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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hayvanların hastalıklarını teşhis etmekte geç kalınması hayvanların telef olmasına 

neden olmaktadır. Erken teşhis ile hayvanların ölümcül hastalıklardan kurtuldukları 

bilinmektedir. Büyükbaş hayvan hastalıkları incelendiğinde genellikle ateş yükselmesi veya 

düşmesi, nabız değişkenliği, halsizlik ve topallama gibi belirtiler görülmektedir. Örneğin 

akut enfeksiyon belirtileri. (Gourreau, J.M., vd., 2011:34). 

Hayvanlar vücutlarında herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda veya herhangi bir 

yere düştüklerinde bunu dile getiremezler. 

Projemizin amacı büyükbaş hayvanların dile getiremedikleri durumu besiciye veya 

veteriner hekime iletmektir. 

  

 
Şekil 1. Proje genel anlatımı 

 

Arduino programlama kartı ve sensörler yardımıyla hayvanların boyunlarına 

takılan bir akıllı cihaz yapılmaktadır.3D yazıcı ile elektronik devre elemanlarının 

muhafaza kutusu tasarlanmıştır. Cihazımızın besici veya veteriner hekim ile 

haberleşmesi için Appinventor platformunda tasarlanan telefon uygulaması 

geliştirilmiştir 

 

2. Problem/Sorun: 

Hayvanlar hastalandıklarında vücutlarında bazı belirtiler meydana gelmektedir. 

Bu belirtileri besiciye söyleyemedikleri için besicilerin bu bulguları fark etmesi zaman 

almaktadır. 

Ayrıca hayvanlar düştüğünde ya da vücutları herhangi bir yere sıkıştığında 

besici tarafından bu durum anlaşılamamaktadır. 

 
Şekil 2. Problemin varlığı 
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Var olan çözümler incelendiğinde: 

1.Hayvanların boyunlarına takılan bir cihaz yardımıyla bazı hastalık belirtilerinin 

(örneğin vücut sıcaklığı, kalp atış hızı, günlük adım sayısı vb.) telefona aktarıldığı ancak 

topallık gibi önemli bir hastalık bulgusunun tespit edilemediği görülmüştür. Ayrıca 

cihazdan gelen bilgiler ışığında hastalık teşhisi ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadığı 

bilinmektedir. (Türkiye Patent No. TR 2015/15710, 2019) 

2.Geliştirilen mobil uygulamalarda besici tarafından veritabanına yeni bir hastalık 

adı ve belirtisi ile ilgili herhangi bir bilgi girişi yapılamadığı dolayısıyla yöreye özgü hayvan 

hastalıklarının meydana gelmesi durumunda var olan çözümlerin sürekliliğinin 

sağlanamayacağı öngörülmektedir.  

3.Hayvanlar düştüğünde ise besiciye haber verilemediği görülmektedir 

 

3. Çözüm  

Probleme çözüm olarak hayvanların hastalık semptomlarını haberdar eden, 

bulgulardan yola çıkarak hastalık tahmininde bulunan, kayıtlı hastalıkların olduğu, kullanıcı 

tarafından hastalık girişi yapılabilen ve hayvanlar herhangi bir yere düştüğünde bunu fark 

eden bir nevi vücutlarının sesi olacak gelişmiş bir akıllı cihaz ve mobil uygulama 

tasarlanmaktadır. 

Proje fikri, toplumsal olarak önemli bir sorun olan özellikle hayvanlardaki salgın 

hastalıkların önüne geçebilecek ve dünyanın dört bir yanında hayvanlara yapılan 

işkencelerin aksine onların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacaktır.  

Ayrıca projemiz büyükbaş hayvancılıkta ölüm riskini azaltarak ekonomik açıdan 

faydalı olacaktır 

 

 

 

Şekil 3. Cihaz kutusu genel görünümü  Şekil 4. Kemer 

 

Problemin çözümü için hayvanların boynuna takılacak bir tasma yapılmaktadır. 

Tasma, kemer ve akıllı cihazın bulunduğu muhafaza kutusundan oluşmaktadır.  
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Şekil 5. Uygulama arayüzü-1 Şekil 6. Uygulama arayüzü-2 

 

Akıllı cihazdan gelen bilgileri besiciye aktarmak ve olabilecek hastalıklar ile ilgili 

bilgi vermek için tasarlanan telefon uygulamasının arayüzü Şekil 5 ve Şekil 6’da 

görülmektedir.  

 

4. Yöntem 

Projemizin yapımı 3 ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar: 

1. Tinkercad ile akıllı cihaz muhafaza kutusu tasarımı 

2. Arduino Uno ve sensörler ile akıllı cihaz yapımı 

3. Appinventor ile telefon uygulaması yapımı 

 

4.1. Tinkercad ile Akıllı Cihaz Muhafaza Kutusu Tasarımı 

 

Akıllı cihaz muhafaza kutusu, Tinkercad platformu üzerinde tasarlandı. Tasarlanan 

kutu Şekil 3’te görüldüğü gibi üzerindeki kırmızı kapak, içindeki raflar (2 adet) ve dış 

çevresi olmak üzere 4 parça halinde 3D yazıcıdan çıktısı alınacaktır. 

 

 
 

Şekil 7. Cihaz kutu tanıtımı-1 Şekil 8. Cihaz kutu tanıtımı-2 

 

Tinkercad ile 3 katman halinde tasarlanan muhafaza kutusuna Şekil 7 ve Şekil 8’de 

görüldüğü üzere programlama kartı, devre elemanı, sensörler ve pil yerleştirilmiştir. Şekil 

8.’de 4 numara olarak gösterilen yerde kemer sabitleyici bulunmaktadır. 
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4.2. Arduino Uno ve Sensörler ile Akıllı Cihaz Yapımı 

 

Projemizde; 

 Akıllı cihaz yapımı için Arduino Uno fiziksel programlama kartı 

 Vücut sıcaklığını ölçmek için LM35 Sıcaklık sensörü 

 Nabız ölçmek için C1H6X Nabız (Pulse) sensörü 

 Hareket ve topallama durumunu ölçmek için MPU6050 İvme ve Gyro sensörü 

 Sensörlerden gelen bilgileri internet ortamındaki veritabanına aktarmak için 

ESP8266 Wifi modülü 

 Düzenli kablo bağlantısı için Breadboard 

 Enerji kaynağı olarak 9V pil 

 Kodlanmasında ise C++ programlama dili kullanılmıştır. 

 

Kullanılan sensörlerin Arduino Uno kartına bağlantısı ve programlanması aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

4.2.1 LM35 Sıcaklık Sensörü 

Şekil 9. LM35 bağlantı şeması  Şekil 10. LM35 programlama 

 

LM35 sıcaklık sensörü ölçüm aralığı -55 ile 150 derece arasındadır. Sensörün gerilim 

farkından kaynaklanan değişim hesaplanarak Şekil 10’daki programlamada görüldüğü 

üzere sıcaklık bilgisine dönüştürülmektedir. 

 

4.2.2 C1H6X Nabız (Pulse) Sensörü 

 

Şekil 11. C1H6X bağlantı şeması Şekil 12. C1H6X programlama 
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Nabız sensörü tıpkı LM35 Sıcaklık sensörü gibi analog bilgi döndüren bir sensördür. 

Sensörden gelen bilgi sıcaklık sensörünün aksine hesaplama yapılmadan direkt olarak 

kullanılabilmektedir. (Bknz Şekil 12) 

 

4.2.3 MPU6050 İvme ve Gyro Sensör 

Şekil 13. MPU6050 bağlantı şeması Şekil 14. MPU6050 programlama 

 

 

İvme ve Gyro sensör iki farklı değer üretebilmektedir. Bunlardan bir tanesi hareket 

ya da adım bilgisi, diğeri ise denge bilgisidir. Hayvanların günlük adım sayısı hareket 

değeriyle, topallama durumu ise denge değeriyle anlaşılmaktadır. İki değer üretilirken Şekil 

14’de görüldüğü üzere x, y, z düzlemleri kullanılmaktadır. 

 

4.2.4 ESP8266 WİFİ Modülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. ESP8266 bağlantı şeması Şekil 16. ESP8266 programlama 

 

Wifi modülünün Arduino Uno’ya bağlantısı yapıldıktan sonra Şekil 16.’da 

görüldüğü üzere kablosuz bir ağ bağlantısı gerçekleştirilmektedir. 

 

Tüm sensörler ile Wifi modülü tek tek çalıştırılmış ve sensörler insanlar üzerinde  

denenmiştir. Denemeler neticesinde ölçümlerin doğruluğu saptanmıştır. 
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4.3 Appinventor ile Telefon Uygulaması Yapımı 

Telefon uygulamasının tasarımı Appinventor platformu üzerinde yapılmıştır. 

Uygulama “Ana Sayfa”, “Durum”, “Hastalık” ve “Hastalık Girişi” olmak üzere 4 bölümden 

oluşmaktadır.  

Ana Sayfa bölümünde toplam hayvan sayısı, kayıtlı hastalık sayısı ve riskli hayvan 

olup olmadığı bilgileri yer almaktadır. 

Durum bölümünde kayıtlı hayvanların sensörlerden gelen bilgileri ve hastalık 

ihtimali ile ilgili yorumlar görülmektedir. 

Hastalık bölümünde, kayıtlı hastalıklar ve hastalık belirtileri yer almaktadır. 

Hastalık Girişi bölümünde ise yeni hastalık ve hastalık semptomlarının bilgi girişi 

bulunmaktadır. 

Sensörlerden gelen bilgiler, hastalık ve hayvan kayıtları Google firmasının bulut 

sistemi ile ücretsiz hizmet veren Firebase veritabanına kaydedilecektir. Appinventor 

platformu üzerinden blok kodlama sistemi ile basit bir şekilde Firebase veritabanından 

veriler çekilip uygulama ekranına yansıtılacaktır. Hastalık ihtimali ile ilgili yorumlama “İf-

else” yapısı kullanılarak yapılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin en önemli yenilikçi yönü, hayvanların bilinen hastalıklarının 

veritabanına kaydedilebilmesi, gerektiğinde kullanıcı yani besici tarafından yeni hastalık ve 

belirti girişinin yapıldığı bir telefon uygulamasının üretilmesidir. 

  

 
 

Şekil 17. Hastalık kayıt               Şekil 18. Hayvan durum 

  

Literatür taraması yapıldığında projemizle ilgili olan bir buluş göze çarpmaktadır. Buluşta 

hayvanların üzerine sabitlenen akıllı bir cihaz yardımıyla ateş ve nabızlarındaki değişim ölçülerek 

besiciye bildirilmektedir. Ancak cihaz tarafından hayvanın nasıl bir hastalık belirtisi gösterdiği ile 

ilgili bir yorum yapılmamaktadır. Ayrıca çoğu hastalığın da belirtisi olan hayvanın topallaması ile 

ilgili bir ölçüm söz konusu değildir.( Türkiye Patent No. TR 2015/15710, 2019) 
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Veteriner hekimlerden alınan bilgilere göre büyükbaş hayvanların vücut 

sıcaklığının ölçüldüğü en doğru yer makat bölgesi veya kulak içi olduğu bilinmektedir. 

Şekil 7’de 2 numaralı maddede görüldüğü üzere sıcaklık sensörü için bir çıkış vardır. 

Buradan kablolar aracılığı ile büyükbaş hayvanın kulağından ölçüm yapılarak en önemli 

hastalık belirtisi olan vücut sıcaklık farklılığı doğru şekilde ölçülmektedir. Benzer akıllı 

cihazlar incelendiğinde böyle bir ölçüm görülmemektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin prototip aşaması tamamen bittikten sonra hiçbir zararı olmayan 

cihazımız gönüllü besicilerin büyükbaş hayvanları üzerinde denenecektir. Bu aşamada 

gerek donanım gerek yazılım sorunları tespit edilip giderilecektir. Besiciler dışında önemli 

bir pazar alanı oluşturacağına inandığımız özel veterinerlik kliniklerinde cihaz tanıtımları 

yapılacaktır. Bu sayede projemiz ticari ürüne dönüşecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet 

 

 Projemizin tahmini bütçesi 180 TL’dir. 

 

 Kullanılacak Malzeme  Toplam Fiyatı 

 Arduino Uno  50 TL 

 LM35 Sıcaklık Sensörü    5 TL 

 C1H6X Nabız (Pulse) Sensörü  30 TL 

 MPU6050 Jireskop ve İvme Sensörü  15 TL 

 ESP8266 Wifi Modülü  20 TL 

 9V Pil  10 TL 

 Devre Kartı (Breadboard)  10 TL 

 3D Baskı (Muhafaza Kutusu)  20 TL 

 Kemer  20 TL 

 TOPLAM:  180 TL 

Şekil 19. Maliyet tablosu 

 

            Projemize az da olsa benzeyen ve sadece donanımsal olarak pazarlanan bir ürün 

bulunmaktadır. Genelde ineklerin süt ve üreme verimliliği üzerine akıllı tasma satışı 

yaptığını ifade eden yabancı bir firmanın web sitesindeki 2018 yılına ait satış fiyatı 70$ 

yani yaklaşık 600 TL olarak görülmektedir. Ancak web sitesi en son 2018 yılında 

güncellenmiştir. (bknz. https://www.cowlar.com/store/product) 

 

 

 

 

https://www.cowlar.com/store/product
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7.1. Proje Zaman Planlaması 

 

 

YAPILACAK İŞ 

TEMMUZ AĞUSTOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Muhafaza kutusu çıktı alınması         

Malzeme temini         

Arduino progamlama         

Firebase veri tabanı bilgi girişi         

Appinventor’da uygulama kod yazımı         

Cihazın test edilmesi         

Sorunların giderilmesi         

Hayvanlar üzerinde test edilmesi         

Sunuma hazırlanması         

  Şekil 20. Proje takvimi 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi büyükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, 

mandıra işletmecileri ve veteriner hekimlerdir. 

  

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek en önemli unsur, internet bağlantısı olmayan 

yerlerde akıllı cihazımızın kullanılacak olmasıdır. İnterneti olmayan yerlerden cihazımıza 

yoğun talep gelmesi durumunu düşünerek cihazımızın muhafaza kutusunun iç kısmını 3 

bölüm olarak tasarladık. Şekil 8 incelendiğinde en üst bölümde herhangi bir elektronik 

devre elemanı bulunmamaktadır. Eğer interneti olmayan kişilerden akıllı cihazımıza talep 

gelirse, muhafaza kutusunun üst kısmına GSM modülü yerleştirilerek sensörlerden gelen 

bilgiler, hastalık yorumlamaları ve risk durumu kişilere SMS olarak gönderilecektir. 
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