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1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

ÖTR’de karar verilen konuların bazılarında değişikliğe gidilse de çoğunluğunda benzer 

şekilde devam edilmesi planlanmaktadır. TF OD API (TensorFlow Object Detection API) 

üzerinden Model Zoo modelleri arasında versiyonları en yüksek doğruluklara sahip 

EfficientDet modeli kullanılacaktır. Model, eğitimlerin daha iyi sonuçlar vermesi için eldeki 

bilgisayardan daha yüksek GPU sağlayan Google Colab kullanılarak eğitilecektir. 

İlk raporda EfficientDet modelinin D0- D4 arası versiyonlarının denenmesine ve yeterince 

yüksek doğrulukta sonuç alınamazsa CenterNet HourGlass modelinin de göz ününde 

bulundurulmasına karar verilmişti. EfficientDet’ten güzel sonuçlar alınacağı düşünüldüğü için 

CenterNet modeli elenmiştir ve eğitimlerde yüksek doğruluk vermedikleri için ilerleyen 

dönemlerde yüksek ihtimalle D3 ve D4 versiyonlarından da vazgeçilecektir. Şu anda fazla 

versiyona odaklanılmasındansa birkaç versiyona odaklanılıp onları en yüksek doğruluğa 

çıkartmanın hem zaman kaybını önleyeceği hem de daha iyi sonuçlar vereceği 

düşünülmektedir. 

Veri arttırma yöntemleri mozaik yöntemi hariç eklenmiştir. Eklenen diğer arttırma 

yöntemlerinin yeterli olduğu düşünüldüğünden mozaik yönteminin eklenmesi 

düşünülmemektedir. HSV ve kontrast değerlerini değiştiren veri artırma yöntemlerine verilmesi 

gereken katsayılar bir fotoğraf düzenleme programı üzerinden verilen değerlerin sonuçlarına 

bakılarak seçilmiştir. Çapa (anchor) hiperparametre değerleri CSV dosyasını okuyarak tüm 

etiketlemelerin genişlik ve yükseklik oranını grafiğe döktükten sonra K-Means algoritması 

kullanarak merkezlerini bulan bir kod kullanılarak belirlenmiştir. 

Bireysel olarak hazırlanıyor olunması takvim konusunda bazı değişiklere yol açmıştır. Ön 

tasarım raporu sürecinde öngörülemeyen bazı sıkıntılar yeni görevlerin eklenmesine ve eğitim 

öncesi sürecin uzamasına sebep olmuştur. Bu sebeple KTR sürecinde yapılması planlanan final 

eğitimi yapılamamış, sadece daha kısa süren ve modellerin performansı konusunda fikir sahibi 

olunmasını sağlayan “sahte” eğitimler yapılmıştır. 

Çıkan sorunların ve ÖTR sonrası değiştirilen alanların çoğu veri setleriyle ilgilidir. ÖTR’de 

ek veri seti olarak Visdrone ve bulunan bazı videolar üzerinden gidilmesi planlanmıştı. Veri 

setlerine bir sahada düşük yükseklikten insanların çekildiği videolardan oluşan Okutama veri 

setinin uygun videoları da eklenmiştir. Bu videolar fotoğraflara çevrilmiş ve görüntü işleme 

yöntemleri kullanılarak üzerlerine iniş alanı ve insan eklenmiştir. ÖTR’de Wondershare video 

düzenleme programı kullanılarak fotoğraflara iniş alanı eklenmesi planlanmıştı. Fakat alanların 

köşelere eklenmesi, döndürülmesi ve yeniden boyutlandırılması sıkıntı olduğu için bireysel 

olarak sıfırdan kod yazımına karar verilmiştir. ÖTR’de araçların tek tek fotoğraflardan toplanıp 

bir kütüphane oluşturulması ve fotoğraflara rastgele eklenmesi ve insanlar yürürken sürekli 

değiştiği için fotoğraf bazında teker teker insanlar seçilip altına iniş alanı eklenmesi 

planlanmaktaydı. Fakat tek kişi hazırlanıldığı için zaman yetmeyeceğinden bu alanda da kod 
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yazılarak sürecin otomatikleştirilmesi kararı alındı. Bu sebeple görüntü işleme yöntemleri 

kullanılarak arka planın elendiği insanlardan oluşan bir kütüphane oluşturulmuş ve veri 

setlerindeki fotoğraflara eklenmiştir. Araçlar konusunda da benzer bir yöntem izlenecektir. Bu 

yöntemler için kodların yazılma süreci final eğitimini aksatmış olsa da ilerleyen dönemde veri 

setini genişletmek çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Bunun sebebi yeni nesnelerin hem kolayca 

eklenmesi hem de etiketlemeye gerek kalmadan nesnenin eklendiği koordinatların direkt olarak 

CSV’ye aktarılmasının mümkün olmasıdır.  

ÖTR döneminde fark edilemeyen ve gidişatı etkileyen sorunlardan bir başkası yarışmanın 

puanlama sisteminin karışıklık matrisine entegre olmamasıydı. Bu özellik öncelikle internetten 

alınan karışıklık matrisine eklenmeye çalışılsa da başarısız olunmuş ve daha farklı bir kod 

sıfırdan yazılmıştır. Bireysel kod her bir obje için ayrı ayrı TP (true positive), TN (true 

negative), FP (false positive) ve FN (false negative) sayılarını hesaplamakta ve her biri için 

uygun puanlama değerleriyle kazanılan kaybedilen puanları ayrı ayrı göstermekte ve son olarak 

hepsinin toplamından oluşan final puanını bastırmaktadır. Bu kodun da eklenmesiyle, COCO 

mAP, internetten alınan karışıklık matrisi ve bireysel karışıklık matrisi üzerinden 

değerlendirme yapma fırsatı doğmuştur. Bu yöntemlerin yeterli olacağı düşünülerek ÖTR’de 

kullanılması planlanan ve değerlendirmeye yardımcı olacak olan ClearML uygulamasının 

kullanımından vazgeçilmiştir. 

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

3.1.  Algoritmalar 

Genel olarak yapay zeka modelleri arasında hız ve doğruluk arasında takas vardır. 

YOLO ve MobileNet gibi hıza odaklanan modeller bu yüzden elenmiştir. Resnet, Inception, 

EfficientNet gibi sinir ağlarının odaklandığı alan doğruluk olduğundan yarışmaya daha 

uygundurlar. [2] EfficientDet model serisinin çoğunun COCO mAP kriteri üzerinden 

doğrulukları diğer Model Zoo modelleriyle karşılaştırıldığında en yüksekte yer aldığından 

EfficientDet modelinin kullanımına karar verilmiştir. EfficientDet’in modelleri D7’ye kadar 

uzansa da D4 sonrası Colab GPU’ları üzerinden yetersiz bellek (out of memory) hatası 

verdiğinden D0 ile D4 arası versiyonlar denenmiştir. 

Figür 1 EfficientDet mimarisi 

EfficientDet, omurga olarak kullanılan EfficientNet mimarisi üzerine BiFPN ve bileşik 

ölçekleme (compound scaling) eklenerek doğruluğu arttırılmış bir modeldir. Çözünürlüğü ikiye 
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bölünerek ilerleyen katmanlardan 3. katmanla 7. katman arası katmanlar BiFPN’e beslendikten 

sonra bu kısmın sonuçları sınıf ve kutu tahmin ağına aktarılıp çıktı elde edilmektedir. Modelin 

mimarisi ve ilerleyen kısımda bahsedilecek formüller yukarıdaki figür 1’de görülebilir. 

3.1.1 EfficientNet: 

EfficientNet, bileşik ölçekleme metodunu girdi çözünürlüğü, derinlik ve genişlik 

üzerinde kullanır. Ölçeklemeler, ızgara araması (Grid search) ile belirlenen sabit ölçekleme 

katsayısı ve büyütmenin prensipli bir şekilde yapılması için kullanılan bileşik ölçekleme 

katsayısı adı verilen ve EfficientNet versiyonundan anlaşılan 𝜙 üzerinden gerçekleştirilir. 

Izgara araması sonucunda bulunan α ölçekleme katsayısı derinliğin 𝛼𝜙 kadar arttırılmasında, β 

katsayısı genişliğin β𝜙 kadar arttırılmasında, γ katsayısı ise çözünürlüğün γ𝜙 kadar 

arttırılmasında rol oynar. [7] 

3.1.2 BiFPN: 

BiFPN çift-yönlü bağlantıları, çapraz-ölçekleme bağlantılarını ve ağırlıklı özellik 

füzyonunu kullanarak çok-ölçekli öznitelikleri (multi-scale features) etkin bir şekilde bir araya 

getirmekte kullanılan özellik çıkarıcıdır (feature extractor). [6] 

A) Çift yönlü bağlantı ve çapraz-ölçekleme bağlantıları (Cross-Scale Connections) 

 BiFPN katmanı figür 1’de gösterilen mavi arka planlı bloğun versiyon sayısı 

kadar tekrar edilmesi ile oluşturulur. Normal FPN sadece üst katmandan alt katmana 

doğru bağlantılara sahipken daha yüksek doğruluk sağladığı için BiFPN’e aşağıdan 

yukarıya doğru bağlantılar da eklidir. Fakat bu daha fazla hesaplamaya ve parametre 

kullanımına sebep olduğundan füzyona çok fazla katkı sağlamayan tek girdili nodlar 

elimine edilmiştir. 

Yandaki figür 2 ise FPN ailesinin bir başka üyesi olan ve düzensiz çapraz 

ölçeklemeye sahip NAS-FPN’i göstermektedir. Duruma uygun yüksek doğruluğu 

veren bağlantıların bulunması uzun eğitim gerektirdiğinden BiFPN’de sadece aynı 

katman içinde bir nod atlayarak oluşturulan çapraz ölçekleme kullanılmaktadır. [6] 

B) Ağırlıklı özellik füzyonu (weighted feature fusion) 

Öznitelikler birleştirilirken farklı çözünürlükler çıktıya değişik miktarlarda katkıda 

bulunduğundan dengeyi sağlamak için her girdiye eğitim sırasında öğrenilecek ek ağırlıklar 

verilmiştir. Eşiksiz füzyon (unbounded fusion) ve eşiksiz en büyük işlev bazlı füzyon (softmax-

based fusion) yöntemleri de olmasına rağmen ilki eğitimde dengesizliğe sebep olduğu ikincisi 

de yavaş olduğu için iki sorunu da çözen hızlı normalize edilmiş füzyon (fast normalized fusion) 

tercih edilen yöntemdir. 

Hızlı normalize edilmiş füzyonda, 0’ın altında 0 olan, üstünde linear olarak artan ReLu 

yöntemi kullanılarak ağırlıkların her koşulda 0’dan büyük olması sağlanmış, küçük bir değere 

sahip 𝜖 kullanılarak da eşiksiz füzyonun dengesizlik sorunu çözülmüştür. Ayrıca normalize 

edildiğinde sonuçlar yine eşiksiz en büyük işlev bazlı füzyondaki gibi 0 ile 1 arasında 

çıkmaktadır fakat direkt olarak Softmax kullanılmadığından GPU üzerinde daha hızlıdır. [6] 

  3.1.3 Bileşik Ölçekleme: 

Bileşik ölçekleme; girdi çözünürlüğünün, omurga ağının, BiFPN’in ve sınıf/kutu öngörü 

ağının, EfficientDet versiyon numarasına denk gelen, bileşim katsayısı olarak isimlendirilen 𝜙 

değişkeni üzerinden aynı miktarda yeniden boyutlandırılması üzerine kuruludur. [6] 

Figür 2 NAS-FPN 
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A) Girdi çözünürlüğü: EfficientDet’te sonuncu 7. katmana kadar çözünürlüğün tam sayı olarak 

devam etmesi için girdi çözünürlüğünün 27’ye (128) bölünebilir olması gerekmektedir. Bu 

da D0’da 512 üzerinden başlanan girdi çözünürlüklerinin aşağıdaki formül üzerinden her 

yeni versiyon için 128 artması manasına gelmektedir. [5] 

Çgirdi = 512 + 128 𝜙 

B) Omurga Ağı: EfficientNet üzerinden gelen ölçeklemeler ImageNet üzerinden yapılan ön 

eğitimin sonuçlarını kullanabilmek için aynı şekilde kullanılmıştır. 

C) BiFPN: BiFPN’in hem derinliği hem de genişliği 𝜙  üzerinden belli formüllerle 

güncellenmektedir. Derinlik doğrusal olarak Dbifpn = 3 + 𝜙  bağıntısı üzerinden 

arttırılmaktadır. Genişlikte ise 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45 sayıları arasından ızgara 

araması kullanılarak en uygun olan belirlendikten sonra aşağıdaki üstel fonksiyonun taban 

kısmına yazılarak ve  𝜙 yerine de EfficientDet versiyonu konularak büyütme yapılmaktadır:  

𝐺𝑏𝑖𝑓𝑝𝑛 = 64 ⋅ (1.35𝜙) 

D) Kutu / sınıf öngörü ağı: BiFPN’in son katmanı tamamen öngörü ağına beslendiğinden 

ikisinin genişlikleri aynıdır. Derinlikse 𝜙 3’e bölündükten sonra 3’le toplanıp tam sayıya 

çevrilerek elde edilmektedir. [6] 

𝐷𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝑖𝑛𝑡(3 +  
𝜙

3
) 

3.2.  Yazılım Mimarisi 

Yazılım mimarisi üç ana bileşenden oluşmaktadır. Öncelikle bilgisayar üzerinden veri 

setleri CSV noktasına kadar getirilmiştir. Sonrasında Colab’e geçilerek eğitim yapılmaktadır. 

Son olarak elde edilen model bilgisayara geçirilecek ve kodlar bilgisayar üzerinden çıkarsama 

(inference) yapmaya uygun hale getirilecektir. 

Figür 3 bilgisayardaki adımlar 

Öncelikle tüm veri setleri üzerinde yazılan human_crop ve vehicle_crop kodları 

kullanılarak insan ve taşıt kütüphanesi elde edilecektir. Sonrasında add_landing kodu 

kullanılarak iniş alanları eklenecektir. Eklenen iniş alanları üzerine add_human_vehicle kodu 

kullanılarak rastgele insan ve araç eklenecektir. random_object_add adında iniş alanlarına farklı 

nesneler ekleyen bir kod yazılacaktır. add_landing ve add_human_vehicle kodları çıktı olarak 

eklenen nesnelerin bilgilerinin yer aldığı CSV dosyaları oluşturmaktadır. Böylelikle eklenen 

yeni nesnelerin etiketlenmesi gerekmeden csv_merge kodu kullanılarak kolayca genel CSV 

dosyasına eklenmesi sağlanmaktadır. 

Figür 4 Colab üzerinden yapılacaklar 



 

7 
 

Colab üzerinde kullanmak için üzerinde oynanmış veri setleri ve CSV dosyaları drive’a 

eklenmiş ve Colab’e bağlanmıştır. TF tarafından sağlanan generate_tfrecord kodu kullanılarak 

CSV dosyaları record dosyalarına çevrilmiştir. Sonrasında K-means üzerinden çapa 

değerlerinin bulan kod kullanılmıştır. Parametreler verildikten sonra eğitim kısmına 

geçilmektedir. Sonrasında COCO mAP ve karışıklık matrisi kullanılarak değerlendirme kısmı 

vardır. Son olarak çıkarsama (inference) ve puan hesaplaması yapılacaktır. Fakat yarışma 

sırasında internet olmayacağı için final eğitiminden sonra çıkarsama kısmı için TF OD API 

kurulmuş bilgisayara geri dönülecektir. 

4. Özgünlük  

4.1.  Veri Setinin hazırlanması 

Veri seti Teknofest tarafından sağlanan veri setinin üzerine Visdrone ve Okutama veri 

setleri eklenerek yapılacaktır. Bu sebeple bu veri setlerinin etiketlemeleri yazılan kodlar 

kullanılarak farklı dosya türlerinden CSV’ye çevrilmiştir.  

Veri setlerine iki farklı ekleme yapılması gerekmektedir: UAI ve UAP iniş alanlarının 

rastgele eklenmesi ve bu alanların üzerine rastgele şekilde insan, taşıt ve nesne eklenmesi.  

UAP ve UAI eklenmesi için yazılan kodda, random metodu kullanılarak fotoğraflara ya 

UAP eklenmesi ya UAI eklenmesi ya ikisinin aynı anda eklenmesi ya da ikisinin de 

eklenmemesi sağlanmıştır. İniş alanı eklenirken öncelikle alan yeniden boyutlandırılmaktadır. 

Bu boyutlandırma, videoların yükseklik özelliklerinin bulunması kısıtlı bilgiyle mümkün 

olmadığından fotoğraftaki insan veya taşıt boyutlarının ortalaması üzerinden gitmektedir. 

Boyutlandırmadan sonra iniş alanları rastgele açıyla döndürülmektedir böylelikle model, alanı 

herhangi bir oryantasyonda tanımlayabilecektir. Sonrasında iniş alanını fotoğrafa eklemek için 

rastgele bir merkez noktası seçilmektedir. Bu noktanın alt sınırı her iki eksende de iniş alanının 

boyutu kadar eksiye gidebilmektedir, üst sınır da fotoğrafın boyutu kadardır; böylelikle her iki 

eksende de iniş alanının sadece bir kısmının görünmesi mümkün hale gelmiştir. Sonrasında 

seçilen noktaya konulacak iniş alanının sınırlarının etiketlenmiş başka cisimlerin üstüne gelip 

gelmediği test edilmekte ve eğer kesişiyorlarsa kesişmeyen bir nokta bulunana kadar tekrar 

rastgele nokta seçimi yapılmaktadır. Fotoğrafa eklenmeden önce sıkıntı çıkmasın diye taşan 

kısımlar kırpılmaktadır. Nesneler merkezden ne kadar uzaksa o kadar biçimi bozulduğu için 

noktanın her iki eksende merkezden ne kadar uzak olduğuna göre hafif bir sıkıştırma 

uygulanmakta ve gerçeğe daha yakın bir iniş alanı elde edilmektedir. Son olarak eklenen iniş 

alanları için fotoğrafın ve iniş alanının bilgileri CSV olarak kaydedilmektedir.  

İniş alanı üzerine insan eklenmesi için öncelikle insan kütüphanesi oluşturulmuştur. 

Yazılan kod, etiketlemeleri kullanarak insanların olduğu kısımları tek tek kesmektedir. 

Sonrasında HSV değerleri kullanılarak arka planın elendiği bir maske oluşturulmaktadır. Elde 

edilen insan fotoğrafı fotoğrafının %90’ından daha fazlasını kaplıyorsa arka planın yeterince 

elenmediğine karar verilmekte ve başka HSV değerleriyle ikinci bir maske oluşturulmaktadır. 

Tüm sonuçlar kütüphaneye eklenmektedir ve dosyaya göz atılarak çok iyi olmayan sonuçlar 

silinmektedir. Araç kütüphanesi için de benzer bir yol izlenmesi planlanmaktadır. Sonrasında 

iniş alanının üzerine insan/taşıt ekleme kodu yazılmıştır. Bu kod öncelikle fotoğrafta iniş alanı 

olup olmadığına bakmakta ve eğer varsa fotoğraftaki diğer insan/taşıtları kullanarak eklenecek 

nesneyi yeniden boyutlandırmakta ve iniş alanı üzerine rastgele eklemektedir. İniş alanına 

benzer şekilde rastgele bir şekilde insan ekleme, taşıt ekleme, iki tane insan ekleme ve bir şey 

eklememe olasılığı mevcuttur. Eklenen nesnelerin bilgileri CSV’ye uygun şekilde 

kaydedilmektedir. 
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Uygunluk testi için öncelikle bazı fotoğraflarda iniş alanına farklı nesneler ve değişik 

renkli kısımlar eklenmesi kısmını otomatik olarak halledecek kod yazılması planlanmaktadır. 

Kübik Bezier Eğrisi kullanılarak değişik şekiller elde edilmesi ve içlerine farklı renklerde farklı 

dokuların eklenmesi denenecektir. Nesnelerin boyutları ve yönleri de değiştirilecektir. Fakat 

uygunluğun da eğitime eklenmesine karar verilirse oluşturulan şekillerden kurtulunup nesne 

kütüphanesi genişletilecek ve daha çok gerçek obje eklenecektir. 

Tüm işlemler bittikten sonra, iki CSV dosyasını birleştirmesi için yazılan csv_merge 

kodu kullanılarak orijinal dosyayla iniş alanı bilgilerinin olduğu CSV dosyası birleştirilmekte 

ve elde edilen dosyaya eklenen nesnelerin olduğu CSV ilave edilmektedir.  

4.2 Hiperparametre değişimleri 

ÖTR raporunda bahsedilen şekilde EfficientDet’in kendisinden gelen rastgele yatay 

çevirme ve rastgele ölçekli kırp ve kareye tamamla (random_scale_crop_and_pad_to_square) 

metotlarına ek olarak rastgele dikey çevirme (random_vertical_flip) ve rastgele siyah yamalar 

(random_black_patches) eklenmiştir. İkinci yöntem eğitim sırasında fotoğrafın rastgele 

kısımlarında boyutu belli aralıklar içinde değişen siyah boşluklar oluşturmaktadır. Karede 

tamamı olmayan insan, araç ve iniş alanlarının da tespiti konusunda ekstra kaynak sağlayacak 

olan bir stratejidir. Bunların yanında fotoğrafın HSV değerleriyle de rastgele tonu ayarlama 

(random_adjust_hue), rastgele saturasyonu ayarlama (random_adjust_saturation), rastgele 

parlaklığı ayarlama (random_adjust_brightness) ve rastgele kontrastı ayarlama 

(random_adjust_contrast) kullanılarak oynanmıştır. Bu değişimlerin yapılma sebebi veri 

setinde daha kısıtlı görülen günün farklı saatlerini ve farklı hava durumlarını taklit etmektir. 

EfficientDet çapa (anchor) bazlı bir tespit modeli olduğundan çapa hiperparametresi 

doğruluğun arttırılması için önemlidir. [6] Bu sebeple CSV dosyası okunarak elde edilen tüm 

genişlik ve yükseklik değerlerinden bir grafik oluşturup K-means kullanarak veri yığınlarının 

yoğun oldukları merkezleri bulan ve böylelikle çapa değerlerini veren bir kod kullanılmaktadır.  

Bunların yanında optimizer’ın da momentum’dan Adam’a çevrilmesi denenmektedir. 

Bunun sebebi çoğu durumda Adam’ın daha iyi sonuçlar vermesidir. [2] Doğruluğu artırma 

ihtimali bulunan başka hiperparametreler de araştırılacaktır ve uygun değerler bulunacaktır. 

4.3 Değerlendirme (Evaluation) 

Değerlendirme kısmı için üç farklı yöntem kullanılmaktadır. Birincisi COCO mAP 

kaynaklı TF OD API’a entegre olmuş yöntemdir. İlk üç metrik ortalama precision üzerinden 

gitmektedir. Recall’un ilk üç metriği ise her bir fotoğraf için 1, 10 ve 100 tespit üzerinden puan 

hesaplamaktadır. Hem precision hem de recall için son üç metrik small (alanı 322 pikselden 

küçük), medium (alanı 322 ve 962 arası) ve large’dır (alanı 962’den büyük).  [4] 

 İkinci yöntem internetten elde edilen matris kodunun TF OD API’a eklenerek 

kullanılmasıdır. Bu versiyonda satır ve sütunlarda sırasıyla gerçek etiketler ve model tarafından 

tahmin edilen sonuçlar karşılaştırılmakta ve son satır ve sütunda da tespit edilemeyen nesneler 

yer almaktadır. Böylelikle hangi nesnelerin tespitinde sıkıntı çıktığı, en çok hangi nesneyle 

karıştırıldığı ve hangi nesnelerin tespitinin en çok kaçırıldığı görülebilecek ve buna göre 

önlemler alınacaktır. Kod ek olarak sınıf bazında precision ve recall değerlerini 

hesaplamaktadır. Precision değerinin hesaplanması TP sayısının (TP + FP) sayısına bölümü ile 

gerçekleşmektedir. Recall ise TP’nin (TP + FN)’e bölünmesiyle elde edilmektedir. [4] 

Üçüncü yöntem bireysel olarak yazılan ve tüm nesne sınıfları için ayrı ayrı TP, TN, FP 

ve FN sayılarını gösteren ve sonuçlara göre kazanılıp kaybedilen puanları gösteren bir koddur. 

Tüm nesneler için eğer nesnenin tespit edilmesi gerekiyorsa ve tespit edildiyse IoU değerine 

bakılmakta ve 0.6’dan düşükse şartnamede belirtilen şekilde puan azaltılmakta yüksekse puan 

artırılmaktadır. Aynı zamanda TP sayısına bir eklenmektedir. Eğer nesne ana dosyada var 
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tahminlerde yoksa veya tam tersi durum ortaya çıktıysa sırasıyla FN ve FP sayılarına bir 

eklenmektedir. Her bir sınıf için puan hesaplanırken final FN ve FP sayıları -1 ile çarpılarak 

puandan eksiltilmektedir. UAP ve UAI için ek olarak uygunluk testi yapılmakta ve buna göre 

şartnamedeki kurallara göre puan eklenmesi yapılmaktadır. Son olarak her bir sınıf için 

karışıklık matrisi ve kriterlere göre kazanılıp kaybedilen puanlar teker teker basılmakta ve final 

puanı hesaplanmaktadır. Bu kod üzerinden her bir sınıf için ve iniş alanı uygunluk tespitinden 

elde edilen puanlar incelenebilecek ve en çok puan kaybedilen alanlara odaklanılabilecektir. 

4.4 İniş Alanı Durumu 

İniş alanının uygun değil durumuna gelmesi için üzerinde herhangi bir nesnenin olması 

yeterlidir. Bu sebeple iki aşamalı bir yöntem uygulanacaktır. İlk aşamada daire ve dikdörtgen 

kesişim kodu kullanılarak iniş alanı sınırları içine insan veya taşıt nesneleri girdiyse direkt 

olarak uygun değil olarak işaretlenecektir. İkinci aşamada ise görüntü işleme yöntemleri 

kullanılarak iniş alanının üstünde herhangi başka bir nesne olup olmadığı test edilecektir. Bu 

nesnelerin tespiti için şu anda denenmesi planlanan yöntemlerden biri dairenin içinde HSV 

değerleri kullanılarak iniş alanının elenmesi ve belli bir boyutun üstünde elenmemiş alan olup 

olmadığına bakılmasıdır. Bu yöntemin sıkıntısı günün farklı saatlerinde iniş alanının HSV 

değerlerinin değişmesidir, bu sebeple yeterince geniş fakat olası nesnelerin tespitini de 

engellemeyen bir aralık bulunması gerekmektedir. Bir diğer sıkıntı alan üzerine sadece gölge 

gelmesi durumunda oluşabilir. Bu durumda maskelenen iniş alanının ortalama tonu bulunup 

belli oranlarda karartılarak gölgelerin beklenen değerlerinin tespit edilip elenmesi denenecektir. 

HSV tespiti öncesi bağlı bileşenler (connected components) yönteminin eklenmesinin 

denenmesi de planlanmaktadır. Bu şekilde tespit edilen birbirine bağlı parçaların rengi beklenen 

dışında ise “uygun değil” çıktısının daha doğru verilmesi sağlanabilir. Doğruluğu artıracak 

başka teknikler de araştırılacaktır. 

Eğer gidilen yöntem çok fazla hata verirse ve yeterli zaman varsa ikinci bir yol olarak iniş 

alanı uygunluklarının da eğitime eklenmesi mümkündür. Bu yöntemin dezavantajı tüm iniş 

alanlarının uap_uygun, uap_degil, uai_uygun, uai_degil şeklinde etiketlenmesini 

gerektirmesidir. Ayrıca görüntü işlemenin aksine doğru tespit için iniş alanına eklenen nesne 

sayısı çok daha çeşitlendirilmiş bir veri seti gerekmektedir. Bunların yanında rastgele siyah 

yamalar da doğru uygunluk tespitinin önüne geçeceği için kaldırılması gerekmektedir. 

5. Sonuçlar ve İnceleme  

5.1 Veri seti değişim sonuçları 

Yazılım mimarisi kısmında bahsedilen 

adımların takibi yandaki fotoğraftakine benzer 

şekilde iniş alanlarının ve üzerlerine nesnelerin 

fotoğraflara eklenmesini sağlamıştır. 

İnsanların arka planından kurtulma kısmı 

büyük sıkıntı oluşturmuştur çünkü fotoğraftan 

fotoğrafa büyük varyasyonlar vardır. Bu 

sorundan kurtulmak için pek çok farklı yöntem 

denenmiştir. Grabcut adı verilen ve OpenCV 

kütüphanesi ile gelen arka plan eleme metodu ilk 

denenen yöntemlerdendir, fakat istenilen şekilde sonuç vermemiştir. Yine de teker teker 

etiketleme yerine kod kullanımının olası bir yöntem olduğuna olan inancı kuvvetlendirmesi 

açısından önemlidir. Sonrasında videolar üzerinde hareketli kısımları tanıyan MOG2 ve 

Heatmap yöntemlerinin kullanışlı olacağı düşünülse de drone videoları sabit video olmadığı 

Figür 5 UAP örnek kısım 



 

10 
 

için insanların hareketleri ayırt edilebilecek kadar büyük olmadığından yöntem işe yarayacak 

bir çıktı vermemiştir. Sonrasında online arka plan kesme uygulamalarına bakılmıştır. Şu an 

kullanılan yöntemden daha iyi sonuç verseler de fotoğrafların teker teker işlenmesi gerektiği 

için çok uzun zaman alacağından kullanmaktan vazgeçilmiştir. Son olarak daha önceki 

yöntemlere de eklenip denenmiş ama o yöntemlerle birlikteyken işe yaramamış HSV maskesi 

tek başına kullanılmış ve güzel sonuçlar alınmıştır. Bu süreç pek çok görüntü işleme yöntemine 

aşina olunması ve taşıt arka plan elenmesi ve iniş alanı uygunluk tespiti gibi sonraki adımlarda 

yöntem seçimi konusunda kolay karar verilebilmesi açısından önemlidir. 

Araçların arka planının elenme kısmı konusunda bazı denemeler yapılsa da son olarak 

kullanılacak metoda daha karar verilmemiştir. Grabcut insanlardakinin aksine daha iyi çalışsa 

da araçların altında genel olarak gri asfalt olduğu için HSV yönteminin de gri araçlar haricinde 

daha doğru sonuçlar vermesi beklenmektedir. 

5.2 Eğitim sonuçları 

Öncelikle kodların doğru çalıştığını görmek için küçük çaplı sahte eğitimler yapılmıştır. 

Örneğin Teknofest veri seti üzerinden D0 kullanılarak 3000 adımlık bir eğitim yapılmıştır. 

Colab’de eğitim ve Tensorboard aynı anda görülememektedir. Batch sayısının düşüklüğü 

loss’un her epoch’da oynamasına sebep olduğunda bazen eğitimler yarıda kesilip Tensorboard 

üzerinden kontrol edilmiştir. Fakat fine-tune adresi değiştirilse de önceki ckpt’lerin üzerine 

yazıldığı ve save_model kısmında sıkıntı çıktığı görülmüştür. Sonrasında, yapılan bir hatadan 

dolayı yeni fine-tune adresini config dosyasına eklemediği fark edilmiş ve düzeltilmiştir. 

Sonrasında daha büyük veri setleriyle olan eğitimlere geçilmiştir. Geniş veri setleriyle 

yapılan sahte eğitimlerde öğrenme katsayısının optimizasyonu loss sonuçlarını ciddi şekilde 

etkilediğinden dolayı eğitimlerin odak noktası olmuştur. Orijinal modelde yer alan katsayı 

temel alınarak başlanmış, 1000 epoch’luk eğitimler sonucu ortaya çıkan Tensorboard 

grafiklerine göre eğitim katsayısı düzenli bir şekilde artırılmış veya azaltılmıştır. Son olarak her 

bir versiyon için en iyi sonucu veren katsayılarla 5000 epoch’luk eğitimler yapılmıştır. Gerçek 

eğitimlerde daha yüksek epoch’lar üzerinden gidilecektir. 

Ön tasarımda D0’ın doğruluğu en düşük olduğu için elenmiş ve denemelerin D1 üzerinden 

başlaması planlanmış olsa da versiyon sayısı düştükçe kaybın (loss) daha hızlı azalması ve 

batch sayısının artmasının pozitif etkisi D0’ın da denenecek versiyonlara eklenmesini 

sağlamıştır. D4 versiyonunun öğrenme katsayısı üzerinde oynanmasına rağmen Colab 

sınırlamaları sebebiyle batch sayısı maksimum 1 olabildiği için efektif olarak stokastik gradyan 

inişi (stochastic gradient descent) gibi işlemektedir. Bu sebeple loss değerleri çok kararsız 

sonuçlar vermiş ve Tensorboard üzerinden bakıldığında da loss azalımının istenenden daha 

yavaş olduğu gözlemlenmiştir. Benzer sonuçlar alındığından D3 üzerinde de çok durulması 

planlanmamaktadır, bunun yerine D0, D1 ve D2 versiyonlarından en iyi şekilde verim alınması 

için çalışılacaktır. Yine de uzun soluklu eğitimlere başlandığında tüm versiyonlar bir kere 

denenecektir çünkü yüksek versiyonların yapılan kısa sahte eğitimlerde etkilerini tam olarak 

gösterememiş olma ihtimalleri yüksektir. 

5.3. Değerlendirme sonuçları (eval) 

Her bir versiyon için yapılan 5000 epoch’luk eğitimler arasından COCO mAP kriteri ve 

karışıklık matrisi üzerinden en iyi sonuçları veren D2 versiyonudur. Bu sebeple ilerleyen 

dönemde asıl olarak üzerinden gidilmesi planlanan versiyondur. Bu durumun sebebi hem D0 

hem D4’ün avantajlarına sahip olması olabilir. D4’ün aksine batch sayısı daha yüksektir ve 

D0’ın aksine fotoğrafların çözünürlüğü yüksek olduğu için detay sayısı fazladır. 
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Karışıklık matrislerinde tüm versiyonların 5000 epoch’luk eğitimlerinde görülen durum en 

yüksek doğru tespit oranının UAP, taşıt, UAI ve insan olarak sıralanmasıdır. Versiyonlarda bazı 

nesneler için doğru tespit edilme sayısı ve recall değeri düşük olmasına rağmen beklenenin 

aksine tüm precision değerleri yüksektir. Başta kodda sıkıntı olduğu düşünülse de sinir ağının 

daha gelişmemiş olduğundan çok tespit yapamadığı ve bunun da paydaya eklenen ve yükselince 

precision’ı düşüren yanlış tespit (FP) sayısının az olmasına yol açtığı fark edilmiştir. Recall’ın 

düşük olması da tam ters sebeptendir, tespitleri yapamadığı için paydadaki FN sayısı 

yükselmektedir. Sonuç olarak, tüm versiyonlarda precision değerleri yukarıda bahsedilen 

sebepten dolayı yüksektir ve minimum olarak recall seviyesine düşmektedir. Bu sebeple recall 

değerleri daha fazla bilgi verdiğinden onların üzerinden inceleme yapılacaktır. Ayrıca D3 ve 

D4 sonuçları düşük olduğu için sadece D0, D1 ve D2 sonuçları değerlendirilecektir. 

UAP recall’ları 0.9 civarı, maksimum olarak da D2’de 0.942857’dir. Bunun sebebinin taşıt 

ve insan aksine nesnenin çok değişken olmaması olduğu düşünülmektedir. Fakat aynı durum 

UAI için de geçerli olmasına rağmen sonuçlar 0.6-0.7 civarı gelmiştir. Bunda kırmızı alanların 

daha az koyulmasının veya köşelere daha çok gelmesi sonucu modelin alanı algılamakta zorluk 

çekmesinin rol oynadığı ve daha fazla iniş alanı eklenmesinin sorunu büyük ölçüde elimine 

edeceği düşünülmektedir. Taşıtlar konusunda ise sonuçlar değişkenlik göstermekle birlikte 

D2’ye yaklaştıkça değer yükselmektedir. D0’da 0.224490 olan recall D1’de 0.428571’e çıkmış, 

D2’de ise yarıdan fazla artarak 0.897959’a ulaşmıştır. Tüm taşıtlar birbirinden farklı olsa da 

taşıtları diğer nesnelerden ayıran öznitelik sayıları fazla olduğu için yine de tespit yapılabildiği 

ve D2’ye doğru çözünürlüğün artmasının da pozitif etki yaptığı düşünülmektedir. Taşıtların 

aksine yüksekten çekilen insanların belirgin öznitelikleri yoktur. Bu sebeple tüm recall değerleri 

çok düşük çıkmış ve D2’de maksimum olarak 0.281787’ye çıkabilmiştir. 

Aşağıdaki tablo 1’de tüm versiyonların bir önceki versiyonla karşılaştırıldığında değerin 

artıp azalmasına göre renklendirilmiş COCO kriterlerine göre sonuçları verilmiştir. 

Görülebileceği gibi çoğu kriter için deneme sonuçları D0’dan D2’ye doğru artmakta D3’te 

kritik bir şekilde düşmekte ve D4’te en düşük haline gelmektedir. Dikkat çeken bir nokta tüm 

versiyonlarda “small” kriterlerinin en düşük sonuçları vermesidir. En yüksek sonuç D2’de 

olduğundan insan tespitindeki sıkıntının bu kısmı etkilediği düşünülmektedir. Genel olarak 

average precision değerleri yüksektir. Bunun karışıklık matrisi kısmının precision 

açıklamasıyla aynı sebepten kaynaklandığı düşünülmektedir. Fakat ilginç bir şekilde precision 

ve recall değerlerinin small, medium ve large değerleri karşılaştırıldığında beklenenin aksine 

recall değerleri daha yüksektir. AR kısmı da foto başı 1 tespitten 100’e doğru artmaktadır ve bu 

sayılar baz alınarak 50 tespit sonucu hakkında fikir yürütülebilir. Sadece 5000 epoch üzerinden 

gidildiği için genel tabloya bakıldığında D2’de bile sonuçlar hala beklenen seviyede değildir 

fakat yarışmaya kadar farklı yöntemlerin denenmesiyle sonuçların 0.9 üzerine yükseltilmesi 

planlanmaktadır. 

Tablo 1 tüm versiyonlar için Average precision (AP) ve Average Recall (AR) 

Bireysel olarak yazılan karışıklık matrisinin sonuçlarına göre en çok puan kaybedilen 

alanlar FN ve iniş alanı uygunluk kısmıdır. Birincisi modelin daha gelişmediği için insan başta 

olmak üzere çok fazla nesne tespitini kaçırmasından kaynaklanmaktadır. İkincisi de insan 

tespitinin doğru yapılamamasından dolayıdır.  

Versiyon AP AP50 AP75 APsmall APmedium APlarge AR1 AR10 AR100 ARsmall ARmedium ARlarge 

D0 0.416 0.659 0.468 0.000 0.178 0.678 0.435 0.461 0.471 0.044 0.248 0.712 

D1 0.450 0.700 0.432 0.002 0.189 0.685 0.455 0.547 0.569 0.018 0.313 0.753 

D2 0.512 0.856 0.480 0.018 0.282 0.684 0.464 0.579 0.612 0.130 0.383 0.769 

D3 0.302 0.409 0.175 0.001 0.103 0.276 0.212 0.222 0.307 0.007 0.114 0.412 

D4 0.252 0.324 0.129 0.000 0.119 0.189 0.168 0.232 0.247 0.002 0.044 0.349 
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Yandaki fotoğrafta D2’nin 5000’lik eğitim sonrası 

çıktılarından biri görülebilir. 5000’lik eğitimler 

sonucunda bile modeller taşıt ve iniş alanı tanıma 

konusunda güzel performans sergilemektedir. 

Fakat fotoğrafta da görülebildiği gibi insanlar 

konusunda sıkıntı çıkmaktadır ve insanlardan 

sadece bir tanesi tanımlanmıştır. 

Precision/recall sonuçları ve örnek fotoğraftan 

da anlaşıldığı üzere şu anda üzerinde en çok 

geliştirme yapılması gereken alan insan tespitidir. 

Bu sebeple veri setine farklı özniteliklere sahip bir sürü insan eklenecektir. İniş alanının uygun 

olup olmadığının doğru tespit oranının düşük olmasının sebebi de yukarıda bahsedildiği gibi 

insanların tespiti konusunda yaşanan sıkıntılardır. Bu sorun daha yetkin eğitimlerden sonra 

azalacağından daha iyi sonuçlar alınması beklenmektedir. Şu anda sadece üzerinde 

etiketlenebilen bir nesne -insan veya taşıt- olup olmadığına göre sonuç vermektedir, fakat 

ilerleyen süreçte farklı objeler de ekleneceğinden ve görüntü işleme yöntemleriyle de uygunluk 

testi destekleneceğinden yarışmaya uygun bir tespit mekanizması ortaya çıkmış olacaktır. 

Tespit konusunda sıkıntı çıkaran bir başka alan UAI iniş alanlarının büyük bir kısmının 

karede olmadığı durumlardır. Bu sebeple öncelikle benzer sorunların gerçek eğitimlerde de 

görülüp görülmediği test edilecek eğer sorun devam ederse randomizasyon kısmında UAI 

alanlarını daha çok koyacak şekilde ve iniş alanlarının kenarlara konulmasına öncelik verecek 

şekilde kod değiştirilecektir. 

Sonuç olarak, projede temelin sağlam olması için genel olarak şu ana kadar görüntü 

işleme ve veri seti kısımlarına ve önceki kısımlarda bahsedilen sıkıntıların çözülmesine 

odaklanılmak zorunda kalınmıştır. Fakat bu kısımlar hakkında elde edilen deneyimler hızlı bir 

şekilde geri kalan kısımların bitmesini ve eğitim kısımlarına odaklanmayı sağlayacaktır. 

Böylelikle eğitim kısmının inceliklerine de hakim olunup güzel sonuçların elde edilmesi için 

ve sorunların çözülmesi için yeterli zaman olacaktır. Projeye girerken sadece yapay zekaya 

odaklanılması planlanırken iki farklı alanda önemli kazanımlar elde edilmiştir ve edilecektir. 
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