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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz, her olası koşulda yaya geçitlerindeki yayanın güvenliğini artıran ve sürücüye 

yaya geçidindeki yaya varlığı hakkında anında bilgi veren bir çözümdür. Akıllı yaya 

geçidi, araçlara ve yayalara farklı tepkiler gösteren bir yaya geçidi prototipi olarak 

tasarlandı. Kamera ve radar sensörlerini kullanarak, etrafında olan biteni bütünüyle 

analiz edebilen Akıllı Yaya Geçidi, LED ışıklarla donatılmış yol yüzeyine gösterilmesi 

istenen sinyal ve işaretleri gerçek zamanlı olarak, herhangi bir elle müdahaleye gerek 

duymadan yansıtabiliyor.  

 

Projemiz modüler bir yapıda olup yaya geçitlerin başlangıç ve bitiş noktalarına 

yerleştirilen üzerinde  Kamera Modülü, LED aydınlatması, Radar sensörü ve Ses 

Modülü entegre edilen bir akıllı cihaz ve yolun merkezi bir noktasına GMS Modülü 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz yayayı algıladığında karşıdan karşıya geçmek için 

hem direğe hem de yaya geçidine yerleştirilen LED'ler yanıp sönerek sürücüler 

uyarılacaktır. Cihaz, yayanın araç tarafından ezilmesine neden olabilecek potansiyel 

olarak tehlikeli bir durum tespit ederse, yol kullanıcılarının dikkatini çekecek ve sesli 

ve görsel uyarılar ile tepkilerini ortaya çıkaracaktır. Hem direk hem de akıllı trafik 

işareti üzerinde yanıp sönen kırmızı LED'ler, bir şeylerin yanlış olduğunu yayaya hızlı 

bir şekilde gösterecektir. Aynı anda cihazdan gelen sesli sinyal, öncelikle yayayı 

yaklaşan tehlikeli duruma karşı uyarmak için etkin hale geleçektir. Sistemde yaya 

geçidinin birkaç metre öncesinden, yaya geçidine kadar olan zeminin yüzeyi özel 

sürtünmeli bir yüzey olacak. Bu özel yüzey sayesinde %30'a varan daha kısa fren 

mesafesi sağlayarak yaya geçidini güvenliği daha da arttrılmış olur. 

 
Şekil – 1: Genel Görünüm 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizdeki bazı yaya geçitlerinin kontrolsüz olması, zayıf görünürlüğü, sık sık üstüne 

park edilmiş arabaların olması, yıpranmış işaretler, kötü hava koşulları ve yaya geçişinin 

üstün olduğu yollarda yaya geçitlerini yok saymak  gibi etmenlerden dolayı yaya geçidi 
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kazalarını ve insanların ölümlerini azaltmaya yardımcı olacak Akıllı Yaya Geçidi 

projesini geliştirdik. Mevcut trafik yönetim önlemleri yaya geçitlerinde ki ciddi kazaları 

önlemek için yeterli değildir. Bu önlemler, yayaları bilgilendirmek için trafik durumunu 

değerlendirememektedir ve ayrıca gelişmekte olan otomobil pazarı için hazır değildir. 

Herhangi bir yararlı veri sağlamazlar. Akıllı Yaya Yaya Geçidi çözümü, kontrolsüz 

yaya geçitlerinde trafik güvenliğini artırmaya yardımcı olur ve birkaç kat daha pahalı 

trafik ışığı çözümlerine alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca mevcut trafik ışığı 

çözümleri, tehlikeli durumları tespit etmek ve önlem almak için dinamik yeteneklere 

sahip değildir. 

 

3. Çözüm  

  

Akıllı yaya geçidi öncellikle Geçiş 

alanında yaya algılandığında hareket 

sensörleri sistemini etkinleştirir 

Sonra senkronize bir şekilde LED 

ışıklar, sürücüye doğru aynı frekansta 

yanıp sönmeye başlar 

 

 

 

  

Aynı zaman da sistemde bulunan radar sensörü, yaya geçidine yaklaşan aracın hızını 

hesaplayacak; eğer aracın hızının yüksek olduğu sonucunu üretirse, Akıllı Yaya 

Geçidi’ndeki yanmakta olan kırmızı ışıklar hızlı bir şekilde yanıp sönecek ve  aynı 

anda yayaya yönelik ses sinyalleri yayarak yayayı geçidin özellikle tehlikeli bir yer 

olduğu ve daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyaracaktır.Yaya geçiş alanını 

terk ettiğinde, ışık sinyallerini ve ses sinyallerini devre dışı bırakır. Arabalar daha ileri 

gitmeye devam edebilir 

Şekil-2: Kamera Modülü Şekil-3: LED Modülü 

Şekil-4: Radar Modülü Şekil-5: Ses Modülü 
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GSM modülünün görevi sistemin 

çalışması esnasında yönetim paneline 

çeşitli parametreler gönderir. 

Yaya geçidinden önce özel sürtünmeli 

kayma önleyici sistem kurulur. Görevi, 

özellikle zorlu hava koşullarında aracın 

fren mesafesini azaltmaktır. 

Akıllı Yaya Geçiti projesi aşağıda yer alan problemleri çözmektedir. 

➢ Çarpışma sayısı azalır 

➢ Arabaların yaya geçidine doğru gelirken hızı azalır 

➢ Yayaların geçişine izin veren sürücü sayısı arttırır 

➢ Karşıya geçmek isteyen yayalarla ilgili bekleme süresi geçiş kısalır 

➢ Sokak trafik lambalarında  ve ışıklarını çalıştıran düğmeler zamanla meydana 

gelen arızalardan dolayı , ortaya çıkan bakım maliyetlerine önüne geçeçektir 

➢ Birkaç kat daha pahalı olan trafik lambalarına göre daha ucuz bir alternatif olur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-6 : GSM Modül Şekil-7 : Özel Sürtünmeli Alan 

Şekil-8 : Proje Algoritması 
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4. Yöntem 

a) Raspberry Pi Platformu 

Akıllı Yaya Gecidi projesinde tasarlayacağımız sistemin prototip gösteriminde 

Raspberry Pi platformunu kullanacağız. Kart üzerinde bulunan 26-pin GPIO bağlantı 

ucu sayesinde istenilen donanımlar Raspberry'e bağlanabilir. Kart üzerindeki pinler 8 

GPIO, I2C, SPI, kısımlarından oluşmaktadır.Raspberry Pi görevi tüm modülleri 

yönetmek, modüller arası bilgi akışı, belirli modüllerden parametreleri okumaktır. 

 

b) Yazılımın Hazırlanması 

Raspberry Pi Raspbian, Windows 10 Core IOT ve Noobs işletim sistemlerinden birisi 

seçilerek kullanılabilir. Projemizde Raspbian işletim sistemini kullandık. Raspbian 

içerisinde Python programlama dili kurulu olarak gelmektedir. İnsan veya hayvan tespiti 

için algoritmasını kullanacağız.YOLO V4 ile Kızılötesi özelliğe sahip kameradan 

gerçek zamanlı aldığımız görüntüyü aktarıp varlık tespiti yapılarak sistem çalışmaya 

başlar. YOLO algoritmasının kullanmamızın sebebi resmi tek bir seferde nöral ağdan 

geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor. Yani 

bu tahmin işleminin temeli, nesne tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele 

almalarında yatıyor. Bunu yapmak için ilk önce girdi resmini SxS‘lik ızgaralara bölüyor. 

Bu ızgaralar 3x3 5x5 19x19 vs. olabilir. Her bir ızgara kendi içinde, alanda nesnenin 

olup olmadığını, varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta noktası da içindeyse 

uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmakla sorumlu olduğu için 

YOLO rakiplerine karşı süre ve doğruluk açısından çok iyi durumdadır 

 

  
Şekil- 9 : Kızıl Ötesi Kamera Modül Şekil – 10: YOLO v4 Algoritması 

 

c) Led Modülü 

 

 

 

 

 

 

 Led Modül yanıp sönen uyarı lambaları, bir yaya 

geçidine yaklaştığında otomatik sarı renk devreye 

girer. Yaya geçitte kaldığı sürece sürücüler için bir 

uyarı sinyali oluştururlar. Prototip gösterimde RGB 

(Red-Green-Blue) olarak adlandırılan kırmızı, yeşil ve 

mavi renkleri barındıran bir LED çeşidi kullanacağız Şekil-11 :LED Modül 
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d) Hız Ölçer Modülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ses Modülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Özel Sürtünmeli Alan ve GSM Modül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hız kontrol modülü, araçların yaya geçidi 

alanında geçişten 10 m mesafede gittiği hızı 

kaydeder. Prototip gösterimde HB100 minyatür 

X-Band Bi-statik Doppler tipi bir mikrodalga 

alıcı verici modülü kullanılacaktır. Modülün 

menzil mesafesi 20m, besleme gerilimi, 4.75-

5.25V aralığındadır. 

 

Prototip gösterimde kullanılacak olan ses 

modülü, üzerinde ISD1820 entegresi 

barındıran, üzerine 10sn uzunluğunda doğal ses 

kaydı yapılabilen. 0,5W 8 Ohm'luk hoparlör ile 

kaydedilen ses dosyalarını çalınabilme 

yeteneklerine sahiptir. Yaya için yayınlanacak 

mesajlar şu şekildedir: “DİKKATLİ OLUN”, 

”HIZLA YAKLAŞAN BİR ARAÇ VAR 

DİKKATLİ OLUN” .Mesaj çeşitli frekanslarda 

verilebilir, Örneğin, 4 saniyede bir ve yaya 

geçidi terk edene kadar tekrar eder.  

 

  

Söz konusu alanın yapısı reçine ve yüksek 

sürtünmeli boksit bazlı kaymaz bir 

yüzeydir. Bilimsel araştırmalar 70 km/s 

hızla giden bir araç için fren mesafesi 

yaklaşık 25 m iken, bu alan içinde, 

frenleme mesafesi % 30 oranında 

kısaltarak 17,5m olur. Böylece araç bu 

alanda  yayadan önce duracaktır.Prototipte 

burası pürüzlü bir alan olarak gösterilicek 

Prototipte Raspery pi ile yönetim 

portalı arasında veri aktarımı için 

kullanılacak iletişim modülü GPR 

Sim900 kartı olacaktır. İnternet 

bağlantısı sayesinde arıza mesajı 

aldığında, ilgili kurum olay 

meydana geldikten kısa bir süre 

onu ortadan kaldırmaya yönelik 

eylemleri gerçekleştirebilir 

Şekil 12: Radar Modülü 

Şekil – 13 : Ses Modülü 

Şekil – 14 : Özel Sürtünmeli Alan Şekil – 15 : GSM Modül 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akıllı Yaya Geçidi projesi şu an hali hazırda yaya geçitlerinde  kullanılan geleneksel 

trafik ışıkları sistemine göre daha dinamik ve özgündür. Kullanılan teknoloji ve 

malzemeler sayesinde yayaların, sürücülerin, ve hayvanların her koşulda güvende 

olmasını sağlamaktadır. Sistem etrafında olan biteni bütünüyle analiz yeteneğine sahip 

olduğu için olası kötü bir durum da gerek sesli, gerekse ışıklı uyarıcı sistemler 

sayesinde yaya geçidini azami ölçüde korumaktadır. Yaya geçidindeki şeritlerin 

yanına yerleştireceğimiz LED ışıklar bir araç geldiğinde dalgın olan ya da o an 

telefona baktığından dolayı yola odaklanamayan yayanın dikkatini çekebilmek için 

yanıp sönecektir. Sistemde yer alan kızılötesi kamera sayesinde kötü hava koşullarında 

daha iyi bir şekilde varlık tanımlaması yapmayı sağlar .Projede yer alan özel 

sürtünmeli alan sayesinde yüksek pürüzlülüğü özelliği sayesinde aracın savrulma 

riskini azaltan, olumsuz hava koşullarında bile araçların fren mesafesini kısaltan 

özelliği ile var olan diğer geleneksel yöntemlerden farklılık göstermektedir. 

 

Yazılım tarafında ise yayaları ve hayvanları tanımlaması yapmak için YOLO v4 

algoritması kullanıyoruz. Bu sayede gerçek zamanlı nesne tespitini çok kısa sürede, 

yüksek bir doğruluk payı ile yapıp, sınıflandırabilme imkanı sağlayarak sistemin çok 

hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz modüler bir yapıda olduğu için özellikle kullanılan malzemelerin temini kolay 

ve arıza durumda onarımın yapılması çok daha basit olacaktır. Özellikle nüfusun yoğun 

olduğu büyükşehirlerdeki kontrolsüz yaya geçitlerinin olduğu yerlere, çok fazla alan 

kaplamadan yaya geçitlerinin her iki tarafına rahatlıkla yerleştirilerek kullanılabilir, ve 

ticari bir ürün olarakta satılabilir  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mart :Beyin fırtınası yapılarak  

projeye ilişkin ilk fikirlerin  

oluşturulması. 

Nisan: Projeye ilişkin  

literatür araştırması. 

Mayıs :Projemizin her yönüyle  

analiz edilmesi ve  

tasarlanması 

Haziran :Projenin teknik ve  

mali yönünden planlanması 

 

Temmuz: Kod yazımı, arayüz 

 ekranı yapılması. 

 

Ağustos: Program yazılımı ve  

Uygulama Test etme 

 

Şekil – 16 : Proje Zaman Planlaması 

Proje Fikrinin 
oluşturulması Bilgi Toplama

Proje Fikrinin 
Analizi

Planlama

Uygulama 
Geliştirme

Uygulama/Test
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Malzeme Adet Tahmini Maliyet 

Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü 2 338 TL 

HB100 Mikrodalga Doppler Radar 1 36 TL 

ISD1820 Ses Kayıt ve Çalma Modülü 1 21 TL 

Rgb Şerit Led 1 80 TL 

Raspberry Pi 4 4GB 1 880 TL 

TOPLAM  1693 TL 

Tablo -1 : Proje Maliyet Planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Yaya geçitleri kamusal bir alanı olduğu için özellikle ülkemizdeki belediyeler tarafından 

şehirlerindeki kontrolsüz yaya geçitlerinde bu sistem kullanabilirler.  

 

9. Riskler 

 Gereksiz Kullanım : Sistem bir yere odaklanacak ve orada bulunan insanlar 5-

10 saniye arasında durduktan sonra sistem aktifleşecek 

 Elektrik Kesintisi : Sistem güç olarak şehir elektriğini kullanacak fakat eğer 

şehir elektriğinde bir sıkıntısı olursa sistem jenetöre bağlanacak. 

 Kötü Hava Koşulları : Sistem de kızılötesi kamera kullanacağımız için sistem 

kötü hava koşullarından etkilenemeyecek. 

 Modullerin Arzalanması : Sistem arızalandığında ise Gsm modülü aracılığıyla 

yönetim paneline bir uyarı gidecek ve ekipler gelip sistemi tamir edecek 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 2  : Risk Etki Matriksi 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmasını-anlamak-290f2152808f      

https://www.lightguardsystems.com/smart-crosswalk-in-roadway-warning-light-irwl-

system/ 

https://www.robotistan.com/hb100-mikrodalga-doppler-radar 

https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kizilotesi-kamera-modulu-noir-camera-module-

for-raspberry 


