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1. TAKIM ŞEMASI 

1.1. Kotyora Takımı 

Kotyora takımımız 2020 yılı Eylül ayı içerisinde gönüllü, istekli ve girişimci öğretmenlerin 

çabaları ile kuruldu. Kotyora takımımızın amacı teknolojiyi yararlı amaçlar doğrultusunda 

kullanabilmek için erken yaşlarda farkındalığı sağlamak ve bu konuda öğrencilerimize de örnek 

olabilmektir. Ülkemizin milli teknoloji geliştirmesi konusunda bizlerde söz sahibi olmak ve 

ileri teknolojiler konusunda öğrencilerimizde farkındalığı sağlamak istiyoruz. Takımımız Ordu 

ili Altınordu ilçesinde Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan 

4 bilişim teknolojileri öğretmeni tarafından kurulmuştur. Takımımızdaki tüm arkadaşlar yüksek 

lisans mezunu olup aktif olarak düzenlenen yarışmalara ve projelere katılmaktadır. Ayrıca 

takım üyelerimizden 2 arkadaşımız Teknofest İstanbul 2019 Yapay Zeka yarışmasında 

finallerde yarışmıştır.  

 

Şekil 1 Takım Şeması 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Projemiz ön tasarım raporun da belirtilen takvime uygun olarak gelişmeye devam etmektedir. 

Öncelikle ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz algoritmalar (EfficientDet ve YOLOv5) 

arasında yaptığımız testler sonucunda yarışmaya YOLOv5 [1] API si kullanarak devam etme 

kararı aldık. Bu kararı almamız da en büyük etken YOLOv5 mimarisinin diğer mimarilere göre 
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kendi sistemlerimiz de oldukça hızlı çalışması ve sonuç üretmesidir. Şekil 2’de YOLOv5 ile 

EfficientDet [2] mimarisi arsındaki hız ve doğruluk farkı görülmektedir. 

 

Şekil 2 YOLOv5 modellerinin EfficientDet modelleri ile karşılaştırılması 

Yarışma için kullanacağımız algoritmayı belirledikten sonra algoritmayı optimize etmek için 

Hiper-Parametre [3] ayarlamaları üzerinde denemeler yapmaktayız. Ayrıca veri seti toplama 

çalışmalarız sürmektedir. Özellikle iniş alanı (UAİ ve UAP) konusunda veri yeterli 

bulunmadığından teknik şartnamede paylaşılan iniş alanı görüntüleri kullanılarak yeni veriler 

oluşturulmuştur. Ayrıca modelin tespit etmekte zorlandığı görüntüler konusunda detaylı 

çalışmaktayız, özellikle insan görüntüleri ve motosiklet gibi araçların etiketleme çalışmaları 

sürmektedir.   

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1. Algoritmalar 

3.1.1 YOLOv5 

Yarışma için bir model geliştirmek için kullanmaya karar vermiş olduğumuz algoritma 

YOLOv5 [1]’dir. YOLOv5 açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulmakta ve sürekli 

geliştirilmekte olan bir yapıdır. Bu yapı gerekli Hiper-Parametre [3]optimizasyonu yapılarak 

yarışmaya uygun hale getirilecektir. 2015 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan YOLO [4] 

görüntüleri bir ızgara sistemine göre bölen nesne algılama algoritmasıdır. Şekil 3’de ızgara 

tekniği görülmektedir. 
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Şekil 3 YOLO Izgara Tekniği 

YOLO algoritmasını kullanmaya karar vermemizin en önemli sebebi diğer modellere kıyasla 

oldukça hızlı çalışması ve sonuç üretmesidir. Özellikle kişisel dizüstü bilgisayarlarımız da 

performans büyük fark yaratmıştır. Bununla birlikte algoritmanın performansı her ne kadar 

yüksek olsa da eğitim için geçen süre diğer modeller ile benzerlik göstermektedir. 

YOLOv5 algoritması popüler derin öğrenme kütüphanelerinden olan Pytorch [5] kütüphanesi 

kullanılarak geliştirilmiştir. Pytorch grafik işlem birimlerinin (GPU) gücünü verimli şekilde 

kullanan Python temelli bir yapıdır. YOLOv5 yapısı içinde çeşitli katman yapısına sahip birçok 

farklı model [6] bulunmaktadır. Biz bu model sürümlerinden yarışma için YOLOv5l6(large) 

sürümünü kullanmaya karar verdik. Çeşitli YOLOv5 sürümlerine ait karşılaştırma tablosu 

aşağıdaki tabloda görülmektedir.  
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Şekil 4 YOLOv5 Sürüm Karşılaştırma Tablosu 

3.2 Yazılım Mimarisi 

Yarışma için düşünülen mimari ise PyTorch temelli YOLOv5’dir. Bu algoritma GoogLeNet 

[7] mimarisinden ilham alan YOLO mimarilerinin sonuncusu olarak geliştirilmiştir. Şekil 4’de 

YOLO mimarisi görülmektedir. 

 

Şekil 5 YOLO Mimarisi 
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YOLOv5 [8] modelinin yapısı ise SPP-NET [9] mimarisini temel alarak geliştirilmiştir. Bu 

temelin üzerine mozaik eğitimi, yeni verileri öne çıkarma metodu, çok kanallı özellik 

değiştirme gibi yeni tekniklerle model geliştirilmiştir.  

 

Şekil 6 YOLOv5 Mimarisi 

YOLOv5 algoritmasının kendi içinde çeşitli sürümleri bulunmaktadır. Sürekli güncellenen bu 

algoritmalardan yarışma için 11 Nisan 2021’de çıkan 5.sürüm [10] kullanılacaktır.   

Bu algoritma ve mimariyi etkin bir şekilde kullanabilmek için geliştirilen yöntem aşağıdaki 

şemada gösterilmiştir. 

 

Şekil 7 Sistem Çalışma Prensibi 
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4. ÖZGÜNLÜK 

Öncelikle modeli eğitmek için sıfırdan insan, taşıt ve iniş alanlarını içeren veri seti 

oluşturulmuştur. İniş alanları için örnek görüntüler yetersiz bulunduğu için teknik şartnamede 

paylaşılan iniş alanları görüntüleri kullanılarak yeni görüntüler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 

görüntülere bir örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  

 

Şekil 8 Takımımız Tarafından Oluşturulan Örnek İniş Alanları Görüntüsü 

 

Ayrıca veri setini zenginleştirmek için Data Augmentation(Veri Büyütme) teknikleri [11] 

kullanılacaktır. Modelin performansını arttırmak için Hiper-Parametre [3] optimizasyonu 

yapılmıştır. Yarışma gününe kadar geliştirme süreci devam edecektir. YOLOv5 eğitim 

sırasında ayarlayabileceğimiz yaklaşık 25 hiper parametreye sahiptir. Modelin toplu resim 

işlemesi için gerekli kodlamalar yapılarak daha hızlı veri işlemesi sağlanmıştır. YOLOv5 

modelinde tespit edilen nesnelerin kutu çizimi için kutunun orta değeri alınarak 0-1 aralığında 

çıktı verir. Bu nedenden dolayı yazdığımız kod dosyası ile modelin tespit ettiği nesnelerin 

yarışma isterine uygun kutu dönüşüm (sol ve sağ x, y) değerlerinin hesaplanması yapılmıştır. 

Ayrıca modelin tespit ettiği nesnelerin id, frame, koordinatlar ve iniş alanı uygunluğu(iniş 

alanında nesne olması durumunda iniş alanı uygun değil olarak belirlenesi) hesaplanıp Json 

dosyasına otomatik kayıt için gerekli kodlamalar yapılmıştır. 

Bunlara ek olarak modelin bir sonraki gelişim aşaması için SAHI [12] kütüphanesini entegre 

ederek uzaktaki nesnelerin daha iyi tespit edilmesi planlanmaktadır. SAHI kütüphanesinin 
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temel yaklaşımı orijinal görüntüyü dilimlere ayırarak dilimler üzerinden çıkarım yapmaktır. 

Şekil 9 da SAHI kütüphanesi kullanılarak yapılan örnek bir çıkarım gösterilmiştir. 

 

Şekil 9 SAHI Kullanılarak Alınmış Bir Çıkarım 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Modelimizi test etmek için daha önce modelin görmediği görüntüler kullandık. Modeli test 

ederken tahmin değeri eşiğini %50 olarak ayarladık. Modeli YOLOv5l6 versiyonun da 100 

epoch eğittikten sonra testlere başladık. Şekil 10’da modelin daha önce görmediği bir görüntüde 

aldığı sonuç görülmektedir. 
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Şekil 10 Test Görüntüsü 1 

Test görüntüsü incelendiğin de taşıtlarda ve yürüyen insanlarda tahminlerin genel olarak 

başarılı olduğu görülmektedir. Özellikle görüntüde tam görünmeyen araçlarda bile model 

yüksek başarı ile tahminlerde bulunmuştur. Modelin başarısız olarak değerlendirilecek noktası 

ise motosiklet ve üzerinde oturan insanları tespit edememesidir. Bu sonuç motosiklet verisinin 

yetersizliğini işaret etmektedir. Veri seti bu konuda zenginleştirilecektir.  Şekil 11’de farklı bir 

test görüntüsü görülmektedir. 

 

Şekil 11 Test Görüntüsü 2 
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Şekil 11’deki test görüntüsü incelendiğin de modelin taşıt ve insan tespitinde genel olarak 

başarılı olduğu görülmektedir. Fakat bir konteynır taşıt olarak işaretlenmiş ve bir taşıt tespit 

edilememiş durumdadır. Son test görüntümüz aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 12 Test Görüntüsü 3 

Model bu test görüntüsünde bazı insan ve taşıt tespit hataları bulunmak ile birlikte genel olarak 

başarılıdır. Model 100 epoch eğitim sonucunda %90’nın üzerinde doğruluk değerine ulaşmıştır. 

Modelin eğitim sonuçları aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

 

Şekil 13 Modelin 100 epoch sonunda eğitim değerleri 
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