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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için trafik işaretleriyle 

belirlenmiş olan alana yaya geçidi denilir. Yaya geçitleri yayaların karşıdan karşıya 

güvenli bir şekilde geçmeleri için yapılır. Yaya geçitlerinde gerekli hız limitleri ve 

kuralları trafik kanunda belirtilmiştir. Kanun ve kurallar ile birlikte uyarı levhaları ve 

ışık sistemleri de yaya geçitlerinde yayaların güvenliğini arttırmak amacını 

taşımaktadır. Yapılan çalışmalara rağmen yaya geçitlerinde her yıl birçok kaza 

meydana geliyor. Projemizin amacı yükselip alçalan kasisler yaparak, yaya 

geçitlerinde yayaların sürücüler tarafından fark edilmesini ve yaya geçidine yaklaşan 

sürücünün durmasını sağlayarak oluşabilecek kazaları en aza indirmektir. 

Projemizdeki kasisler yayalar karşıdan karşıya geçeceği zaman yükselerek araçlar için 

uyarı görevi görür ve araçların durmasını sağlar. Sürücülerimiz hem görsel olarak hem 

de sesli olarak uyarılır. Böylece sürücülerin yaya geçidinde yaya olduğunu anlamasını 

sağlar. Yaya geçidinde yaya olmadığında ise akıllı yolumuz, yol düzeyine iner ve 

görsel ve sesli uyarılar kapanır.  Böylece sürücülerin yaya geçidinde yaya olmadığını 

anlamalarına yardımcı olur. Akıllı yolumuz hız sınırına uymayan araçlar için de 

kasislerin yükselerek araç sürücülerinin hız limitini aşmamalarına neden olur. Bu 

şekilde yaya geçitlerinde güvenliği arttırarak oluşacak kaza oranını düşürür. Projemizi 

Arduino IDE programı ile kodladık. Turuncu led, buzzer ile birlikte TCRT5000 

Kızılötesi sensörü kullandık. Yazdığımız kodlarla TCRT5000 Kızılötesi sensörü 

yayayı algıladığında sistemin çalışmasını sağladı. Projemiz yapılarak günlük hayatta 

kullanılabilir. Böylece sürücülerin yayaları daha iyi algılamaları sağlanabilir. Bu da 

yaya geçitlerinde meydana gelen kaza oranları azaltılabilir. 

2. Sorun: 

Yaya geçitlerinde sürücülerin veya yayaların dikkatsiz davranmaları, sürücülerin yaya     

geçidine yaklaşırken hız sınırına uymaması, sürücülerin yayaları farketmemesi, farketse dahi 

geçiş önceliğini yayalara vermemesi, yayaların bilinçsiz davranmalarına bağlı olarak birçok 

kazanın meydana gelmesi. 
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            3.   Çözüm 
Akıllı yolumuzda, sürücüler yaya geçidine gelmeden, yaya geçidinde bekleyen yaya 

olup olmadığı bilgisi, sürücülere ışıklı ve fiziksel olarak hissettirilecektir. Yol üzerine, 

yaya geçidine gelmeden güvenli mesafe öncesine 3 aşamalı kasis sistemi 

uygulanacaktır. Eğer yaya geçidinde yaya veya yayalar var ise, 1. kasis sürücüyü hafif 

derecede fiziksel olarak uyaracak, aynı anda kasis bölgesindeki ışıklı uyarı sistemi 1. 

kademede yanıp sönerek ışıklı ikazı yapacaktır. 2. Kasis sürücüyü orta derecede 

fiziksel olarak uyaracak ve yine aynı yerde bulunan ışıklı ikaz lambası 2. kademede 

yanıp sönerek uyarı verecektir. 3. kasis sert derecede fiziksel olarak uyaracak ve ışıklı 

ikaz lambası sürekli yanarak uyarı verecektir.  

 

 
 

Bu sayede sürücüler, yaya yolunda bekleyen bir yaya olduğunu anlayacak ve hızını 

azaltarak durup yayalara yol verecektir. Kasislerin yükseklik seviyeleri, araçların kaza 

yapmamaları için uygun seviyelere göre ayarlanacaktır. Yaya yolunda yaya olmaması 

durumunda ise, yoldaki kasisler yol seviyesinde olacak, ışıklı uyarı lambaları ise 

yanmayacaktır. Bu sayede özellikle gece olduğunda, gereksiz yere sürücü dikkati 

dağılmamış olacaktır. Gece yayaların fark edilmesi daha zor olduğundan, bu sistem ile 

gece meydana gelen kazaların da önüne geçilmiş olunacaktı 

                                        

Akıllı yolumuz aynı zamanda yayayı da uyarır. Şöyle ki; yaya karşıdan karşıya 

geçeceği zaman fren mesafesinden daha yakında olan aracın olduğunu bildirerek 

yayanın yola çıkmaması gerektiğini de söyler. Böylece araç yaya geçidini geçtikten 

sonra yaya karşıdan karşıya geçer. Eğer fren mesafesinin içerisinde araç yoksa kasisler 

yükselerek yayanın karşıya geçmesini sağlar. 
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  4.   Yöntem 

Projemizde yaya geçitlerine akıllı sistemler koyarak kaza oranlarını azaltmayı 

amaçladık. Projemizin prototipini üç aşamadan oluşturduk. 1. aşama mekanik 

aşamasıdır. Kasislerin yükselip alçalması için gereken mekanizmayı tasarlayıp yaptık. 

2.aşama elektronik aşamasıdır. Gerekli materyalleri belirledikten sonra devremizi 

kurduk. 3. aşama ise kodlama aşamasıdır. Arduino IDE kodlama programını 

kullanarak kodlarımızı yazdık. 
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5.   Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Günümüzde yaya geçitleri her ne kadar 3D çizilerek veya levhalarla belirtilse de yaya 

geçitlerinde gerçekleşen kazaların önüne geçilemiyor. Sürücüler tarafından                       

yayalar fark edilemiyor ve bunun sonucunda birçok kaza meydana geliyor. 

 

 
 

Projemizde hazırlayacağımız mekanizma yükselip alçalacak, görsel ve sesli olarak                   

uyarılarda bulunacaktır. Hız sınırını aşan bir sürücü yaya geçidine yaklaşmadan tespit               

edilecek ve kasisler yükselerek sürücünün hızını düşürecektir. Projemiz bu sayede                   

kaza risklerini en aza indirecektir. 
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6.   Uygulanabilirlik  

Araştırmamızda akıllı yol  protitipini yaptık. Günümüzde yaya geçitleri bir                               

çok uyarı sistemi ile belirgin hale getirilmeye çalışılıyor. Yaptığımız projede yaya                     

geçidinin hem sürücü hem de yayalar tarafından algılanmasını sağladık. 

 

7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

             Projenin prototipi 18 günde yapılabilir. 

               

             Arduino UNO ---- 53 TL                         2 adet TCRT5000 kızılötesi sensör ---- 9 TL 

             6 adet servo motor ----   87 TL                60cm turuncu şerit led ---- 20 TL 

 

               

 

8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

            Proje tüm yaya ve sürücüleri kapsamaktadır. 

 

9.   Riskler 

Uyarı levhalarına rağmen hız sınırına uymayan bir araç kasislerden hızlı geçerek kaza   

yapabilir. 

Ambulans, itfaiye arabası gibi olay yerine yetişmesi gereken araçlar yaya                                  

geçidinde durup zaman kaybedemezler. Bu yüzden akıllı yaya geçidi siren sesine                      

duyarlı yapılarak yükselmesi önlenebilir. 

Yayaların araba varken yola çıkmamaları için yaya geçitlerinin yola bakan tarafına                   

yükselip alçalan bir tümsek yapılabilir. 

 

10.   Kaynakça ve Rapor Düzeni  

             Takım Lideri: Fatih UÇAKCIOĞLU 
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11.   Kaynaklar  

-https://www.dersimiz.com/terimler-sozlugu/yaya-gecidi-nedir-ne-demek-13436     

-https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/haberler-ve-

duyurular/i%C3%A7i%C5%9Fleribakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2019-u-yaya-

%C3%B6nceli%C4%9Fiy%C4%B1l%C4%B1-ilan-etti  

-https://www.ntv.com.tr/turkiye/yaya-gecidinde-carptigi-kadini-metrelerce-

oteyefirlatti,BZdwPLIbHUy6fCMlFr0MCQ  

-https://www.cnnturk.com/video/turkiye/yaya-gecidinde-otomobil-carpti - https://src-

belgesi.irmaksrc.com.tr/karayollari-trafik-kanunu-kapsaminda-yayagecidi-nedir.html). 

-https://www.yeniumitehliyet.com/faydalibilgi30.php). -http://yaya-gecidi.nedir.org/  

-https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/haberler-ve-

duyurular/i%C3%A7i%C5%9Fleribakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2019-u-yaya-

%C3%B6nceli%C4%9Fiy%C4%B1l%C4%B1-ilan-etti 
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