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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sokak hayvanları için yapılan küçük kulübeler yağmuru, karı geçirmese de soğuk 

havalarda da oldukça elverişsiz olmaktadır. Bu nedenle projenin amacı, sokak hayvanları 

için yapılan küçük kulübeler için güneş pili yardımıyla ısıtıcı hazırlamak ve bu ısıtıcıyı 

kulübeye monte etmektir. Isıtıcılı kulübeler sayesinde sokak hayvanlarının çok soğuk 

havalarda kulübelerinin dış ortamdan daha sıcak olmasını sağlamaktır. Projemiz 

kapsamında hazırlanacak olan hayvan dostu kulübeler, hem ısıtıcılı hem de güneş pilli 

olduğundan şu an piyasada olan kulübelerden farklıdır. Bu kapsamda ısıtıcılı ve güneş pilli 

kulübelerimiz hem yenilikçi hem de özgündür. Proje sonucunda oluşturulan prototipin 

çalıştığı tespit edilmiştir. Prototipin yaklaşık maliyeti 226,29 TL dir. Buna göre düşük 

maliyetle maksimum iş yapılmıştır. Kışın soğuk havalarda hayvan dostlarımızın da en az 

bizim kadar sıcak bir yuvaya ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde proje sonuçlarının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Maliyetinin düşük olması uygulama alanının genişliğini artırmaktadır. 

Ayrıca yüksek çatılı kulübelere yerleştirileceği, sıcaklık farkına bağlı olarak çalışıp 

çalışmayacağının otomatik olarak belirleneceği sistem ile hayvan dostlarımız da güvende 

olacaklardır. Projenin güneş pili çalışması yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 

açısından da önemlidir. Çünkü pillerin sürekli değiştirilmesi yerine güneş enerjisi ile 

çalışan piller daha uzun süre dayanaklıdır. 

 

          
        Resim 1. Prototipin genel görünüşü 

 

2. Problem/Sorun: 

İnsanoğlunun yaşamının her alanında hayvanların önemli bir yere sahip olduğu tartışılmaz 

bir gerçektir. Zira hayvanlar, bir taraftan, ekolojik dengenin kurucu unsurunu teşkil 

ederken, diğer taraftan da verdikleri sevgi ve şefkat duyguları nedeniyle insanoğlunun 

varoluşundan beri yanında olan en yakın dostlarıdır (Akbulut ve Çobanoğlu, 2020). Ancak 

en yakın dostlarımız olan kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar, sahiplerinin ölmesi veya terk 

edilme sonucu sahipsiz kalıp, sokak hayvanı olarak yaşamaktadırlar (Tamzok, Kük ve 

Çobanoğlu, 2013). Hayvanlar biyolojik gereksinimlerine göre barınacakları yeri içgüdüsel 

olarak seçerler (Tiftik, Dilsiz ve Türel, 2015). Ancak günümüzde sokak hayvanlarının 

yaşayabileceği doğal ortamları veya ağaçlık yerler oldukça azaldığı için sokak hayvanları 
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kendilerine uygun barınacak yeri seçemezler. Bu durumda özellikle kış aylarında sokak 

hayvanları çok zorluk çekmektedir. Singer’ın, “Hayvan Özgürleşmesi” kitabında bahsettiği 

gibi canlıların çıkarlarının eşit derecede önemsenmesi gerekmektedir (Şen, 2021). Bu 

nedenle sokak hayvanlarının da sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Sokak 

hayvanları için yapılan kulübeler ise barınma ihtiyacını karşılasa da kış aylarında soğuktan 

koruma görevini tam olarak yerine getirmemektedir. Biz projemize bu soruna çözüm 

bulmak amacıyla başladık.  

  

  

3. Çözüm  

Sokak hayvanları için yapılan küçük kulübeler yağmuru, karı geçirmese de soğuk 

havalarda oldukça elverişsiz olmaktadır. Bu nedenle projemizde hayvan kulübelerinin iç 

ortam sıcaklığını ayarlamayı sağlayan bir sistem geliştirmeyi planladık. Bu amaçla 

kulübelerin üst kısmına bir güneş pili koymayı, bu pilden elde ettiğimiz enerji ile de 

kulübenin içindeki ısıtıcıyı çalıştırmayı planladık. Isıtıcının kulübenin içini tamamen 

ısıtmasını beklemiyoruz, amacımız dış ortamdan yaklaşık 5 
o
C daha sıcak bir iç ortam 

oluşturabilmektir. İç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının fazla olması 

hayvanların hasta olmasına neden olabileceği için sıcaklık farkını belli bir seviyede 

tutmaya karar verdik. Bunu yapabilmek için de ısıtıcıya bağlı bir sıcaklık sensörü 

yerleştireceğiz. Bu sensör dış ortamın sıcaklığını ve iç ortamın sıcaklığını ölçecek aradaki 

sıcaklık farkını 5 
o
C ayarlayacaktır. Tasarlanan ısıtıcılı kulübenin tanıtımı okullarda ve 

halkın yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlarda, hayvan barınaklarında sergilenecek; 

hazırlanan afiş, broşürlerle de bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları 

yapılacaktır.  

 

 

      

 

Resim 2. Prototipin üsten görünüşü-1 Resim 3. Prototipin üsten görünüşü-2 
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4. Yöntem 

Projemiz için güneş pili, rezistans teli, voltaj regülatörü, röle, ardunio kart, bağlantı 

kabloları, sıcaklık sensörü kullanacağımız malzemelerimizdir. Güneş pili kullanmamızın 

nedeni hem yenilenebilir enerji olması hem de barınaklar için kullanışlı olmasıdır. 

Öncelikle güneş pilini voltaj regülatörüne bağlayıp regülatörü de röle ile birlikte rezistans 

telinin bağlı olduğu devreye bağlıyoruz. Daha sonra arduino karta sıcaklık sensörü 

bağlayıp bu kartı da güneş pili ile bağladık. Böylelikle karta gereken enerji de güneş 

pilinden gelecektir. Daha sonra güneş pilini kulübenin çatısına, diğer kısımları ise 

kulübenin iç tavan kısmına sabitliyoruz. Sıcaklık sensörü ortamın ve dış ortamın sıcaklığını 

ölçecek ve istenilen sıcaklık değerine geldiğinde rezistans teline gelen enerjiyi kesecektir. 

Isıtıcılı kulübe tasarımımızın ilk prototipi üretilmiş ve test aşamasındadır. 

Şekil 1’de devre ve elemanları gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Devre ve Elemanları 

 

Tasarımın yazılımın kısmının basitleştirilmiş akış diyagramı Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Yazılımın Sadeleştirilmiş Akış Diyagramı 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz kapsamında hazırlanacak olan hayvan dostu kulübeler, hem ısıtıcılı hem de güneş 

pilli olduğundan şu an piyasada olan kulübelerden farklıdır. Bu kapsamda ısıtıcılı ve güneş 

pilli kulübelerimiz hem yenilikçi hem de özgündür. Piyasada bulunan kulübeler sadece 

barınma amaçlıdır. Herhangi donanımsal ya da yazılımsal özellikleri bulunmamaktadır. 

Sadece bazı kulübelerin iç tabanı alttan soğuğu geçirmemek için halı, keçe, battaniye gibi 

ürünlerle kaplıdır. Tasarımımız olan kulübe ise sıcaklık sensörleri ile hava sıcaklığını 

ölçerek otomatik açılıp kapanan ısıtıcılı bir kulübedir. Bu özellikleri nedeniyle piyasada 

bulunan tüm kulübelerden ayrılmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje tasarımımız olan ısıtıcılı kulübe hem hayvan dostu hem de enerji dostudur. Projenin 

hayata geçirilmesi için gerekli olan malzemeler sağlayacağı fayda göz önünde 

tutulduğunda oldukça düşüktür. Tasarımımız sokak hayvanları başta olmak üzere evcil 

hayvanlar için de uygundur. Özellikle bahçeli evlerde köpek kulübelerinin bahçede olduğu 

düşünülürse tasarımımız bu köpekler için de oldukça kullanışlıdır. Bu nedenlerle 

tasarımımız olan ısıtıcılı kulübeler ticari bir ürüne dönüştürülebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılan malzemelerin maliyetleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Proje Malzemelerinin Tahmini Maliyetleri 

 

Malzeme Birim Fiyat (TL) Projedeki Maliyeti (TL) 

Güneş Pili (12V) 95 95 

Arduino Ana Kart 57,66 57,66 

Rezistans Teli (5 m) 29,93 3 

Sıcaklık Sensörü 11,33 22,66 

Voltaj Regülatörü 5 5 

Röle 6,56 13,12 

Pil 9,95 29,85 

Toplam 226,29 

 

Projenin toplam maliyeti 226,29 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak ürünler tek olarak sipariş 

verilmiştir. Eğer toplu bir sipariş verilirse fiyatların daha da aşağı çekileceği 

düşünülmektedir. İlgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda 100 adet ürün oluşturmak 

için gerekli malzemeler toplu olarak sipariş verildiğinde %30 indirim yapılabileceği 

öğrenilmiştir. Bu durumda 100 adet ürün için toplam maliyet 158,40 TL olarak hesaplanır. 

Bu da aslında sessiz dostlarımız için yapılacak çalışma için oldukça düşük bir maliyettir. 

 

Tablo 2. Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Günümüz şartlarında sokakların artık hayvanlar için uygun olmadığı düşünüldüğünde 

sokak hayvanlarının barınma ve korunma ihtiyacının karşılanması önemli bir sorundur. Bu 

nedenle sokak hayvanlarının çok soğuk havalarda barınmasını ve korunmasını sağlayacak 

bir kulübe tasarlanmak istenmiştir. Ayrıca evcil hayvanlar için de oldukça kullanışlı olan 

tasarımımız aslında daha geniş kesime de hitap etmektedir. 

 

 

 

 

İşin Tanımı Zaman 

Literatür Taraması Mart- Mayıs 2021 

Prototipin oluşturulması Haziran 2021 

Prototipin test edilmesi ve revize edilmesi Haziran- Temmuz 2021 

Proje Sunumu Eylül 2021 
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9. Riskler 

Tablo 3. Olası Riskler ve Çözüm Önerileri 

 

Olası Riskler Çözüm Önerileri 

Covid 19 pandemisi nedeniyle proje 

ekibinin bir araya gelememesi ve bu 

nedenle proje tasarımının aksaması 

Bireysel yapılabilen işler öncelikle belirlenecek 

ve iş bölümü yapılacak. Prototipin oluşturulması 

için okulda birlikte çalışabilmek için gerekli 

güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak. 

Devrenin çalışmasında yaşanabilecek 

problemler 

Öncelikle devre kış aylarında çalışacağından 

yazın devreyi kontrol edebilmek için minimum 

sıcaklık 5 
o
C’den 25

 o
C’ye çekilerek kontrol 

edilecektir. Olası diğer problemler için de bir 

uzmandan yardım alınacaktır. 

 

 

 
 

Şekil 3. Proje Risk Planlamasına Dair Olasılık ve Etki Matrisi 
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