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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Yapılan tüm çalışmalara ve alınan önlemlere rağmen kaza verilerine 

baktığımızda ülkemizde hâlâ yaya geçidi kültürü oluşmadığını açıkça görmekteyiz. 

‘Durursam arkadaki araç bana çarpar, yaya geçene kadar ben çoktan geçmiş olurum’ 

gibi mazeretlerle sürücüler hızını kesmemekte hatta yayaların üzerine araçlarını 

sürmektedirler. Sürücü egemen bir trafik anlayışımız olması sebebiyle, yayaların geçiş 

önceliği olmasına rağmen ülkemizde hiçbir zaman bu kural kalıcı olarak hayata 

geçememiştir. Yayaların korkmadan, telaşa kapılmadan güvenle karşıya geçebilmeleri 

taşıtların yaya önceliği kuralına uyması ile mümkün olabilir. Taşıtların bu kurala 

uyması için ise yeteri kadar denetim ve ceza uygulaması yapılamamaktadır. 

Akıllı Yaya Geçidi projesi ile öncelikli olarak okul geçitlerinde ve tüm yaya 

geçitlerinde kural ihlallerinin önüne geçerek yaya güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. 

Proje ön tasarımı Arduino Uno geliştirme kartı üzerinde yapılmıştır. Yayanın 

karşıya geçeceği mesafe sensörü ile algılanıp, LED sensörler ile taşıtlar uyarılacaktır.  

Lazer sensörü ile tespit edilecek hatalı sürücü, wifi özellikli geliştirme kartı ve ona 

bağlı kamera ile tespit edilip, görüntüler ilgili birimlere e-posta yoluyla iletilecektir. 

Projemizi Deneyap geliştirme kartı üzerinde gerçekleştirme çalışmalarımız devam 

etmektedir. Bu sağlandığında sistemin yerlilik oranı artacaktır. 

Akıllı Yaya Geçidi projemiz düşük maliyeti ve kolay uygulanabilirliği ile ön 

plana çıkmaktadır. Ülkemizde ve dünyada az sayıdaki akıllı yaya geçidi sistemleri 

yüksek maliyetleri sebebiyle yaygınlaşamamış, pilot uygulamalarla sınırlı kalmıştır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücüler yaya ve okul 

geçitlerinde yavaşlamak ve trafik ışıklarının olmadığı yaya öncelikli yollarda geçiş 

hakkı vermek zorundadır. Bu kurala riayet edilmesini sağlamak amacıyla ülkemizde 

özellikle son yıllarda birçok çalışma yapılmaktadır. Örneğin 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli 

Trafik Yılı’ ilan edilmiş ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yaya Önceliği Kırmızı 

Çizgimizdir' etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca 2022 yılında yaya geçitlerinde yayaya yol 

vermeme cezası, 888 TL ve 20 ceza puanı olarak belirlenmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan verilere göre; yaya ve 

okul geçitlerinde yavaşlamamak ve yayalara geçiş hakkı vermemek kuralına 

uyulmaması nedeniyle 2018 yılında 1.305, 'Yaya öncelikli yıl' ilan edilen 2019 yılında 

2.311, 2020 yılında 1.487 ve 2021 yılında 2.141 ölümlü/yaralanmalı kaza meydana 

gelmiştir. 

 İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde uygulanan trafik tedbirlerinden biri de 

okul giriş çıkış saatlerinde okul geçitlerinde trafik ekiplerinin bulunmasıdır. Tüm 

Türkiye’de sadece merkezdeki okul geçitlerinde her gün iki defa, en az iki personelin 

ve bir ekip aracının görev yaptığını düşünelim. Kural tanımayan sürücüler sebebiyle 

alınan bu önlemin oluşturduğu iş yükü ve maddi külfet çok büyük boyutlardadır. Bunu 

birinci problemin sebep olduğu ikinci bir sorun olarak görebiliriz. 
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Denetlenmeme ve cezaların yeterince uygulanamayışı sürücüleri kurallara 

uymama konusunda cesaretlendirmektedir. Kurala uymayan sürücünün anlık tespiti, 

ihlâl anı görüntüsünün ve cezanın tebliği, sürücülerin yaya geçidi kurallarına uymada, 

büyük oranda daha dikkatli olmalarını sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm 

 

Projenin öncelikli uygulanacağı yerler okul geçitleridir. Çocukların tez canlı ve 

muhakeme becerilerinin henüz düşük olması gibi sebeplerle karşıdan karşıya geçişler 

öğrenciler için tehlike arz etmektedir.  

Akıllı Yaya Geçidi projesi sürücüleri sinyalizasyon ile uyarmanın yanı sıra 

yayalara da karşıya geçişlerde özgüven kazandıracak, korkularını azaltacaktır. ‘Ya araç 

durmazsa... Koşmalı mıyım?’ gibi endişelerin önüne geçecektir. 

Sürücüler için yanan sinyalizasyonla birlikte, yayalar için -bulunduğu bölgedeki 

trafik yoğunluğuna göre- 5 veya 10 saniyelik bir bekleme süresi olacaktır. Bu sürede 

yayalar araçların hızını azalttığını ve durduğunu gözlemleyecektir.(Çizim 1) 

 

 
Çizim 1: Akıllı Yaya Geçidi Bileşenleri 

 

Dur sinyaline rağmen yaya geçidinden geçen aracın görüntüsü anlık olarak ilgili 

birime aktarılacak ve kısa sürede hatalı sürücüye tebliğ edilecektir. Kırmızı trafik 

ışığından farkı, daha kısa süreli ve sadece yayalar algılandığında devreye girecek 

olmasıdır. 

İkinci bir sorun olarak ele aldığımız 81 ilde okul geçitlerinde ekip 

görevlendirmesine, akıllı yaya geçidi uygulaması yapılan yerlerde gerek kalmayacaktır. 

Bu sayede binlerce personelin iş yükü azaltılarak ekipler farklı görevlere 

yönlendirilebilecektir. Ayrıca ekiplerin görev yerlerine günde iki defa gidip gelirken 

kullandığı araçların yakıt masrafları hesap edildiğinde, bu proje ile aylık milyonlarca 

lirayı bulan bir yakıt tasarrufu sağlandığı görülecektir. 
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Akıllı Yaya Geçidi projemizin öncelikli hedefi yaya geçidi kültürü oluşturarak 

ölümlü/yaralanmalı kazaların önüne geçmektir. İkinci hedef ise iş yükünün azaltılması 

ve milli servette tasarruf sağlamaktır. 

 

 
Tablo 1: Akıllı Yaya Geçidi Algoritması 

 

4. Yöntem 

 

Proje, Arduino geliştirme kartı üzerine Arduino Ide ortamında yazılmıştır. 

Görüntü aktarımı OV2640 kamera modülü ve ESP32 CAM WiFi bluetooth geliştirme 

kartı ile gerçekleştirilmiştir. ESP32 CAM geliştirme kartını programlamak için 

FT232RL FTDI programlama kartı kullanılmıştır. 

Yayaların algılanması için HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü, sinyalizasyon 

için LED kullanılmıştır. Araçlar belirlenen sınırı geçtiklerinde algılamak ve kamerayı 

aktif hale getirmek için Arduino lazer modülü ve LDR (Light Dependent Resistor) 

sensörü kullanılmıştır. Deneyapkart ile çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz 

yerlilik oranını artırmaktır. 

 

 
Çizim 2: Taşıtlar için ‘Dur’ sinyali 
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Yaya, yaya geçidine geldiğinde HC-SR04 sensörü yayayı algılayacak ve taşıtlar 

için LED’leri 5 saniye yakıp söndürecektir. LED’ler yaya geçidi çizgisinden yaklaşık 

olarak 1 metre geride yer alacaktır. LED’lerin hemen önünde LED’lere paralel beyaz 

bir çizgi ve bu çizginin iki ucunda lazer modülü ve LDR bulunacaktır. (Çizim 2) 

LED’ler 5 saniye yanıp söndükten sonra 15 saniye kesintisiz olarak yanacaktır. 

(Fotoğraf 1) Bu süre zarfında yayalar karşıya geçerken taşıtlar beyaz şeridin gerisinde 

bekleyecektir. Bu 15 saniyelik sürede lazer modülü devrede olacaktır. Yaya önceliği 

kuralına uymayarak yoluna devam eden taşıt, lazer ile algılanacak ve kamera devreye 

girecektir. Kamera taşıtın yaya geçidinden geçiş anının fotoğrafını çekerek e-posta 

gönderecek ya da Google Drive’a kaydedecektir. 

Sistem, enerjisini güneş panelinden alacaktır. Elde edilen enerjiyi depolaması ve 

geceleri de kesintisiz çalışması için bir akü entegre edilecektir. 

 

 
Fotoğraf 1:Akıllı Yaya Geçidi Sistemi 

 

 
Fotoğraf 2: Yaya Geçidi Kural İhlali 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ülkemizde projemize benzer bir sistemi İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı 

Kent Teknolojileri A.Ş. hayata geçirmiştir. Bu çalışmada uzun zamandır trafikte 

kullanılmakta olan EDS sistemi ve termal algılama sistemi yaya geçitlerine entegre 

edilmiştir. Fakat kullanılan cihazların yüksek maliyetli oluşu sistemin yaygınlaşmasına 

engeldir. Sistemin İstanbul genelinde şimdiye kadar sadece iki noktada 

uygulanabildiği belirtilmiştir. Ülkemizde bu sistem dışında uygulanmış başka bir akıllı 

yaya geçidi sistemi bulunmamaktadır. 

Dünyadaki akıllı yaya geçidi projelerine baktığımızda, yüksek teknoloji 

barındıran, senaryosu otonom taşıtlara göre düzenlenmiş çalışmalar olduklarını 

görmekteyiz. 

Projemiz sadece yayaların güvenle karşıya geçmelerini sağlamakla kalmayıp 

aynı zamanda hatalı sürücülerin tespitini(delilli) ve gerekli cezanın uygulanmasını 

sağlamaktadır. Arduino geliştirme kartı ve bileşenleri ile tasarlanan projemiz 

benzerlerinin aksine çok düşük maliyetlidir. Sistemi Deneyap geliştirme kartı üzerinde 

tasarlama çalışmalarımız devam etmektedir. Bunu sağladığımızda projenin yerlilik 

oranını artırmış olacağız. Yaptığımız araştırmalara göre ülkemizde ve dünyada bu 

kadar düşük maliyetli ve bu kadar işlevli bir akıllı yaya geçidi sistemi bulunmadığını 

görmekteyiz. 

Projemizin hayata geçmesiyle her yıl meydana gelebilecek binlerce 

ölümlü/yaralanmalı kazanın ve oluşacak milyonlarca liralık kamu zararının önüne 

geçilecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik 

 

 Projemiz hemen her yaya geçidinde uygulanabilmektedir. Öncelikli amacımız 

okul geçitlerinde uygulamaktır. Güneş paneli kullanılacağı için şehir elektriğine 

bağımlılığı bulunmamaktadır. WiFi modülünü kullanmak için okul geçitlerinde 

interneti okullardan sağlayacağız. Diğer yaya geçitlerinde ise internet ağı 

gerekmektedir. Okul geçitleri dışındaki yaya geçitlerinde internet ihtiyacını risk olarak 

belirtebiliriz. Bu durumun detaylı analizi dokuzuncu bölümde yapılacaktır. 

 Projemiz yurt içi ve yurt dışında ticari bir ürün olarak değerlendirilebilecektir. 

Belediye hizmet alanı içinde olan yerlerde belediyelerle, hizmet alanı dışında ise 

karayolları ile ticari anlaşma sağlanabilir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen en uygun fiyat listesi aşağıdadır. 

Proje için gerekli malzeme listesi 

Ürün Adet Fiyat (TL) 

Arduino Uno R3 1 398 

ESP32-CAM WiFi 

Bluetooth Geliştirme Kartı 

+ OV2640 Kamera Modül 

 

1 

 

250 

Ultrasonik Sensör 

HC-SR04 

 

2 

 

44 

Lazer Sensör Modülü 

KY-008 

 

1 

 

15 

LDR Modül 1 15 

3mm Kırmızı Led 

200-300 mcd 

 

25 

 

10 

Solar Charger Shield v2.2 1 215 

6V-125mA Güneş Paneli 2 200 

3.7 V 1S Lipo Batarya 

1500 mAh 

 

1 

 

128 

Jumper kablo(dişi-dişi, 

dişi-erkek, erkek-erkek) 

 

100 

 

25 

Yaya geçidi maketi 1 500 

TOPLAM  1800 

Tablo 2: Malzeme maliyet tablosu 

Deneyap Kart ile yapılması durumunda (Arduino R3, ESP32 CAM+OV2640 yerine) 

Ürün Adet Fiyat (TL) 

Deneyap Kart 1 318 

Deneyap Kamera 1 80 

Bağlantı kabloları 1 30 

TOPLAM  428 

Tablo 3: Deneyap Kart maliyet tablosu 
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Proje Takvimi 

Tablo 4: Proje takvimi tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje, karayolları trafiğini kullanan herkesin kurallara uyması, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması için tasarlanmıştır.  

 

9. Riskler 

Proje her ne kadar düşük maliyetli olsa da, sistemin uygulanacağı bölgenin hava 

koşulları, yolun genişliği, trafiğin yoğunluğu gibi etkenler ek maliyetler doğurabilir. 

Büyük caddelerde daha gelişmiş bir kamera sistemine ihtiyaç duyulacaktır. Sensörlerin 

toz, yağmur, kar vb. dış etkenlerden korunması için ek malzeme ihtiyacı doğacaktır.  

Oluşabilecek bir diğer risk internet kesintisidir. Bu riskin önüne geçmek için 

ESP32 geliştirme kartına SD kart takılabilir. Bu sayede çekilen fotoğraflar hafıza 

kartında saklanabilecektir. Okul geçitleri dışındaki yaya geçitlerinde internet temini, 

UBNT gibi 100 kilometreye kadar kablosuz internet erişimi sağlayan sistemler 

sayesinde sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması X X     

Piyasa Araştırması  X X    

Verilerin 
Toplanması ve Analizi 

  
X X   

Proje Raporu Yazımı    X 
X  

Malzeme Temini 
   X 

(Arduino Uno, 

Esp32cam, 

sensörler vs. 

alındı) 

X 

(Deneyap Kart, 

Deneyap kamera 

alınacak) 

 

Prototipin tasarlanması, 
test süreci ve son halini 
alması 

   
X X X 
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MEVCUT KONTROL 

ÖNLEMLERİNİN 

DÜZEYİ 

PROJE GERÇEKLEŞTİĞİNDE OLABİLECEK ETKİ 

 

HAFİF 
                    ORTA CİDDİ 

 

KONTROL 

İŞLEMLERİ 

YETERLİ 

 

İNTERNET BAĞLANTISI 

SORUNU 

VERİ TOPLAMA 

SÜRESİNİN 

UZAYABİLME RİSKİ 

SENSÖRLERİN 

DÜZENLİ BAKIM VE 

TEMİZLİĞİNİN 

YAPILMAMASI 

 

 

İYİLEŞTİRMEYE 

İHTİYAÇ VAR 

PROJEYİ 

GERÇEKLEŞTİRİRKEN 

ORTAYA ÇIKAN 

MALİYETLERİN 

KARŞILANAMAMASI 

GÖRSEL VERİLER 

TOPLARKEN YASAL 

PROTOKOLLER 

VERİLER IŞIĞINDA 

CEZAİ İŞLEMİN 

ZAMANINDA 

UYGULANMASI 

 

 

İYİLEŞTİRME 

ZORUNLU 

 

 

YEDEK PARÇA TEMİNİ VE 

HAZIRDA 

BULUNDURULMASI 

SENSÖRLERİN 

HABERLEŞMESİNDE 

OLUŞABİLECEK HATA 

İLE YANLIŞ TESPİT 

ELEKTRONİK 

PARÇALARIN ZARAR 

GÖRMESİ 

 
PROJE GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER İLE ÇÖZÜLEBİLECEK RİSKLER. 

 
PROJEDE KÜÇÜK DÜZELTMELER İLE EN DÜŞÜK DÜZEYDE TUTULABİLECEK RİSKLER. 

 
PROJEDE KARŞILAŞILDIĞINDA UZUN SÜREBİLECEK RİSKLER. 

 
CİDDİ ANLAMDA DİKKAT EDİLECEK RİSKLER. 

 
EN YÜKSEK RİSK DEĞERİDİR YÜKSEK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. 

Tablo 5: Olasılık-Etki Matrisi 

 

En Önemli Risk(ler)                                          B PLANI 

 
 FİNANSAL MALİYET 

 
BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK MALİYET ÇIKMASI 

DURUMUNDA SPONSOR BULUNARAK EK GELİR 
SAĞLANMASI. 

SİSTEM DONANIMLARININ 
YETERSİZ KALMASI 

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN DAHA YÜKSEK KAPASİTELİ 
GELİŞTİRME KARTI, KAMERA VS. KULLANARAK ÇÖZÜME 

ULAŞMAK. 

İNTERNET BAĞLANTISI 
İHTİYACI 

UBNT GİBİ UZUN MESAFELİ WIFI SAĞLAYICI HİZMETİ 
ALMAK. SD TAKILMASI 

 

HATALI TESPİT 

 
TESTLERDE EDİNİLEN BİLGİLER IŞIĞINDA, GEREKLİ 
BAKIMIN YAPILMASI İLE BU HATAYI EN AZ DÜZEYE 

İNDİRMEK. 

YASAL PROTOKOLLER PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE UZMANLARA 

DANIŞARAK ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK. 

  

Tablo 6:  Risk Yönetim Tablosu 
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