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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde birçok hayvan şehir hayatında sokaklarda yaşamaktadır. Özellikle Kedi ve 

köpekler insanlara olan bağları sayesinde her mahallede ve sokaklarında görülmektedir. 

İnsanların kendi mahallerindeki kedi ve köpeklere sahip çıktıları görülmekte fakat her 

bölgede aynı olmamaktadır. Gözlemlerimiz ve araştırmalarımız sonucunda özellikle kış 

aylarında sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorunu yaşadıkları görülmüştür.[1] 

Projemiz bölgesel olarak insanların sokak hayvanlarını koruyacak bir sosyal dayanışma 

platformu olarak hizmet edecektir. Projemizin uygulanmasında ilçe içerisindeki 

mahallerde belediye işbirliği ile belirlenen noktalara “İnternet Tabanlı Sokak 

Hayvanları Beslenme Noktası” konulacaktır. Her mahalle için oluşturulması düşünülen 

internet tabanlı Sokak Hayvanları besleme noktası projemize gönüllü bağışçı olan 

hayvan severlerin kaplardaki mama ve su seviyesini internet üzerinden takip edebileceği 

bir mobil aplikasyon kurulmuştur. Mobil aplikasyon sayesinde gönüllü hayvan sever 

çevresindeki hayvan beslenme noktalarındaki mama ve su bittiğinde telefonuna bildirim 

alacak ve ilgili beslenme noktasına gidip mama ve su takviyesi yapabilecektir. Mobil 

üzerinden beslenme noktasındaki durum anlık olarak güncellenecektir. 

Sistemimizde mama haznesi ve su haznesi bulunacak. Mama haznesi ağırlık sensörü ile 

ve su haznesi ise su seviye ölçer ile kontrol edilmektedir. Ayrıca hayvanlar 

yaklaştığında sistem oto kontrol ile hayvana mama ve suyu verecek. Kış şartlarında 

suyun donma riski olması ve hayvanların su içememe riski hesap edilerek sıcaklık 

seviyesi sıfırın altına düştüğünde suyun donmaması için sistem içinde bulunan küçük 

bir ısıtma sistemi sayesinde su ısıtılarak suyun donması engellenmektedir. 

Projemiz insanların dayanışma gücünü ön plana çıkararak sosyal sorumluluk bilincine 

sahip olan insan sayısının artmasını sağlamak insanların en iyi dostları olan sokak 

hayvanlarını da koruyacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Sokak hayvanları günümüzde ilgiye muhtaç durumdalar. İnşa ettiğimiz şehirlerde 

hayvanlar doğal ortamlarında olmadıkları için besin ve su bulmada bize muhtaçlardır. 

Özellikle sokakta yaşayan hayvanlar, kış aylarında soğuktan ötürü vücut ısılarını 

koruyabilmek için daha fazla enerji harcamak ve daha fazla beslenmek zorundadır.[2] 

Ayrıca soğuk geçen kış şartlarında hayvanlar donmuş sular yüzünden su 

bulamamaktadır. Bir de soğukta insanların dışarı çıkmaması ile yemek bulmak giderek 

zorlaşır. Son bir senedir yaşanan salgın süreci de bunların üstüne tuz biber olmuş ve 

sokak hayvanları daha zor koşullarda kalmışlardır. Sokak hayvanlarının yemek 

bulamaması sadece aç kalmalarını değil aynı zamanda hastalanmalarına hatta 

ölmelerine dolayısıyla ekolojik dengenin de bozulmasına neden olur.   

Günümüzde birçok belediye, hayvan severler, sivil toplum kuruluşları vb. sokak 

hayvanları ile ilgili projeler geliştirmekte ve bu projeleri hayata geçirmektedirler. Bu 

projelerin ana teması bağış üzerine kurulmuş durumda ya da mama kapları konulup 

insanların bunları doldurması beklenmektedir. Sokak Hayvanları Beslenme Noktası 

projemizin piyasada oldukça örnekleri var aslında. Belediyeler, hayvan sever insanlar 
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bir kap koyarak gidip gelip buraya mama koyarak bu işlemleri sürdürmekteler. Kimi 

zaman bu mama çabucak bitmekte kimi zaman mama bitmemekte insanların kendi 

kontrollerine bırakılmış durumda, İnsanlar duyarlı olmasalar hayvanlar birkaç geceyi aç 

geçirebilir. Soğuk kış gecelerinde bu birkaç gece de hayvanların kötü sonuçlara maruz 

kalması da yeterli olacaktır. Bu tarz projelerde bir kontrol mekanizması kurulması ve 

olası durumlarda hayırsever kişiler ya da proje yürütücülerini haberdar eden bir sistem 

projelerin hem amacına ulaşmasını kolaylaştırırken hem de insan kaynaklı olabilecek 

hataların minimuma düşürülmesi sağlanabilir. 

3. Çözüm  

 

Resim 1 - Devre Şeması 

“Sokak Hayvanları Beslenme Noktası“ Projemizde evcilleşmiş ve bizimle birlikte 

yaşamaya alışmış bin yıllar boyunca insanlara yakın kalan sokak hayvanlarına bir sistem 

vasıtası ile besini ulaştırmak ve besin azaldığında veya bittiğinde bizlere otonom bir 

şekilde bilgi göndererek sistem takibinin gerçekleştirilebilmesini sağlamaktayız.  

Projemizde sokak hayvanlarının aç kalmaması ve üretilen yardım kampanyalarında 

insan hatasının en aza indirgenmesi hedeflenerek bir çözüm geliştirilmiştir. Mevcut 

sistemler incelenmiş ve sistemlerin genel itibari ile mama kabı ve su kabı konulması ve 

bunların belirli aralıklarla doldurulması şeklinde yürütülmektedir. Bizim sistemimizde 

bunun önüne geçebilmek adına sistem içine mama haznesi ve su haznesi 

yerleştirilmiştir. Bu hazneler depo olarak kullanılmaktadır. Alt tarafta hayvanların 

ulaşabileceği şekilde mama kabı ve su kabı eklenmiştir. Bu kaplarda mamanın bittiğini 

anlayabilmek adına bir ağırlık sensöründen faydalanılmıştır. Suyun bittiğini 

anlayabilmek için ise sıvı seviye sensöründen faydalanılmıştır. Bu sensörler mama kabı 

dediğimiz bölümlere koyulmuştur. Kap üzerindeki mama bittiğinde haznede kurulan 

kapak açılarak mama kabını doldurmaktadır. Eğer sistem 3 kere mama kabını 

dolduramaz ise haznedeki mamanın da bittiğini yazılımsal olarak anlamakta ve 

kullanıcısına mama bittiğine dair bildirim göndermektedir. Aynı şekilde su kabında su 
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bittiğinde su haznesi içinde bulunan pompa vasıtası ile kaba su aktarımı 

gerçekleştirilmektedir. 3 denemede eğer su seviyesi artmaz ise sistem otomatik olarak 

kullanıcıya bildirim göndererek su haznesinin bittiğini söylemektedir. Bu mekanizma 

tamamen yazılım ile otonom olarak sensörler yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

sistem üzerine bir lm35 ısı sensörü bulunmakta ve ortam sıcaklığını ölçmektedir. Eğer 

hava koşulları 0 derecenin altına inerse suyun donma riski vardır. Bu da sokak 

hayvanlarının soğukta susuz kalması anlamına gelmektedir. Bunun için su haznesinin 

altına donmayı engellemek için peltier yerleştirildi. Peltier bir soğutucu olarak 

kullanılmakta normalde ama bir tarafını soğuturken diğer tarafı ısınmaktadır. Isınan 

tarafı su haznesinin altına getirerek suyun sıfır derecenin altına düşmesi engellenmiş ve 

soğuk havalarda da suyun donmaması sağlanmıştır. 

  

Resim 2. Sokak Hayvanları Beslenme Noktası Ön Görünüş 

4. Yöntem 

 
Resim 3 Maket ana gövde 

 

Projemizde ilk olarak maket kısmının nasıl bir yapıda olacağı 3d çizim programları ile 

üzerinde beyin fırtınası yapılarak çizildi. Maketimizin ana gövdesinin Resim 4’de 

çizildiği gibi yapılmasına karar verildi. 
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                           Resim 4 Mama Kabı Ağırlık Sensörlü                                  Resim 5 Mama Kabı Ağırlık Sensörlü 2 

Resim 5 ve Resim 6’ da mama kabımızın ağırlık sensörü ile tasarımı gerçekleştirildi. 

 3d çizimler üzerinden kafamızda şekillendirdiğimiz projemizi üretim safhasına 

geçirdik. 

 
Resim 6 Ana gövde bitmiş hali 

Daha sonra hazneleri ve mama kabı yerleştirildi.  

 
Resim 7 Haznelerin yerleştirilmesi 

   

Mama haznesine servo motor ile açılan ve kapanan bir kapak yerleştirildi. Su haznesinin 

içine de bir sıvı pompası yerleştirildi. Mama haznesinden servo ile açılan kapak 

önündeki rampadan mama kabına düşecek şekilde ayarlandı. Su haznesinden pompa ve 
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boru sayesinde alt taraftaki su kabında su bittiğinde su aktaracak şekilde ayarlandı. 

Bütün sistem otonom şekilde kendini idare edebilmesi için yazılımı yapıldı. Sensörler 

vasıtası ile bilgi toplayarak bu bilgilere göre kendini yönetmesi ve haznelerdeki su veya 

mamanın bitmesi durumunda hayvan severlere ya da belediyede sistemle ilgilenen 

kişilere bildirim gitmesi için mobil aplikasyon kullanıldı.  

 
Resim 8 Mama Haznesinin Bitmesi Durumu 

 
Resim 9 Su Haznesinin Bitmesi Durumu 

Projemiz kurulduğunda test edilerek sistemin otonom bir şekilde çalışarak istenileni 

yaptığı tespit edildi. Mama haznesi için düşünülen kapak sisteminin istenileni yaptığı 

ama kimi zaman sorun çıkardığı görülerek kapak sistemi üzerinde mekanik 

iyileştirmeler yapılması gerektiği görüldü. Projemiz üzerinde  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde ve yurt dışında sokak hayvanlarını korumaya yönelik birçok yardım 

kampanyaları veya sosyal sorumluluk projeleri yapıldığı görülmektedir. Sokak 

hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları kimi zaman bölgedeki belediyeler 

tarafından kimi zaman gönüllü hayvan severler tarafından kimi zaman da hayvan 

koruma dernekleri tarafından karşılanmaktadır. Günümüzde sokak hayvanlarının 

beslenmesi için şu yöntemlerin kullanıldığı gözlemlenmiştir; 

• Belediyeler belirli noktalara besleme noktaları koyarak beslenme kaplarının 

doldurulmasını belediye işçisine vermektedir. 
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• Belediyeler tarafından belirli noktalara konan beslenme kapları bölgedeki 

hayvan severler tarafından zaman zaman doldurulmaktadır. 

• Bazı hayvan severlerin kendi mahallelerinde sokak kenarlarına mama ve su 

koydukları görülmektedir. 

• Hayvan koruma dernekleri tarafından organize edilerek sahip çıkılan hayvan 

beslenme noktaları da olduğu görülmektedir. 

Var olan durumlara göre bizim projemizde inovatif yönümüz mama kabımızın mobil 

aplikasyon sayesinde mama ve suyun bittiğinde kullanıcılara bildirim olarak vermesi ile 

beraber beslenme noktamızın çok fazla zaman boş kalmamasının sağlanmasıdır. 

Yukarıda sıraladığımız var olan durumlarda ise zaman zaman mama kaplarının 

doldurulmasının geciktiği veya ihmal edildiği gözlenmektedir. Projemizin ikinci 

inovatif yönü ise beslenme noktasındaki su kabındaki suyun soğuk kış aylarında 

donmasını engellemek için peltier kullanılarak ısıtılmasıdır. Projemizin en önemli 

özelliği ise gönüllü hayvan severlerin dayanışma gücünü ön plana çıkarmaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin uygulanması için iki önemli faktör bulunmaktadır. Birinci önemli faktör 

projemizdeki “ İnternet Tabanlı Beslenme Noktası” hizmetinin yerel belediyeler 

tarafından maddi olarak karşılanması ve ilgili noktalara koyulması gerekmektedir. 

Projemizin uygulanmasındaki ikinci önemli faktör ise bölgede bulunan insanların sokak 

hayvanlarını korumaya gönüllü olarak katılması ve mobil aplikasyona sahip olması 

gerekmektedir. İnsanların sosyal dayanışma gücünün ortaya çıkarılması için projemiz 

bölgede uygulanmadan önce yerel belediyeler ile beraber bölgenin sivil toplum 

kuruluşlarının da desteğini alarak insanlara etkili bir şekilde duyurulması 

gerekmektedir. Bunun için projenin bölgede kullanımına geçmeden önce bölge 

içerisinde proje açılış lansmanı sivil toplum kuruluşlarının desteğinin alınarak yapılması 

etkili olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan malzemeler: 

Nodemcu 36 TL 

Sıvı Seviye Sensörü 7 TL 

LM35 Sıcaklık Sensörü 13 TL 

Servo Motor 15 TL 

Ağırlık Sensörü 41 TL 

Su pompası 15 TL 

Peltier 20 TL 

Maket 25 TL 

Toplam 172 TL 



9 

 

 

Yukarıda kullanılan malzemelerle ürettiğimiz prototipimizin maliyeti yaklaşık  

172 TL dir. Gerçek manada kullanıma geçerken sistemin internet tabanlı olmasından bir server 

üzerinden hizmet vermesi gerekmektedir. Server ücretleri senelik karşılandığından maliyet 

hesaplamasına dahil edilmemiştir. 

Projemiz aşağıdaki iş zaman çizelgesine göre hazırlanmıştır. 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X     

Hedef kitleye ölçeklerin 

uygulanması 
 X X X  

Prototipin Yapılması   X X  

Prototipin test edilmesi    X  

Verilerin Toplanması ve Analizi     X 

Proje Raporu Yazımı     X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz bölgesel olarak tüm yerleşim yerlerinde belediyeler önceliğinde uygulanabilir. 

Projemizin hedef kitlesi sokak hayvanlarıdır. Bununla beraber bölgeden yaşayan 

insanların da projeye destek vermesi sosyal dayanışmanın gücünü ortaya çıkarması 

gerekmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemizin uygulanma aşamasında oluşabilecek en büyük risk projenin bölgede 

uygulamaya başlamadan önce projenin bölge halkına etkili bir şekilde duyurulması ve 

desteklerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca projenin bölgede uygulamaya başlamadan 

önce bölgenin sivil toplum kuruluşlarının da desteği alınarak yerel belediyeler 

öncülüğünde alınması önem arz etmektedir. Projenin bölgede uygulamaya başalarken 

ayrıca reklam kampanyası kapsamında billboard, reklam filmi veya broşür dağıtım 

yöntemleri projenin etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. 
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