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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 İnsanlar tatile gittiklerinde, yoğun iş temposunda çalışıp 

evcil hayvanlarına yeterli vakti ayıramadıklarında veya herhangi 

bir sebepten dolayı evcil hayvanlarından uzak kaldıklarında evcil 

hayvanların nasıl besleneceği problemi ortaya çıkmıştır.Bu 

problemi aşmak için bir bakıcı görevlendirmek maliyeti yüksek bir 

çözümdür. Çok fazla miktarda yem hayvanların önüne 

bırakıldığında ise  aşağıdaki olumsuz durumlar ortaya çıkmıştır. 

*  Hayvanlar fazla yemi bitiremediklerinde yemler pisleneceğinden 

bir süre sonunda yemler üzerinden hastalıklar oluşmuştur. 

*   Yemler ziyan olmuş ve beslenme maliyetleri artmıştır. 

* Hayvanlar fazla miktarlarda yem ile beslendiklerinden dolayı 

hayvanlarda aşırı kilo artışları ve yağlanmalar olmuştur. 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı az sayıda evcil hayvanı 

daha sağlıklı ve düzenli olarak besleyebilecek, beslenmelerini takip edecek, istenilen miktarda 

yemi verebilecek, kalan yem miktarını görebileceğimiz bir otomatik makineye ihtiyaç 

olmuştur. 

Tasarım: ( Otomatik Yemleme Makinesi, OYM olarak yazılacaktır.) 

 OYM bir bütün olarak gözüksede 3 bölümden oluşacak şekilde bir tasarladık.Bu 

tasarım ilerleyen süreçte değişiklik yapmak istediğimizde bize büyük kolaylık sağlayacaktır. 

    1-Yem Haznesi     2-Gövde  3-Yem kabı 

 Yem haznesini istediğimiz boyutlarda yaparak 

bu alana koyacağımız yem miktarını artıracağız. 

Makine aksamında, elk. kart ve donanımında değişiklik 

yapmak istediğimizde  gövde  kısmına eklemeler veya 

çıkarmalar yapacağız. Yem kabının tasarımında 

yapacağımız değişikliklerde ise hem kanatlı hayvanlara 

hem de kedi köpek gibi hayvanlara hitap edeceğiz. 

Ayrıca bu bölümün boyutlarında yapacağımız 

değişiklikle daha fazla hayvana yem vermiş olacağız. 

1-Yem haznesi             10-Elektronik kart  

2-Zaman ayar modülü      11-DC Motor  

3-Üst fırçalar                   12-Güç kaynağı  

4-Ayar fırçaları                13-Yem ayar siviçleri 

5-Döner disk 1                 14-Buzzer  

6-Döner disk 2                 15-Yem tahliye kanalı  

7-Yem yön. platf.             16-Yerleşim platf. 

8-Taban aydınlatması       17-Hareket mili 

9-Yem kabı         18-Yem geçiş deliği 

 Yukarıda OYM'nde kullanılan aksamların 

isimleri görülmektedir.Aşağıdaki şekillerde ise bu 

kısımların bulunduğu yerler gösterilmiştir. 
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Yazılım: OYM makinemizin kartını kendimiz tasarladık. 

Yaygın  hazır kartların aksine (Arduino)  okuldaki 

derslerimize paralel olarak kart tasarımını ve montajını 

da  öğrenmiş olduk.Kartımızda mikrodenetleyici olarak 

PİC 16F628A kullandık. Butonlar, siviçlerden, 

zamanlayıcıdan gelen uçlarımızı giriş olarak kullandık. 

Motor, Buzzer ve aydınlatmalar çıkışlarımız 

oldu.Aydınlatmaları tasarımda düşünmemize rağmen 

uygulamada montajda kolaylık olması için 

uygulamadık.13 nolu malzememiz siviçlerden hangi 
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numara seçilirse makinemiz o kadar sayıda yem verme işlemini gerçekleştirecektir. 2 nolu 

siviç seçili ise art arda 2 kez yem verecektir.Ayrıca yazılımda sağladığımız bir avantajda 4 

siviçten max. oranda yem verecek şekilde faydalanmaktır. Örneğin 2 ve 3 nolu siviçler seçili 

ise makine 2 + 3 = 5 kez çalışacaktır.Böylece 1+ 2 + 3 + 4 = 10 olduğundan 4 adet siviçten 

max. oranda yem verdirecek şekilde faydalanmış olacağız.Yazılımda kullandığımız program 

ise C tabanlı bir dil olan JAL'dır. 

 

include 16f628                 -- target PICmicro 

pragma target clock 4_000_000 -- K 4Mhz 

pragma target osc INTOSC_NOCLKOUT -- 

Dahili OSC 

pragma target CP   enabled --  Şifreler 

pragma target CPD  enabled --  Şifreler 

pragma target MCLR external  -- reset ext. 

enable_digital_io()                -- disable analog 

I/O (if any) 

pin_a0_direction = input 

pin_a1_direction = input 

pin_a2_direction = input 

pin_a3_direction = input 

pin_a4_direction = input 

pin_a6_direction = output     -- porta 6 cikis  

pin_a7_direction = output     -- porta 7 cikis  

portb_direction = all_output 

portb = 0b00000000           -- portb baslangic  

pin_a6 = low 

pin_a7 = low 

forever loop 

if pin_a0 == low then 

            pin_b6 = high -- Buzzer ötsün 

            _usec_delay (200000) 

            pin_b6 = low  -- Buzzer dursun 

            pin_b5 = high -- Gövde ayd. yansın 

if pin_a4 == low then 

           for 4 loop 

           pin_b6 = high -- Buzzer ötsün 

           _usec_delay (3000000) 

           pin_b6 = low  -- Buzzer dursun 

           pin_b4 = high 

           _usec_delay (3350000) 

           pin_b4 = LOW 

          _usec_delay (10000000) 

          end loop 

          end if 

if pin_a3 == low then 

           for 3 loop 

           pin_b6 = high -- Buzzer ötsün 

           _usec_delay (3000000) 

           pin_b6 = low  -- Buzzer dursun 

           pin_b4 = high 

           _usec_delay (3350000) 

           pin_b4 = LOW 

          _usec_delay (10000000) 

          end loop 

          end if 

if pin_a2 == low then 

           for 2 loop 

           pin_b6 = high -- Buzzer ötsün 

           _usec_delay (3000000) 

           pin_b6 = low  -- Buzzer dursun 

           pin_b4 = high 

           _usec_delay (3350000) 

           pin_b4 = LOW 

          _usec_delay (10000000) 

          end loop 

          end if      

if pin_a1 == low then 

           for 1 loop 

          pin_b6 = high -- Buzzer ötsün 

           _usec_delay (3000000) 

           pin_b6 = low  -- Buzzer dursun 

           pin_b4 = high 

           _usec_delay (3350000) 

           pin_b4 = LOW 

          _usec_delay (10000000) 

          end loop 

          end if 

          _usec_delay (30000000) 

          pin_b5 = low -- Gövde ayd. sönsün 

          end if 

          end loop 

 

2. Problem/Sorun: 

 Hem hayvan besiciliği hem de evcil hayvanların beslenmesi sırasında, hayvanların 

yeterli gıdayı dışarıdan alabilmeleri için periyodik olarak beslenmeleri gerekmektedir. 

Hayvan beslemesi sırasında dikkat edilecek en önemli unsur, hayvanların gerekli ve yeterli 
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yiyeceklerle, aşırılığa kaçmadan düzenli olarak beslenmesidir. Hayvanların beslenmesi 

sırasında gerekli besinlerin insanlar tarafından sağlanması durumunda hem hayvana verilen 

yem miktarlarında hem de periyodik beslemenin süreçlerinde hatalar ortaya çıkmaktadır. 

Hayvanların kişiler tarafından periyodik olarak beslenmesi durumunda, kişinin gün içerisinde 

sürekli hayvanları beslemesi gerekmekteydi. Bu durumda bir kişi sürekli hayvan besleme 

işlemi ile uğraşmak zorunda olduğu için fazladan insan gücü harcanmaktaydı. Kişinin 

periyodik olarak hayvanı beslemesinin önüne geçilebilmesi için bir başka yöntem ise; 

hayvanlara uzun süre yetebilecek miktarda yem topluca yem haznelerine konulmakta ve yem 

haznelerine takviye yapılmaksızın hayvanlar uzun süre buradan beslenebilmekteydi. Bu 

durumda hayvanlar çoğunlukla gerektiğinden fazla gıda almakta ve bu da hayvanlarda çeşitli 

beslenme problemlerinin oluşmasına yol açmaktaydı. Ayrıca fazla gıda verilmesi hayvanların 

beslenme maliyetlerinin artmasına da sebep oluyordu. 

 Yukarıda anlatılan otomatik olmayan ( Kişisel besleme ) hayvan besleme metotlarında 

yaşanılan aksaklıklardan dolayı otomatik hayvan besleme makineleri ortaya çıkmıştır.  

Otomatik hayvan besleme ekipmanları genelde besi hayvanlarının beslenmesi için 

tasarlandıklarından yüksek miktarlarda yemi periyodik olarak çok sayıda hayvanın 

beslenebilmesi için beslenme haznesine gönderebilmekteydi. Bu sebeple mevcut sistemler 

küçük miktarlarda yemin, az sayıda hayvanın beslenmesi için kullanılmasının gerektiği 

durumlarda kullanılamamaktaydı.Ayrıca kullanılan yemleme makineleri tek bir hayvan türüne 

hitap ettiğinden başka hayvanlar için kullanılamamaktaydı.Özellikle hobi olarak beslenen 

kanatlı kümes  hayvanlar için OYM bu problemleri ortadan kaldırmaktadır. 

   
 Mevcut sistemlerden bazıları çok sayıda hayvanın beslenmesi için tasarlandığından 

çok pahalı ve yer kaplayan makinelerdir.Yapılmaya çalışılan otomatik yemliklerde hassas bir 

şekilde yem veremedikleri gibi katma değerli bir ürün olmaktan çok uzaklar. 

              

 Bazı yemliklerde ise yem akışı durdurulamadığı için hayvanların sürekli yem 

yemesinin önüne geçememektedir. 

     Kedi ve köpekler için ise kullanılan çeşitli evcil hayvan besleme makineleri vardır. Bu 

makinelerin boyutları ve işlevleri genellikle belirli bölgelerdeki hayvan tiplerine yönelik olup 

özellikle ülkemizdeki hayvan cinslerine göre kapasiteleri çok küçüktür. (Kangal, Akbaş   
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köpekleri gibi.) Ayrıca 1 veya 2  hayvana hitap ettiğinden fazla sayıda hayvana hitap 

etmemekte tek seferde fazla miktarda yemin  verilmesi problem olmaktadır. 

         Birçok kedi köpek makinesinde yem haznesi 

bağımsız olmayıp sınırlı kapasitededir.Bu yüzden 

sürekli yem takviyesi yapmak gerekir.Yem 

miktarları hassas bir şekilde kontrol 

edilememektedir. Tek bir yem kapı olduğundan kedi 

ve köpek gibi hayvanlar aynı kaptan yediklerinde  

kavga ederler. Tek bir hayvan türüne hitap ettikleri için diğer hayvanlar için 

kullanılamazlar.Örneğin kedi için alınan bir besleme makinesi sonradan tavukların 

beslenmesinde kullanılamamaktadır. 

 

3. Çözüm  

 Tasarladığımız bu makine ile başta kanatlı kümes hayvanları olmak üzere kedi, köpek 

gibi hayvanlara da yem verebileceğiz.  Makinemiz 200 gr buğdayı istenilen zaman da kümes 

hayvanlarına verebilmektedir. 200gr istenildiğinde 100 gr.'a düşürülüp bu miktarın katları 

şeklinde istenilen gramda yem verilebilir. Böylece yem miktarını hayvanların sayısına ve 

itiyacına uygun olarak istediğimiz miktarda hassas şekilde ayarlayabiliriz.İnternetin olduğu 

ortamlarda istediğimiz an onları gözlemleyebilir ve telefonumuzla yem verdirip depoda kalan 

yem miktarını görebiliriz. 

 Evcil hayvanlarımızı birilerine (komşu, akraba) veya bir yerlere (hayvan otelleri, 

petshoplar)  bırakmak  ciddi sorunlara ve tatsızlıklara yol açmaktadır.Ortam ve bakıcı 

değişikliği ise hayvanlarda stres ve depresyona yol açmaktadır. 

         

 OYM makinesi 

tasarımındaki modüler 

yapıları sayesinde, 

aksamlarının boyutunda 

değişiklikler yapılarak 

çok sayıda hayvana ve 

türe hitap eder. 

 

 

4. Yöntem 

  Çalışması: Makinemizin yem tankında bulunan yemler çatal boru vasıtasıyla ikiye 

ayrılır. Yemler bu borulardan geçerek üst fırçalardan 1. Döner diskin üzerine gelirler. 

Makinenin (Buton, Z.Rölesi veya Telefon) çalıştırılmasıyla uyarı sesi gelir ve ortada olan 

motor miline bağlı, birbirine 90° akuple olmuş diskler aynı anda  dönmeye başlar. 1.Diskin 

delikleri ile 2.Diskin fırçalara temans eden delikleri birbirine 90° açı ile kare mil üzerinden 

konumlandırılmıştır.1. ve 2 Diskin arasında ise 2 adet yem ayar fırçaları vardır. Bu yem ayar 

fırçaları 2x100gr yem almaktadır.Motor döndüğünde 1.Disk ve fırçalarının delikleri aynı 

hizaya geldiğinde yemler yem miktarı ayar fırçalarına dolar.Bu sırada 2. Disk yemin akışını 

keser.Motorun dönmeye devam etmesi ile 1.Disk yem yem tankından gelen yem akışını 

keserken 2. Disk yem ayar fırçalarına dolan yemi aşağı bırakır.Böylece yem ayar fırçalarına 
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dolacak kadar yem verilir.(2x100gr)Yem ayar fırçalarından gelen yemler bir merkezde 

toplanır ve konik şeklinde olan yem kabına doğru akar.Yem kabı konik olduğundan yemler 

etrafa eşit oranda yayılır.Hayvanlar yem kabından yemlerini yerler.Bu işlem makinemizin 

arkasındaki siviçlerin konumu kadar tekrarlanır. Böylece istediğimiz oranda yem vermiş 

oluruz. (Çift çatalda açık ise tek seferde 2x100=200gr.Siviçlerin 4'ünüde kaldırdığımızda 

10x200=2kg tek seferde verilecek max. yem miktarıdır.Zamanlayıcıdan da 1 günde max. 20 

kez tetikleme yapılacağından günde 2x20=40kg'a kadar yem verebiliriz.Yem akışını 

sağladığımız çift çatalın birini tıpa ile kapatırsak 100gr.'ın katları şeklinde 1 günde 20 kg.'a 

kadar yem veririz.)Yem ayar fırçaları silindir ve içi boş bir yapıdadır.Silindirin hacim formülü 

πr²h'tır.Bu formüle göre yaptığımız ölçümler neticesinde 1 silindirin (yani yem ayar 

fırçasının) yarıçapı ve yüksekliğini içine 100 gr.yem (buğday) alacak şekilde tasarladık.) 

Makinemizin üst kısmında bulunan ultrasonik sensörlü devre ile kalan yem miktarını 

görebiliriz.Ortamda bulunan kamera ve wireless priz ile uzaktan görüntü alabilir, yem 

miktarını izler, makinemizi kontrol edebiliriz.Konik (çanak) şeklindeki yem kabının çapını 

artırarak daha fazla hayvanı besleyebiliriz. 

   

 Yukarıdaki resim ve şekillerde kalan yem miktarını görmek için OYM'nin üst kısmına 

ultrasonik mesafe ölçer tasarımı yaptık.Güvercin, bıldırcın gibi hayvanların beslendiğinde 

konarak makinemizi kirletmemesi içinde sivri tasarladık.Bu yem ölçerimizin besleme gerilimi 

9-12V arasıdır.Hem OYM makinemizin güç kaynağından hemde 9V pille çalışabilir. 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 OYM'nin canlılarla temans halinde olan  yem kabı kısmı metaldir.Modüler bir yapıda 

tasarladığımız OYM'nin bu kısmında herhangi bir elk. bağlantısı yoktur.Elk. malzemeleri 

gövde kısmındadır.Gövde ise tamamen plastiktir.Arıza veya elektrik kaçağı durumunda 

ortamda bulunan canlılar güvende olur. 

 OYM'de yem miktarı hassas şekilde ayarlanıp kontrol edilebilir. 

 Elektronik kartımızın özgün tasarımı sayesinde kullanıcı hataları önlenir. 

 Makinemizin sahip olduğu özelliklerinden dolayı üzerinde değişiklikler yapmak 

kolaydır. Teknolojik açıdan daha ileriye götürmek  ve ayrı bir kazanç sağlamak mümkündür. 

➢  Makinemize yürüyen bir mekanizma ve kamera ilave ederek, cep telefonu ile 

evimizin veya bahçemizin istediğimiz yerine hareket ettirebiliriz. 

➢  Kamera ilave ederek güvenlik amaçlı kullanabiliriz.  

➢ Elektronik devreler ilave ederek çeşitli frekanslarda ses üretip korumak istediğimiz 

bölgeyi, zararlı hayvanlardan uzak tutabiliriz. 

➢ Makinemize güneş enerji veya rüzgar paneli ilave ederek şebeke elektriği olmadan 

tarla ve yaylalarda rahatça çalıştırabiliriz. 
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➢ Makinemizin üzerindeki alanlara reklam alabilir ve ayrı bir kazanç sağlayabiliriz. 

➢ Yedek parça satışından gelir elde edebiliriz. 

6. Uygulanabilirlik  

 Makinemizin malzemelerini yüksek adetlerde alamadığımız için maliyetimiz bir 

miktar yüksek çıkmıştır. Elde edilecek kar oranımız da makine fiyatına yansıtılmıştır. OYM 

için yaptığımız fiyat araştırması 1000 TL'dir.OYM'nin bu fiyatı tüketiciler tarafından yüksek 

olarak karşılanmıştır. 

 Artan kargo maliyetleri tüketici tarafına yansıtıldığında ilave bir fiyat olarak karşımıza 

çıkıyor.Bu problemi minimize etmek için kargo firmaları ile anlaşmalar yapılabilir. 

 Kalıp maliyetleri çok yüksek olduğundan makinemizin dış kısmını yem haznesi ve 

gövdeyi damacana kılıfından yapmıştık. Damacana firmasının üretimi durdurması halinde 

makinemizin imalatında aksaklıklar yaşanacaktır. Hazır olan başka ürünlerle de bir tasarım 

yapmak gerekebilir. 

 Başta DC Motor ve elektronik malzemeler olmak üzere ithal aldığımız malzemelerden 

dolayı makine maliyetimiz zamanla artacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tasarım Üretim Test Süremiz

Gövde-Üst 65 Eylül  2019 Aralık 2019 Nisan 2020

Alt Kısım Metal 100 Ekim  2019 Ocak 2019 Temmuz 2021

Güç Kaynağı (12 V 1.1A) 25 Kasım 2019 Şubat 2019

Elk. Kart Dc Motor 80 Mart 2020

Dijital Saat 35

Diskler 3B 30

Çatal-dirsek-kelepçe-tıpa 10

Fırçalar-Kapak-Torna 75

Yem miktarı göstergesi 30

Rekor-Anahtar-Sigorta 10

Buton-Kablo-Güç Girişi 25

Toplam 485 TL

*Wireless Priz (İsteğe Bağlı) 110

*Kamera Sistemi (İsteğe Bağlı) 350

Toplam 945 TL

MALİYET HESABI

  
 Kanatlı kümes hayvanlarına yönelik olarak tasarladığımız makinemizde Alt Metal 

kısım (Yem kabı) ve fırçaları takmak için yaptırdığımız polietilen malzemeyi tornalama 

işlemini dışarıda yaptırdığımız için iş yoğunluğuna bağlı olarak gecikmeler yaşandı. 

 Piyasada tavuk besiciliğine yönelik olarak tasarlanan makineler 3.000 TL üzerinde 

fiyatlarla satılmaktadır.Hobi olarak beslenen 20-30 tavuk için tasarlanan makineler ise 

kümeslere göre çok kaba olmaktadır. 

 Makinemizi test için birkaç farklı yerde kullandık.Güvercinler için ve tavuklar için 

ayrı kümeslerde uzunca bir süre test etme imkanı bulduk.  

 Projemizi yaparken birçok malzemeyi okulumuz atölyesinden ve öğrencilerimizin staj 

gördüğü yerlerden temin edebildik.Bunların dışındaki harcamalarımız ise proje ekibindeki 

üyelerce ortak olarak karşılanmıştır.Bu tutarda pek fazla olmadığı için T3 vakfından maddi 

destek talebinde bulunmak istemedik. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Evcil Hayvan Besleme Makinesi şu alanlarda talep edilecektir. 

✓ Tavuk, Bıldırcın, Güvercin, Ördek Kümeslerinde 

✓ Pet Shoplarda  

✓ Veteriner Kliniklerinde 

✓ Evcil Hayvan Besleyenlerce 

✓ Hayvanat Bahçelerinde 

✓ Hayvan Barınaklarında  

✓ Belediyelerce sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesinde  

✓ Hayvan otellerine kabul edilmeyen hayvanların bakımında (Saldırgan, hasta, 

çiftleşme döneminde olan hayvanlar için ) 

✓ Tarım alanlarında (Bazı tarım alanlarında gübreleme amaçlı ve zararlı hayvan-otları 

yemek için tavuklar beslendiğini öğrendik.Bu tavukları beslemeye ek ilave 

yemlerin verilmesinde OYM kullanılabilir. 

9. Riskler 

Makinemizi üretim ve test sürecinde karşılaştığımız bazı durumlar için önlemler almamız gerekti. 

  Soldaki şekilde görüldüğü gibi at kılından 

yapılan fırçamızı güveler yedi.Buna karşın sağ taraftaki 

yeni fırçalarımızı petrol türevi üründen yaptırdık. 

 Test amaçlı olarak tavuk kümesine koyduğumuz 

makinenin sol taraftaki resimde ok ile gösterilen 

kısımlarından fındık fareleri girerek makinemizin fırça ve plastik aksamlarını 

kemirmişler bu yüzden makinemizde sürekli bir yem akışı olmuştur.Bu kısmı 

mümkün olduğunca daralttık.Ayrıca makinemizi yerden yüksek bir şekilde 

konumlandırdık.  

 Motor mili ve fırça aksamlarındaki torna işlemlerini adetli 

yaptırmadığımız için tornacılar ellerindeki işi bırakıp yapmak istemedi.  

 Zaman rölesinin yanlış programlanması ile kontağı kapalı kalınca 

makinemiz sürekli yem veriyordu. Bu problemi önlemek için elektronik 

kartımızda ilaveler yaptık. Zaman rölesi kullanıcı hatasından yanlış 

programlansa dahi makinemizin sürekli yem vermesinin önüne geçtik. 

 Makinemizin testlerini İstanbul ilimizde gerçekleştirebildik.Aşırı soğuk veya sıcak 

illerimizde sorun olup olmayacağını kestiremiyoruz.Makinemizi bu yüzden kapalı mekanlarda 

kullanmayı tavsiye ediyoruz. 
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