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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sokak hayvanları, günümüzde belediyeler ve halk arasında ciddi sorunlar teşkil eden bir 

konudur. Birçok kişiye, özelliklede hayvan severlere göre bu dünya sadece insanlar için var 

olmamıştır. Bu dünya da insanlar kadar hayvanlarında yaşam hakkı bulunmaktadır.  Sokak 

hayvanları olarak adlandırdığımız sahipsiz kedi ve köpeklerin mahalle aralarında 

yaşamaktadırlar. 

  
 

Günümüzde birçok sahipli köpek sahipleri tarafından ormana  ölüme terk edilmektedir.  Ev 

ortamına alışmış canlılar maalesef ki dış ortamda hayatları sürmekte zorlanıyorlar ve birçoğu 

da hayatlarını sürdüremiyor. Hayatta kalanlar ise sokaklarda hayatta kalma mücadelesi 

veriyorlar. Başta açlık olmak üzere hastalık, şiddet ve benzeri olaylarla karşı karşıya 

kalmaktadır.  Kentleşme yüzünden bir çok hayvan kolaylıkla yiyeceğe ulaşamadığı için açlıkla 

mücadele etmekte ve saldırgan hale gelmektedir.  

  
 

Çalışmamızda sokak hayvanların yiyeceğe ulaşma ve yiyeceklerin israf edilme sorunu 

ortadan kaldırarak onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak amaçlanmıştır.  Bu amaç 

doğrultusunda arduino mikro denetleyici kart kullanılarak hayvanların ulaşabileceği yol 

kenarlarına yerleştirilecek mama kutusu ve mama kabı bölümlerinden oluşan otomatik mama 

kabı geliştirilerek sokak hayvanların açlık problemine çözüm üretilecektir.  

Geliştirdiğimiz bu sistem ile; 

- Mama kapları içindeki mamaların tazeliği korunmaktadır.  

- Mamaların toz, kir gibi etmenlerden etkilenmeyecek  

- İnsanlar mama kutusuna istediği zaman uygun mamaları doldurabilecek 
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- Boş mama kutusuna bölümden mamaların bitmesi durumundan belediye haber 

verilecektir.  

- Mamaların çevreye dağılması ve mama israfı engellenecektir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Tarih boyunca insanlar sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamıştır. Ancak günümüzde 

sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan bölgeler bilinçli ya da bilinçsiz olarak yok 

edilmektedir. Kentleşme hızının her geçen gün artması, nüfus kontrol hareketlerinin 

uygunsuzluğu, bilinçsiz yaklaşımlar ve uygulamalar vb. nedenlerden dolayı, hayvanların 

yaşam hakkına yönelik ihlaller artmış ve adeta hayvanların yaşam alanlarını işgal etmiştir. 

Bu bağlamda sokak hayvanlar radikal çözümlere en acil ihtiyaç duyulan toplumsal bir 

sorundur(Özentürk ve diğer,2019). Türkiye’de yaklaşık olarak 8 milyon sokak hayvanı 

bulunmaktadır. Sokak hayvanlarının birçoğu yeteri kadar beslenememektedir ve ne yazık 

ki bu hayvanların bir kısmı besin eksikliğinden dolayı hayatlarını kaybetmektedir. Özellikle 

kış aylarında yetersiz beslenen köpekler 17 saat, kediler ise 6 saat içinde hayatını 

kaybetmektedir. Yaşanan bu kayıplar toplum vicdanını bir hayli zedelemektedir. Bu 

hayvanların doğal ortamından ayrılarak beton yığınlarında yaşamaya zorlanmaları etik 

olarak sorgulanması gereken bir konu olarak görünmektedir(Akyüz,2021). 

Hayvanların karşılaştığı artan sorunlar ve bu sorunların insan yaşamına etkisi toplumsal 

bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde bulunan hayvanlara yönelik birçok sosyal sorumluluk 

projeleri yapılmaktadır. Özellikle küresel pandemi süreciyle birlikte sokakların boş kalışı, 

beslenme açısından sokak hayvanlarını oldukça olumsuz etkilemiştir.  Kediler ve köpekler, 

sahipsiz hale gelmeleri neticesinde, sokakta yaşama, yeme içme kaynaklarına ulaşabilme 

ve rakiplerinin karşısında hayatta kalabilme içgüdüleri sebebiyle agresifleşmeye başlarlar. 

Başka bir deyişle bu hayvanlar zamanla saldırganlık kazanarak çevreye zarar vermeye 

başlamaktadırlar. Bu sorunlarının sebebi olan açlığın önüne geçmek için sokak 

hayvanlarına yönelik bir otomatik mama kabı geliştirilmiştir.   

Çalışmamızda ayrıca aşağıda belirlenen sorunların önüne geçilecektir.  

- Sokak hayvanları için sokaklara dökülen mamaların güneşle teması dolayısıyla mama 

özelliğin kaybetmesi sonucundan hayvanlar tarafından tüketilmediği için ortaya çıkan çevre 

sorunları ve mamaların tazeliği kaybetme sorunlarının,  

-  Mamaların yağmur, rüzgâr gibi çevresel etkilerden dolayı olumsuz etkilenmekte ve 

israf olmaları sorunları, 

-  Mamalar kir, toz ve diğer katı maddelere karışması engellenerek hayvanlarda 

oluşabilecek hastalık sorunları, 

Yaptığımız çalışmamızla engellenmesi hedeflenmiştir.  

 

3. Çözüm  

Bu çalışmada, benzer çalışmalardan esinlenilerek sokak hayvanlarını sağlıklı beslemek için 

bir arduino tabanlı akıllı besleme makinasının prototip tasarım gerçekleştirilmiştir.  Bu sayede 

insanların daha bilinçli bir şekilde çevreye zarar vermeden kolaylıkla sokak hayvanlarının 

beslenme ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır.  
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Çalışmamızda mikro denetleyici kartın ve diğer tüm elektronik sensör, motor ve diğer 

komponentlerin içerisinde yer aldığı bir çözüm gerçekleştirilmiştir. Çözüme yönelik teknik 

çizim ve üç boyutlu görüntüsü şekil 1’ de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1 Teknik Çizim 

Sokak hayvanlarına yemek ihtiyacını karşılamak ve insanların daha bilinçli besleme 

faaliyetlerini gerçekleştireceğimiz iki bölümden oluşan tasarımızın ilk bölümü olan mama 

kutusuna  ve mama kapına yönelik sistemin çalışma mantığına yönelik akış şeması şekil 2’de 

verilmiştir.   

Mama Kutusu Mama Kabı 

 

 

 

 

Mama Kutusu sokak hayvanların mama ihtiyacını gönüllü insanlara ve belediye 

bildirmeyi amaçlayan mama kontrolü yapan bir tasarımdır. Tasarım üst kapağın yanına 
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yerleştirilen mesafe sensörü yardım ile mamanın azalıp artma durumu anlık takip edilmekte ve 

kullanılan LCD ekran gönüllü insanlar bilgilendirilmektedir. Eğer mama kutusundaki mamanın 

bitme durumunda ise ilgili kurum kuruluşlara konum ve mama kapının durumu hakkında bilgi 

sms olarak gönderilerek doldurulması sağlanmaktadır.  

Mama kabı ise sokak hayvanlarının yeme ihtiyacını karşılayan tasarım alanıdır. Bu 

alanda yeme kabının altında yerleştirilen ağırlık sensörleri ile yeme kabının ağırlığı ölçülmekte 

ve kapın boşalması durumunda yeni mama takviyesi yapılması için mama kutusunda bulunan 

kapağın çalıştırmaktadır. Bu sistemde kabın içine su dolmaması için kap suyun akabileceği 

delikli bir yapıya sahip olacaktır.  

Geliştirdiğimiz bu çözüm yönteminin enerjisi ise güneş panelleri yardımı ile sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu sayede sadece sokaklarda değil ormanlık , dağlık alanlarda hayvanların 

beslenmesi sağlana bilinecektir.  

 

4. Yöntem 

Çalışma genel olarak mekanik, elektronik ve yazılım kısım olmak üzere üç ana başlık altında 

toplanabilir. Bu üç ana kısım sırasıyla bu bölümde detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

 

Mekanik kısım Mama kutusu ve haznesi ve elektronik tüm komponentlerin içinde bulunduran 

mekanik aksam, Fusion 360 ortamında üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan ve prototipi 

gerçekleştirilecek olan katı model Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 2 Mekanik kısmın modeli 

 

Modelin incelendiğinde, bir adet mama deposu, bir mama akış yolu, mama haznesi 

bulunmaktadır. Üst kısımda ise mama dolum işleminin sağlandığı deponun kapağı yer 

almaktadır.  Kapağın yan tarafından kutu üzere ise elektronik malzemeler yerleştirilmiştir. 

Modelin ön kısmında ise insanların mama hakkında bilgi edineceği bir LCD ekran paneli 

bulunmaktadır. Mama deposu ile mama haznesi arasında ise motor kapak kullanılmıştır.  

Çalışmanın ana gövdesi olan mama deposu ve haznesinin imalatı plastik profilden ve sokak 

hayvanların bulunduğu yoğunluğuna göre farklı boyutlarında üretilecektir.  
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Elektronik devre tasarımı ve kodlama: Geliştirdiğimiz sokak hayvanlarına yönelik 

geliştirdiğimiz tasarıma yönelik kullanılan elektronik devre tasarımı şekil 3’te verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 3 Elektronik devre tasarımı 

Elektronik devrenin yapısı incelendiğinde;  

- Mama deposunun üzerindeki mama hazne kapağının içerisinde stok bilgisini veren modül HC-

SR04 mesafe sensörüdür.   

- Mama akış yolu sonundaki hazne kapağının kontrolünü sağlamak için ise MG995 model bir 

servo motor kullanılacaktır.  

- Mama deposunda mamanın bitmesini yetkileri haber vermesi için sim800 GSM modülü 

kullanılacaktır.  

-Mama deposu içindeki mama durumu hakkında gönüllere bilgi vermesi amacı ile LCD  ekran 

kullanılacaktır.  

-Mama haznesinde mamanın durumunu belirmek için arduino ağırlık sensörü kullanılacaktır.  

-Bütün sensörleri kontrol etmesi için mikrodenetleyici kart olarak arduino kullanılacaktır.  

 

Kodlama işlemi yapılması için arduino ide arayüzü kullanılarak yapılacaktır. Örnek kodlama 

bölümleri şekil de verilmiştir.  Kodlamada ağırlık sensörü, servo motor ve gsm modülü için 

hazır sınıflara başvuru yapılmıştır.  
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Mama deposu kodu  Mama kabı bölümü kodu 

  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu çalışma, sokak hayvanlarının beslenme sorununu çözmek ve insanların besleme işlemini 

bilinci yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Önerilen prototipin mahalle vb. yerlere 

kurularak o bölgede yaşayan sokak hayvanlar için yeterli miktardaki hayvan gıdasını dağıtmayı 

amaçlamaktadır. Çalışmayı gerçekleştirmek için arduino tabanlı bir teknoloji kullanılmıştır. 

Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmanın iki farklı özgünlüğü bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, belediyeler tarafından sokaklara yerleştirilen mama cihazları manuel olarak 

bağışta bulunularak çalışırken, bu çalışmada tasarımı gerçekleştirilen cihaz hayvanlara gönüllü 

mama alan kişilerin hizmetine sunulmuştur.  İkincisi ise tasarımın ve kullanılan yöntem 

açısından yerli ve yenilebilir enerji kaynakların kullanılmasıdır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışmanın hayata geçirme aşamasında Mersin ilinde belediyelerle görüşülmüş ve ilk olarak 

pilot bir bölgede denenmesine yönelik çalışmalara başlanacaktır.  Çalışmamızda kullanılan 

sensörler ve tasarlanan sistemin üretilmesinde 3D yazıcı ile kolay üretilmesi açısından 

uygulanabilir olduğu Mersin üniversitesi Fizik Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından teyit 
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edilmiştir.  Sistemin kullanımı ve pratik olması açısından ilerleyen zamanlarda çalışma tüm 

illerde yaygınlaştırılabilir ya da yerleşim bölgelerine uzak olduğu noktalarda 

konumlandırılabilecektir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaptığımız çalışmamızda sokak hayvanları için tasarlanan sistemde kullandığımız sensörler 

ve kontrol kartımız kolay bulunması açısından geliştirilen prototiplerimiz uygun maliyetli 

olacaktır. Hayvan yoğunluğuna göre mama kapının boyutuna göre maliyet değişecektir.  Bu 

prototipe yönelik bütçe tablo 1’de verilmiştir.  

 
Tablo 2 Tahmini Maliyet 

Malzemeler Fiyatlar 

Arduino Uno 140 TL 

Mama deposu ve kabı tasarımı 

ücreti 

400 TL  

GSM modül (Sim800) 312 TL 

Mesafe sensörü (HC-SR04) 23 TL  

Servo motor(MG995) 75 TL  

Ağırlık sensörü(Dijital Yük 

Hücresi Ağırlık Sensörü 5kg 

HX711) 

125 TL 

2*16 LCD ekran  90 TL  

Fan 50 TL 

Güneş paneli ve seti  310 TL 

Toplam 1525 TL 

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 2’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemizin sergiye getirilecek çalışır prototipi haziran ayında denendiği ve 

geliştirme çalışmalarının başlandığı görülmektedir. Ayrıca ilgili paydaşlara yönelik teknik 

bilgileri içiren bir raporun yazılması öngörülmektedir.   
Tablo 3  Çalışma Takvimi 

İşin Tanımı Şuba

t 

Mar

t  

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temmu

z 

Ağusto

s 

Literatür Taraması  X X X X   

Arazi Çalışması ve 

Malzeme Alımı 

   X X   

Prototip Uygulaması ve 

analiz 

   X X   

Prototip Geliştirme     X X X 

Proje Sergisi       X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin ulaşacağı hedef kitle bu Dünya’yı paylaştığımız sokak hayvanları ve bu 

canlarla ilgilenen özel ve tüzel kişiler. Kendini ifade edemeyen, aç kaldığını söyleyemeyen 

canlıların bu durumunu düşünerek bu hedef kitleyi seçtik 

9. Riskler 

Çalışmamız kapsamında geliştirdiğimiz projemizde bazı riskler bulunmaktadır.  

Bunlar ; 

1- Mama yerine başka malzemelerin mama deposuna atılarak mama deposuna zarar 

gelebilecektir. Bunun önüne geçebilmek için hayvan severlere verilecek kartlar ile sadece 

deponun kapağı açılabilir. Ancak bu sistem maliyeti artıracaktır.  

2-  Havanın çok soğuk olması durumunda yenilebilir enerji kaynakların yetersiz olması riski 

bulunmaktadır. Bu sorunuda şehir şebekesi kullanarak çözmeye yönelik eklentiler ile önüne 

geçilecektir.  

Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle deneme 

amaçlı uygulanacaktır. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek en başarılı olacak tasarım seri 

üretime geçecektir.  

 

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  
Tablo 4 Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

   Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

    Mama deposu veya 

mama kabında 

plastikte 

çatlakların olması 

ve tespit edilmesi  

     Mama deposu veya 

mama kabında plastikte 

kırıklıkların oluşması 

ve mamaların dışarıya 

dökülmesi  

   Mama deposu veya 

mama kabında 

plastikte kırıklıkların 

kullanılmayacak 

düzeyde olması   

    Yazılımsal Kaynaklı 

Sorunlar 

     Mama deposu veya 

mama kabındaki 

kaynak kodun 

hatalı kısmını 

değiştir, 

test/simüle et 

     Mama deposu veya 

mama kabındaki 

sistemin kaynak kodun 

yanlış çalışması ve 

alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

     Mama deposu veya 

mama kabındaki 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor 

olması . 

      Elektronik 

kaynaklı sorunlar 

    Elektronik devrede 

hatalı bağlantı 

yapılması ve 

bağlantının 

düzeltilmesi  

Elektronik devrede 

sensörlerin 

çalışmaması ve 

alternatif sensörlerin 

kullanılması 

    Elektronik devrede 

sensörlerin 

çalışmaması ve 

alternatif sensörlerin 

bulunmaması  
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