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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kediler şirin ve sıcak kanlı hayvanlardır. Sokak kedileri sürekli olarak besin bulma ve 

barınacak yer arayışındadır. Özellikle kış aylarında barınma ve besin bulma ihtiyacı onları 

son derece güç bir duruma düşürür. Kış mevsiminde kediler, kendilerine sıcak bir yer 

ararken yeni park etmiş bir aracın motoru onlara çok cazip gelebilir. Bu sebeple herhangi 

bir yere park eden bir araç bir müddet sonra hareket etmek istediğinde böyle hoş olmayan 

bir sürprizle karşılaşabilir. Kimi sürücüler böyle bir durumda kedinin sesini duyup 

müdahale edebiliyor. 

 

    

 

Ancak bazı durumlarda kedilerin sesi havanın soğuk olması, iş telaşı vb. sebeplerle fark 

edilmeyebilir. Araç sahibi aracını çalıştırıp yoluna devam edebilir. İşte böyle durumlarda 
farkında olmadan kedi dostlarımız ciddi yaralanmalar yaşıyor hatta bazıları ölüyor. 
Biz de bu projemizde kaputa yerleştireceğimiz hareket sensörü ile tam da bu sorunu 

çözmeyi hedeflemekteyiz. 

 

Projemizde araç kaputunun belli kısımlarında yerleştireceğimiz hareket algılama sistemi 

olacak. Bu sistemde; 

- Ülkemizin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart, 

- Kedinin kaputa girdiğini algılamak için Deneyap karta bağladığımız pır sensörleri, 

- Kediyi ses ile rahatsız edip kaçırmak için Buzzer, 

- Gösterge panelinde sürücünün görmesi için yerleştirilmiş led. 

- Kartı beslemek için Lipo Pil. 

 

Kodlama kısmında  Arduino IDE kullanmayı düşünüyorum. İç içe if-else yapısı kullanmayı 

düşünüyorum.  

Algoritmamı pır sensöründen aldığım değerlere göre belirlemeyi düşünüyorum. 

 

               
 

Pır Sensörü       Buzzer 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kış aylarında kedilerimiz barınacak sıcak yer bulma sorunu yaşamakta ve bu sorunu 

en çok da yeni park etmiş bir arabanın motoruna girerek çözmeye çalışmaktadır. Araç 

sürücüleri kedi dostlarımızı bazı durumlarda fark edememekte ve aracı çalıştırıp yol 

almaktadır. Bu durumda kedi dostlarımız yaralanmakta hatta çok daha üzücü sonuçlar 

oluşmaktadır. 

 

     

    

           Projemiz sayesinde soğuk kış günlerinde barınma ihtiyacı duyan sokak kedilerimizi 

olası motor içi yaralanma ve ölümlerden korumuş olacağız.  

 

Probleme üretilen benzer çözümlerde uyarı vermeden sürücünün araca binmeden önce 

kaputa vurması istenmektedir. Bu çözümde sürücü kaputa vurmayı unutabilir. Yine benzer bazı 

projelerde yapılan elektronik düzenek ile sadece ses ile kedi kaçırılmaya çalışılmaktadır. Kedi 

sesten kaçmadığı durumlarda yine problem olacaktır. Bizim projemizde hem ses ile kedi 

uyarılmakta, hem de gösterge panelinde kedi uyarı lambası sürücü uyarılarak risk en aza 

indirilmektedir. 

 

3. Çözüm  

 Biz projemizde böyle bir durumda kaputun altına ya da aracın kaput altı ön kısmına 

yerleştireceğimiz hareket sensörü ile aracın motoruna giren kediyi tespit edip aracın 

kullanıcısına ve kediye uyarı vereceğiz. Araç kullanıcısına gösterge panelindeki uyarı lambası ile, 

kediye ise kaputun çeşitli yerlerine yerleştirilen buzzer ile ses yapılarak uyarı verilecek. Böylece 

araç sürücüleri araçlarını hareket ettirmeden önce uyarı almış olacaklar ve motorlarını kontrol edip 

kedi ya da başka bir sokak canlısını olası kötü sonuçlardan korumuş olacaklar. 

  

 Aracın kaputunun çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz Pır Sensörü ile kaput içinde 

hareket olup olmadığını tespit edeceğiz.  Pır sensöründen gelen verileri okutarak hareket  

olduğunda devremiz kodladığımız if-else yapısı ile aktif hale gelecek ve kaputun çeşitli 

Lipo Pol       Led 



5 

 

 

yerlerine yerleştireceğimiz Buzzer ile kediyi rahatsız edecek şekilde ses çıkaracak. Eş 

zamanlı olarak gösterge paneline yerleştirdiğimiz kedi uyarı lambası yanacak. Bu uyarmayı 

Deneyap Kart ve karta bağladığımız Pır sensör, buzzer ve led sayesinde yapacağız. Daha 

sonrasında sürücümüz araca bindiğinde gösterge panelindeki kedi uyarı  lambasını görerek 

kaputun içinde bir kedi olduğunu anlayacak.  

 

  

4. Yöntem 

 Projemizde elektronik kart olarak Deneyap kart kullanacağız. Yazılım olarak Mblock 

Blok tabanlı kodlama platformunu kullanacağız. Araç Kaputunun belli bölgelerine ve ön 

tamponun alt iç kısmına yerleştireceğimiz hareket sensörleri ile motor kısmına giren her türlü 

canlıyı tespit edeceğiz. HC-SR501 Ayarlanabilir Kızılötesi Hareket Sensörü canlı hareketini 

algılayan donanım olarak Deneyap kart ile birlikte kullanacağız. Her türlü canlı hareketini tespit 

eden bu sensor vasıtası ile motora giren herhangi bir hayvan algılandığında işlenen veriler ile araç 

sürücüsünün direksiyon kısmına yerleştirdiğimiz uyarı lambası yanacak ve aynı zamanda kaput 

içinde kediye sesli uyarı da verecektir. Araç sürücüsü bu 2 uyarıya rağmen hareket etmeye çalışırsa 

araç stop ettirilecektir. Bütün bu uyarılar ile dikkati çekilen araç sürücüsü aracından inerek motor 

kısmına giren hayvanı kurtaracaktır.  

  

 

 
 

 

 

 

Gösterge 

paneline 

bağlı led 

Kedi 

uyarı sesi 

için 

Buzzer 

Hareket 

algılamak 

için Pır 

Sensör 
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Devrede Kullanacağımız Elemanların Özellikleri (Resimler 1. Madde de mevcuttur) 

Deneyap Kart Pır Sensör  Buzzer Lipo Pil  
-240 MHz Çift Çekirdek Tensilica 

LX6 Mikroişlemci 

- 520 KB SRAM 

- 128 KB ROM 

- 8 MB PSRAM 

- 4 MB SPI Flash 

- 2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n 

- Bluetooth EDR ve BLE 

- Dahili PCB Anten 

- LSM6DSM ile 3-Eksen 

Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer 

- MP34DT05 MEMS Mikrofon 

- RGB LED (Pinler: RX, TX, SDA) 

- Genel Amaçlı Buton (Pin: 

GPKEY) 

- Li-Po Batarya Şarjı 

- Li-Po Batarya Konnektörü 

- USB Mikro-B 

- I2C Haberleşme Konnektörü 

- 24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini 

- 16 x Analog Giriş Pini (12-

bit ADC) 

- Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM’i 

Destekler 

- 3.3V Çalışma Gerilimi 

- 3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi 

- 3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi 

- 63.50mm x 25.4mm x 15.70mm 

- 4.5 - 20 V Çalışma 

Gerilimi 

- 3 - 7 metre 

ayarlanabilir 

algılama mesafesi 

- Ayarlanabilir 

gecikme süresi 

(algılama sonrası 

hassasiyet) 

 

 

 

AKTİF BUZZER 5V 

 - Voltaj: 3,7V 

 Kapasite: 950 
mAh 

 - 25C (50C 
anlık, 
maksimum 
10sn) 

 - Ağırlık: 217gr 
 Boyutları: 

53x30x11mm 

 1 Hücreli 
 - mBot uyumlu 

JST-PH çıkış 
soketi 
 

BAŞLA 

Kaput içi 

algılama devresi 

açık mı 

Kaput içi 

algılama 

açılana kadar 

bekle 

Hareket 

var mı? 

Buzzer ses çıkar 

Panel ledi yak 

Düzeneği 

çalıştır 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Her araç sahibinin başına gelebilecek motor içine kedilerin sığınması ve ısınmaya 

çalışmasından kaynaklanacak olası yaralanma ve ölüm tehlikesinin önüne geçmek için 

geliştirdiğimiz kaput içi sensör sistemi ile araç sahibinin uyarılması ve bu olumsuzluğun 

engellenmesi projemizin yenilikçi yönüdür. 

  

            Projemizde elektronik kart olarak Deneyap kart ve modüllerini kullanmamız yerli ve 

milli yönünü kuvvetle ön plana çıkaracaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Belirlediğimiz projenin seri üretime geçirilebilmesi yerli ve milli imkanlarla oldukça kolay 

olacaktır. Hazırlayacağımız hareket uyarı sisteminde kullanılan malzemeler ucuz ve kolay 

bulunabilir malzemeler olduğu için uygulanabilirliği artacaktır. Ama seri üretim için mutlaka farklı 

baskı yöntemleri denenmelidir. Kullanılan kart (Deneyap Kart) itibari ile tamamen yerli ve milli bir 

ürün olacaktır.  

 Kullandığımız lipo pil şarj edilebilir bir pil olması ve kolayca değiştirilebilir olması itibari 

ile cihazın çalışmasın da hiçbir aksamaya sebep olmayacaktır. 

 Çıkan maliyet  (776 TL) ile her insanın kolaylıkla alabileceği bir cihaz olacaktır.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALZEME MALİYET 

Deneyap Kart 400 TL 

Pır Sensör 5*25=125 TL 

Buzzer 5*10=50 TL 

Led 1 TL 

Lipo pil 200 TL 

TOPLAM 776 TL 

Şekil-1 Maliyet Tablosu  

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz sokak hayvanlarımızdan en çok kedilerimiz için olsa bile diğer bütün canlı dostlarımızı 

korumak amaçlıdır. Hedef kitlemiz araç sahipleri ve sokak hayvanlarımızdır. 
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9. Riskler 

      

Etkilenme Olasılığı 

RİSK Az Orta Çok 

Malzemelerin dolar üzerinden hesaplanması 

sebebi ile döviz artışındaki değişimin 

ürünün fiyatını etkilemesi, 
 X  

Pandemi şartları ile ekonomik dalgalanmalar 

oluşması 
 X  

Gösterge paneli ledinin her araca uymaması  X  

Yapım aşamasında elektrik ile uğraşılması 

sonucu oluşacak kazalar 
X   

Elektronik parçaların deforme olması  X  

Lipo pil in değişimi X   

 

Pandemi şartları veya diğer şartlarla ekonomik dalgalanmaların olması ile alınan  

malzemelerin fiyatlarının değişkenlik göstermesi. 

Hazırladığımız gösterge paneli ledinin her aracın ön tasarım düzenine uymaması sonucu 

insanların tercih etmemesi. Bu soruna ilerleyen süreçte kişiye özel ön panel tasarımları sunarak 

çözüm üretebiliriz.  

Yapım aşamasında elektrik ile uğraşıldığı için kazaların yaşanması. Küçük voltajlarla 

çalışıldığı için ufak yaralanmalar olacaktır. Projemizin gelişimini çok etkilemeyecektir. 

Elektronik parçaların deforme olması, bu soruna elektronik parçaların kullanıcın da kolayca 

söküp takabileceği bir şekilde tasarım yapılması çözüm olabilir. 

Devrede kullanılan lipo pilin yine kolayca sökülüp takılabilecek bir yere konulması çözüm 

olabilir. 

 

10. Kaynaklar  

- https://noyanrentacar.com/kaputa-kedi-girmesi-ne-yapmak-gerekir/ (Erişim Tarihi, 7 

Mart 2022) 

 

- https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/mugla/arac-kaputuna-sikisan-kediyicikarmak-icin-

denemedikleri-yontem-kalmadi-12937913 (Erişim Tarihi, 11 Mart 

2022) 

 

- https://malatyasonsoz.com.tr/isinmak-icin-arac-motoruna-giren-kedi-olduh381851.html (Erişim Tarihi, 11 

Mart 2022) 

 

- https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kis-aylarinda-isinmak-icin-araclarin-motorunagiren-kedilere-dikkat-

41422780 (Erişim Tarihi, 7 Mart 2022) 


