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1. Takım Şeması  

Adı Soyadı Üniversite/Bölüm Görev Dağılımı 

Prof. Dr. Engin AVCI 

(Danışman) 

Teknoloji Fak. 

Yazılım 

Mühendisliği 

Öğretim Üyesi 

Projenin takvimini belirler ve bu süreci 

yönetir. 

Aynur ÇELEBİ 

(Kaptan) 

Yazılım 

Mühendisliği 

Takım koordinasyonunu sağlar. Takımın 

Teknofest ve takım içi iletişiminden 

sorumludur. Takımı yaşanan 

gelişmelerden haberdar eder.  

Rana MAHSERECİ Yazılım 

Mühendisliği 

Modelin eğitimi ve testi için verileri 

etiketler ve eksiklikleri tespit edilen 

verileri veri arttırma yöntemleri ile 

çoğaltır. 

Sami ÖZLÜ Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Veri setlerini oluşturma ve bu veri 

setlerini filtreden geçirme işlemlerini 

yapar. Model için gerekli tasarımları 

yapar. 

Meleknur 

YAZLAMAZ 

Yazılım 

Mühendisliği 

Modelin eğitimde oluşan hataları ayıklar 

ve performans optimizasyonu yapar. 

Habip ELİŞ Yazılım 

Mühendisliği 

Kullanılacak ağ mimarisine uygun alt 

yapıyı oluşturur. Modelin eğitimini ve 

testini yapar. 

 

FUTAG-M.A.R.S. takımı Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir takım kaptanı, dört 

takım üyesi ve aynı üniversitede Öğretim Üyesi olan bir danışman olmak üzere 6 kişiden 

müteşekkildir. Takımın tüm çalışmaları, özgün veri setleri, etiketlenen veriler, filtre işlemleri, 

test edilen modeller, modellerin çıktıları ve proje takvimi bir bulut tabanında düzenli bir 

şekilde saklanmaktadır.   

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda kullandığımız algoritmalar, öncelikli ve alternatif olacak şekilde 

ayrılmıştı. Yarışma komitesinin belirlediği kriterler baz alınarak; öncelikli algoritmalar, 

alternatif algoritmalar, veri seti işlemleri, eğitim ve test donanımları denenmiş ve 

performanslarına göre nihai bir karar verilmiştir. 

YOLOv3 algoritması gerçek zamana yakın çıkarım hızına sahip olduğu için tercih edilmişti 

fakat yeteri kadar hızlı olmadığı için amacımıza ters düşmüştür. 

SSD algoritması nesneler üzerinde başarım oranı beklenilen seviyeden düşük olması ve 

algıladığı nesneleri yanlış sınıflandırması nedeniyle tercih edilmemiştir. 

Mask R-CNN algoritması bölgesel tabanlı nesne tespiti algoritmalarının en yenisi ve gelişmişi 

olduğundan model eğitiminde kullanılmış fakat yeni olduğu için birçok sürüm hatası ile 

karşılaşılmıştır. Yüksek doğrulukta nesne tespitini mümkün kılan bu algoritmayı da alternatif 

bir model olarak kullanmayı hedefliyoruz. 
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Denenmiş öncelikli ve alternatif modellerin her biri aynı veri setleri üzerinde işleme tabi 

tutulmuş ve performans karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, yarışmada 

kullanılmak üzere en uygun ve verimli modelin Faster R-CNN nesne tanıma algoritması ve 

alternatif çözüm olarak da Mask R-CNN algoritması olduğu kanaatine varılmıştır.  

Denenmiş öncelikli ve alternatif modellerin ağ mimarileri; 

Mobilnet, Tiny, Darknet, Inceptionv2, Resnet-50, Resnet-101 ve NasNet olup modellerle 

birlikte denenmiştir. Ön tasarım raporunda kararlaştırılan farklı ağ mimarilerine sahip 

modellerin özgün olarak hazırlanan veri seti kullanılarak performans değerlendirmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Gözlemler sonucu diğerlerine göre doğruluk oranı yüksek olan Resnet101 

ağ mimarisi kullanılmasına karar verişmiştir. 

Yapılan çalışmalarda veri etiketleme işlemi UAP ve UAİ için ayrıca yapılıp klasörlenmiştir 

(İki sınıf için 400’er veri). Bu çalışmanın amacı sadece UAP ve UAİ sınıfları için spesifik bir 

model eğitimi gerçekleştirmektir. Ayrıca diğer bir amacımız, UAP ve UAİ sınıfları için 

belirlenen “uygundur”, “uygun değildir” görevinin algoritması daha net bir şekilde 

planlamaktır. 

Ön tasarım raporunda belirtilen Compass filtresi [1], kenarların her iki tarafındaki renk geçiş 

farkını kullanan alternatif bir filtre algoritmasıdır. Belirlenen resimlere (Komite veri seti) 

uygulanmış olup, elde edilen görüntülerden hedeflenen sınıfların çözünürlük kalitesinin 

düştüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle Compass (Kirsch) filtresinin kullanımı model için 

dezavantaj oluşturmaktadır. 

Belirlenen veri setinde uygulanan Süper Çözünürlük (Super Resolution) filtresi, görüntülerde 

hedeflenen sınıfların çözünürlük kalitesini yükselttiği ve nesneleri daha ayrıntılı gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler doğrultusunda kritik tasarım raporunda 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Yarışma kuralı gereği internet bağlantısı bulunmayacaktır. Bu durumda ön tasarım raporunda 

belirtiğimiz bilgisayar donanımına ek olarak hız/performans açısından yeterli olduğunu 

düşündüğümüz NVIDIA 1050 GTX ve 1060 GTX GPU’larına sahip bilgisayarlar 

kullanılacaktır.  

 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi  

3.1.  Algoritmalar  

Yazılım olarak farklı modellerin eğitim ve test başarısını gözlemlemek amacıyla Tensorflow 

Object Detection API kullanılması kararlaştırılmıştır. Tensorflow Object Detection  

API önceden eğitilmiş modelleri kullanmamızı sağlayan, açık kaynak kodlu bir nesne tespit 

aracıdır.  

3.1.1. Faster R-CNN: 

R-CNN (Region-based Convolution Neural Network), Seçici Arama (Selective Search) 

algoritmasını kullanarak kutu şeklindeki görüntü parçalarını belirler ve herhangi bir nesneye 

karşılık gelip gelmediğini kontrol eder. Nesne sınıflarını belirlemek için doğrusal SVM 

(Support Vector Machine) algoritmasını kullanır. Bu algoritmayla bir resim üzerinde birçok 

bölge belirlenir ve bu bölgeler belirli işlemlerden geçer. Her bir resim için nesne tahmini 

yapmak 40-50 saniye kadar sürebilir. Model eğitimi, büyük boyuttaki veri kümeleri için çok 
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fazla zaman alır ve maliyetlidir. Faster R-CNN modeli ise önerilen bölgeleri oluştururken 

“Region Proposal Network” isminde bir algoritma kullanır. RPN algoritması, görüntülerden 

oluşturulan özellik haritası üzerinde kayan pencere (sliding window) yardımıyla gezer ve her 

bir bölgede bir nesnenin olduğunu varsayarak bölgelere tarafsız puanlar atar. Faster R-CNN 

ile bu algoritma sayesinde tahmin süresini 0,2 saniyeye kadar düşürerek, hız olarak diğer 

algoritmalara göre daha avantajlıdır. Nesne tespitinde yüksek doğruluk oranına sahip olması 

ve hızlı eğitilebilmesi nedeniyle Faster R-CNN algoritması seçilmiştir [2]. 

3.1.2. Mask R-CNN: 

Klasik nesne tespit metotlarının aksine, Mask R-CNN nesneyi piksel seviyende segmente 

ederek her nesne için bir maske oluşturur. Mask R-CNN, popüler nesne tanıma 

algoritmalarından biri olan Faster R-CNN’in bir uzantısıdır [3]. Mask R-CNN, görüntü 

bölümleme (image segmentation) için kullanılan en güçlü mimarilerden biridir. 5 FPS yani 

saniyede 5 kare için tahminlemede bulunabilir. Bu nedenle Mask R-CNN algoritmasının 

kullanılmasına karar verilmiştir [4].  

3.2.  Yazılım Mimarisi  

Faster R-CNN algoritması eğitiminde kullanılacak değişik ağ mimarileri aynı veri setleri 

kullanılarak, performanslarına göre denenmiş ve içlerinden en yüksek doğruluk oranına sahip 

ResNet-101 ağ mimarisi seçilmiştir.  

Residual Network (ResNet) artık değerlerin (residual value) ve artık blokların (residual block) 

modele eklenmesiyle meydana gelir. Her iki katmanda bir sisteme farklı bir değer ekleyerek 

gradyan değerinin düşmesinin (vanishing gradient) önüne geçer. Bu sayede ağ daha kolay 

eğitilebilir hale gelmiş ve yüksek katmanlı ağlarda çoğu katmanın işlevsiz olma sorununu 

optimize etmiştir [5].  

 

Modelin eğitimini GPU üzerinden gerçekleştirmek için ekran kartıyla uyumlu Cuda ve Cudnn 

sürümleri indirilmiştir. Anaconda üzerinden oluşturulan sanal ortamın içerisine gerekli 

kütüphanelerde birlikte tensorflow-gpu indirilmiştir. 
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1. Özgün veri seti hazırlanmıştır. 

2. Hazırlanan veri seti üzerinde, Süper Çözünürlük fitresi uygulanmıştır. 

3. Filtreleme aşamasından sonra veriler etiketlenmiştir. Etiketleme işlemi için MakeSense.AI 

[6] isimli yazılım kullanılmıştır.  

4. Önişlemden geçirilerek etiketlenmiş veriler, eğitim aşaması için Faster R-CNN 

mimarisine sahip modele verilmiştir. Bu aşamada, Özellik İndirgeme (Feature Reduction) 

yöntemleri de kullanılmıştır. 

5. Tam Bağlantı katmanında İşlemler sonucunda elde edilen çıktıya göre hata hesaplanır ve 

bu hataya göre her bir eğitim adımında ağırlıklar güncellenir. 

6. ELM sınıflandırıcısı, Tam Bağlantı katmanından aldığı özelliklerin parametrelerini 

optimize eder. 

7. Gerekli eğitim kodları girildikten sonra eğitim başlatılmıştır. Modelin testi için eğitimin 

sonunda elde edilen ağırlıklar saklanmıştır. 

 

4. Özgünlük  

Yarışma komitesinin şartnamede belirlemiş olduğu drone çekimi kriterlerine göre; açı 

(Kamera açısı 60-90 derece aralığında), yükseklik (hava aracının yerden yüksekliği 25m ile 

100m arasında) şartları baz alınarak 260 adet drone çekimi videosu ayıklanıp yarışma 

formatına uygun görüntüler ile özgün veri seti oluşturulmuştur. Ayrıca ImageNet ve COCO 

açık kaynaklı veri setlerini de bu özgün veri setimize ilave edilerek, modelimizin eğitim 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Yarışma komitesinin takımlar ile paylaşmış olduğu videodan UAP ve UAİ verileri Keras 

kütüphanesi kullanılarak yapılan veri çoğaltma (data augmentation) işlemine tabi tutulmuştur. 

Bu işlem sonucunda elde edilen 400’ er adet UAP ve UAİ verileri, özgün veri setimizde yerini 

almıştır. 

Etiketleme için taşıt olarak bizden istenilen alt sınıfların hepsi (araba, motosiklet, traktör, 

kamyon vb.) ayrı ayrı modele tanıtılıp eğitimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. En son JSON 

dosyasında bunların hepsi “Taşıt” etiketi ile sınıflandırılıp, ID numarası “0” olarak 

yazılmıştır. 

Görüntüyü iyileştirmek ve çözünürlüğünü arttırmak için özgün bir fikir olarak modelimizde; 

video büyütmede gürültüleri yok ederek, daha iyi görsel kalitede, daha pürüzsüz görüntüler 

sağlayan özel bir algoritma olan super-resolution (süper çözünürlük) filtresi kullanılacaktır 

[7]. 

 Modelin iyi bir performans gösterebilmesi için boyutsallığın azaltılması ve güçlü   ilişkilere 

sahip parametrelerin performansı kötü etkileyecek diğer parametrelerden ayrılması   gerekir. 

Çünkü her öznitelik modele bir bilgi getirmiyor olabilir. Teoride, daha fazla öznitelik   

eklenmesi modelin gelişimi için daha iyidir. Fakat, pratikte çok fazla girdi modelin eğitim 

süresini uzatır ve aşırı öğrenme (Overfitting) problemini ortaya çıkarır. Bu problemi 

çözebilmek için literatürde daha öncesinden tavsiye edilmiş Özellik İndirgeme (Feature 

Reduction) yöntemlerinden LDA (Linear Discriminant Analysis) (Doğrusal Ayrışım Analizi), 

PCA (Principal Component Analysis) (Temel Bileşen Analizi) ve GDA (Generalized 

Discriminant Analysis) (Genelleştirilmiş Ayrışım Analizi) kullanılmasına karar verilmiştir. 
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4.1.Yarışma Metriğinin Açıklanması 

Oluşturulan modelin performansını yarışma kriterlerine göre değerlendirmek için, şartnamede 

belirtilen IoU metriği dikkate alınmıştır. Model başarısını ölçmek için kullanılan bir diğer 

metrik ise Karmaşıklık matrisi (Confusion Matrix)’dir [8]. Karmaşıklık matrisi, gerçek 

değerlerin bilinmekte olduğu, test veri seti üzerinde, bir sınıflandırma modelinin 

performansını ölçmek için kullanılan bir tablodur. Karmaşıklık matrisi yardımıyla Gerçek 

Pozitif (TP), Yanlış Pozitif (FP) ve Yanlış Negatif (FN) durumları incelenecektir. Yanlış 

pozitif durumları: IoU oranı 0.6 olan tespitler ve etiketlenmemiş bir objenin işaretlenmesidir. 

Yanlış negatif durumu ise, etiketli bir nesnenin tespit edilememesidir.  

Karmaşıklık matrisinde bulunan TP, FP, FN durumları nesne sınıfları için Accuracy 

(Doğruluk), Precision (Tahmin), Recall (Duyarlılık), F1-Score (F1-Puanlama) gibi 

metriklerinin hesaplanmasında kullanılır. Oluşturduğumuz sınıflandırma modeli için sözü 

geçen metrikler hesaplanmıştır. Şartnamede, nesne tespitinin doğruluğu Kesişimin Birleşime 

Oranı (Intersection Over Union) (IoU) değerine göre belirlenmiştir. Bu oran tahmin edilen 

alan ve nesnenin gerçek alanının arasındaki eşleşme miktarını gösterir. İnsan ve taşıt nesne 

tespit puanlandırmasında, tahmin edilen dörtgen bölgesinin IoU değeri 0,6’nın üzerinde ise 

tespit başarılı olarak değerlendirilecek ve takım artı puan alacaktır. Bu değer, 0,6’nın altında 

ise nesne tespiti başarısız olarak değerlendirilecek ve takım eksi puan alacaktır. mAP 

(Ortalama hassasiyet), Faster R-CNN, SSD, vb. gibi nesne tespitinde kullanılan modellerin 

doğruluğunu ölçmek için kullanılan popüler bir ölçümdür. Şartnamede belirtilen IoU eşik 

değerine (0,6) göre mAP metriğinin hesaplanması kararlaştırılmıştır. 

mAP metrik değerinin hesaplanabilmesi için, Precision ve Recall değerlerinin hesaplanması 

gerekmektedir. Presicion (Kesinlik), sınıflandırma modelinin yaptığı tahminlerden kaçının 

gerçekte doğru olduğunu ölçen metrik değeridir.  Precision değeri, 

Precision: 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
   formülü ile hesaplanmıştır [9]. Recall (Duyarlılık) ise pozitif olarak 

tahmin edilmesi gereken durumların ne kadarının pozitif olarak tahmin edildiğini gösteren bir 

metriktir. Recall değeri, 

Recall: 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
   formülü ile hesaplanmıştır [10]. AP (Ortalama Hassasiyet), kesinlik ve 

duyarlık eğrisinin altındaki alan bulunarak hesaplanır. mAP metrik değeri ise AP değerinin 

ortalamasıdır. 

Kritik tasarım raporundan sonra yapılacaklar: 

Kritik tasarım raporundan sonraki aşamada, nesne tanıma doğruluğunun önemli olması nedeni 

ile en iyi doğruluğa sahip Faster R-CNN nesne tanıma algoritması ile NasNet mimarisinin 

kullanılması planlanmıştır.  

B planı olarak yukarıda belirtilen özellik indirgeme yöntemleri ve metrikler kullanılarak,  

istenilen performans elde edilemez ise yöntemimizin doğru tanıma performansını artırmak 

için ilave yöntemler kullanılacaktır. Bu ilave yöntemler olarak sınıflandırıcının bazı 

parametrelerini optimize edebilmek için bir optimizasyon tekniği olan Genetik Algoritma 

(GA)’nın kullanımı düşünülmektedir. 
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5. Sonuçlar ve İnceleme 

Tablo 1.1. Önceden eğitilmiş model ağırlıklarının karşılaştırılması 

Pre-Trained Models Accuracy Precision Recall F1-Score Processing 

Time (ms) 

faster_rcnn_inception_resnet_v2 0.72 0.73 0.50 0.60 58 

faster_rcnn_resnet50 0.51 0.53 0.32 0.39 89 

faster_rcnn_resnet101 0.84 0.89 0.70 0.78 106 

mask_rcnn_inception_v2 0.64 0.75 0.55 0.63 79 

mask_rcnn_resnet50 0.67 0.77 0.58 0.66 343 

faster_rcnn_nas 0.64 0.70 0.51 0.59 1833 

 

Hazırlamış olduğumuz özgün veri seti üzerinde, önceden eğitilmiş modeller denenmiştir. 

Denemelerden elde edilen sonuçlar Tablo 1.1’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde, en yüksek 

doğruluk oranına sahip modelin, Faster R-CNN ResNet-101 modeli olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında Precision, Recall ve F1 – Score metriklerinde de diğer modellere göre daha 

başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca denemelerde kullandığımız modellerden biri olan 

Mask R-CNN ResNet-50 modelinin de başarılı olduğu görülmüştür. Bu nedenle ileriki 

çalışmalarda kullanılması planlanmıştır. 

           Tablo 1.2. Eğitim süresi karşılaştırmaları 

Veriseti Pretrained Model Eğitim Süresi 

Yarışma heyetinin 

paylaştığı veriseti 

Faster R-CNN (Resnet 101) 27 saat - Nvidia Geforce Gtx 1060 

Yarışma heyetinin 

paylaştığı veriseti 

Faster R-CNN (Resnet 50) 15 saat - Nvidia Geforce Gtx 1060 

 

Ön tasarım raporunda kullandığımız donanımlar iyileştirilerek değiştirilmiştir. Yapılan 

deneyler sonucunda, yüksek başarı oranlarından dolayı Faster R-CNN ResNet-101 ve Resnet-

50 modelleri temel alınarak, hazırlanan veri setiyle beraber eğitilmiştir. Eğitimin 

gerçekleştirildiği donanıma bağlı olarak, modelin eğitim süresi Tablo 1.2’de görülmektedir.  

Faster R-CNN ResNet-101 modelinin, eğitimi daha uzun sürmesine rağmen, Resnet-50 

modeline göre daha başarılı bir sonuç elde edilmiştir. 
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Belirlenen iki örnek görüntü üzerinde, sekiz farklı filtre uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

şu şekildedir: 

Gauss, Mean ve Contrast filtreleri framelerde gerekli hassasiyeti (buğu giderici, kenar 

sınırlarını belirleme, çözünürlük) sağlamadıklarından tercih edilmemiştir. Prewitt filtresinin, 

görüntüdeki yükseklik arttıkça, nesnelerin kenarlarını bulma başarısı azalmıştır. Ayrıca 

nesnelerin gölgelerini de kenar olarak tespit etmesi, istenilmeyen bir durum oluşturmuştur. 

Sobel filtresi, yüksekten çekilmiş drone görüntülerindeki taşıt kenarlarını bulmada başarılı 

olmasına rağmen insanları tespit etmekte yetersiz kalmıştır. Laplacian filtresinin yaptığı kenar 

tespitinde, nesneler tam olarak algılanamamıştır. Canny filtresinin, diğer kenar bulma 

algoritmalarına göre daha net bir kenar tespiti yaptığı görülmüştür. Ancak çok sayıda 

nesnenin bulunduğu görüntülerde ve özellikle insan tespitinde başarısız olmuştur. Kirsch 

Compass kenar bulma algortiması, yüksekten çekilmiş drone görüntüleri üzerinde belirli 

pusula yönlerinde net kenar tespitleri yapmış olsa da çoğunlukla başarısız olduğu 

görülmüştür. Gabor filtresi, görüntüdeki gürültüyü azaltmada istenilen başarıyı göstermediği 

için kullanılmamıştır. Süper Çözünürlük (Super Resolution) filtresinin, uygulandığı 

görüntünün kalitesini dört kat artırdığı ve pürüzleri azalttığı görülmüştür. Bu nedenle modelde 

kullanılmasına karar verilmiştir. 
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UAP ve UAİ alanlarının tespiti için hazırladığımız algoritmayla elde edilen sonuçlar yukarıda 

verilen şekildeki gibidir. Algoritma şu şekilde çalışır;  

Önce UAP ve UAI alanlarının tespiti yapılır ve koordinatlar tutulur. Sonrasında resimdeki 

diğer nesne sınıflarının tespiti yapılır ve piksel cinsinden koordinatları alınır. Tespit edilen 

nesnelerin koordinatları, UAP ve UAİ alanlarının koordinatlarıyla karşılaştırılır. Eğer 

alanların üzerinde farklı nesneler tespit edilirse, iniş veya park için “uygun değildir” bilgisi 

döndürülür. 
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