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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yıllarda insanlara, özellikle çocuklara yönelik köpek saldırılarında büyük bir artış yaşandı. 

Köpek saldırılarından dolayı birçok insan, ciddi şekilde yaralanmış hatta hayatını kaybedenler 

olmuştur. Fiziksel yaralanmaların yanında bu saldırılar çocuklarda travmatik, psikolojik, 

tedavisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilmektedir. Köpekler insanlara yakınlığıyla 

bilinen, sıkı dostluklar kurabilen hayvanlardır. Ama bazı türler, yetiştirilme, genetik ve 

beslenme koşullarından dolayı saldırganlaşmaktadır. Sadece 2021 yılında ülkemizde haberlere 

çıkmış 241 köpek saldırısı olmuştur. Dünyada ise yılda yaklaşık 35 bin kişi köpek saldırısından 

dolayı yaşamını yitirmektedir. Köpek saldırılarını engelleme konusunda rehabilitasyon 

çalışmaları yapılmaktadır ama bu çalışmalar saldırıları engellemede yetersiz kalmaktadır. Bu 

saldırıların önüne geçmek için köpek kovucu cihazlar bulunsa da bu cihazlar, taşınması ve 

gerektiği anda çıkartıp kullanabilme noktasında kullanım pratikliği sağlayamamaktadır.   

Özelliklede küçük çocukların cihazları taşıması çok zordur. Köpeksavar Saat projesi ile bu 

saldırıların önüne geçmeyi, çocukların daha güvenli bir şekilde sokaklarda dolaşabilmeleri 

amaçlanmıştır. Tasarlanan sistem bir dijital kol saat görünümünde olup iki butonla kontrol 

edilen köpek kovucu özelliği barındırmaktadır. Köpeksavar Saat herhangi bir köpek saldırısı 

riski durumunda üsteki butona basıldığında belirli aralıklarla köpekleri rahatsız edecek 24000 

ile 27000 Hz frekans aralığında ultrasonik ses dalgaları yayınlamakta köpeklerin uzaklaşmasını 

sağlamaktadır. Diğer butona bastığında ise buzzer ile yüksek bir ses ile etrafına yardım çağrısı 

yapmaktadır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemiz ve dünyamızda köpek saldırıları giderek artmaktadır. Bu saldırılardan korunmaya 

yönelik uygulamalar yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılması açısından büyük öneme 

sahiptir. Özellikle küçük çocukları korumaya yönelik yapılacak çalışmalar büyük önem arz 

etmektedir. Peki köpekler neden saldırır? 

 

Arabalar, koşucular, bisikletçiler, vb. durumlar, köpekler bu nesneleri av gibi gördükleri 

için saldırmalarını tetikler. Ancak, her köpek doğal olarak çok hızlı hareket eden birini 

kovalamaya ve ısırmaya karar vermez. Bunu yapmayı öğrenen köpekler insan ihmali nedeniyle 

bu davranışı sergiler. Yani kaçan birini gören köpek havlamaya başlar, kaçan kişi kaçmaya 

devam edip köpeğin alanını terk edince ve bu durum süreklilik arz edince köpek başarma 

güdüsüyle git gide bu kovma alışkanlığını saldırmaya kadar götürüyor(Dinçer,2020). 

 

Ülkemizde ve dünyada köpeklerde saldırganlığın sebeplerine ve bu saldırıların sonuçlarına 

yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan birine göre, köpeklerde anormal 

davranışlara sıkça rastlanmaktadır. Nitekim 350 Amerikalı köpek sahibinden %25’i 

köpeklerinin davranışlarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Edinburg’ta, 50 köpek 

üzerinde yapılan çalışmada, bu köpeklerin %20’sinde saldırganlık tespit edilmiştir. Ayrıca 

Avustralya Brisbane Üniversitesinin davranış konusunda çalışmalar yürütülen kliniğinde 

yapılan bir araştırmada, köpek saldırısı sonucu meydana gelen 223 vakadan 87’sinin (%39) 

ciddi yaralanmalar şeklinde olduğu bildirilmiştir(Atasoy, Şen,2014). Avustralya, Brisbane'de 

uzman bir davranış kliniğine başvuran 223 köpek vakasından 87'si (%39) şiddetli saldırganlık 
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içindi(Blackshaw,1991). 

Köpeklerde görülen saldırganlığın birçok sebebi vardır: Statü, av, ideopatik öfke saldırısı… 

Bu saldırıların hepsi dolaylı olarak ya da doğrudan insanları ilgilendirmektedir. Ama bu 

sebeplerden bir tanesi olan “İdiopatik Öfke” saldırısı ülkemizde görülen köpek saldırılarının 

yol açtığı ölüm veya ağır yaralanmalı saldırıların en önemli sebeplerindendir. 

 

İdiopatik öfke saldırısı; bu tür saldırgan davranışların sebebi tam olarak bilinmemekle 

birlikte genetik bozukluklardan kaynaklanan bir davranış bozukluğu olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu davranış köpekler arasında çok yaygın olmamakla birlikte özellikle de çocuk 

ve yaşlılarda travmatik olaylara neden olmaktadır. Çünkü bu tip davranış gösteren köpekler 

herhangi bir sebep olmadan karşıdaki kişilere saldırmaktadır(Atasoy, Şen, 2014). 

 

Köpek ve kedilerde anormal davranışlar farklı sıklıkta görülmektedir. Nitekim köpeklerde 

görülen saldırganlık davranışı ile ilgili yapılan bir çalışmada; toplam 87 köpek kullanılmış olup, 

bir köpek birden fazla saldırı gerçekleştirdiğinden oluşan örnek sayısı 114 olmuştur. Bu 

köpeklerden 36’sı (%31.6) statü ilişkili; 33’ü (%29) alan korumaya yönelik (territorial); 14’ü 

(%12.3) av güdülü (predatory); yine 14’ü (%12.3) erkekler arası (intermale); 9’u (%7.9) 

içgüdüsel (maternal); 7’si (%6) korku kaynaklı (fear-induced); ve 1’i (%0.9) idiopatik öfke 

(idiopathicrage) amaç saldırı vakası gerçekleştirdiği görülmüştür(Atasoy, Şen, 2014). 

 

      Ülkemizde idiopatik öfke saldırısı gösterme potansiyeli yüksek olan türlerin 

sahiplendirilmesi kanunlarla yasaklanmıştır. Ayrıca Hayvanları Koruma kanununa göre Bir 

hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır(Hayvanları Koruma Kanunu,2004). 

Köpeklerde diğer canlılar gibi bu dünyada yaşama hakkına sahiptir. Zarar veriyor ya da 

verebilir diyerek hiçbir canlının neslini yok edecek müdahalede bulunamayız. Onları yok 

etmeden de saldırganlıklarının önüne geçebiliriz. Gerek rehabilitasyon, gerekse de projemiz 

olan Köpeksavar Saat ile bu saldırganlıkları önleyebiliriz. Ülkemizde haber kaynaklarına 

düşmüş saldırı haberlerinden bazıları aşağıdadır. 
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3. Çözüm  

Proje amacı, insanlara saldıran ya da saldırma ihtimali olan köpekleri engelleyecek 

giyilebilir teknolojik bir ürün geliştirilmek ve böylece çocukların daha güvenli bir şekilde 

sokaklarda dolaşmalarını sağlamaktır. Bu proje sonucunda, köpek saldırılarından çocukları 

korumayı, böylece saldırı sonucu oluşabilecek fiziksel ve psikolojik olumsuzlukları 

engellemeyi, güvenli bir şekilde sokağa çıkmalarını sağlayarak çocukları ve aileleri rahatlatmak 

hedeflenmektedir. 

Çocukların köpek saldırısından korunmasında köpeklere zarar verilmeden kaçmalarını 

sağlayacak bir yöntem üzerine araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar neticesinde utrasonik ses 

dalgalarını kullanabileceğimizi tespit ettik.  Köpeklerin insanlara özellikle yaşlı, çocuk ve 

bayanlara zarar verebilme durumlarının önlemek için ultrasonik ses dalgaları üreten el tipi 

kovucular bulunmaktadır.  Fakat bu cihazlar sürekli elde bulunmalı ya da çantada taşınması 

gerekir. Sürekli elde taşımak günlük hayatta hiç pratik olmayacaktır. Gerektiği bir anda ise 

çantada bulup çıkartmak ayrı bir problem ve zaman kaybına sebep olacaktır. Bu nedenlerle 

köpek kovucu sistemimizi özellikle çocukların ve diğer bireylerin severek taşıyabilecekleri 

rahatsız olmayacakları bir kol saati tasarımı ile birleştirdik. Proje geliştirme öncesinde velilere 

ve çocuklara :“Köpeksavar saat olsa, almak ve kullanmak ister miydiniz?” diye sorduğumuz 

anket çalışmasını  yaptık. Velilerin %92’si çocukların %88’i “evet” yanıtını vermiştir. 

 
 

4. Yöntem 

Ultrasonikses  insan kulağının duyamayacağı çok yüksek frekanstaki seslerdir. Frekansı 

20.000 Hz'in üstündedir. Köpekler Hayvanlar 20.000 Hz den yukarısını duyabilirler. İnsanlar 

20.000 Hz’e kadar olan sesleri duyabilirken daha yüksek frekanstaki sesleri duyamazlar ve 

rahatsızlık hissetmezler. Projemizde Ultrasonik ses dalgalarının bu özelliğini kullandık. Önce 

insanların duyamayıp köpeklerin duyabileceği 21000 ile 25000Hz aralığında çalışmalar 

gerçekleştirildi. Fakat bu frekans aralığında çoğu köpeğin uzaklaşmadığı tespit edildi. Daha 
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sonraki denemeler sonunda 24000 ile 27000Hz frekans aralığında köpeklerin çoğunun 

uzaklaştığı görüldü. Bu sebeple programlamada 24000 ile 27000Hz frekans aralığı 

kullanılmıştır. 

     Tasarlanan sistem bir dijital kol saat görünümünde olup iki butonlu köpek kovucu özelliği 

barındırmaktadır. Üsteki butona basıldığında köpekleri rahatsız ederek onların ortamdan 

uzaklaşmasını sağlayacak 24000’den 27000 Hz frekans aralığında ultrasonik ses dalgaları 

yayınlamakta mavi led ışık sürekli yanmaya başlar. 24000’den 27000 Hz e 20’er Hz’likartışla  

köpeklerin duyacağı frekansta ultrasonik ses dalgalar üretmektedir. Çalışırken 100 milisaniye 

çalma, 100 milisaniye durma şeklinde yapılarak köpeklerin sese alışması önlenerek 

rahatsızlığın devam etmesi sağlanmıştır.   30 saniye sonunda ultrasonik ses dalgası üretimi 

sonlanır ve mavi  led söner. Alttaki butona ise köpek saldırısı sonlanmadığı ya da yaralanma 

olması gibi durumlarda etrafa haber verilmesi için basılır, mavi led yanıp sönmeye başlar ve  

buzzer ile yüksek uyarı sesi üretilir. 15 saniye sonra buzzer ve ledin çalışması sonlanır. 

Projemizin elektronik kısmında  Arduinonanomikrodenetleyici, ultrasonikspekeardigital saat 

ünitesi,  buzzer, 2 adet buton, mavi led,lipo pil,  lipo pil şarj devresi, dirençler ve bağlantı 

kabloları  kullanılmıştır. 

Kullanılan Komponentlerve  Malzemeler: 

ArduinoNano; Atmega328 temelli bir mikro denetleyici kartıdır. Aynı zamanda Arduino 

modellerinin en küçüklerindendir. Kart üzerinde mikro denetleyicinin çalışması için gerekli 

olan her şey bulunmaktadır. Kolayca USB kablosu üzerinden bilgisayara bağlanabilir, adaptör 

veya pil ile çalıştırılabilir. 

UltrasonikSpeaker : 24mm 25KHz açık tip ultrasonik ses dalgaları üretebilenspeaker. 

Ultrasonik sensor üzerinde bulunur.  

 

Digital saat ünitesi: Digital saat elektronik devresi. 

Aktif Buzzer: 5v-12v 12mm özelliklerinde düşük maliyeti ve yüksek performansı sebebi ile 

çok kullanılan elektrik akımına göre farklı tepkiler verebilen bir çeşit buzzerdir. 

Buton:12x12 4.3mm özelliklerinde buton(Anahtar)'a bastığımızda devre iletime geçer. 

Basmadığımızda devre iletime geçmez. 

Mavi Led:Elektronik devrelerin neredeyse tamamında genelde ışıkla durum ve ikaz bildirimi 

için kullanılan bir komponenttir. 1.5-3V arası gerilimde çalışır. Mavi ışık uzaktan fark edilmesi 

en kolay ışık rengidir. Bu sebeple mavi led kullanılmıştır. 

Lipo Pil:Arduinonano diğer malzemelere güç vermek için 11,1V 450mAh  lipo pil. 

Lipo Pil Şarj Devresi:Üzerinde micro USB giriş bulunan ve lithium pilleri USB üzerinden şarj 

eder. 

Dirençler: 100 ve 220 ohm dirençler. 
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Aşağıda  projenin devre şeması Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Devre şeması 

Köpeksavar saat ilk prototipi için tüm devreyi ve saat ünitesini yerleştirilebileceği kasa 

çizimlerini 3D çizim programı ile yapılarak 3D baskısını alındı. Prototip kol saati 5x5x2,5cm 

ebatlarındadır. Prototip uygun bir kordan ile tamamlandı. Projenin ilk prototipinin görselleri 

Şekil 2’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 2 



8 

 

İkinci prototipler 

 

Köpeksavar saat 2. prototipi kasa çizimlerini Fusion 360 programı ile yapılarak 3D baskısını 

alındı. Prototip kol saati çapı 50mm kalınlık 25mm  ebatlarındadır. Projenin 2. prototipinin 

görseli Şekil 3’da verilmiştir. 

 

Şekil 3 

Projemizin mikrodenetleyici kartı Arduinonano, Arduino IDE yazılımıza programlanmıştır.  

Programlamaya başlarken gerekli 24000’den 27000 Hz frekans aralığında ultrasonik ses 

dalgaları yayınlamakta kullanılacak olan  toneAC.h kütüphanesi  yüklenmesi pinlerin  

tanımlamaları yapıldı. Setup fonksiyonunda giriş ve çıkış tanımlamalara devam edildi. Loop 

döngüsü içinde ilk ultrasonikspeaker kontrol eden butona basılıp basılmadığı kontrol edilir. 

Basıldı ise for döngüsü çalıştırılır ve mavi led yanar. Fordöngüsü  24000 Hz den başlayıp 20 

Hz artımlarla 100 milisaniye çalma ve 100 milisaniye durma şeklinde   27000 Hz e ulaşana 

kadar  ultrasonik ses dalgaları üretilmesini sağlar. 30 saniye süren ultrasonikses  üretme 
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periyodu devam eder. 30 saniye sonra ultrasonik  ses üretimi durması ve mavi ledin sönmesi 

sağlanır. 2. Kontrol edilen buton buzzerın butonudur. Eğer buzzerın butonuna basılmış ise mavi 

led  vebuzzerın 750milisaniye aralıklar çalışıp durması sağlanır. 15 saniye sonra mavi led ve 

buzzerın çalışması sonlanır.  

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Ülkemizde piyasada farklı markalarda köpek kovucu özelliğe sahip ithal ürünler 

satılmaktadır. Bu ürünler ebatları ve tasarım açısından sürekli taşımaya uygun değildir. Bizim 

projemiz ise tasarım açısından hem saat olarak kullanılmakta, gerektiğinde de köpeksavar 

özelliği kullanılabilmektedir. Ayrıca tasarımda bulunan diğer butona basıldığında ise buzzer ile 

yüksek bir ses ile etrafına yardım çağrısı yapılabilmektedir. Böylece sadece köpek saldırılarında 

değil diğer herhangi bir olumsuz durumda etrafına sesli ve ışıklı yardım çağrısı yapılmasını 

sağlamaktadır. Köpek kovucu özelliğin kol saatiyle bütünleşik olması ve ayrıca yardım çağrısı 

yapabilmesi yenilikçi ve özgün taraflarını oluşturmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Köpeksavar saat, 24000 ile 27000 Hz frekans aralığında ultrasonik ses dalgaları üretip 

yayarak, insanlara özellikle çocuklara yapılabilecek saldırıları, köpeklere zarar vermeden 

önleyecektir. Prototipimiz istenilen şekilde çalışmaktadır. Köpekler üzerindeki denemelerde 

birçok köpeğin etrafımızdan uzaklaştığı görülmüştür.  

 Projemiz ile çocuklar kollarına taktıkları saat ile aynı zamanda köpeksavar güvencesinde 

olacaktırlar.  

 Köpeksavar Saat ile çocuklar, korkmadan sokağa çıkabilecek ailelerin içi rahat edecektir. 

 Projemiz köpek saldırılarını gerçekleşmeden önleneceği için saldılar sonucu insanlarda 

oluşan fiziksel ve psikolojik yaralanmaları önüne geçecek böylece son zamanlarda artan 

köpeklere karşı önyargıyı azaltacaktır. 

 Projemizi okul web sitesinde ve sosyal medya platformlarında paylaşarak, yerel ve ulusal 

gazetelerde haber yapılmasını sağlayarak projemizin yaygınlaşmasını sağlayacağız. 

 Proje prototipimiz daha da geliştirilerek ve maliyeti daha da düşürülerek seri üretime 

geçirilip ticari bir ürün haline dönüştürülebilir. 

Proje geliştirme aşamasında 135 öğrenciye “Prototip Kullanım Anketi” uyguladık. Bunun 

sonucunda “Köpeksavar Saati” büyük çoğunluğun kullanmak istediği sonucuna ulaştık. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

S.No: Malzeme Adı 

Birim 

Fiyatı Adet Toplam 

Para 

Birimi 

1 Arduino nano 165 1 165 TL 

2 Ultrasonik Sensör 30 1 30 TL 

3 Dijital Saat Ünitesi 29 1 29 TL 

4 Buzzer 8 1 8 TL 

5 Button 2 2 4 TL 

6 Mavi Led 5 1 5 TL 

7 Li-Po Pil 95 1 95 TL 

8 Li-Po Pil Şarj devrasi 14 1 14 TL 

9 3D Kasa ve Saat Kordonu 

Merkezimizde tarafımızdan 

üretimi yapılmaktadır. 
TL 

  TOPLAM MALİYET 350 TL 

Proje Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tasarım, kol saati ve köpeksavar özelliklerini taşıyacağı için özellikle çocuklar, kadınlar ve 

yaşlılar tarafından kullanılacaktır. Çünkü köpek saldırılarına daha çok çocuk kadın ve yaşlılar 

maruz kalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR 

İşin Tanıtımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatüt ve 

Teknik  

Araştırma 

* * * * *     

Prototip        

Malzemelerin  

Temini 

 
* * * * 

    

Prototip   

Hazırlanması  

Testler 

  
* * * * * * 

 

Proje Raporu  * * * * *    
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9. Riskler 

RİSK TANIMI POTANSİYEL ETKİ TEDBİRLER VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Köpeksavar Saatin ticari 

ürüne dönüşememe riski 

 

Köpeksavarsaatin kullanıma 

sunulamaması. 

Prototip maliyeti 350 TL’dir, seri 

üretimde bu maliyet düşecektir. Ayrıca 

yaptığımız prototip anketinde “Böyle bir 

Saat Olsa Kullanır mısınız? Sorusuna 

yüzde 90 oranında evet yanıtı verilmiştir. 

Köpeksavar Saatin bütün 

köpekleri etkilememe riski 

Köpek saldırısının devam 

etmesi 

Ultrasonik özelliğinin fekans değeri 

kolaylıkla  değiştirilebilir. Ayrıca yardım 

için yüksek ses çıkışı sağlayan 

uyarıbutonu bulunmaktadır. Saldırı 

devam etmesi haline bu butonla etraftan 

yardım istenilebilecektir. 

Elektronikle tasarım ve 

parçaların bozulma riski 

Elektronik kısmında 

oluşabilecek arıza 

Projemizin prototipi elektronik kısmı 

basit olup ve oluşabilecek arızalar takım 

üyesi  tarafından rahatlıkla 

giderilebilecektir. 
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