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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Kış aylarının gelmesi ile sokakta yaşayan hayvanlar ısınmak için sıcak yerler aramaktadır. 

Özellikle araçların motor kısmındaki sıcaktan faydalanarak soğuktan korunmaya çalışan 

hayvanların fark edilmemesi sonucunda yaralanmalar veya can kayıpları yaşanmaktadır. Motorda 

ısınmaya çalışan hayvanları kaçırmak için genel olarak araba çalıştırılmadan önce araç sürücülerinin 

kaputa sertçe vurması yönünde uyarılar yapılmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasında bu işlemi 

yapan sürücü sayısının 150 kişi üzerinden 0 olduğu tespit edilmiştir. Kaputa vurma işlemi sonucunda 

araç içindeki hayvanın kaçmaması da söz konusudur. Tüm bunlar göz önüne alındığında ilk olarak 

araç kaputunda bir hayvanın olup olmadığının tespit edilmesi daha sonra tespit edilen bir hayvan 

varsa bunun güvenli bir şekilde araçtan uzaklaştırılması gerektiği görülmüştür.  

Ucuz ve yapılabilirliği kolay olması sebebiyle Arduino Uno tabanlı bir proje yapılması 

kararlaştırılmıştır. Bir hayvanı tespit etmek için kullanılabilecek sensörler araştırılmış, araç kaputu 

içerisine giren ve/veya girebilecek hayvanlar yapılan anket ve gündem haberleri ile belirlenmiştir. 

Bu hayvanların hangi ses aralığına tepki verdikleri hakkında literatür taraması yapılmıştır.  

Tüm bu çalışmalar sonucunda sürücülerin araca binmesi anında aktif hale gelecek olan kaputa 

yerleştirilmiş termal sensör, hareket sensör ve ses sensörü ile tespit edilen bir hayvanın tiz ses ile 

araç içerisinden uzaklaştırılmasını sağlayan Arduino tabanlı bir proje geliştirilmiş ve kodlaması 

yapılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Resim 1 TEKNOFEST Sosyal Medya Hesabı                Resim 2 Proje Slogan Resmi 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Her yıl okulumuzda çeşitli sosyal etkinlikler, faaliyetler düzenlenmektedir. Bu sene 4 Ekim 

Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında da öğretmenlerimiz tarafından okulumuzda bu 

konu ile ilgili sunum ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Benzer şekilde medya haberlerinde tam 

da o tarihlerde havalarında soğumaya başlaması sebebiyle “Aracını çalıştırmadan önce kaputa vur!”, 

“Önce kaportana vur sonra bir dakika dur.” vb. şeklinde haberler çıkmaya başlamıştır. Tüm bu 

yaşanan olaylar bu konu hakkında neler yapılabileceği ile ilgili olarak biz de soru işaretleri 

oluşturmuş ve bu konu hakkında araştırma yaparak proje yapmaya teşvik etmiştir.  

Araç kaputuna giren hayvanların tespit edilmesi ve güvenle uzaklaştırılması amacıyla yapılanları 

incelemek için literatür araştırmasına başlanmıştır. Özelden genele gitme çabası ile kendi ilimizde 

benzer durumların ciddi anlamda yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek amacıyla Yozgat itfaiyesi ziyaret 
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edilmiştir. Buradan edinilen bilgilere göre özellikle soğuk kış aylarında araç motoruna ısınmak için 

giren hayvan sayısının bir yılda ortalama 12 civarında olduğunu ve en çok kedi, yılan gibi 

hayvanlarının araç içerisinde sıkıştığı itfaiye birimlerinin tuttuğu verilerden elde edilmiştir. Ayrıca 

Türkiye’nin çeşitli illerinden insanların katılımıyla 150 kişiye anket çalışması yapılmış ve hiç birinin 

soğuk günlerde araca binerken kaputa vurmadığı görülmüştür. Ankete katılan kişilerden 31’i araç 

kaputuna bir hayvanın kaçtığını ifade etmiştir.  

Modern ulaşım sistemlerinde bilgi iletişim teknolojileri artan bir ilgi ve öneme sahiptir. Otomotiv 

üreticileri, güvenlik, trafik yönetimi ile bilgi ve eğlence dahil olmak üzere birçok alanda araç içi 

sensörler ve bunların uygulamalarını geliştirmektedir.1 (Yazar, J.I., Yazar, S. Z., Yazar, J. C., 2018.) 

Günümüzde bu denli modern ulaşım sistemleri geliştirilmekte iken araç kaputu içerisine giren bir 

hayvanın tespiti ve uzaklaştırılması ile ilgili herhangi bir teknolojiye rastlanmamıştır.  

Temel problemler sıralandığında şu başlıklar ortaya çıkmıştır: 

 Araç kaputuna giren hayvanlar nasıl tespit edilebilir? 

 Araç kaputuna giren hayvanlar güvenle nasıl uzaklaştırılabilir? 

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında araç kaputuna giren hayvanların tespiti ve güvenle 

uzaklaştırılması için bir proje, materyal, teknoloji çözümüne ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

 

3. Çözüm  

 

Arduino tabanlı projelerin yapımı basit, sensör çeşitliliği fazla ve uygun maliyetli oluşu projenin 

de Arduino temelli olmasını sağlamıştır. Arduino sensörlerinden hangisinin ve/veya hangilerinin 

araç içerisindeki bir hayvanı tespit etmek için kullanılabileceği araştırılmıştır.   

Termal kamera canlıları, vücutlarının çıkardığı ısı sayesinde görür. Kısaca canlıların yaydığı 

vücut ısısından yararlanarak hareketlerini tespit edip yerlerini belirleyen kameralardır. Termal 

kameralar son derece düşük sıcaklık farklarını algılayabilir ve bu farkları gerçek zamanlı video 

görüntüsü olarak dönüştürüp monitör/ekran gibi yapılarda görüntülenmesini sağlar. Tam gece 

görüşü ve benzer zor uygulamalar için en uygun üründür 2(Çalışan ve Türkoğlu, 2011).  

Arduino tabanlı kullanabileceğimiz görüntü aktaran sensörler incelendiğinde bir aracın 

kaputundaki hayvanların tespiti için termal sensör ve hareket sensörünün kullanımının uygun 

olacağı fark edilmiştir. 

Kaput içerisine giren hayvanı oradan nasıl güvenle uzaklaştırabiliriz? Araştırma sorusunu sorarak 

termal kamera ve PIR (hareket) sensör ile tespit edilen bir hayvanı güvenle araçtan çıkartmak için 

yapılabilecekler araştırılmıştır.  

Sağlıklı bir insanın kulak zarı 60-20.000 hz arasındaki frekanslara rahatça tepki verebilmektedir. 

Bu frekans değerleri bazı kişilerde ufak da olsa değişiklikler gösterebilmektedir. Hayvanlarda bu 

durum oldukça değişiktir. 

Bazı türlerin tepki verdikleri frekans aralıkları 3  (Fay,1989): 

• Köpek: 67-45000 hz 

• Kedi: 45-64000 hz 

• Fare: 1000-91000 hz 

• Kuş: 100 Hz ile 29.000 hz 

       Tiz bir ses ile hayvanın rahatsız olmasını sağlayıp araç içinden uzaklaştırabileceği tespit 

edilmiştir. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara odaklanan bu proje çalışması çocuklarda hayvanlara 

yönelik sosyal duyarlılık ve farkındalık geliştirmeyi de amaçlamıştır. Ascione (1993) hayvanlara 

yönelik kötü muameleyi, “kasıtlı olarak bir hayvanın gereksiz ağrı, acı çekmesine, strese girmesine 

ve/veya ölmesine sebep olan toplumca kabul edilemez davranış” olarak tanımlamaktadır 4 (s.228). 
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Can dostlarımızın araç kaputuna ısınmak amacıyla girmesiyle hayati tehlikelerine sebep olabilecek 

yaralanmaları yok etmek, sürücülerin de bu konu hakkında duyarlı olmasını sağlamak için bu proje 

geliştirilmiştir. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
    

Resim 3 Araç Kaputuna Girmiş Bir Kedi                          Resim 4 Arduino Sensörleri  

4. Yöntem 

 

Araştırma Yöntemi 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda kaput içerisine giren hayvanların tespiti ve 

uzaklaştırılması için ilgili makale, ansiklopedi, dergi, gazete, kitap vb. kaynaklardan edinilen bilgiler 

doğrultusunda robotik kodlama ile yapılmış bir çalışma olmadığını görülmüştür. Arduino Uno 

tabanlı bir proje ile istenilen düzeneğin oluşturabileceği görülmüştür.  Arduino sensörleri ile ilgili 

online araştırmalar yapılmış, okulumuzda bulunan arduino setlerindeki sensörlerin ne işe yaradığını 

öğrenilmiştir. Bu sene Python programlama dilini öğrenmeye başlamıştık, arduino ide programında 

da C/C++ programlama dilinin kullanıldığını gördük. Arduino ide programının kodları hakkında 

detayları danışman öğretmenimizden yardım alarak yaptık.  

Veri Toplama 

Termal kamerayla çekilen ısı fotoğrafları çok sıcak noktaları açık renkle, soğuk noktaları ise 

koyu renkle göstererek problemin kaynağını kolayca bulmada yardımcı olmaktadır. Termal 

kameralar ortamın durumunu siyah – beyaz ya da renkli gösterirler. Renkli olarak gösterdiği 

durumlarda ortam sıcaklığına göre maviden sarıya kırmızı rengi kullanarak geçerler. Mavi en soğuk, 

sarı ise en sıcak bölgeleri gösterir 2 (Çalışan ve Türkoğlu, 2011). 

AMG8833 model termal sensörün, Arduino ide programındaki kütüphanesinde; termal 

kamera sensör örnek kodu bulunmaktadır. Bu kodu çalıştırılmıştır. Bu kodlar yukarıdaki paragrafta 

da belirtildiği gibi renklerin geçişini sağlayan piksel kodlarına sahiptir.  
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                       Resim 5 Örnek Kütüphane Seçimi       Resim 6 Termal Sensör Piksel Kodu 

  Gelen veriler Arduino Uno uyumlu 1.44” TFT LCD ekrana aktarılmıştır. Yani termal sensör 

algıladığı cisimleri sıcaklığına göre renk pikselleri şeklinde algılamakta ve bu renkler de ekranda 

görülmektedir. Kullanılan ekran aracın ön konsol kısmına yerleştirilmiş ve bu sayede sürücü aracı 

çalıştırdığında ekrana bakarak normalin dışında bir sıcaklık değeri olup olmadığına bakacaktır. Eğer 

bir hayvan varsa termal kamera görüntüsünden bu anlaşılacaktır. 

 

          
           Resim 7 Arduino Bağlantı Şeması                         Resim 8 Termal Sensör Görüntüleri 

Veri Analizi 

Sürücünün tft ekrana bakmaması ihtimali göz önüne alınarak araca elektrik geldiği anda 

Arduino Uno sensörlerinden buzzer (ses) sensörü ve PIR (hareket) sensörü de devreye sokulmuştur. 

Yaptığımız anket çalışmasında sorduğumuz sorulardan biri “Aracınızın motor kısmına sığınan bir 

hayvan oldu mu?” sorusu diğeri ise bu soruya evet cevabını veren kişilerden “Motorunuza girip 

ısınmaya çalışan hayvanın ismi nedir?” sorusuydu. Ankete katılan 150 kişiden 31 kişi aracına bir 

hayvanın girdiğini belirtmiş olup 30 kişi aracına giren hayvanın kedi, 1 kişi ise fare olduğunu 

belirtmiştir. Anket çalışması göz önüne alınarak yapılan projede kedilerin duyabileceği ses frekansı 

üzerine çalışılmıştır. 

 

 
Resim 9 Anket Sonucu Ekran Görüntüsü 

Araç kaputunda termal kamera algılamasına bakılmaksızın araca elektrik geldiği anda kaput 

içerisine yerleştirilen ses sensörü (Kedi: 45-64000 hz) 50000mhz aralığında tiz bir ses çıkartacaktır. 

Eğer bir hayvan varsa bu sesten rahatsız olacak ve hareket edecektir. Bu aşamada PIR (hareket) 

sensörü devreye girecektir. Hareket algılandığı anda tekrar ses sensörünü devreye sokacaktır. Bu 

sayede hayvanın kaçması ve güvenli bir şekilde araçtan çıkması sağlanacaktır. Sistemin çalışma 

şeması aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 
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           Resim 10 Projenin Algoritma Şeması 

Gerçekleme Bilgisi  

Projenin tamamı Arduino ide programında yazılmıştır. Kullanımı için öncelikle arduino 

sitesinden arduino ide programı indirilmiştir. Kullanılan sensörlerin kütüphaneleri bulunmuş ve 

programa entegre edilmiştir. Araçlar menüsü/Kart kısmından Arduino Uno seçilmiş, yine aynı 

menüden kodlar derlenip arduinoya yüklenirken uygun port seçilmiştir. Orijinal Arduino Uno kartı 

kullanılmıştır. Sadece termal sensör için gereken kod blokları kütüphaneden alınarak kullanılmıştır. 

Kütüphanedeki kod blokları projemizdeki (Bkz: Resim 7) bağlantı şemasına göre düzenlenmiş, giriş 

pimleri değiştirilmiştir. Hareket ve ses sensörü için gerekli kodlar yazılıma eklenerek hatalar 

giderilmiş, proje defalarca test edilmiştir. 

 
           Resim 11 Proje Prototip Montesiz Hali 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projeye benzer herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Aracın üzerine oturan kedilerin tiz ses 

ile uzaklaştırılmasına yönelik olarak buzzer ses sensörünün kullanıldığı yabancı bir sitede 

görülmüştür.5(https://www.instructables.com/Car-Anti-sleeping-Cat-Lounge-Device-Arduino-

Projec/) Fakat araç kaputunun içerisine giren ve/veya sıkışan hayvanlara yönelik hiç bir projeye 

rastlanmamıştır. Kullandığımız sensörlerden olan termal sensörün hayvanları sıkıştığı veya girdiği 

yerden çıkartmak için bir yöntem olarak kullanıldığını İzmir Belediyesi’nin bir gazete haberinde 

gördük. 6 (itfaiye.izmir.bel.tr/tr/HaberDetay/6982) Bunu geliştirerek araç kaputu içerisinde kullanma 

fikri ortaya çıkmıştır. 

Termal sensör kütüphane kodunda ufak düzenlemeler yapılmıştır. Üzerine buzzer ve pır sensörü 

için gerekli kodlar da eklenmiştir.  
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6. Uygulanabilirlik  

 

Bu proje ile Türkiye’deki genel bir eksiliği fark etmiş olduk. Bu projenin, Türkiye'nin Otomobili 

Girişim Grubu veya kısaca TOGG gibi yerli araç firması tarafından sahiplenilmesi ile projemizin 

prototip olarak değerlendirilmesi ve çok daha güçlü sensörlerle her araca hali hazırda üretimdeyken 

bu projeyi kullanarak, dünyada bir ilkin gerçekleştirilmesidir. Bu alanda bir çalışma yapılması için 

TOGG firması ile de iletişime geçilmesi planlanmaktadır.  Proje sanayi alanında uygulanabilir 

durumdadır. Yapılan proje bir prototiptir, daha güçlü sensörlerle ve ucuz maliyetle üretimi 

gerçekleştirilebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje tahmini maliyet tablosu aşağıdaki gibidir. Tabloda gösterilen malzemeler “Proje İş-Zaman 

Çizelgesi” tablosundaki “Malzeme Temini ve Montaj” aşamasını kapsayan Nisan – Mayıs 2022 

ayları içinde kurumumuz tarafından geçici temin ile alınmıştır. 

*Fiyatlara KDV dahildir. 07.06.2022 tarihi baz alınarak hesaplanmıştır.  

No Malzeme Adı Fiyat(TL) 

1. Arduino UNO R3 441,34 

2. AMG8833 Termal Sensör 1453,92 

3. HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü 23,69 

4. Arduino Buzzer Kartı (2 Adet) 19,76 

5. Breadboard 15,46 

6. 3D 1,75mm Açık Mavi PLA Filament 180,54 

7. Dijital Güç Kaynağı(0-30v,AC-DC)  2425 

8. Jumper Kablolar 54 
                                                                                                                                                                                              
TOPLAM: 

4613,71 

Olası Tahmini Fiyat Artışı (%10) 461,371 

                                                                                                                                                                                       
NET TOPLAM: 

5075,081 
 

Tablo 1 Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

Tablo 2 Proje İş – Zaman Çizelgesi 

AYLAR 

İşin Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması x x x       

Arazi Çalışması   x x      

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

 

   x x     

Malzeme Temini 

ve Montaj 
    x x    

Test Süreçleri      x x   

Projenin 

Sergilenmesi 
       x x 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Hedef kitlemiz tüm araç sürücüleridir. Proje araç kaputuna giren hayvanların tespiti ve güvenli 

şekilde uzaklaştırılmasıdır. Yapılan bir anket ile “Aracınızın motor kısmındaki hayvanı tespit etmek 

ve oradan çıkmasını sağlamak için araç içinden sizin işinizi kolaylaştıracak uygun fiyatlı teknolojik 

aletler olsa kullanmak ister misiniz?” sorusu sorulmuş ve ankete katılan 150 kişiden 86’sı evet 

cevabını vermiştir. Bu sonuçta bize hedef kitlesi araç sürücüleri olan bu projeyi geliştirmeye 

heveslendirmiştir. 

 

9. Riskler 

 
RİSK SKORU = 

OLASILIK X ŞİDDET 
ŞİDDET 

OLASILIK 1- Çok hafif 2-Hafif 3- Orta  4-Ciddi 5- Çok ciddi 

1 - Çok küçük 
Önemsiz                                                

1 

Düşük                             

2 

Düşük                             

3 

Düşük                             

4 

Düşük                             

5 

2- Küçük 
Düşük                             

2 

Projenin 

zamanında 

yetişmemesi 

(Düşük 4) 

Düşük                             

6 

Orta                              

8 

Orta                              

10 

3- Orta  
Düşük                             

3 

Düşük                             

6 

Projede 

kullanılan 

elektronik 

bileşenlerin 

bozulması 

(Orta 9)                          

Orta                              

12 

Yüksek                            

15 

4- Yüksek 
Düşük                             

4 

Fiyat 

artışları 

nedeniyle 

tahmini 

maliyetin 

yükselmesi 

(Orta 8) 

Orta                              

12 

Yüksek                            

16 

Yüksek                            

20 

5- Çok yüksek 
Düşük                             

5 

Orta                              

10 

Yüksek                            

15 

Yüksek                            

20 

Kabul 

Edilemez                     

25 
 

Tablo 3 Risk Analiz Tablosu 

Risk Derecesi Eylem Planı 

Projenin 

zamanında 

yetişmemesi 
Düşük (4) 

Proje Zaman Planlaması tablosunda belirtilen her 

aşamanın kendi zaman aralığında tamamlanması ile 

bu riskin olasılığı düşecektir. 

Projede kullanılan 

elektronik 

bileşenlerin 

bozulması 

Orta (9) 

Projede kullanılacak elektronik bileşenlerin en az 

birer yedekleri proje sürecince hazır bulundurulursa 

riskin olasılığı düşecektir. 

Fiyat artışları 

nedeniyle tahmini 

maliyetin 

yükselmesi 

Orta (8) 

Proje tahmini maliyeti çıkarılırken yıl içindeki fiyat 

artışları dikkate alınarak maliyetin belirli bir artış 

payıyla çıkarılması bu riskin olasılık ve şiddetini 

azaltacaktır. 
 

Tablo 4 Risk Eylem Planı 
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