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1. Takım Şeması 

Takımımız 1 danışman 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Takım 

üyeleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde lisans eğitimi görmekte olup takım 

danışmanı TOBB ETÜ bünyesinde doktora eğitimi görmektedir. Takımımızdaki: 
 

Muhammed Yılmaz, takımın algoritmayı geliştirme sürecinde yaşadığı zorluklarda 

yol gösterilmesi ve takım içerisindeki organizasyonu sağlanması, 
 

Abdussamet Türker, takım içerisindeki görev dağılımını yapılması ve kullanılacak 

algoritmaların geliştirilmesi, 
 

Alper Bahçekapılı, kullanılacak algoritmaların geliştirilmesi ve sanal ortamlarda 

(oyun ve simülasyon gibi) sanal veri üretilmesi, 
 

Alp Karatepe, elde edilen verileri düzenlenmesi ve verileri en verimli şekilde 

kullanarak algoritmanın eğitilmesi, 
 

Emir Soytürk, algoritmayı eğitmek için kullanılacak verilerin elde edilmesi ve sanal 

ortamlardan sanal veri üretilmesi görevleri üzerinde çalışmaktadır. 
 

Muhammed Yılmaz TOBB 

ETÜ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Doktora 

Öğrencisi 

Danışman 

Abdussamet Türker TOBB 

ETÜ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

3. Sınıf 

Öğrencisi 

Takım Kaptanı 

Alper Bahçekapılı TOBB 

ETÜ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

3. Sınıf 

Öğrencisi 

Takım üyesi 

Alp Karatepe TOBB 

ETÜ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

3. Sınıf 

Öğrencisi 

Takım üyesi 

Emir Soytürk TOBB 

ETÜ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

1. Sınıf 

Öğrencisi 

Takım üyesi 

 
2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 

2.1 Veri Üretimi 
 

Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka yarışmasının görev kısıtlarına göre veri elde edip 

modelimizi eğitmemiz gerekmekteydi. Modelin tahmin etmesi gereken ortam değişkenliği 

çok fazla olduğu ve yarışma kısıtlarına uygun veri sayısı çok az olduğu için veri setimizin 

büyük çoğunluğunu kendimiz oluşturduk. İnternetten bulduğumuz çeşitli drone üzerinden 

alınmış verileri etiketleyerek ve oyun gibi sanal ortamları mod’layarak çok sayıda veri 

üretmeyi başardık. Şu anda elimizde etiketlenmiş 20 bin frame’den fazla yarışma görev 

şartlarına uyan gerçek dünyadan alınmış verimiz bulunmaktadır, üzerinde çalıştığımız sanal 
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ortamlardan otomatize şekilde alacağımız veriler ile veri setimiz çok daha büyük bir hâl 

alacak. Bu verilerin bir kısmı ileride kullanılabilecek Video Object Detection ve Object 

Tracking algoritmalarına uygun şekilde etiketlenmiştir 
 

GTA V ve Sentetik Veriler 
 

Bahsedildiği üzere şu an hazırladığımız C# kaynak kodları ile otonom bir şekilde GTA 

V içerisinden ekran görüntüsü alıp ekranda gözüken araç ve insanların oyun dünyasındaki 

konumlarını, modellerin rotasyonlarını ve oyun dünyasındaki silüet sınırları gibi verileri 

kaydedebiliyoruz. Kaydedilen resim ve etiketlerin uygun formata getirilmesi için yazdığımız 

Python kodları ile bu bilgileri işimize yarayacak şekilde düzenleyebiliyor, üzerinde 

hesaplamalar yapabiliyor ve verileri görselleştirebiliyoruz. Bahsi geçen kodları hazırlamak ve 

testlerini gerçekleştirmek yaklaşık 2 ay sürdü ve yüzlerce satırlık kod yazmamız gerekti. 

Fakat uzun uğraşlar sonucu elde ettiğimiz veri kümesini incelediğimizde bazı nesnelerin 

etiketlerinin sınırlarından taştığını fark ettik. 
 

Bunun oyundaki kameranın açısından kaynaklandığını tespit ettik. Problemi bir örnek 

ile anlatalım. (x_k, y_k, h_k) oyun kamerasının konumu, (x_i, y_i, h_i)’de bir insan nesnesinin 

konumu olsun. x_k - x_i =10, y_k- y_i = 0, h_k - h_i = 20 olsun. İnsan nesnesinin boyutlarının da 

(1,1,4) olduğunu varsayalım. Eğer kamerayı bu nesnenin tam üzerine yerleştirseydik, (1,1) 

boyutlarında bir etiket üretirdik ve bu görselle bağdaşırdı ancak kamera ve nesnenin yatay 

düzlemdeki mesafe farkı ne kadar artarsa üretilen etiket görüntüdeki nesne ile o kadar 

farklılaşmaya başlar. Bu bizim örneğimizde: 20 * (4-fark) = 4 * ((4-fark)+10), 16*(4-fark)=40, (4-fark) 

= 2.5, fark = 1.5’ dir. Çünkü normalde boyu 4 birim olan insan nesnesi kameranın açısından 

ötürü ekranda 4 birim yer kaplamamaktadır. 
 

Bu problemin çözümü için, hazırladığımız Python kodlarına değişken uzaklık ve 

perspektiflerdeki nesneler için dinamik sınır atanması çözümü geliştirmeyi planlıyoruz. 

Çözümde her nesnenin kamera ile arasındaki mesafe farklarını ve nesnenin boyutlarını 

kullanarak trigonometrik hesaplamalar yapıp ekranda kapladığı alanları hassas bir şekilde 

hesaplayabileceğiz. Çözümün modelin başarımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
 

2.2 Model Gelişitirilmesi ve Eğitimi 
 

Veri setimizi olgunlaştırırken yaptığımız teorik araştırmalar ile farklı büyüklüklerdeki 

nesneleri tanıyabilen ve doğruluğu yüksek olan nesne tanıma algoritmalarını inceledik. Bu 

araştırmalar sonucunda Retinanet modellenin bizim için uygun olduğunu tespit ettik. 

Başlangıçta açık kaynaklı olarak bulduğumuz Retinanet modelinin temel yapısını kullanarak 

veri setimiz üzerinde ilk modelimizi eğittik. Okuduğumuz makaleler ile olası yapılabilecek 

değişiklikleri araştırdıktan sonra modelin kullandığı Anchor’ları veri setimize göre optimize 

ettik[1]. Bu optimizasyon sonucunda aynı veri seti üzerinde 0.16 map doğruluk artışı tespit 

ettik. Yarışmadaki videolarda tespit etmemiz gereken nesne sınıfı sayısı az olduğu ve sınıflar 

arası veri sayısındaki farkın modelin öğrenmesine etkisini en aza indirmek için RetinaMED 

mimarisini implemente ettik. İmplementasyonu yaptıktan sonra her sınıfa özel Anchor 

optimization yapabileceğimizi keşfettik, araba sınıfı ile insan sınıfı arasındaki büyüklük farkı 

çok belirgin olduğu için her sınıfa özel anchor optimizasyonu uyguladık. Bu implementasyon 

sonucunda 0.2 map doğruluk artışı tespit ettik. 
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3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1 Algoritmalar 

Görüntülerdeki nesneleri bulmak için problemi insan-araçların bulunması ve UAP-UAI 

alanlarının bulunması olarak iki parçaya ayırdık. İnsan ve araçların bulunması için RetinaNet 

modelini özelleştirmek üzere kullanmaya karar verdik. Bu kararda: 

● RetinaNet modelinin içerdiği FPN (feature pyramit network) yapısı küçük boyutlu 

nesneleri tespit etme konusunda güçlü olduğunu yaptığımız araştırmalar aracılığıyla 

gördük. 

● Modelin açık kaynak kodlu bir şekilde keras ile implemente edilmiş haline internet 

ortamında ulaşabildik. İmplementasyonun da açık kaynak kodlu olması üzerinde 

özelleştirme yapmamızı daha kolay hale getirdi. 

● Model üzerinde yaptığımız özelleştirmeler ile veri dengesizliğin problemini modelin 

öğrenme sürecine etkisinin en aza indirdik. Modelde kullanılan Anchor'ların sadece o 

sınıfa özel olarak optimize edebildiğimiz için(araba nesnelerinin  genel büyüklüğü  

insan nesnelerinin göre büyük olduğu için daha büyük anchorlar modelin öğrenmesine 

pozitif etkide bulunuyor, bu nedenle araçlar için daha büyük anchorlar, insanlar için 

daha küçük  anchorlar kullanılarak eğitildi) modelin öğrenme süreci hızlandı ve  

başarım arttı. 

UAP ve UAİ alanlarının bulunması için YOLO algoritmasını kullanmaya karar verdik. Bu 

kararda, 

• UAP ve UAİ alanlarının tespit edilmesi diğer sınıflara göre daha kolaydır. Bu alanları 

düşük işlem maliyetli YOLO algoritması ile tespit edeceğiz. Buradan kazandığımız 

işlemsel gücü, insan ve araç tespit eden modelimizi geliştirmek için kullancağız. 

 

 
Model ile ilgili gelecek planları 

Şu an kullandığımız algoritmalar sadece bir frame’e bakarak frame içerisindeki 

nesneleri tanımaya çalışıyorlar. Teknofest yarışmasında bize verilecek olan videoda ardışık 

frameler arasında nesne tanıma algoritmasının başarısını arttırabilecek bilgiler bulunmaktadır, 

bu bilgileri kullanarak aynı  eğitim veri seti üzerinde çok daha başarılı  sonuçlar  

alabileceğimizi tahmin ediyoruz. Aşağıdaki iki yöntemi test ederek bu frameler arasındaki 

zamansal komşuluklardan faydalanmayı planlıyoruz. Bunlar; 

Object Tracking 

Object Tracking art arda sıralı framelerdeki nesnelerin video boyunca takip edilmesi 

demektir.[2] Takip edilecek nesnelerin, videonun ilk frame’ inde belirtilmesi gerekir ve bunun 

ardından belirtilen her nesneye özgü belirli bir kimlik atanır. Nesnelere atanan kimlikler 

vasıtasıyla, nesnelerin sonraki framelerde tespit edilmesi sağlanır. Object Tracking için birden 

fazla teknik kullanılmaktadır.[3] Önümüzdeki dönemde yapacağımız  çalışmalarda  bu 

teknikleri test etmeyi ve modelin genel başarısına etkisini analiz etmeyi planlıyoruz. 

Video Object Detection 

Bir video içerisindeki nesneleri tahmin ederken komşu(zamansal) framelere de 

bakarak nesne tanıma algoritmamızın çok daha iyi sonuçlar vermesini sağlayabiliriz. Bu 

komşulukları kullanmanın birçok yöntemi var. Bizim test etmeyi planladığımız yöntemler 

kısaca; 
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● POST-PROCESSING: Bu yöntem halihazırda eğitip kullandığımız modelleri 

herhangi bir değişiklik yapmadan kullanılabilmektedir. Modelimizin sonuna 

ekleyeceğimiz SEQ-NMS yapısı ile teoride %10 a kadar başarım artışı 

sağlayabileceğiz[4]. 

 

 
● Multi-Frame Feature Aggregation: Bu yöntemde komşu frameler üzerinden elde 

edilecek öz nitelikler ile o framedeki nesneler tahmin edilmeye çalışılır. Bu yöntem 

ağır işlem maliyetleri ve implementasyon zorlukları olsa da saniyede işlememiz 

gereken frame sayısının azlığı ve Retinanet nesne tanıma algoritmaları üzerinde 

değişiklikler yaparken elde ettiğimiz tecrübe ile bu algoritmayı implemente edip test 

etmeyi planlıyoruz[5]. 

3.2 Yazılım Mimarisi 
 

Yazılım mimarimiz insan-araç sınıflarını ve UAP-UAİ sınıflarını tespit etmek olmak 

üzere iki ana parçadan oluşmaktadır. İnsan ve araç sınıfını tespit etmek için RetinaMED 

modelini kullanacağız. RetinaMED modelimizin mimarisini kısaca açıklayacak olursak; 
 

Üzerindeki nesneleri tespit etmemiz gereken frame’e Fi diyelim, Fi frame’ini Resnet 

Network’ünden geçirerek {Ck} tensorleri elde edilir. Elde ettiğimiz tensorleri üst tensorlerden 

altlara Nearest Neighbor algoritması kullanılarak Up-Sample edilir ve alttaki tensorlerle 

toplanarak {Pk} tensorleri elde edilir. Elde edilen tensorler H(insan nesnelerini bulan 

Functional Convolution Submodeli) ve C (araç nesnelerini bulan Functional Convolution 

Submodeli) den geçirilerek {Hk} ve {Ck} çıktıları elde edilir. Elde edilen çıktılar veri 

setimizdeki insan ve araç sınıfındaki nesnelere göre ayrı ayrı optimize edilmiş sınıfa özel 

anchorlar ile toplanır. Çıkan sonuçlar NMS yapısından geçirilerek İnsan ve Araç çıktıları {Ik} 

ve {Ak} elde edilir. 
 

 

 
3.2 İnsan ve araç tespitinde kullanılacak olan modelin şematik gösterimi 
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YOLO, oluşturduğumuz model ve diğer birçok algoritmanın aksine verileri tek geçişte 

işlemektedir. YOLO nesne tespiti yapılacak frame’i birçok parçaya böler ve her bir parçada 

hangi sınıftaki nesnenin bulunduğunu, her bir sınıfın bulunma ihtimalini belirler. Her kutucuk 

içinde bulunma ihtimali en yüksek olan nesne seçilir. Bu kutucuklar bir bütün olacak şekilde 

birleştirildiğinde ise oluşan sınırlardan hangilerinin nesne içerdiği belirlenir. Bunun için de 

ortaya çıkan çok sayıdaki kutucukların en isabetlisini bulmak için non-max supression 

tarafından IoU hesaplanıp aralarında karşılaştırılarak aynı nesneyi gösteren kutucuklardan en 

tutarlısı hesaplanır[6]. YOLO algoritması Fi frame’ini alarak {UAPk} ve {UAİk} çıktılarını 

üretir. 
 

 

 

 

 
RetinaMED modelinden aldığımız {Ik} ve {Ck} ile YOLO modelinden aldığımız 

{UAPk} ve {UAİk} nesne lokasyon ve sınıf bilgileri Squash algoritmamız ile birleştirilir. 

Sonuçlar JSON formatında yarışma sunucusuna aktarılır. 
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4. Özgünlük 

4.1 GTA V ile Sentetik Veri Üretme 

Günümüzde hesaplama teknolojilerinin gelişmesi ile güncel  oyunlardaki  gerçekçilik 

çok üst seviyelere taşınmıştır. Bu oyunlardan biri olan GTA V, her ne kadar çıkışının 

üzerinden 8 yıl geçmiş olsa da oldukça gerçekçi sahneler vadediyor. 

GTA V ile sentetik veriler üretebilme konusunda iki yaklaşımda karar kıldık: 

● Oyunda var olan çok çeşitli araçları ve insan tiplerini yarışma için 

kullanılabilecek bir açıdan izlemek ve oyunun  mod’lanması  sayesinde  

lokasyon, rotasyon, boyut gibi bilgileri elde etmek ve bu bilgilerin işlenmesi 

neticesinde veri üretimini otomatik bir hale getirmektir. 

● Teknofest tarafından sağlanan UAP ve UAİ iniş alanlarının görüntülerini oyun 

içerisinde kullanılmak üzere hazırladığımız bileşenlere(asset) entegre etmek 

ve/veya oyunda var olan bileşenler üzerinde oynamalar yaparak bu alanları oyun 

dünyasında istediğimiz yerlere konuşlandırmaktır. Bu sayede bahsedilen  

nesneler gerçekçi bir ortamda istenildiği kadar üretilebilecektir. 

Aşağıda oyundan alınan ekran görüntüsündeki insan ve araç nesneleri, nesnerlerin 

etiketleri tamamen otomatize edilmiş şekilde, hazırladığımız C# scriptlerinin oyunda 

çalıştırılması neticesinde elde edilmiştir. 
 

 

 

 

 

 
Yanda erişime açık bir 

GTA V modu ile yerleştirilen 

bizim hazırladığımız UAP 

alanının oyundaki görünümü 

gösterilmektedir. 



8  

4.2 RetinaMED Modeli 
 

Günümüz yapay zekâ modellerinde önemli problemlerden birisi de veri  setindeki 

sınıflar arasındaki veri sayısı farkının yüksek olmasıdır. Bu problemin modelin veri setini 

öğrenmesine verdiği zarar, loss fonksiyonu üzerinde çeşitli oynamalar yaparak 

azaltılabiliyor, biz yarışmadaki sınıf sayısının az olmasından da yararlanarak bir sınıfın 

verisinin fazla olmasının diğer sınıfa olan etkisini minumuma indirdik. Yaptığımız temel  

şey sınıfların nesnelerin lokasyonlarını ve sınıflarını belirleyen subnetlerin sadece sınıfa  

özel olmasını sağlamak. Bu yöntemin veri dengesizliği ile ilgili sorunu azaltmakla kalmayıp 

modelin öğrenme hızını da arttığını tespit ettik. Standart Retinanet modelinde tüm sınıflar 

için aynı anchorlar kullanılıyor, yarışmadaki sınıflar arasındaki büyüklük farkı bariz olduğu 

için anchorlar optimize edilse dahi en iyi sonuç alınamıyordu. Yeni yöntemimiz sayesinde 

tüm sınıflar için özel anchorlar belirleyebiliyoruz, bu yöntem modelin o sınıf özelinde 

odaklanması gereken büyüklükleri belirliyor ve sınıflar arasındaki nesnelerin  büyüklük  

farkı fazla olan veri setlerinde pozitif etki sağlıyor. 

 

 
4.3 Parçalama  Yoluyla  Veri Manipülasyonu 

 

Verilerin modele girdi olarak verilmesi öncesinde her fotoğraf model tarafından 

tanımlanacak nesneler yarıda kesilmeyecek şekilde 4 parçaya bölünmektedir. Parçalara 

ayırmak adına kesilecek çizgiler üzerindeki cisimlerin algoritma tarafından algılanmasında 

sorun olmaması adına belirlenen miktarda parçalar kesim noktalarından belli bir uzaklığa 

kadar üst üste örtüşecek şekilde kesilir. Üst üste binen kısımlar dahil edildiğinde nesneler 

eldeki parçalardan en az birinde belireceği için algoritma tarafından öğrenilir, dolayısıyla 

isabetlilik kayda değer oranda artar [7]. Bu sayede resim içerisindeki nesnelerin alanlarının 

toplam resmin alanına oranı daha büyük olmaktadır. Dolayısıyla modelimiz küçük nesnelere 

odaklanıp daha iyi öz nitelik çıkartabilmektedir. 

 

 
5. Sonuçlar ve İnceleme 

 

Üzerinde çalıştığımız nesne tanıma modellerini eğitip test edebilmek için Teknofest 

tarafından bize verilen veriler ile birlikte internet gibi ortamlardan yarışma görev şablonuna 

uygun verileri toparlayıp etiketledik. Verileri toplarken sınıflar arası nesne sayısı dengesini 

korumak ve olası tüm koşulları (sadece araç içeren frameler, sadece insan içeren frameler ve 

herhangi bir sınıf nesnesi içermeyen frameler) içeren senaryoları dengeli bir şekilde 

oluşturmaya özen gösterdik. Verimizi training, validation ve test olmak üzere 3 ayrı bölüme 

ayırdık. Bunların oranları; 
 

 

%80 Training 
 

%10 Validation 
 

%10 Test 

 

 

şeklindedir. 
 

Verimizin büyük çoğunluğu video içerisinden alınmış framelerden oluştuğu için 

zamansal komşuluğu yakın olan frameler birbirine çok benzer özellikler içermektedir. 
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Validiation veri setini oluştururken bu benzerliğin etki etmemesi amacıyla veri setinden 

rastgele frameler almadık. Bir videonun tamamını ya da arka arkaya büyük kısmını içeren 

frameleri alarak validation veri setini oluşturduk. Veri setimiz üzerinde eğittimiz modeller 

sırasıyla Resnet50-Retinanet, Resnet101-Retinanet, Resnet101-Retinanet-AnchorOptimized 

ve Resnet101-RetinaMED. Sonuçlar aşağıdaki grafik ve Tabloda gösterilmiştir. 
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Model Doğruluk(MAP) İnsan Doğruluk(MAP) Araç Doğruluk(MAP) 

Retinanet- Resnet50 0,42 0,23 0,62 

Retinanet - Resnet101 0,36 0,19 0,54 

Retinanet-Anchor Opt.- Resnet101 0,58 0,59 0,57 

RetinaMED - Resnet101 0,60 0,59 0,61 

 

 

 

1. Hazırladığımız veri seti ile eğittimiz modeller üzerinde yaptığımız testler sonucunda 

insan nesnelerinin tespit edilmesinde anchor büyüklerinin  çok  önemli  olduğu 

sonucuna varılmıştır. Anchor optimizasyonu yapılmayan modellerde anchor 

büyüklüklerinin çok büyük olması ve insan nesnelerinin boyutlarının küçük olması 

nedeniyle eğitim sırasında insan nesnelerini yeteri kadar öğrenememektedir. Bunun 

sebebi eğitim sırasında anchorlar background ya da foreground olarak etiketlenirken 

etiketlenen nesneler ile olan IOU oranlarına bakmaktadır. Bu oran 0.4 ten küçük   

olduğu durumlarda anchor background olarak değerlendirilmektedir. İnsan nesnelerini 

tahmin etmesi gereken anchorlar background olarak işaretlendiği için model küçük 

insan nesnelerini yeteri kadar öğrenememektedir. Anchor Optimizasyonu insan 

objelerinin tespitinde 0.30 MAP’den fazla başarım artışı sağlamıştır. 

2. Retinanet modeline uygulunan anchor optimizasyonu her ne kadar insan doğruluk 

oranını iyileştirse de araç doğruluk oranını düşürmektedir. Bunun sebebi optimizasyon 
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yapan algoritmanın modelin insan nesnelerini öğrenebilmesini sağlamak için anchor 

büyüklüklerini küçültmesi olarak değerlendirilebilir. İlk maddede de bahsedildiği gibi 

anchor boyutlarının resimlerdeki nesnelerinin boyutlarına yakın olması modelin 

başarımında olumlu bir etkiye sahiptir. 

3. 2. Maddede yaşanan araç doğruluk oranındaki başarım kaybını geri kazanmak için 

RetinaMED modelinde araç ve insan nesneleri için ayrı ayrı anchor optimizasyonları 

uyguladık. Bu işlemin sonucunda insan doğruluk oranındaki başarım artışının 

korunduğu ve araç doğruluk oranındaki kaybın büyük kısmının geri kazanıldığı 

görülmektedir. 

4. Son olarak anchor optimizasyonu uygulanmamış Retinanet modellerinde Resnet50 ve 

Resnet101 backbonelarının başarıma etkisi incelendiğinde teorik olarak beklenenden 

farklı bir sonuca ulaşılmıştır. Bu sonucun birçok sebebi olmakla beraber hazır verilen 

Resnet101 ağırlıklarının bizim veri setimiz üzerinde çıkarttığı öz niteliklerin 

Resnet50’ye göre daha zayıf olabileceği değerlendirilmektedir. 
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