarda öznitelik çıkarımının yapılamaması da SuperGlue 
algoritmasının bahse konu açılardan yetersiz kalmasında etkili olmuştur. Bu doğrultuda 
teknik şartnamede ve paylaşılan videoda yer alan UAP ve UAİ alan resimleri GAN 

algoritması [1] kullanılarak çoğaltılacak, ardından bu alanlar YOLOv4-P7 
algoritmasına ek bir sınıf olarak eklenerek görev isteri gerçekleştirilecektir.  

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

Yarışma isterlerini yerine getirmek amacıyla kullanılması planlanan algoritma ve yazılım 
mimarisi aşağıda verilmiştir. 

3.1. Algoritmalar 
 

3.1.1. YOLOv4-P7 

İnsan ve taşıt türlerinin tespit edilmesi ve koordinatlarının belirlenmesi için algoritma olarak 
konvolüsyonel sinir ağı (CNN) tabanlı nesne tespiti algoritması olan YOLOv4 -P7’nin 
kullanılması planlanmaktadır. 

CSP [2] temelli ağlarda derinlik, boyut, çözünürlük ve ayrıca ağın yapısını düzenlenme olanağı 

vardır. Bu sebeple YOLOv4 [3] nesne tespit ağının CSP temeline sahip olmuş yeni versiyonu 

olan Scaled YOLOv4 [4] ailesi ortaya çıkmıştır. Ağın geniş alanda düzenlenme özelliğine sahip 
olmasından dolayı Scaled YOLOv4 ailesi üç üyeden oluşup bu üyeler YOLOv4 -CSP, 
YOLOv4-tiny, YOLOv4-large’tır. 

YOLOv4-large’ın alt yapılarından biri olan YOLOv4-P7’nin 

• Papers With Code [5] adlı sitede bulunan COCO [6] test-dev datasetinde test edilmiş 
performans sıralamasında Haziran 2021 ayında ARsmall  [7] ölçeğine göre birinci, 
APIoU=.75 [7] ölçeğine göre ise üçüncü sıralamada olduğu için, 

• Takımın derin öğrenme frameworklerinden şu an için en çok tecrübeye sahip olduğu 
framework PyTorch olduğundan nesne tespit algoritması olarak YOLOv4-P7 
seçilmiştir. 

Her ne kadar Scaled YOLOv4 ailesinde farklılıklar olsa da üyeler (YOLOv4-P7 dahil) temelde 

benzer yapıya sahip olup aynı tür üç ana parçadan oluşmaktadır. 

Bu üç ana parça şunlardır: 

1) Backbone: Görüntü özelliklerini farklı seviyelerde biçimlendiren ve toplayan bir 
konvolüsyonel sinir ağıdır. 

Backbone için CSPDarknet53 [8] implement edilmiştir. CSP modelleri DenseNet [9] temellidir. 

DenseNet, vanishing gradient problemini hafifleten ve feature propagation’ı destekleyen bir 

tasarıma sahiptir. 

2) Neck: Görüntü özelliklerini karıştırıp birleştiren bir dizi katman serisidir.  

Neck tarafında imaj segmentasyonu için PANet [10] kullanılmıştır. PANet tüm katmanlardan 

feature toplar ve hangi feature’ların yararlı olduklarına modelin karar vermesine olanak tanır.   

3) Head: Görüntüdeki nesnelerin sınıflarını ve sınır kutularını tahmin eden ağdır.  

Head tarafında ise YOLOv3 [8] ağı kullanılmaktadır. YOLO’da sınır kutuları tahmin edilirken 
anchor box, sınıf tahmini sırasında ise softmax yerine logistic classifier kullanılır. Ayrıca sınır 
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kutularının boyutlarının elle seçilmesi yerine k-means clustering kullanılıp ağ için daha kolay 
eğitim süreci sağlanarak daha iyi tahmin sonuçları sağlanır. 

Yukarda bahsedilmiş olan üç ana parçanın daha iyi anlaşılması adına Şekil 1’de model şeması 

verilmiştir. 

YOLOv4-P7’nin yapısını detaylı açıklayan bir liste vermek yerine daha iyi anlaşılabilir olması 

adına Şekil 2’de detaylı model yapı şemasının verilmesi uygun ve yeterli görülmüştür.  

Şekil 1. Model Şeması 

 

 

 

Şekil 2. P7 Detaylı Model Yapı Şeması 
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3.2. Yazılım Mimarisi 

Aşağıda kullanılması planlanan yazılımın mimarisi Şekil 3’te ana hatlarıyla gösterilmiştir. 

 

 

 

3.2.1. Yazılım Mimarisi Açıklamaları 

Yarışma isteri çerçevesinde geliştirilen yazılım mimarisinin daha iyi ve kolay anlaşılması adına 
dört parçaya bölünmüştür: 

VERİ DÜZENLEME 

Örnek eğitim videosundan alınan resimler haricinde dış kaynaklardan toplanmış eğitim ve test 
için kullanılacak resimler, açık kaynak kodlu bir yazılım olan LabelImg [11] ile 

etiketlenmesinin ardından elde edilmiş tüm veriler (resimler ve etiketler), VisDrone [12] gibi 

önceden etiketlenmiş büyük veri setleriyle oluşturulan “Ana Veri Seti” ne ilave edilir. Ana veri 
setindeki etiket formatlarının çoğu, YOLO formatında olmadığından “label_formatter.py” ile 

etiketler bu formata dönüştürülür. Etiketleri dönüştürülmüş olan ana veri seti, “Düzenlenmiş 
Veri Seti” olarak çağrılacaktır. Düzenlenmiş veri seti, eğitim aşaması için “Eğitim Veri Seti”, 
“Validasyon Veri Seti” ve test aşaması için “Test Veri Seti” olarak üç alt veri setine ayrılmıştır. 

EĞİTİM 

Modelin eğitim aşamasını yöneten “train.py”, kendi içinde implement edilmiş augmentation 

algoritmalarıyla eğitim veri setini çoğaltmasının ardından eğitimi başlatır. Eğitim sırasında  her 
bir döngüde elde edilmiş parametreler, validasyon veri seti üzerinde test edilerek anlık model 
performansı gözlemlenir. Eğitimin bitiminde validasyon veri seti üzerinde en iyi performansı 
gösteren parametreler, weights.pt adlı dosya şeklinde saklanıp test ve çıkarsama aşamaları için 

hazırda tutulur. 

Şekil 3. Yazılım Mimarisi 
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TEST 

Eğitim sonucunda elde edilmiş olan weights.pt’den alınan parametreler, test veri seti üzerinde 
denenerek modelin çıkarsama gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ve validasyon veri 
seti üzerinde overfitting durumu olup olmadığı gözlemlenir. 

ÇIKARSAMA (INFERENCE) 

Çıkarsama aşamasını yöneten “detect.py”, eğitim ve test aşamaları sonucunda elde edilmiş olan 
en iyi parametreleri kullanarak yarışmadaki sunucudan gelen resimler üzerinde bulunan 
nesnelerin sınıf ve koordinat bilgilerini bulur ve bu bilgilere göre iniş durumu kontrollerinin 

yapılmasını sağlar. Yapılan iniş durumu kontrolleri sonrası elde edilen son bilgiler, 
“output_formatter.py” tarafından sunucu için uygun formata getirilmesinin ardından sunucuya 
gönderilir. 

4. Özgünlük 

Takımımız yarışmada sunulması muhtemel farklı senaryolara hazırlıklı olmak ve nesne 
tespitinde yüksek doğruluk oranları elde için yarışma isterlerine özel olarak araştırmalar yapıp 
özgün yöntemler geliştirmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan adımlar ve 
gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Teknik şartnamede de yer aldığı üzere yarışmacılara sunulan görüntüler değişken hava 
koşulları içerebilecektir. 

- Yağmur, kar ve sis gibi nesne tespitini zorlaştıracak durumlar için veri setindeki 
görüntülere uygun gürültüler eklenecek, veri setinde bahsi geçen durumlara yönelik 

görüntülerin yer almasına dikkat edilecek ve bu şekilde algoritmanın nesne tespit 
doğruluğu geliştirilmeye çalışılacaktır. 

2. Yarışma esnasında takımlara verilecek videolar frame’lere ayrılacak ve sıralı olarak 
sunulacaktır. 

- Bu durumu bir avantaj haline çevirerek algoritma sınıflandırma doğruluğunu 
arttırmak için görüntü kareleri arasında “false negative” olarak adlandırılan o lası 
tespit edememe sorunlarına çözüm olarak, özellikle hareket eden nesnelerin 
tespitinde ve takibinde kullanılan nesnelerin hareket doğrultularına göre nokta 

bulutları arasında veri ilişkilendirmesi sağlayan nesne takip algoritmaları 
kullanılacaktır [13]. Ek olarak, çeşitli videolardan elde edilen frame’ler yarışmada 
uygulanacak yönteme benzer şekilde kesitler halinde kırpılarak algoritmanın 
eğitilmesi sağlanacaktır. 

3. Nesnelerin bütün olarak çerçevenin içerisinde yer almadığı durumlarda da tespiti 
istenmektedir. 

- Nesnelerin tamamının çerçevede yer almadığı örnekler veri setine eklenecek olup 
gerekli görüldüğü takdirde bu duruma yönelik olarak veri çoğaltımı yapılacaktır.  

4. UAP ve UAİ alanları değişkenlik göstermemekle birlikte farklı arka planlarda yer alma 
ihtimalleri bulunmaktadır. 

- Yarışmacılara sunulan videodaki UAP ve UAİ alan resimleri içeren görüntüler GAN 

algoritması kullanılarak farklı arka planlara yerleştirilerek çoğaltılacaktır. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

Yarışma isterlerini yerine getirmek adına geliştirilen model ve algoritmaların farklı senaryolar 
üzerinde testleri yapılmış olup test sonuçları detaylarıyla birlikte sunulmuştur: 

5.1. SuperGlue - UAP/UAİ Alanlarının Tespiti 

UAP/UAİ alanlarının tespiti için kullanılması planlanan öznitelik (SuperPoint) eşleştirme 
temelli SuperGlue algoritması hava durumu, aydınlık miktarı, kamera açısı gibi değişken 
faktörler karşısında hedeflenen performansın oldukça altında kalmıştır.  

Resimde görüldüğü üzere UAİ alan tespitinde kaynak resim ile hedef resimden çıkarılan 92 

tane SuperPoint arasından sadece ikisi arasında eşleşme sağlanabilmiştir. Ek olarak bulunan 
eşleşmelerin eşleşme yüzdesi oldukça düşüktür. Eşleşme sağlanan SuperPoint’ler arasına 
çizilen eşleşme çizgilerinden hedefin yanlış yerde tespit edildiği anlaşılabilir.  

Benzer sonuçlar UAP alan tespitinde de elde edilmiştir. İki resimden çıkarılan 74 tane 
SuperPoint arasından üç tanesi arasında eşleşme sağlanmış olup bahse konu eşleşmelerden 
sadece bir tanesi doğru hedefi göstermektedir. 

Yapılan testler sonucunda UAP/UAİ alanlarının tespiti için öznitelik eşleştirme temelli 

algoritmalardan CNN temelli nesne tespit algoritmalarına geçilmesine karar verilmiş, bu 
doğrultuda bahse konu alanların halihazırda kullanılması planlanan YOLOv4-P7 algoritmasına 
harici sınıflar olarak eklenmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

 

Şekil 4. SuperGlue - 1 

 

Şekil 5. SuperGlue - 2 
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5.2. YOLOv4-P7 - Nesne Tespiti 

Nesne tespit modeli olarak kullanılması planlanan YOLOv4-P7’nin validasyon ve test veri seti 
üzerindeki performans analizleri, eğitim ve test aşamalarında karşılaşılan sorunlar ve bu 
sorunlara karşı nasıl çözüm yolu izlendiği açıklanacaktır. 

5.2.1. Validasyon ve Test Veri Seti Üzerindeki Sonuçları 

Eğitim sırasındaki her bir adımda YOLOv4-P7’nin validasyon seti üzerindeki performansını 
gösteren grafikler Şekil 5’te verilmiştir. 

“Doğruluk ve Duyarlılık” grafiğinde de görüldüğü gibi genellikle her bir adım sonrasında 
doğruluk ve duyarlılık artarak devam etmiştir. “mAP” grafiğinde ise IoU eşik değerinin 0.5 
olduğu doğruluk değerleri ve 0.5 ile 0.95 arasındaki bütün eşik değerlerindeki doğruluk 

Şekil 5. Validasyon Veri Seti Performans Grafikleri 
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değerlerinin ortalamasını göstermiştir. Bu grafikte de aynı şekilde her adımda mAP’ler artarak 
devam etmiştir. 

Aşağıda eğitilmiş olan YOLOv4-P7’nin test seti üzerindeki performansını gösteren grafikler 
ise Şekil 6’da verilmiştir. 

Yukarıdaki grafiklerde doğruluğun (precision), duyarlılığın (recall), ve F1’in eminlik 
(confidence) ile ilişkisi verilmiştir. Grafiklerdeki değerler, sağlıklı ilerleyen bir derin öğrenme 

algoritmasının sahip olduğu değerler ile paralel ilerlemektedir. YOLOv4 -P7’nin test veri 
setindeki mAP (0.5) performansı 0.767, mAP (0.5:0.95) performansı ise 0.491’tir. 

Validasyon ve test veri seti üzerindeki mAP değerlerinin yüksek bir performansa sahip 
olmamasının nedeni ise az adımda eğitimin gerçekleştirilmiş olması ve YOLOv4-P7 gibi büyük 

modellerin büyük veri setleriyle eğitilmesi gerekilirken orta derece büyüklükteki bir veri seti 
ile eğitilmiş olmasıdır. 

Şekil 6. Test Veri Seti Performans Grafikleri 
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5.3. Aşamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri 

Aşağıda eğitim ve test aşamaları sırasındaki karşılaşılan sorunlar tablo halinde verilmiştir. 
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Eğitim verilerinin her bir adımda 
kaydedilmesi ve kayıt yerinin Google 
Drive'a taşınması 

Veri setinin büyütülmesi amacıyla dış 
kaynaklardan gelen ham (etiketsiz) verilerin 
etiketlenmesinin uzun sürmesi 

Nesne takip (Object Tracking) 

algoritmaları ile implement edilmiş açık 
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