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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI): 

Soğuk hava şartlarında barınmak için bir yer arayan hayvan dostlarımız, taşıt tekerleklerinin 

üzerine veya taşıt motorunun çevresinde bulunan komponentlerin arasına girer. Her gün 

haberlerde ve çevremizde görüldüğü gibi bu sorun, hayvan sağlığı açısından hayati bir önem 

taşımaktadır. Binlerce hayvan, taşıt aksamlarında sıkışmakta hatta birçoğu motor çalıştığı 

zaman hayatını kaybetmektedir. Günümüzde aile başına neredeyse en az bir taşıt düştüğü 

düşünüldüğünde bu sorun aslında herkesi ilgilendiren, dünya çapında bir problemdir. Son 

zamanlarda yürürlüğe girmesi planlanan Hayvan Hakları Yasası ve 56. Maddesinin 

genişletilmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar da bu konuya dikkat çekmektedir. 

Yapılan proje, sürücünün taşıtı çalıştırmadan önce taşıtta canlı olduğunu fark etmesi ve 

canlının taşıttan çıkarılması ile bu sorunları engellemek üzerine kuruludur. Geliştirilen 

elektronik devrenin taşıtların alt kısımlarında bulunun yalıtılmış kısmın arkalarına ve motor 

travers ön beşiklerine yerleştirilmesi sayesinde sürücü taşıtın motorunu çalıştırmadan taşıtta 

canlı olduğunun farkına varacaktır. Hareket sensörü, ses sensörü ve dokunmatik sensörler ses, 

temas veya hareketi algıladığında sürücüye uyarı gönderilecek; sonrasında kullanılan hoparlör 

sadece hayvanların algılayabileceği aralıkta ses frekansları gönderip hayvanın zarar görmeden 

taşıttan uzaklaşmasını sağlayacaktır. Böylece bu uyarı hayvan için oluşabilecek tehlikeyi 

önlemekle kalmayıp taşıtta canlı bulunduğunun farkına varıldığından hayvan zarar görmeden 

dışarı çıkarılabilecektir.  

2. PROBLEM / SORUN: 

        2.1. Problemin Önemi ve Basındaki Yansımaları 

Soğuk hava koşulları başta olmak üzere birçok hayvanın barınmak için araç motorunun 

çevresinde bulunun komponentlerin arasına girmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Haberlerde ve bizzat yakın çevremizde de sıklıkla görmekte olduğumuz bu probleme şu ana 

kadar bulunan tek çözüm yolu taşıta binmeden önce kaputa vurmaktır. Hem hayvanların zarar 

görmeden taşıttan uzaklaştırılması için başvurulan çözüm yollarının etkisiz olmaları hem de 

taşıt aksamlarına sıkışarak zarar görmeleri bu problemin ne kadar önemli olduğunu kanıtlar 

niteliktedir.    Şekil-1                                               Şekil-2                                             Şekil-3 

 

(sondakika.com, 2019)                 (sondakika.com, 2020)          (sakaryayenihaber.com, 2020)          
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         2.2 Motorlu Taşıt Sayısındaki Artış: 

Motorlu taşıtlar ulaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Nüfus artışının da etkisiyle artan motorlu 

taşıt sayısı da sokak hayvanları için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sokak hayvanlarına 

çarpılması sonucu oluşan araba kazalarının yanı sıra motorlu taşıtlar sokak hayvanları için 

yanlış bir sığınak tercihi de olabilmektedir. Soğuğun baş gösterdiği kış aylarında ısınıp 

sığınmak için uygun bir yer arayan sokak hayvanları, taşıt motorlarının oluşturduğu 

sıcaklıktan dolayı taşıtların içine girmektedir. Bu durum fark edilmeden araç çalıştırıldığında 

motorun yayacağı ısı, hayvana zarar verebilir. Hayvanın, araç aksamlarına sıkışma riski de 

hem aracın hem de hayvanın zarar görmesine neden olabilmektedir.   

 GRAFİK 1- YILLARA GÖRE MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI (1980-2018) 

(cevreselgostergeler.csb.gov.tr, 2019) 

Grafik 1’de de görüldüğü üzere 1980 yılından itibaren taşıt sayısı sürekli artmıştır. 

Günümüze yaklaştığımızda ise artış hızında da bariz bir yükselme olduğu görülmektedir. (Son 

3 yıla ait veriler henüz resmi bir şekilde güncellenmemiştir) 

2.3. Gündemde Olan Hayvan Hakları Yasası:           

Hayvanlar da insanlar gibi canlıdırlar. İnsanların hakları olduğu gibi onların da hakları vardır 

ancak hayvanlar, hak ettikleri değeri maalesef görmemekte ve aynı zamanda şiddete de maruz 

kalmaktadır. Bu durum da gündeme yeni bir Hayvan 

Hakları Yasasını getirmektedir. Bu yasa hayvanların 

şiddete uğramasını ve haksızlıkları önlediği gibi 

hayvanlar için olası herhangi bir tehditin de daha çok 

dikkat çekmesini sağlayacaktır. Araçlara sığınan 

hayvanlar da hayvan sağlığını tehdit eden ve dikkat 

çekilmesi gereken konulardan biridir. Bu yüzden de son 

zamanlarda yürürlüğe girmesi hakkındaki çalışmalar ve 

56. maddesinin genişletilmesi gerekildiği üzerine yapılan 

tartışmalar, projenin önemini artıran bir diğer konudur.                (birgun.net, 2020) 
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3. ÇÖZÜM:  

Hayvanlar taşıt aksamları arasına girdiği zaman sürücünün bu durumun farkına varmaması 

hayvanın hayatı için büyük bir risk yaratmaktadır. Bu problemin önüne geçilmesi ve 

hayvanların zarar görmeden taşıttan çıkarılması için bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem PIR 

hareket sensörü, ses sensörü ve dokunmatik sensör temelli oluşturulmuştur. Sistemde LCD 

Ekran, potansiyometre ve 2 adet Buzzer hoparlör de bulunmaktadır. Hayvan taşıt aksamları 

arasına girdiği zaman sistem sadece sürücüye sinyal vermekle kalmayıp hayvanların 

duyabildiği frekans aralığında ses dalgaları göndererek taşıttan zarar görmeden uzaklaşmasını 

da sağlamaktadır.  

Kullanılan hoparlörlerden ilki hayvanların algılayabildiği ve rahatsız edici frekans aralığında 

ses göndererek hayvanın taşıttan uzaklaşmasına olanak sağlarken ikinci hoparlörün çalışma 

prensibi taşıtta kemer takılmadığında gelen sinyal sesiyle aynıdır. Potansiyometre, LCD 

ekranın çözünürlüğünü artırmak için kullanılmıştır. 

                    Şekil-1                                                                                 Şekil-2 

                   Şekil-3                                                                                   Şekil-4 

Üst aşamalar için hazırlanan iki kat büyütülmüş ikinci prototip resimleri Şekil-3 ve Şekil-4’ 

te görüldüğü gibidir. 
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Vektörel tabanlı bir çizim programı olan CorelDRAW uygulamasından maket çizimi 

yapılmıştır. Çizim yapıldıktan sonra CNC (Computer Numerical Control) makinesinden 

maket parçaları çıkarılıp boyanmıştır ve elektronik devre maketle birleştirilip prototip 

tamamlanmıştır.  

4. YÖNTEM: 

Tasarlanılan sistem Arduino programlama kartı, breadboard, PIR hareket sensörü, ses 

sensörü, dokunmatik sensör, LCD ekran, potansiyometre ve 2 adet Buzzer hoparlörden 

oluşmaktadır. Sistem, Arduino kart sayesinde işlevsel özelliğini kazanmıştır. 5- 12 Voltaj 

aralığında çalışır ve 33 x 25 x 24 mm boyutundadır. PIR hareket sensörü ortamdaki ani 

sıcaklık değişimlerine göre hareketi algılayan bir sensördür. Dokunmatik sensör temasa maruz 

kaldığı zaman, algıladığı teması bir elektrik sinyaline dönüştürürken ses sensörü, ortamdaki 

ses seviyesine göre dijital çıkış vermektedir.  

 

Üst aşamalar için tasarlanılan yeni devre şemasının elektronik çizimi şekildeki gibidir. 

Arduinoda kullanılan kütüphaneler C, C++ dillerinde yazılmış, Arduino IDE programı Java 

Script ile yazılmıştır. Karmaşık değil aksine kolay anlaşılabilir olması ve fazla saklama alanı 

kaplamamasından dolayı dünyada en çok kullanılan, bilinen ve uygulanabilirliği en geniş 

yazılım dilidir.  
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Şekil-5                                                                  Şekil-6 

• Canlılar aracın ısısından yararlanmak için taşıtların egzoz kısmını tercih eder. Bu 

yüzden hareket ve ses sensörünün yerleştirilmesi gereken en uygun yer taşıtların alt 

kısmındaki ısıya dayanıklı yalıtılmış bölümün arkasıdır (Şekil-5). Bu sayede sensörler 

hem motorun yaydığı ısıdan etkilenmez hem de hiçbir motorlu taşıtta yalıtılmış kısım 

kapatılmadığından sistemde değişiklik yapılmasına gerek kalmaz. 

•  Yeni nesil taşıt tekerlek tozlukları ve taşıt alt kısımları muhafaza ile kapatılır. Ancak 

Şekil-6’te görülen motor travers ön beşiği dinamik bir mekanizma bulundurduğundan 

açık olmak zorundadır. Yapılan görüşmelerden alınan dönütlerde hayvanların 

çoğunlukla bu bölümlerden yaralı çıkarıldıkları dikkate alındığında dokunmatik 

sensörün bu bölüme entegre edilmesi sensörün hayvanı algılama oranını artıracaktır. 

Sensörlerin uygun kullanım değerlerini tespit etmek ve projeyi daha iyi yorumlayabilmek için 

birçok kontrollü deney gerçekleştirilmiştir. Projede kullanılmış olan modül ise hareketi, 

teması veya sesi algılayabildiği zaman lojik 1, algılayamadığında lojik 0 çıkışını 

verecektir. 

 Tablo 1.  Uzaklığın PIR Hareket Sensörüne Olan Etkisinin Sonuçları: 

Yapılan çalışmada hayvanların ortalama vücut sıcaklığı (38,8 °C) ve algılama açısı (100°) 

sabit tutulurken cismin hareket sensörüne olan uzaklıkları değiştirilmiştir. Tablo 1’de de 

görüldüğü gibi PIR hareket sensörü 0-15 cm arası uzaklıkta bulunan cisimleri algılayabilmiş 

fakat bu değerin üstündeki değer aralığı kadar uzaklıkta bulunan cisimleri algılayamamıştır.  

 

Kedilerin Sabit Vücut 

Sıcaklığı (°C) 

Hareket Sensörüne 

Olan Uzaklıkları (cm) 

Algılama Açısı (°) Verdiği Lojik Çıkış 

38,8 5 100 1 

38,8 15 100 1 

38,8 30 100 0 
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Tablo 2. Dokundurulan Varlığın Dokunmatik Sensöre Olan Etkisinin Sonuçları:  

Test Edilen Varlık (Bağımsız 

Değişken)  

Bağlı Olduğu Dijital Çıkış ve 

Verilen Voltaj  

Verdiği Lojik Çıkış 

Karınca 12/5V 0 

Yaprak, Çalı Çırpı 12/5V 0 

Kedi Patisi  12/5V 1 

Dokundurulan varlığın dokunmatik sensöre olan etkisini incelemek için sensörün bağlı olduğu 

dijital çıkış ve verilen voltaj sabit tutulup test edilen varlıklar değiştirilmiştir. Araç 

komponentleri arasına girebilecek olan karınca, yaprak ve çalı çırpıyı sistem algılamazken 

kedi patisini algılamıştır. 

Tablo 3. Ortamdaki Ses Volümünün Ses Sensörüne Etkisinin Sonuçları: 

Ortamdaki Ses Volümü (Hz)  Bağlı Olduğu Dijital Çıkış ve 

Verilen Voltaj  

Verdiği Lojik Çıkış 

450 12/5V 1 

1520 12/5V 1 

1700  12/5V 0 

Ses volümünün ses sensörüne olan etkisini incelemek için yine sensörün bağlı olduğu dijital 

çıkış ve verilen voltaj sabit tutulup ortamdaki ses volümü değiştirilmiştir. Hayvanların 

çıkardığı ortalama ses frekans aralığı olan 450-1520 Hz aralığında sistem canlıyı algılarken bu 

değer dışındaki değerlerde algılayamamaktadır. 

5.  YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ: 

Proje hazırlanırken 3 farklı sensöre yer verilmiştir. Sensörlerin sayı ve çeşitlerindeki bu artış 

algılama oranını artırmakla kalmayıp özgünlük bakımından projeyi farklılaştırmaktadır. 

Taşıtların birçok kısmında fonksiyonel sensörler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sistemin 

birden fazla sensör içermesi ve entegre edilebileceği yerlerin çeşitliliği projenin yenilikçi 

yönüne katkı sağlamaktadır. 

Ek olarak, sadece araçta canlı olduğunu algılamakla kalmayıp canlıyı taşıttan çıkarmak için 

ses frekansları göndermek, projenin bir başka yenilikçi özelliğidir. Proje sayesinde eski 

çözüm yöntemlerinin yanı sıra taşıta ve hayvana zarar verme ihtimali de ortadan 

kaldırılmıştır. 

 

 



 
8 

6.  UYGULANABİLİRLİK: 

Yapılan uzman görüşmelerinde sistemin entegre edilebileceği kısımlar, hangi kısımların 

sıkıntı çıkarabileceği ve hayvanların nerelerde bulunabileceği tartışılmıştır. Uzman görüşleri 

sayesinde hareket ve ses sensörlerinin egzoz çevresindeki yalıtım materyaline, dokunmatik 

sensörün ise motor travers ön beşiğine entegre edilmesi uygun görülmüştür. Böylece hem 

sensörler dış etkenlere karşı daha dayanıklı olacak hem de canlıyı algılama oranları artacaktır.  

Bunun yanı sıra yapılan uzman görüşmeleri, tasarlanılan sistemin taşıtlara üretim aşamasında 

kolayca entegre edilebileceğini belirtip uygulanabilirliğini desteklemiştir. 

Sistemin çalışma prensibi, park sensörlerinin çalışma prensibiyle benzerdir. Bu yüzden hava 

koşullarından etkilenmez, taşıt herhangi bir darbe almadıkça zarar görmez. Bu da 

uygulanabilirliğini artıran bir başka etkendir. 

7.  TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI: 

Sistemin maliyeti yaklaşık 123 TL tutmaktadır. Sistem ulaşılabilir olduğu gibi aynı zamanda 

maliyeti de düşüktür. Sensörlerin maliyeti kalitelerine göre değişebilmektedir. Sistemin 

maliyeti aşağıdaki gibidir: 

 

• Arduino Uno (Klon) 50 TL 

• Lcd Ekran 20 TL 

• PIR Hareket Sensörü 8 TL 

• Ses Sensörü 14 TL 

• Dokunmatik Sensör 3 TL 

 

 

• Buzzer Hoparlör 5 TL ×2 

• Potansiyometre 2 TL 

• Breadboard 10 TL 

• M-F Jumper Kablo 6 TL 

 

           TOPLAM TUTAR      123 TL 

 

Proje yapılırken kullanılan takvim aşağıda görüldüğü gibidir:  

 

1 Mart -25 Mart: Elektronik devre ve yazılımları bitirildi.     

1 Nisan-15 Nisan: Uzman görüşmeleri tamamlandı. 

15 Nisan - 15 Mayıs: Projenin maketi tasarlanıp bitirildi. Sistem içine entegre edildi. 

1 Haziran-1 Temmuz: Odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecek. 

 

8.  PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR): 

Dünya genelinde birçok hayvan ısıya ihtiyaç duyduğu zaman taşıt aksamlarında barınmayı 

tercih etmektedir. Probleme rastlanma sıklığı ve dünya genelinde motorlu taşıt sayısındaki 

artış göz önünde bulundurulduğunda projenin çoğu motorlu taşıt kullanıcısına hitap ettiği 

ortadadır.  
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9. RİSKLER: 

• Sistemde kullanılan sensörlerin ömrünün ortalama 5 yıl olması sensörlerin bu 

aralıklarla yenilenmesini gerektirmektedir. Taşıt komponentlerine uyumlu, daha 

gelişmiş sensörlerin kullanılması durumunda ise sistemin ömrü uzayacaktır ve 

sürücünün teknik servise gitme sıklığını daha da azaltacaktır. Aynı zamanda taşıt 

üretiminde kullanılan gelişmiş sensörlerin entegre edilmesi sistemin dayanıklılığını ve 

uygulanabilirliğini de artıracaktır.  
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