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Özet 

 

Bu rapor, 2021 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Ulaşımda Yapay Zeka 

yarışması için KOU AI takımı tarafından hazırlanmıştır. KOU AI takımı, Kocaeli Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Takımın amacı, yarışmanın görev 

kapsamında belirlenmiş uçan arabaların karşılaşabileceği kazaları önlemek için alt-görüş kamera 

görüntüleri kullanarak nesnelerin tespit edilmesini sağlayan davranış modellerini geliştirmektir. 

Geliştirilen model, uçan arabanın alt görüş kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini 

tespit edecek ve araçların şehir içinde bulunan iniş-kalkış alanlarına başarılı bir şekilde ulaşmasını 

sağlayacaktır. 

 

1. Takım Şeması 

 

Takımımız, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans programında okuyan 5 öğrenciden 

oluşmaktadır. Takımımıza Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğinde yer alan Doç.Dr. 

Serdar SOLAK akademik danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca takımımıza Bilgisayar Mühendisliği 

4.sınıf öğrencisi Uğur BÜYÜKYILDIZ kaptanlık etmektedir. Takım akademik danışmanı ve takım 

kaptanı öncülüğünde kendi çalışma modelini oluşturarak bu model üzerinden insansız hava araçları 

için yarışma kapsamında belirtilen nesnelerin bulunması çalışmalarına başlamış ve devam 

etmektedir. Takım içindeki tüm üyeler şartnamede belirtilen, önceden kaydedilmiş görüntüler 

kullanarak nesne tespiti için yapılması planlanan algoritmalar üzerinde çalışmaktadır. Tablo 1’de 

KOU AI takımına ait bilgiler sunulmaktadır. 

 

Tablo 1: KOU AI takım elemanlarına ait bilgiler 

 

Ad Soyad Bölüm Sınıf Görev 

    

Uğur Büyükyıldız Bilgisayar  

Mühendisliği 

4. Sınıf Takım Kaptanı 

     

    

Melih Yeşilyurt Bilgisayar  

Mühendisliği 

4. Sınıf Üye 

    

Kıvanç Aydoğmuş Bilgisayar  

Mühendisliği 

3. Sınıf Üye 

    

Zeynep Küden Bilgisayar  

Mühendisliği 

4. Sınıf Üye 

    

Orkun Alkan Bilgisayar  

Mühendisliği 

4. Sınıf Üye 

    

 

 

Şekil 1’de takıma ait organizasyon şeması sunulmaktadır. Ayrıca Şekil 2’de pandemi sebebiyle 

çalışmalarına online platform üzerinden devam eden KOU AI takım elemanlarına ait görüntü 

sunulmaktadır. 
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Şekil 1: Takımın organizasyon şeması 

 

 

 

 

Şekil 2: Takımın elemanları  
 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Nesne tespit sistemimiz Ön Tasarım Raporunda genel hatlarıyla belirlenmiş, alternatifler göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiştir. Kritik Tasarım Raporu sürecinde, modelin tespit ettiği nesne 

sayısının artırılması için veri seti zenginleştirilip çeşitli filtreler modele entegre edilmiş olup tespit 

edilen nesne sayısı ve doğruluk oranı artırılmıştır. UAP (Uçan Araba Park), UAİ (Uçan Ambulans 

İniş) alanlarının uygunluk durumunun kontrolü için CNN (Convolutional Neural Network) yapısı 

kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model için teknik şartnamede verilmiş olan 

UAP-UAİ örnek görsellerinin üzerine çeşitli nesne fotoğrafları eklenerek yeni bir veri seti 

oluşturulmuştur. Ayrıca, veri setinde çeşitlilik olması amacı ile fotoğraflara Data Augmentation 

uygulanmıştır. 

Ön Tasarım Raporunda değinilen ve geliştirilmeye devam edilen, daha önceden denenmiş 

algoritmalar tekrar test edilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen performansa göre 

YOLO (You Only Look Once) kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde YOLO’nun 

kurulum, kullanım ve modül entegrasyon kolaylığı etkili olmuştur. Çalışmada tercih edilen YOLOv4-

tiny versiyonu, yapılan deneysel çalışmalar sonucunda göstermiş olduğu yüksek doğruluk değeri, 

performans ve hız başarımları ile öne çıkmıştır. 
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YOLOv4-tiny algoritmasının yanında, sınıfları efektif şekilde tespit edebilmek için CNN yapısından 

faydalanarak yardımcı modeller geliştirilmiştir. Yarışma esnasında internete bağlanılmayacağından 

dolayı test donanımı olarak NVIDIA GTX 1650 ve GTX 1050 GPU (Graphics Processing Unit) ekran 

kartına sahip iki bilgisayarımız performans ve hız açısından yeterli geldiğinden bunlar ile yarışmaya 

katılım göstermeye karar verilmiştir. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

 

Nesne tanımada hızlı bir sonuç veren ve derin öğrenme [1] tabanlı olan YOLO [2,3] Algoritması 

yarışma kapsamında geliştirilen algoritma için ilham kaynağı olmuştur. Çalışmada YOLO 

Algoritması incelenmiş, uygulamaya konulmuş, sonuçlar Python Programlama Dili ve Darknet 

Framework kullanılarak Google Colab [4] Platformu üzerinde elde edilmiştir. Alt bölümde kullanılan 

algoritma ve yazılım mimarisi hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. 

 

3.1. Algoritmalar 

 

Nesne tespit ve görüntü işleme algoritmalarında, YOLO ve SSD (Single Shot Detector) algoritmaları 

ön plana çıkmaktadır. SSD algoritması farklı katmanlardaki özellik haritalarından küçük nesneleri 

belirleyen bir algoritmadır. Faster R-CNN algoritmasına göre başarı oranı daha düşük olmasına 

karşın, daha hızlı bir sonuç üretmektedir. YOLO algoritması ise resmi tamamen konvolüsyonel 

olarak ele alarak, daha hızlı işlemeyi hedeflemektedir. COCO veri tabanı üzerinden yapılan 

çalışmada algoritmanın büyük objelerde %98 oranında başarı gösterdiği, objeler küçüldükçe ise bu 

oranın %60’lara düştüğü ifade edilmiştir. 

 

Proje kapsamında kullanılan yöntem derin öğrenme tabanlı YOLOv4-tiny [5] algoritmasıdır. Bu 

algoritma konvolüsyonel sinir ağları kullanarak gerçek zamanlı nesne tespiti için kullanılmıştır. 

YOLOv4-tiny, YOLOv4'ün sıkıştırılmış sürümü olup ağ yapısını basitleştirmek ve parametreleri 

azaltmak, böylece mobil ve gömülü cihazlarda kullanılmaya elverişli hale getirmek için YOLOv4[6] 

temel alınarak geliştirilmiştir. YOLOv4-tiny algoritması algılamayı ve eğitim aşamasını diğer nesne 

tespit algoritmalarına kıyasla daha hızlı hale getirmektedir ve doğruluk oranı nesne tespiti için 

fizibilite çalışmasına uygundur. Seçilen algoritmanın hızlı olma sebeplerinden biri ise elindeki 

görüntüyü tek bir seferde nöral ağdan geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını 

tahmin edebilmesidir. YOLOv4 önceden eğitilmiştir 137 evrişimli katmandan oluşmakta olup, 

kullanmış olduğumuz algoritma ise önceden eğitilmiş 29 evrişimli katmandan oluşmuştur [8]. Tablo 

2’de 1080Ti ekran kartı ile kullanılan nesne tespit algoritmalarının performans karşılaştırılması 

sunulmaktadır. 

  

 

Tablo 2: Performans Değerlendirme Kriterlerine Göre Sonuçların Karşılaştırmalı Analizi [9] 

 

YOLOv4-Tiny Algoritması Nasıl Çalışır: 

YOLO algoritması, öncelikle görüntüyü bölgelere ayırmaktadır. Daha sonra her bir bölgedeki 

nesneleri çevreleyen kutuları (bounding box) çizmektedir ve her bir bölgede nesne bulunma olasılığı 

ile ilgili bir tahmin yapmaktadır. Ayrıca her bir bounding box için güven skoru hesaplanmaktadır. 

Bulunan güven skoru nesnenin yüzde kaç olasılıkla tahmin edilen nesne ile eşleştiğini söylemektedir. 

Örneğin, bulunan bir araba için güven skoru “0,3” ise bunun anlamı bulunan nesnenin araba olma 

olasılığının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Eğer güven skoru “0” ise nesne bulunmadığını, 
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güven skoru “1” ise nesne bulunduğunu bize belirtmektedir. Resim içerisindeki aynı nesne için birden 

fazla bounding box çizdirebilmektedir. Bu sorundan kurtulmak için non-maximum suppression 

tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik basitçe, en yüksek güven skoru olan bounding box’ın resimde 

kalması diğer box'ların ise resimden atılmaktadır. 

 

3.2. Yazılım Mimarisi 

Modelin eğitilmesi için çözünürlükleri ve boyutları birbirinden farklı 10.000 adet görselden oluşan 

veri seti kullanılmaktadır [10]. Etiketlenmiş görsellerin Google Colabrity [4] platformu üzerinden 

eğitim tamamlanmaktadır ve kendi modelimiz oluşturulmaktadır. Keras kütüphanesi kullanılarak 

UAİ (Uçan Ambulans İniş)- UAP (Uçan Araba Park) uygunluk durum modeli oluşturulmaktadır. 

Oluşturulan model UAİ-UAP alanlarındaki uygunluk durumunu tespit ederek ana modele destek 

sağlamaktadır. 

Eğitilen YOLO modeli, etiketlenen görselleri şekil 3’te gösterildiği gibi 608x608 çözünürlüğüne 

çevirerek görüntüyü bölgelere ayırmaktadır. Daha sonra her bir bölgedeki nesneleri çevreleyen 

kutuları (bounding box) çizmektedir. Her katman bölgelere ayrılır, her nesne için tahmini bölgeler 

seçilir, seçilmiş bölgeler ortaklanır ve nesne tespiti gerçekleştirilir. Nesne tespiti sonucunda 4 farklı 

output verilmektedir. Frame içinde tespit edilen nesnelerin koordinat bilgileri json dosyasına 

kaydedilmektedir, işlem sonunda bütün framelerden gelen bilgiler localhost'a yollanmaktadır. 

 

 Şekil 3: Geliştirilen sisteme ait blok şeması. 

4. Özgünlük 

 

YOLO ile oluşturmuş olduğumuz modelin nesne tespit aşamasındaki doğruluk oranının artırılması 

için verilen görüntüler farklı boyutlarda eğitilmiş ve hiper parametreler üzerinde değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

İnsan ve taşıt tespit performansının artırılması için frame üzerine öncelikle bilateral filtresi 

uygulanarak renk tonlarında yumuşatma yapılmıştır. Nesnelerin hatlarını belirginleştirmek için 

keskinleştirme filtresi uygulanmıştır. Uygulanan filtreler sayesinde tespit edilen nesne sayılarında 

artış gözlemlenmiştir.  Kullanılan filtreye ait matris değerleri Şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4: Filtre Yapısı. 

Algoritmaya eklenen fonksiyon ile modelin döndürmüş olduğu köşe koordinatları kullanılarak 

nesnenin frame içerisindeki durumu kontrol edilir. Frame içerisinde bulunan nesneler iniş alanı olarak 

sınıflandırılır. Bu nesneler Şekil 5'te verilen CNN yapısında oluşturulan modelimize uygunluk 

durumu kontrolü için yollanır. Kontrol edilen alan içerisinde nesne bulunmaması durumunda iniş için 

uygun alan, nesne bulunması durumunda ise iniş için uygun olmayan alan olarak nitelendirilir. 

 

                                      Şekil 5: Kullanmış olduğumuz modelin CNN yapısı. 

Çalışmamızın özgün değeri ve literatüre katkısı 

• Yolo modelimizin hiper parametreleri ile yaptığımız değişikliğin sonucunda algoritmanın 

doğruluğunda ve hızında artış gözlemlenmiştir. 

• Frame üzerine uygulanan bilateral ve keskinleştirme filtreleri sonucunda nesne tespit 

sayısında ve tespit edilen nesnelerin doğruluk oranında başarı yakalanmıştır. 

• Eski veri seti yetersiz kaldığı için Data Augmentation yöntemi ile veri seti zenginleştirilmiştir. 

• UAP-UAİ iniş alanlarının uygunluk durumunun kontrolü için eklenmiş olan algoritma 

sayesinde frame içerisine sığmayan alanlar modele yollanmayarak algoritmanın daha hızlı 

çalışması sağlanmıştır. 

 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Ön tasarım raporunda belirlenen YOLO algoritmaları eldeki veri setleri ile kullanılmış; kurulum, 

kullanım ve ekstra modül kolay ulaşılabilirliği sayesinde YOLOv4-tiny kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

Ön tasarım raporundan sonra elde olan veri setinin verimlilik açısından eksik kaldığı tespit edilmiştir. 

Veri setinde çeşitlilik olması amacı ile kaliteli fotoğraflara Data Augmentation uygulanmıştır. 

Modelin tespit ettiği nesne sayısının artırılması için çeşitli filtre test çalışmaları ve yeni model 

çalışması yapılmıştır. Çeşitli filtreler kullanılarak deneysel çalışmalar sonucunda bulunan en 
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optimum sonuç bilateral filtre ve keskinleştirme matrisi kullanarak elde edilmiştir. Elde edilen bu 

filtreler modele entegre edilmiş, tespit edilen nesne sayısı ve doğruluk oranı artırılmıştır. Filtrelerin 

uygulanması sonucunda ise Şekil 6’da da gösterildiği gibi tespit edilen taşıt sayısında ortalama 

%14.39, insan sayısında %16.95 artış gözlemlenmiştir. Veri setinin zenginleştirilmesi ile oluşan 

modelde nesne tespit sayısında %30,76 artış sağlanmıştır. 

Entegre edilen filtreler sonucunda istenmeyen nesnelerin (futbol kalesi, sokak lambası) tespit edildiği 

de gözlemlenmiştir ama şu ana dek gözlemlendiği kadarıyla bu problem önemsenmeyecek kadar az 

yaşanmaktadır. Bu hatalı sınıflamaları azaltmak için ilk olarak bu hatalı sınıflamalara neden olan 

nesnelere ait görüntüler veri setine eklenerek veri seti genişletilecektir. Eğer aynı hatalar tolere 

edilemeyecek düzeyde meydana gelmeye devam ederse yanlış bir şekilde sınıflanan nesneler ayrı bir 

sınıf gibi eğitilecek fakat JSON dosyasına sınıflamaya tabi olarak gönderilmeyecektir. 

                                 Filtresiz                                                                            Filtreli 

 

    Şekil 6: Filtreli - Filtresiz model kıyaslaması. 
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