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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz, pandemi ve bölgemizdeki doğal afetler (deprem, sel vs.) sonrası yalnızlaştırılan ve 
zor durumdaki sokak hayvanlarının temel ihtiyaç sorunlarına sosyal inovatif çözüm 
getirmektedir. Projemiz ile sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmak isteyen ancak bu ortamı 
verimli ve kontrollü geçiremeyen kişiler için, ev önünde ya da herhangi bir yol kenarında 
sokakta yaşayan hayvanların ihtiyacını giderebilecek taşınabilir akıllı mama evi platformunu 
geliştirdik. Bu mama evi ergonomik tasarımı ile tüm depo ve kapları içerisinde 
barındırabileceği gibi yanında bulundurduğu barınma evi ile hayvanların güvenli bölgesi 
olacaktır.  Bu tasarımı gören hayvansever kişiler otonom bir şekilde mekândan bağımsız olarak 
mama evinin kontrolünü gerçekleştirebilecekler, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerdir (Şekil1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projemiz hayvanseverlerin, bulundukları bölgelerde konumlandırılan mama evlerindeki mama 
ve su miktarını, kaydoldukları sistem sayesinde telefonundaki mobil uygulama üzerinden uyarı 
alarak takip edebilecekleri şekilde geliştirilmiştir. İlçemizde ve bölgemizde son yıllarda aç 
kalan sokak hayvanlarına karşı şefkat ve merhamet değerlerimizi topluma kazandırmak 
amacıyla bu projeyi geliştirdik.  

İnsanlar yardıma muhtaç köpek, kedi vb. canlıları gördüklerinde onlara yardımcı olmak ve 
onların ihtiyaçlarını gidermek isterler. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için ya bir ortamları 
yoktur ya da kendi çözüm yöntemleri yeterli olmaz. Projemiz ile bu yardımseverliği yapacak 
kişilere uygun ortamı sağlayarak yardıma muhtaç canlıların huzurlu olmalarını ve ihtiyaçlarını 
karşılamış olacağız. Projemizin hem estetik yapısı ile hem de cep telefonu ile takibi açısından 
yeni nesil Z kuşağı dediğimiz, dijital ile daha fazla ilgilenen gençlerimizin ilgisini çekeceğini 
düşünmekteyiz. Bu proje sayesinde öğrenciler; robotik tasarım, mobil uygulama oluşturma ve 
arduino yazılım geliştirme konuları da öğrenmiş olacaklardır. 

Şekil 1. “Taşınabilir Akıllı Mama Evi” Proje Görseli 
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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 
uyumsuzluğu, bilinçsiz yaklaşımlar, uygulamalar vb. nedenlerden dolayı, hayvanların yaşam 
hakkına yönelik ihlaller artmış ve adeta yaşam alanlarını işgal etmiştir. Bu bağlamda sokak 
hayvanları bizim için, radikal çözümlere en acil ihtiyaç duyulan toplumsal bir sorundur 
(Özentürk ve Yavuz, 2019). 

Dünyada ve ülkemizde son 30 yılda insan ve evcil hayvan ilişkisinin toplumsal yaşam üzerinde 
önemli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin hayvanların sosyal çalışmalar içerisine dahil edilmesi, 
hayvanların sağlık alanında tedavi amaçlı yararlanılması gibi birçok konu son yıllarda sıkça 
gündeme gelmektedir (Çetin , 2017). Türkiye’de yaklaşık olarak 10 milyon sokak hayvanı 
bulunmaktadır. 2018 verilerine göre İstanbul'da 162.970 kedi ve 128.900 köpek olmak üzere 
toplam 291.870 sokak hayvanı bulunmaktadır. 2020 verilerine göre ise bölgemiz İzmir’de 
yaklaşık 100 bine yakın sokak hayvanı olduğu tahmin edilmektedir. 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 bizlerin 
vicdanını bir hayli zedelemektedir. Bu hayvanların doğal ortamından ayrılarak beton 
yığınlarında yaşamaya zorlanmaları etik olarak sorgulanması gereken bir konu olarak 
görünmektedir (Akyüz, 2021). 

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, insanlar teknolojinin avantajlarından her alanda 
yararlanmaktadır. Ancak sokak hayvanlarına gerektiği kadar önem verilmemektedir. Sonuç 
olarak, hayvanların karşılaştığı büyük sorunlar ve bu sorunların insan yaşamına etkisi toplumsal 
bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde bulunan hayvanlara yönelik birçok sosyal sorumluluk 
projeleri yapılmaktadır. Özellikle pandemi süreciyle birlikte sokakların boş kalışı, beslenme 
açısından sokak hayvanlarını oldukça olumsuz etkilemiştir. Bizler özellikle bu olumsuzluklara 
çoğu zaman haberlerde 
veya dışarıda dolaşırken 
mutlaka tanık olduk. Bu 
sorunları konuşmak ve 
daha çok bilgi almak için 
bölgemizdeki Prof. Dr. 
İsmet SUNGURBEY 
Sokak Hayvanları 
Yuvasına saha 
ziyaretlerinde bulunduk 
(Resim 2-3) . Barınaktaki 
uzman veteriner hekimin bizlere belirttiği en önemli sorunun sokak hayvanlarının beslenme 
ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Barınağa gelen çoğu hayvanın açlıktan ölmek üzere veya bitkin 
durumda olduklarını gözlemlediklerini belirttiler. Barınakta görevli uzman veteriner özellikle 
kış aylarında barınağa gelen köpeklerin daha saldırgan olduklarını ve bunun nedeninin 
sokaklarda yeterli yiyeceği bulamadıkları için olduğunu söyledi. 

Resim 2-3. Sokak Hayvanları Barınaklarına Saha Ziyaretimiz 
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Bulunduğumuz bölgede sokak hayvanları için birçok dernek sosyal projeler geliştirmekte ancak 
bu projeler çoğu zaman sürdürülememektedir. Diğer bir saha çalışmamız Resim 4’te ve Resim 

5’te görüldüğü gibi sokak 
hayvanlarına yönelik yapılan diğer 
projeleri incelemek ve bu projelerin 
eksiklerini gözlemlemek olmuştur. 
Örneğin pandemi sürecinde daha 
önceden başlayan bir projeyi 
yerinde inceledik ve projenin askıda 
kaldığını öğrendik. Belediyenin 
yürütmüş olduğu “Mamamatik” 
isimli mama evinin içerisinde 
mama olmadığını ve bu projeyi 
takip eden bir elektronik sistemin 

olmadığını tespit ettik. Çevresinde bulunan vatandaşlar bu cihaza müdahale edemedikleri için, 
mama takviyesi yapamadıklarını söylediler. 

Saha çalışmamızda veterinerin de belirttiği gibi kış zamanı, genelde sokak hayvanlarının gıda 
probleminin en çok olduğu ve ölümlerin en fazla gerçekleştiği dönemdir. Beslenme problemleri 
önemli olduğu gibi soğuktan donma, güvenli alan bulamama gibi barınma sorunları da bu 
aylarda önem arz etmektedir. Saha çalışmalarımızda yolda görüşmeler gerçekleştirdiğimiz halk 
ve esnafa projemizden bahsettiğimizde, özellikle kış aylarında evlerine kapanan insanların bu 
proje sayesinde sokak hayvanlarına karşı daha ilgili olacaklarını, bu projenin herkesin güvenle 
ve kolayca takibini yapabileceği bir uygulama olacağını belirttiler.  

Literatür araştırmalarımızda, pek çok çalışmada insanlara evcil hayvanlarını besleyebilmek için 
akıllı hayvan besleme makine sistemleri sunulmaktadır. Bu sistemler, birbirinden farklı 
özellikleri ve avantajlarının yanı sıra tümünün temel amacı aynı prensibe dayanmaktadır. 
Sistemin temel prensibi, sahibinin evde olmadığı bir durumda evcil hayvanın otomatik bir 
düzenekle besleyebilmesidir. Bu sistemlerden biri Pintofeed isimli hayvan besleme sistemidir. 
Bu sistem, Kaliforniya’da hem iOS hem de Android akıllı tabanlı cihazlardan kolayca kontrol 
edebilen kablosuz bir evcil hayvan besleyicisi olarak geliştirilmiştir. Bu sistem, evcil 
hayvanların yemeklerini programlar veya telefon komutları göre dağıtabilir. Aynı zamanda 
evcil hayvanları da takip edebilir. Beslemenin başlama zamanı, ne kadar gıda miktarda 
verileceği, hayvanın ne kadar besin tükettiği ve besleme bitiş zamanları gibi bilgiler kullanıcıya 
e-posta olarak gönderilir. Sofistike sensörler ve yapay zekâ seti kullanılarak, besleme planı 
oluşturmak, gıda alımı ve besleme alışkanlıklarını izlemek için topladığı bilgileri kullanır. 
Sistem, yüksek darbeli plastikten yapılmıştır ve 4,5 kg’a kadar kuru gıda taşıyabilir. Dâhili 
fazlalık için iki motora aküyle yedekli AC gücüne sahiptir (Gear Hungry, 2021). Bu tür 
makinalar ve projeler genelde wifi bağlantısı gerektirmekte; evdeki evcil hayvanlar için 
şahıslara yüksek maliyetlerle satılmakta ve uygulanmaktadır. Ancak bizler için önemli ve 
değerli sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik ve bu ihtiyacı bağımsız bir şekilde gerçekleştiren 
otonom ve gerekli olduğunda kontrol edilebilir bir sistem bulunmamaktadır.  

 

Resim 4-5. Sokak Hayvanları Barınaklarına Saha Ziyaretimiz 
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3. Çözüm  

Tespit ettiğimiz sorun ve ihtiyaçlar bir araya getirildiğinde; sokak hayvanlarının  mama ve su 
gibi temel ihtiyacını otonom kontrol ile sürekli takibini gerçekleştirebilen, daha ekonomik, 
kendi enerjisini kendisi üretebilen ,wifi yada kablo gibi bağlantılardan bağımsız çalışan , 
hayvan dostu kişilerin mobil uygulama ile takibinin gerçekleştirilebileceği uygulanabilir bir 
mama evini tasarladık. 

Mama evimizin üst bölmesinde ihtiyacı sürekli karşılayabilecek mama ve su deposu bulunacak. 
Bu depoların altında ise depodan otonom akışı kontrol edilebilen dolu mama haznesi ve su 
haznesi konuşlandırılacak. Tasarlayacağımız mama evinin temel gövde uzunluğu ve genişliği 
70 cm ve yüksekliği üzerinde barındırdığı elektronik devre haznesi ile birlikte 80 cm olacaktır. 
Böylece bir sokak hayvanının haznelerden mamaya ve suya rahatlıkla ulaşabilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu boyuttaki bir mama evinde yaklaşık 8 – 10 kg kadar bir mama deposu 
ve 10 litreye kadar da bir su deposu oluşturulabilmektedir. Söz konusu çalışmada üretimi 
gerçekleştirilecek olan ürünün bilgisayar destekli tasarım programları (Fusion 360, Tinkercad, 
Blender) yardımıyla ön şeklinin (yapının) oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Tasarımlar Şekil 1 
ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Mama evinin yanında bulunan barınma evi sayesinde beslenme ihtiyacını gideren hayvanlar 
güvenli bir barınma evine de sahip olacaktır. Ayrıca bu barınma evinin üzerindeki güneş 
panelleri sayesinde elektronik devreye gerilim sağlayan akülerimiz sürekli beslenecek ve 
herhangi bir enerji kesintisi yaşanmayacaktır.  

Mama evimizin konumlandırıldığı bölgeden 
geçen herhangi bir vatandaş bu evimizi 
gördüğünde üzerinde Şekil 3’teki örnek 
bilgilendirme mesajı bulunan bir QR (Kare) 
kodu okutarak tasarımını ve yazılımını 
gerçekleştirdiğimiz mobil uygulamamızı 
telefonuna indirecek ve sistemimize gönüllü 
olarak kaydını gerçekleştirecek. Mama evinin 
içerisinde bulunan devre kartımıza kaydı 
yapılan hayvansever kişi isterse haznelere anlık 
mama ve su takviyesi yapabilecek.  

Şekil 1. “T. Mama Evi” kâğıt üstü ön çizimi                Şekil 2. “T.Mama Evi” Blender&Fusion 360 çizimi. 
 

Şekil 3. QR Kodu bilgilendirme afişi  
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Hayırseverler anlık takviye yapmasa bile devre otonom çalıştığı için mama haznesindeki mama 
bittiğinde mama deposundan mama akışı sağlanarak, su haznesinde su bittiğinde su deposundan 
su akışı sağlanarak mama evine gelen sokak hayvanı hiçbir şekilde mamasız ve susuz bir kap 

ile karşılaşmayacak. Ancak asıl 
çözümünü önemsediğimiz husus; 
mama deposunda mama ya da su 
deposunda su bittiğinde o bölgede 
sisteme kaydını yapan 
hayvansever kişi ve kişilere Şekil 
4’te tasarımını ve yazılımını 
gerçekleştirdiğimiz mobil 
uygulama üzerinden mamanın ya 
da suyun bittiğinin bilgisinin 

mama evinin konumu ile birlikte gönderilmesidir. Bu bilgiyi alan kişi mama evine giderek 
depodaki ihtiyacı giderir ve bu ihtiyaç giderildiğinde sistem tarafından yine otomatik olarak 
diğer kişilere mama ihtiyacının ya da su ihtiyacının giderildiği bilgisi iletilir. Bunu 
gerçekleştiren hayvansever kişiler bu ihtiyacı gidermiş olmanın mutluluğunu yaşayarak, 
hayvanlara gösterilen şefkat ve merhamet duyguları oluşturarak toplumda duyarlılık 
kazandırılacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Özellikle okulumuzdaki arkadaşlarımızda ve 
çevresinde oluşturduğumuz bu farkındalık sayesinde hem teknolojinin faydalı ve olumlu yönlerini 
görmelerini hem de hayvan sevgisini aşılayacağız. 

4. Yöntem 

Projemizdeki başlıca elektronik kompanentler HX711 yük hücreleri, iletişim modülü, servo 
motor, su pompası, arduino leonardodur. Güneş panelinden alınan enerji ile regüle devresi 
sayesinde akü beslenir (Şenpınar, 2006). Depoların ağırlığını ölçmek için Resim 6’da gösterilen 
HX711 yük hücreleri kullanılacaktır. Bu yük hücrelerini 2 tane su ve mama deposu, altlarına 2 
tane su ve mama kabı olmak üzere Resim 7’deki gibi montajını gerçekleştirdik. 

Bu yük hücrelerinin (load cell) 4 adet kullanılacak olması 4 adet data çıkışı ve 4 adet scale 
(SCK) pinlerinin kullanılmasını gerektirdi. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucu bu 4 
scale pinlerini ortak bağlayabilecek HX711 arduino kütüphanesi kullandık ve bağlantılarını 
gerçekleştirdik. (Şekil 5). 
 

Şekil 4. Mobil uygulama ekran görüntüleri  

Resim 6. HX711 yük hücresinin depodaki konumu.          Resim 7.  Depo ve haznelerin montajı yapılırken.             
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Devremizi yerleştirmeden önce mama kabındaki yeterli mama miktarının 400~430 gr. 
olduğunu, yeterli su miktarının 530~550 gr. olduğunu tespit ettik ve mama kabının eşik değerini 
400 gr., su kabının eşik değerini de 500 gr. olarak belirledik. Mama deposunun tamamını mama 
ile doldurduğumuzda kap ağırlığını 6300~6340 gr., su deposunun tamamını su ile 
doldurduğumuzda da depo ağırlığını 8360~8400 gr. olarak ölçtük. Ancak mama ve su 
deposunun uyarı eşik değerini , su ve mamanın az miktarda kaldıkları varsayımına göre yaklaşık 
400 gr. belirledik. Yani su deposundaki su miktarı ve mama deposundaki mama miktarı 400gr. 
altına düştüğünde kullanıcılara uyarı mesajının gönderilmesine karar verdik. 

 

 

Mama deposundan mamanın akışı sağlamak için servo motor kontrollü bir kapak kullandık. 
Aşağıdaki hazneye 400 gr. mama dolduğunda servo motorumuzun anlık tepkisi ve mamanın 
miktarı yeterli görülmüştür. Aynı şekilde su deposundan su akışı sağladığımız pompanın su 

Şekil 5. Çoklu yük hücresi bağlantı şekli ve pin girişleri 
 

Şekil 6. Sistem Çalışma Algoritmamız 
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haznesine takviyesi haznedeki su 500 grama ulaşana kadar sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği 
görülmüştür. 

Mobil uygulamamızın tasarımını photoshop, illustrator araçlarını kullanarak , dizayn 
/yazılımını ise  app inventor ile gerçekleştirdik. Uygulamamızın .apk dosyasını erişebilir bulut 
teknolojisi ile saklayarak kullanıcıların telefonlarına yükleyebilmesi için kare kodunu 
oluşturduk. Mobil uygulamayı yükleyen kişi “Kayıt” sayfasından sistemimize kaydını 
gerçekleştirebilmek için sadece telefon iletişim bilgisini girmesi yeterli olacaktır. Kişisel 
herhangi bir bilgi istenmemektedir. İlgili kişi eğer daha önceden sisteme kayıtlı ise sistemimiz 
tarafından kendisine “Sistemde zaten kayıtlısınız” uyarı mesajını alacaktır. Tüm bu belirtilen 
algoritma aşamaları yazılım içerisinde düzenlemeleri yapmakta, mama evine eklenecek olan 
kişileri tek devre elamanı içerisinde yerel alan oluşturarak CharArray, String List ifadeleri ile 
kayıt altına almaktadır. 

Mama evindeki mama ve su durumunu manuel kontrol etmek isteyen kullanıcı “Mama / Su 
Kontrol” sayfasını açarak sisteme kontrol mesajı gönderir ve eğer mama deposu, su deposu 
yeterli miktarda ise sistem tarafından kendisine “Mama ve Su Yeterli” mesajı iletilir.İletişim 
modülü olarak yerli ve milli üretim Kapadokya GSM Shieldi kullandık (E. Konca , 2016). 
Depomuzdaki mama veya su uyarı eşik değerinin altına düştüğünde GY-NEO6MV2 Gps 
modülü ile aldığı konumunu ve su/mama uyarı mesajını yaklaşık 10 sn. içerisinde sistemde 
kayıtlı numaralara sırasıyla göndermiştir.  

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem ve adımlar 
algoritma şemasında belirtildiği gibi test edilmiş 
ve oluşturulan adımlarda herhangi bir problem 
yaşanmamıştır. Sistemi sürekli çalıştıran bir akü 
ve aküyü sürekli besleyen yenilenebilir  elektrik 
kaynağı solar panel kullanılmıştır. Akünün solar 
panelden alığı gerilim ile sağlıklı beslenebilmesi 
için şarj regülatörü kullanılmıştır( Resim 8).  

Multimetre cihazımız ile gerçekleştirdiğimiz ölçümlerimizde devre elemanları, akümüzden 
SMS gönderimi yapmadığında sabit olarak 0,05~0,1 amper akım; SMS gönderdiğinde ise kısa 
süreli 0,5 amper akım çekmektedir. Okulumuz bahçesinde 3-4 günlük ölçüm takibi sonucunda 
, akümüzün gündüz süresince beslemesinin, aküden çekilen toplam akım değerlerine göre 
yeterli olduğunu tespit ettik. Ayrıca bu süreçte okulumuzdaki diğer arkadaşlarımız projemizi 

inceleme fırsatı bulup ve projemize karşı 
duyarlılık kazanmış oldular (Resim 9). Okul 
bahçemizde çok farklı bir atmosfer ve ilgi alanı 
meydana geldi. Artık okulumuz bahçesindeki bu 
yuvaya gelen küçük misafirlerimiz şefkatli 
duygular arasında ihtiyaçlarını huzurlu bir şekilde 
giderebilmektedir. Tüm bu yöntem  ve 
çalışmalarımızla tasarladığımız ve 
düzenlediğimiz projemizin tanıtım videosu proje 
ekimizdedir (Video 1). 

Resim 8. Solar panel regüle montajını yaparken. 

Resim 9. Okul bahçemizde arkadaşlarımız 
üzerinde farkındalık oluşumu ve okul 
arkadaşlarımızın duyarlı davranışları 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Böyle bir platforma sahip sokak, mahalle veya okulda dikkat çekici farklı bir uygulama alanı 
oluşacak, desteklemek isteyen kişiler istediği çeşit mamayı ve suyu  sisteme takviye 
yapabileceklerdir. Kullanıcının tasarladığımız mobil uygulama ile mama evinin anlık 
durumunu mekandan bağımsız desteklenmesini takip edebilmeleri , kapların değerlerini kontrol 
edebilmeleri projemizin dikkat çekici taraflarıdır. Sistemimizin otonom çalışması yanında 
gerektiğinde müdahale edebiliyor olması da büyük avantajdır. 

Taşınabilir akıllı mama evi enerjisini güneşten sağlamaktadır. Solar panellerin sürekli yüksek 
verim sağladığı  bu sistem sayesinde yüzde 50 daha fazla enerji elde ediyoruz. (Şenpınar, A. 
2006). Böylece mama evi tamamen dışarıdan bağımsız kendi enerjisini kendisi sağlayabilen 
yenilebilir bir enerji kaynağı ile doğa dostu bir projedir. 

Tasarımında elektronik devre elemanlarının yuvadan bağımsız üst bölümde olması , yuvadan 
beslenecek hayvanın herhangi bir elektronik kabloya temasının olmasını engellemektedir. 
Ayrıca akünün , devre elemanlarının depo kapağı açılıp kapandığında sabit kalması için akü 
bölümü ve devre bölümü  kapak içerisinde gömülü sistem haline getirilmiştir. 

Hayvanlara mama evi ile ilgili gerçekleştirilen projelerde tasarlanan çoğu mama evi geçici 
olmakta ve sürekli takip gerektirmektedir. Uzaktan takibini gerçekleştirebileceğiniz, çeşitli 
sensörleri barındıran, yenilebilir enerji kullanan, taşınabilir bir mama evine rastlanılmamıştır. 
Geliştirdiğimiz projemiz bu sebeple yenilikçi ve özgündür.  

6. Uygulanabilirlik  

Tasarımımız piyasada satışı gerçekleştirilen 
köpek ya da kedi yuvalarının en kullanışlı ve 
kullanılabilir standart ebatlarına göre 
gerçekleştirilmiştir. Kullandığımız su bazlı 
yalıtımlı boya sayesinde mama evimizin ömrünü 
uzatmayı hedefledik. Ayrıca mama kaplarının ve 
depolarının tasarlanan yuvaya göre monte / 
demonte edilmesi Resim 10’da gösterildiği gibi 
kolayca yapılabilmektedir.  

Projemiz, otonom yazılım sistemi içindeki devre kartımız sayesinde kesintisiz 
çalışabilmektedir. Güneş enerjisinden en yüksek verimi alması dolayısıyla aynı zamanda çevre 
dostu, kendi kendini idare edebilen bir sitemdir. Güneş enerjisi ile bir sorun yaşanırsa da harici 
elektrik ile de ihtiyaç halinde enerjisini sağlamaktadır. Ayrıca rahat ve ergonomik oval çatısı 
ile farklı bir tasarıma sahiptir . Bu ayrıcalıklı yapısı ile  tepesinde hayvan dolaşımı engellenir. 
Canlı ,yuva içerisindeki elektrik aksamından etkilenmez. 

Tasarımını gerçekleştireceğimiz “Taşınabilir Akılı Mama Evi”, maliyet açısından uygundur. 
Projemiz, devam ettirilemeyip yarım kalmış hayvan dostu projelerin aksine sürdürülebilir ve 
bu uygun maliyetinden dolayı belediyeler , vakıflar ve dernekler tarafından tercih edilecektir. 

Tasarımı ve birçok özelliği ile ilgi çekeceğinden ve destekleneceğinden şüphemiz yoktur. 
Öncelikli olarak okul bahçelerinde kullanılması planlanan yuvamız sayesinde, salgın 

Resim 10. Mama kapları ve depoların montajı yapılırken 
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döneminde yalnızlaştırılan ve unutulan sokak hayvanlarımızın küçük yaşlardaki çocuklara 
teknoloji alt yapı ile sevdirilmesi, öğretilmesini de mümkün kılmaktadır. Sokaklarda projemiz 
yayılım gösterdiğinde elbette yuvamızın diğer sosyal projelerde de olduğu gibi çalınma riski 
öngörülmektedir. Bunun için içerisindeki elektronik devre elemanlarının çalınmasına karşın 
kapak kilidi düşünülmüştür. Projemizin , sakin olmayan ve mümkünse kamera ile kontrolü 
sağlanan güvenli alanlarda konumlandırılması esastır. İleride projemizi daha da geliştirerek 
özel kamera sistemi ile kontrolünü sağlamayı hedeflemekteyiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin yaklaşık maliyeti 1500 Türk Lirasıdır. İletişim devre kartı Kapadokya GSM Shield 
ve Arduino Leonardo projemiz öncesi temin ettiğimiz ve testini gerçekleştirdiğimiz devre 
elemanlarıdır. 

Ürün Birim Maliyet 

HX711 Load Cell – 10 Kg. 4 Adet 156 TL 

Arduino Uno R3 1 Adet 180 TL 

MG995 RC Servo Motor 1 Adet 90 TL 

Dalgıç Su Pompası 6V 1 Adet 20 TL 

12 Volt 7 Amper Kuru Akü 1 Adet 200 TL 

12 W Güneş Paneli 1 Adet 220 TL 

12/24 volt Güneş Paneli Şarj Regülatör  1 Adet 120 TL 

LM2596 DC DC 3 Kademeli Regülatör 1 Adet 40 TL 

Mama evi – Ahşap Tasarımı ve Boya İşlemleri 1 Adet 400 TL 

 TOPLAM 1466 TL 
 

 

GSM Shield üzerinde haberleşme yöntemi olarak SMS kullanacağımız için,  GSM 
operatörleri SMS için paketleri otomatik olarak yenilemektedir. Projemizde yaklaşık her ay 
yaklaşık 200~300 SMS kullanımı tahmin edilmektedir. Bu kullanımın da sistemimiz için aylık 
maliyeti 20 TL civarındadır. 

AYLAR 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Sorun , Tespit ve Çözüm 
Çalışmaları 

X X X        

Literatür Taraması X X X X X X X X X X 

Algoritma ve Planlamaların 
yapılması 

  X X       

Mama Evinin Tasarlanması    X X X     

Devre Elemanlarının Temini ve 
Montajı 

   X X X X X   

Proje & Uygulama Yazılımın 
Geliştirilmesi ve Test  

     X X X X  

Proje Raporu Yazımı   X X  X X    

Tablo 1 . Taşınabilir Akıllı Mama Evi Proje Maliyet Tablosu 

Tablo 2 . Taşınabilir Akıllı Mama Evi Proje Zaman Çizelgesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Doğayı ve canlıları koruma bilincinin geliştirilmesi bağlamında topluma çevre bilincinin 
kazandırılması önemli bir husustur. Yapılan araştırmalar sonucunda da okul öncesi eğitimden, 
aile ortamındaki bu temel çevre bilincinin verilmesi için birçok araştırma çalışmaları 
yapılmakta (Sarıbaş ve Uzabacı, 2013). Bu noktadan yola çıkarak projemizin hedef kitlesi; 
öncelikle okulumuz bahçesinde öğrenci arkadaşlarımız, diğer okul kurumlarında ve okul öncesi 
eğitimi veren kuruluşlardaki çocuklar, son olarak da çevre mahallelerde bulunan 
hayvanseverler   olarak seçilmiştir. 
 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz etkileyebilecek riskleri tespit ederek, olumsuz koşullara karşı B 
planlarımızı, risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve hedefimize etki durumlarını Tablo 3’te 
belirttik. 

Tehlike Mevcut Durum Risk Olasılık Etki 
Risk 
Puanı 

Önlem 

Hatalı Load Cell 
ölçümleri 

4 adet yük hücresinin dara 
işlemleri yapılarak, her 
hücrenin ölçümleri test 

edilmiştir. 

Herhangi bir yük 
hücresinin hatalı ölçümü 

2 4 8 
Yedek yük hücresi temini yapılacak, 
sadece arızalı load cell değişikliği ile 

sorun çözülebilir. 

Canlının mamasız 
kalması 

Mevcut MG995 servo 
motor 15 kg tork ile 
sorunsuz bir mama 

boşaltımı yapabilmekte. 

Mama deposundan mama 
kabına düzensiz mama 

aktarımı 
2 3 6 

MG995 güçlü bir servo ancak yine 
boşaltım zorlaşması durumunda daha 

torku yüksek Nema 17 gibi step 
motorlar kullanılabilir. 

Malzeme maliyetinin 
yükselmesi 

Proje malzemelerinin 
Gsm Shield ve emin 

edilmiştir. 

Kur artışı sonrası maliyet 
yükselmesi 

3 3 9 
Alternatif ürünlerin ve düşük 

özellikteki ürünlerin kullanımı 
gerçekleştirilir. 

Sistemin 
çalışmaması 

1 adet 12 volt 7 amper 
akü mevcut enerjiyi 

yeteri kadar 
sağlamaktadır. 

Kullanılan pilin ömrü az 
ise  veya Akü (Pil) 

yetersizliği 
2 5 10 

Mama evimizin çatı genişliği ve 
yüksekliği daha fazla aküyü 

barındırabilecek kapasitededir ve akü 
sayısı artırılabilir. 

Güneş enerji 
panellerinin 
yetersizliği 

Mevcut güneş paneli aküyü 
robot sürekli çalışır 

durumdayken 
besleyemeyeceği için aküyü 

dışardan şarj eden şarj 
ünitesi vardır. 

Kapalı hava koşullarında 
akünün güneş paneliyle 

şarj edilememesi 
2 3 6 

Akü dışardan şarj edilebilir 
durumdadır. Mevcut güneş panelinin 

üretim kapasitesi artırılabilir veya 
güneş paneli sayısı artırılıp bağlantı 

türü değiştirilir. 

Hatalı SMS 
gönderimi / iletişim 

kopukluğu 

Gerçekleştirdiğimiz bir çok 
test sonucu 4 , 5 GSM 

numrasına kadar gsm shield 
sorunsuz bir şekilde iletişim 

sağlanmıştır 

GSM Shieldin veya SİM 
modülünün çalışmaması 

3 4 12 

Sistem resetlenebilir özelliğe sahiptir. 
Eğer iletişim sürekli sağlanıyor ise ana 

kullanıcıya sistem çalışıyor mesajı 
iletiliyor. Eğer modül arızalı ise yedek 

kart tedariği yapılır ve değiştirilir. 

İş planı bozulması 
Proje zaman planlaması 

doğrultusunda 
ilerlemektedir. 

Projenin 
tamamlanamaması, sağlık 

koşullarının değişmesi, 
3 4 12 

Ekip içerisindeki görev dağılımlarının 
zamana göre yeniden planlanması ve 

hızlandırılması yapılır. 

Risk Analiz Renk Haritası -               Yeşil: Düşük Risk ,            Sarı: Orta Risk ,            Kırmızı: Yüksek Risk 

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3 . Taşınabilir Akıllı Mama Evi Proje Zaman Çizelgesi 
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Video 1. https://drive.google.com/file/d/1BJ2Kuolz1rMzTzvbBzXPUVcU-
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