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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaya geçidi, bir cadde üzerinde yayaların yolun karşısına geçmesi için özel olarak 

işaretlenmiş bölümdür. Yaya geçitleri sinyalizasyonlu yaya geçidi ve sinyalizasyon 

olmayan yaya geçidi olmak üzere ikiye ayrılır. Sinyalizasyonlu yaya geçitleri çoğunlukla 

kavşaklarda bulunmakla birlikte, araç trafiğinin yoğun, hız limitinin yüksek ya da yol 

genişliğinin fazla olduğu, karşıya geçişin tehlikeli olacağı bölgelerde de bulunabilir.  

Sürücüler bu tür yollarda yaya geçidi uyarı levhasını gördüğünde hızlarını azaltmalı ve 

dikkatli olmalıdırlar.  

Sinyalizasyonlu yaya geçitleri özellikle akıllı kavşak teknolojisinin uygulandığı 

kavşaklarda da kullanılan yayaların güvenli şekilde karşıya geçmelerini sağlayan ve 

ışıklarda bekleme süresini kısaltan yöntemlerdir. Bu akıllı kavşak yöntemlerinde yayalara 

ve araçlara yanan kırmızı ve yeşil ışıkların süreleri yayaların karşıya geçmek için araçları 

durdurmak amaçlı bastıkları bas-geç butonları, kavşakta başka yöne dönecek araçların 

üzerinde durdukları dedektörler ve araç sayım kameraları vasıtasıyla araç olup olmadığı 

tespit edilerek kavşak trafiği daha hızlı ve düzenli sağlanmaktadır. Akıllı kavşaklarda ışık 

sürelerini düzenleyen yazılıma veri sağlayan bas-geç butonlar bu sistemin olmazsa olmazı 

diyebiliriz. Ayrıca kavşak olmayan fakat yayaların çok kullandığı karşıdan karşıya 

geçebileceği çift şerit gidiş geliş yollarda da kullanılan bas-geç butonlar yaya güvenliği ve 

trafik güvenliği için büyük şehirlerde oldukça önem arz etmektedir. 

 

      
ġekil A- Akıllı KavĢak Araç Tespit Sensörleri     ġekil B - Bas-Geç Buton Örneği 

Bizim projemizde ise kavşaklarda ve bunların dışında kavşak olmayan fakat 

yayaların çok kullandığı karşıdan karşıya geçebileceği geniş yollarda da kullanılan bas-geç 

butonlarının kullanımının bazı problemlere sebep olduğunu tespit ettik. 

Bu problemlerin çözümü için projemizde özellikle akıllı kavşaklar dışındaki sabit 

süreli ışık yakan akıllı olmayan bas-geç butonlu yaya ışığı yerine yaya geçidinde bekleyen 

yayayı bir kamera ile görüntüleyip kameranın bağlı olduğu  tek kartlık bir bilgisayar  

kontrolü ile yayaların karşıdan karşıya geçme eylemi bitene kadar takip eden ve gereksiz 

yere trafiği durdurmadan yayaların güvenli şekilde karşıya geçebilmelerini sağlayan bir 

sistem tasarladık. Tasarladığımız bu sistemi aşağıdaki Şekil-A, Şekil-B ve Şekil-C de tarif 

ettik. 

 

 Şekil – A Yaya kamera alanına girdi ve bekleme süresinden sonra araçlara kırmızı 

yandı. 

 Şekil – B Yaya kamera alanında karşıya geçiyor araçlara kırmızı yanmaya devam 

ediyor. 

 Şekil – C Yaya karşıya geçti  kamera alanından çıktı ve araçlara yeşil yandı. 
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ġekil – A 

 
ġekil – B 

 
ġekil - C 

2. Problem/Sorun: 

Bas-geç yaya trafik ışıkları özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde 

yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde güvenli bir yöntemdir bir diğer faydası ise karşıya 

geçmek isteyen herhangi bir yaya yok ise gereksiz yere trafik ışığının yanmasının 

engellenmesidir. Uygulamada faydalı ve köprü yapım maliyetini düşüren bir yöntem olsa 

da çoğu kez gereksiz yere butona basıldığı için bekleyen yaya olmadığı halde araçlara 

kırmızı ışık yanmaktadır ve kırmızı ışığın süresi sabit olarak ayarlı olduğu için yaya 

karşıya hızlıca geçmiş olsa bile kırmızı ışık bir süre daha yanmaya devam etmektedir. 

Gereksiz yere ışığın yanma sebebi ise genelde eğlence amaçlı butona basıp kaçan çocuklar 

veya butona basıp araçlara kırmızı ışık yanmasını beklemeden karşıya  hızlıca geçen 

yayalardır. Bu problem gereksiz yere trafiğin durmasına araçların dur kalk ile yakıt 

tüketiminin artmasına sebep olmaktadır ayrıca bekleyen yaya olmadığını gören acelesi olan 

bazı araç sürücüleri tarafından kırmızı ışık ihlali yapılmasına sebep vermektedir.  

Ayrıca güncel olarak tüm dünyada kullanılmakta olan bas-geç yaya trafik ışıkları 

üzerlerinde yayaların karşıya geçebilmek amaçlı kullandıkları bir buton bulunmaktadır. Bu 

buton herkesin eli ile temas ettiği hijyenik olmayan bir butondur. Malum güncel olarak 

pandemi haline gelen temas ile yayılan Covid-19 gibi salgın hastalıkların yayılımına sebep 

olmaktadır. Herkesin ortak temas yüzeyi olan bu butonun varlığı başka bir problemdir. 

  

3. Çözüm  

Problem çözümü için öncelikle trafik ışığının kontrolcüsü olarak tek kartlık 

bilgisayardan faydalandık. Kullandığımız bu tek kartlık bilgisayarlar günümüzde hem 

kapladığı alan itibari ile bize minimal boyut avantajı sağlamaktadır hem de içerisinde 

yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmaları ile 

çalışabilmektedir. Ayrıca bu tek kartlık bilgisayarlar üzerinde GPIO giriş-çıkış Pinleri ve 

Portları bulunmaktadır. Bu sayede yapay zeka ve görüntü işleme algoritmaları ile 

eşzamanlı çalışabilen veriler elde edip bu verileri işleyerek çıkış olarak sonuç elde 

edebiliriz. Biz bu amaç için tek kartlık bilgisayarımızda bağlı olan bir usb kamera ile anlık 

olarak görüntüyü giriş verisi olarak kullandık ve eşzamanlı olarak insanı ve trafikteki diğer 

objeleri algılayıp ayırt edebilen nesne tanıma algoritmalarını çalıştırdık. Çıkış olarak eş 

zamanlı olarak trafik ışıklarını temsilen kırmızı ve yeşil renkteki led ışıklarımızı yayanın 

durumuna göre yakıp söndürerek oluşturduğumuz prototip üzerinde deneylerimizi 

başarıyla uyguladık.  

Burada önemli olan nokta trafik ışığının kontrolünün kamera ile beraber eşzamanlı 

çalışabilmesidir. Bunun için kameranın açısı trafik ışığında bekleyen yayayı ve yaya 
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yolunu görmelidir kamera açısındaki yaya yolu içinde bir insan var ise araçlara bakan 

trafik ışığı kırmızıya dönecektir ve yaya kamera açısındaki işaretlenmiş yaya yolundan 

çıkana dek kırmızı ışık yanacaktır.  

Böylece sabit süreli zamanlama yerine dinamik bir zamanlama sağlanmış olacaktır  

en önemli problem olan gereksiz yere trafiğin durması engellenecektir zamandan tasarruf 

sağlanacaktır. Çünkü trafik ışığı insan objesinin yaya geçidindeki anlık durumuna göre eş 

zamanlı kontrol edilmektedir. Bekleyen yaya var ise araçlara kırmızı yanacaktır ve yaya 

beklemekten vaz geçtiği an veya kameranın çekim alanındaki yaya geçidi içerisinden 

çıktığı zaman araçlara yeşil ışık yanacaktır. 

  

4. Yöntem 

Biz projemizi tasarlarken gerçek bir trafik ışığı ve yaya yolunun bulunduğu bir cadde 

ortamında çalışmak yerine taşıması kolay projemizin amacına uygun olarak Lego, oyuncak 

bebek, oyuncak araba, karton ve inşaatlarda kullanılan yalıtım köpüğü gibi materyalleri 

kullanarak 3 boyutlu prototip tasarladık ve üzerinde testlerimizi yaptık.  

  
Fotoğraf 1 – Proje Prototipi ve Prototip üzerinde yapılan çalıĢma örneği 

Prototip üzerinde kodlama çalışmaları yaparken aşağıdaki elemanları kullandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi 3 B+ model tek kartlık bilgisayarımıza Google tarafından geliştirilen 

açık kaynak kodlu derin öğrenme kütüphanesi olan TensorFlow‟u 

https://www.tensorflow.org/install adresinden indirerek bilgisayarımıza kurulumunu yaptık 

ve çeşitli nesne tanıma uygulamalarını Python programlama dilini kullanarak çalıştırıp 

kullandık.  

Tek kartlık bilgisayarların donanım özelliklerine daha uygun olan Google'un çeşitli 

hız ve doğruluk seviyelerine sahip önceden eğitilmiş nesne algılama modeli olan SSDLite-

MobileNet modelini kullandık. Bu model tek kartlık bilgisayarların işlemcilerinin en hızlı 

işleyebildiği ve nesneleri doğru tespit edebilen bir modeldir.  

 
Eleman 1 – Tek Kart Bilgisayar  

(Raspberry Pi 3 B+ modeli ) 

 
Eleman 2 – Usb Kamera 

 

 
    

 

 Eleman 3 – Led Diyod 

https://www.tensorflow.org/install
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Ayrıca  kamera ile elde edilen anlık video görüntüleri üzerinde yine Python 

programlama dilini kullanarak açık kaynak kodlu olan OpenCv görüntü işleme 

kütüphanesinden yararlanarak çalışmalar yaptık. 

Yani özet ile açıklayacak olursak prototip üzerinde yaya geçidini gören usb 

kameradan bilgisayarımıza anlık sağlanan video görüntüsünde kameranın görüş alanındaki 

nesnelerin ne olduğunu algılayarak nesneleri dikdörtgen grafik içerisine alan modelimiz 

sayesinde anlık olarak nesneleri tespit ettik, görüntü işleme kütüphanesi kullanarak ise 

görüntüdeki yaya geçidi için çizdiğimiz alana insan nesnesinin girip girmediğini tespit 

ederek trafik ışığının kontrolünü sağladık. 

Senaryoya uygun olarak istediğimiz gibi yaya trafik ışığının doğru çalıştığını test 

ettik. Test ederken bilgisayarımıza bağlı bir monitörden izleyerek ekran görüntülerini 6 

durumda kaydettik ve aşağıda raporumuza ekledik. 

İnsan nesnesinin test sırasında kameradaki anlık durumlarının açıklaması aşağıdaki 

gibidir. Bu durumlar 

 1. Durumda insan nesnesi yaya geçidi olarak çizilen mavi alan dışında tespit 

edilmiştir ve insan nesnesinin ayak ucu kısmı insanın ayaklarının yaya geçidindeki 

anlık pozisyonunu tespit edebilmek amaçlı pembe nokta ile işaretlenmiştir. Mavi alan 

içindeki mavi nokta bekleme noktasını temsil etmektedir. Yaya mavi alan dışında 

olduğu için araçlara yeşil ışık yanmaya devam etmektedir. 

 2. Durumda yaya mavi alan içine girdiği anda tespit edilmiştir ve bekleme sayacı 

saymaya başlamıştır. Sayaç belli bir değere ulaşana kadar araçlara yeşil ışık yanmaya 

devam etmektedir bu durum ani frenlemelere karşı araçların güvenliği içindir. 

 3. Durumda bekleme süresi belli bir değeri aştığında araçlara kırmızı ışık yanarak 

yeşil ışık sönmüştür ve araçların durduğuna emin olan yaya karşıya geçme eylemine 

başlayabilir. 

 4. ve 5. Durumlarda yaya geçitten karşıya geçme eylemine devam ederken araçlara 

kırmızı ışığın yanmaya devam ettiği görülmektedir. 

 6. Durumda ise yaya karşıya geçerek mavi alan dışına çıktığı için karşıya geçme 

eylemi sonlanmış ve araçlara kırmızı ışık sönerek tekrar yeşil ışık yanmıştır.  

 

 
Durum 1  

 
Durum 2 
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Durum 3 

 
Durum 4 

 
Durum 5 

 

 
Durum 6 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Projenizin yenilikçi yönü günümüzde neredeyse aklımıza gelen her alanda (endüstri, 

tıp, tarım, otomotiv, …) yararlanılmaya çalışılan derin öğrenme, statik / dinamik görüntü 

işleme, robotik kontrol gibi yapay zeka çağına uygun olarak tasarlanan teknolojilerden 

faydalanmasıdır. Araştırmalarımız neticesinde yaya yollarında manuel bas geç buton harici 

sunulmuş akıllı bir sistemin olmaması projemizin önemli yenilikçi yönüdür. Diğer önemli 

bir özelliği ise salgın hastalık koşullarında yayaların buton ile temasını kesmesi ve 

gereksizce trafiğin durmasının daha dinamik akıllı sistemler ile engellemesidir. 

Tasarladığımız sistem karşıya geçmek için bekleyen yayayı tespit ederek akıllı 

kavşağı yöneten akıllı kavşak sistemine “yaya bekliyor” verisi gönderebilir ve tümüyle 

fiziksel butonu akıllı kavşak sisteminden çıkartabiliriz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenizin günlük hayatta uygulanabilirliği mümkündür. Var olan trafik lambasına 

ufak bir montaj ile ekleme yapılarak uygulanabilir basit bir sistemdir. Hali hazırda 

kullanılan yaya trafik ışığındaki bas-geç butonu kaldırılarak yaya geçidini uygun açıdan 

gören yere kamera koymak ve kameraya bağlantılı tek kartlık bilgisayar yeterlidir. Bu tek 
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kartlık bilgisayarların boyutu avuç içi kadar olduğu için yer kaplama problemi 

olmayacaktır. 

Prototipte gerçek trafik lambasını temsilen kullandığımız yeşil ve kırmızı renk led 

diyodların çektiği akım düşük olduğu için Raspberyy Pi3 „ün kendi üzerindeki röleler 

yeterli gelmektedir. Gerçek bir uygulamada trafik ışığı fazla akım çekeceği ve çalışma 

gerilimi daha yüksek olacağı için 5V ile kontrol edilen röle kullanmamız gerekmektedir.  

Raspberry Pi 3 ile yüksek akım gerilimli bir alıcıyı röle modülü kullanarak çalıştırma 

uygulaması için örnek bir video linki aşağıdadır. 

https://youtu.be/OIn6oAGE7Ic 

 

7. Tahmini Maliyet  

Biz projemizde bu iş için fazla sayılabilecek donanım özelliklerine sahip (Wifi 

özelliği, 4 adet usb bağlantı portu, 40 adet GPIO Pin) piyasada hazır satılan tek kartlık bir 

bilgisayar kartı kullandık bu bilgisayar kartı üzerinde kullanılan RAM bellek 1 GB 

kapasitelidir ve projemizin amacına uygun iş yapmaktadır. Tek dezavantajı kart üzerindeki 

ekran  modülü ram belleği kullandığı için kamerayı bir monitör aracılığı ile anlık olarak 

izlemek istediğimizde FPS oranı biraz düşük olduğu için video görüntüsü monitöre geç 

düşmektedir. Fakat bu durum trafik ışığının yanma sönme zamanlamalarında problem 

olmamaktadır. Bizim projemizde trafik ışığının sürekli izlenme durumu olmayacaktır. 

Kameranın sürekli izlenme durumu olan uygulamalar için ram miktarı daha yüksek olan 

Raspberry Pi 4 modeli kullanılabilir.     

Ayrıca bu yaya ışığı için daha basit sadece projedeki amacına uygun tasarlanabilecek 

ve seri üretim ile maliyeti azaltabilecek özel bir kart yeterli olacaktır. Böyle bir kartın 

ülkemizde tasarlanıp üretilmesi mümkündür.  Maliyet açısından bas-geç butonların 

kullanımına gerek kalmayacağı için buton maliyeti yerine ekstra yük getirmeyeceği 

söylenebilir.   

  

 Ürün Adı  Birim Fiyat  Adet  Tutar 

 Raspberry Pi3 B+  400 TL  1  400 TL 

 USB WebCam  

(Raspberry uyumlu) veya 

 Dahili Raspberry PI 3 uyumlu kamera 

 200 TL  1  200 TL 

 2 Kanal 5V Röle  10 TL  1  10 TL 

 Kablolar  5 TL  Muhtelif  5 TL 

 TOPLAM  615 TL 

Tablo 1 – Maliyet hesap tablosu 

Proje Zaman Planlaması  

Projemizin prototip üzerinde yazılım testleri yapılmış ve projemiz sunuma hazır hale 

gelmiştir. Sadece patenti alınarak yatırımcı bulunması durumunda  onay kurumlarına 

sunumu gereklidir. 

 

 

  

https://youtu.be/OIn6oAGE7Ic
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hayata resmi olarak geçirilmesindeki paydaş kurum ve kuruluşlar : 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Daire 

Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler. 

Kullanıcılar : Yayalar ve motorlu taşıt sürücüleri. 

 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken bas geç butona alışık yayaların ilk zamanlar yeni yaya 

ışığına alışmaları bir risk oluşturabilir. Işıkta bekleme noktalarının yayalara uyarı levhaları 

ile belli edilmesi gerekmektedir. 

Riskleri ortadan kaldırmak için tanıtım kanallarının iyi kullanılması gereklidir. İlk 

etapta yoğunluğun az olduğu yaya ışıklarında kullanıma geçirilmesi daha uygun olacaktır. 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 

 TensorFlow derin öğrenme nesne tanıma kütüphanesi kurulumu ve çeşitli uygulama 

örneklerinin anlaşılması ve uygulanması için Udemy Kursu: Bilgisayar Görüşü ile Yüz ve 

Nesne Tanıma | R-CNN, SSD, GANs 

https://www.udemy.com/course/bilgisayar-gorusu/ 

 

 OpenCv, TensorFlow, Nesne tanıma uygulamalarının kurulumları için 

https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-on-the-Raspberry-Pi 

https://www.tensorflow.org/install 

https://linuxize.com/post/how-to-install-opencv-on-raspberry-pi/ 

 

https://www.udemy.com/course/bilgisayar-gorusu/
https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-on-the-Raspberry-Pi
https://www.tensorflow.org/install
https://linuxize.com/post/how-to-install-opencv-on-raspberry-pi/

