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Nefes aldığımız her yeni günde mutlaka yeni bir umut 
vardır... Kendi umudumuzu yeșertmek için, öncelikle 
bașkaları için umut olmalıyız...

GaziGazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri ENT 202 Ürün Tasarımı 
II dersi kapsamında "Bir canlının hayatına anlık bile olsa 
dokunun " sloganıyla, Gazi Üniversitesinin değișik 
kampüslerinde yașamakta olan ve gönüllü Gazi 
Üniversitesi öğrencileri tarafından bakımları sağlanmaya 
çalıșılan sokak hayvanları için; çoklu köpek barınma ve 
beslenme,beslenme, çoklu kedi barınma ve beslenme, entegre 
köpek mama ve su verme sistemleri bașlıkları altında 
özgün tasarımlar gerçekleștirmișlerdir. Söz konusu 
tasarımlar için kamu kurumları, belediyeler ve özel 
sektörden almıș oldukları malzeme ve sponsorluk 
destekleri alınmıș ve toplam 9 proje Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü ile Gazi Üniversitesinin Gölbașı 
kampüsündekikampüsündeki atölyelerinde üretilmiștir. Bașarıyla 
tamamlanan tüm projeler, Gazi Üniversitesi 
kampüslerindeki sokak hayvanlarının hizmetine sunularak 
bir ilk gerçekleștirilmiștir... Tanımlanan ihtiyaçlar 
üzerinden, her biri öğrencilerimizin birbirinden farklı 
perspektifte geliștirdikleri bakıș açısı ve yaratıcılıkla 
tasarlanan projeler Gazi Üniversitesi kampüslerinde 
yașayanyașayan sokak hayvanları için hem geniș bir farkındalık 
yaratmıș hem de üniversite öğrencilerimiz için yeni sosyal 
ilgi alanlarının olușmasına katkı sağlamıștır... 

Bu çalıșmalar ile üniversitemiz kampüslerinde yașamakta 
olan sokak hayvanlarının büyük çoğunluğu ile tanıșma 
fırsatımız oldu. İnsanlara biraz korkak ve buruk olarak 
bakıyorlar fakat onlara elinizi her uzattığınızda, sessiz 
dünyalarına ulașıp yüreklerinden geçen küçük mutlulukları 
hemen hissedebiliyorsunuz. Onların hayatlarına 
dokunmaktan büyük bir manevi huzur ve mutluluk 
duyduk...duyduk... Bundan sonrasındaki çalıșmalarımızda da 
elimizden geldiğince dokunmaya devam edeceğiz... 
Çünkü onlar da bu dünyanın en az bizler kadar yașam 
hakkı olan paydașları...

Projelerin hayata geçirilmesindeki tüm așamalarda 
değerlendirmeleri ile katkı sağlayan Ürün Tasarımı II dersi 
öğretim elemanları Dr. Selçuk KEÇEL, Barıș GÜR, Özden 
SEVGÜL, Araș. Gör. Cemil YAVUZ, Araș. Gör. Damla 
ȘAHİN ve Araș. Gör. Utku KOCAMAN ile yaratıcı fikirleri ve 
özverili çalıșmaları ile projelerini bașarı ile tamamlayan 
öğrencilerimize gönülden teșekkür ediyorum. 
PrProjelerimizin bundan sonra gerçekleștirilecek diğer 
çalıșmalara örnek olması ve sokak hayvanlarının 
ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı artıracak yeni ve 
sürdürülebilir projelere katkı sağlaması dileğiyle... 

Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan
Gazi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bölüm Bașkanı
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Mimarlık fakültesi içerisinde bulunan sokak 
kedileri için bir barınak tasarlanıp bu tasarım ile 
kampüs içerisinde farkındalık olușturmak 
amaçlanmıștır. 

Ürün marin kontrplak levhalardan olușmaktadır ve 
tamamı geçme sistemler kullanılarak hiç bir alet 
gerektirmeden kurulum imkanı sunmaktadır. 

ÜrününÜrünün kolay kurulabilir ve levha malzemeden 
olușan yapısı sayesinde belirli bir bölge ile sınırlı 
kalmayıp istenilen bölgedeki hayvan severlere 
kolaylıkla ulaștırılabilir.

Demonte marin kontrplak kedi evleri









Tek bir plakadan lazer ile kesilerek çıkarılan parçalar kullanıcılara kolaylıkla birleștirilebilecekleri șekilde 
sunulmaktadır. Parçaların birleșim șemasında da gözüktüğü gibi 12 kolay adımda tamamlanan kedi evi, 
üretimden paketlemeye kadar aynı kolaylığı ve sadeliği devam ettirmektedir.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde bulunan sokak kedileri için köpeklerden korkmadan 
barınabilecekleri bir ev tasarlanıp, bu tasarım ile kampüs içerisinde farkındalık olușturmak amaçlanmıștır. 
Ağaca halat yardımıyla sabitlenen kedi evinin hemen altına mama ve su kaplarının konabileceği bir alan 
olușturulmuș ve kedi evinin bu alana çatı görevi yapması sağlanmıștır. Kediler doğal bir tırmanıcıdır. Ancak iș 
tırmandıkları yerden inmeye gelince pek de o kadar bașarılı oldukları söylenemez. Bu sebeple kedi evi 
köpeklerin ulașamayacağı kadar yüksek bir yere ve aynı zamanda kedilerin atlayabileceği kadar da alçak bir 
seviyeyeseviyeye yerleștirilmiștir. Mama kaplarının bulunduğu seviyede aynı zamanda kedilerin durabilecekleri kadar 
da bir boșluk yaratılmıștır. Bu sayede kedi evinden direkt olarak atlayamayan bir kedi olursa bu alana inerek 
yükseklik seviyesini biraz olsun azaltılmıș olmaktadır. OSB levhalardan üretilen kedi evinin suya dayanıklı 
olması için levhalar verniklenmiș ve çatısı membran ile kaplanmıștır.

Ağaca monte kedi evi
Tasarımcılar:
Hazal Doğukan
Nuray Durmuș











Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesinde 
ihtiyaca yönelik, doğum yapan ya da bir grup olarak 
yașayan kediler için çoklu barınma ve beslenme alanı 
olușturulmak istenmiștir. Formu ile ilgi çekici, ergonomik ve 
insanlara ilham verici olması için Temel Tasarım ve Ürün 
Tasarımı ilkelerine sadık kalınmıștır. İlham kaynağı olarak 
modern ve modüler mimari örnekleri alınmıștır. Kullanım 
kolaylığıkolaylığı ve temizlenebilirlik üzerinde de durularak duvarları 
sabit iki katlı, üst kat alt kattan kolayca ayrılabilen, 
beslenme alanı alt kattaki açıklıklarda bulunan bir kedi evi 
kurgulanmıștır. OSB levhalardan üretilen kedi evi suya 
dayanıklı olması için vernik uygulanmıș ve çatısı membran 
ile kaplanmıștır. 

Çoklu ve iki katlı kedi evi
Tasarımcılar:

Hazal Doğukan
Nuray Durmuș









Gazi Üniversitesi merkez yerleșkesi 
içerisindeki evsiz köpekler için tasarlanan 
köpek evleri, modüler yapısı sayesinde bir 
araya geldiğinde çevresinden çok farklı bir 
yapı ortaya koyarlar. Bu sayede insanların 
burada yașamaya çalıșan sahipsiz hayvanlar 
hakkında farkındalık sahibi olmaları 
amaçlanmıștıamaçlanmıștır. OSB levhalardan üretilmiș olan 
modüler köpek evlerinin ahșap kısımları 
verniklenerek ve çatısı shingle ile kaplanarak 
suya dayanıklılık sağlanmıștır. 

Modüler köpek evleri
Tasarımcılar:

A.Berfin Sevim / Elif Bulut
Ayșenur Çakmak / İlknur Kaçmaz
Beyzanur Helvacı / Șevval Özkara









Proje kapsamında merkez kampüste yașayan sokak 
hayvanları için barınak tasarlanırken aynı zamanda 
kullanım dıșı kalan malzemelerin yeniden 
değerlendirilerek çevresel katkı sağlanması 
amaçlanmıștır. Sokak hayvanlarının ve çevrede 
bulunan kișilerin sağlığını olumsuz etkilemeyecek ve 
olușabilecek olumsuz iklim koșullarından zarar 
görmeyecekgörmeyecek bir malzeme olması nedeniyle ana yapı 
malzemesi olarak Euro palet kullanılmasına karar 
verilmiștir. Projeyi daha anlamlı bir hale getireceğini 
ve diğer malzemelere göre çok daha uygun maliyetli 
olacağı düșünüldüğü için fabrikalar vb. ișletmelerin 
kullanmadığı atık paletler değerlendirilmiștir. 
Böylelikle atık paletlerin yeniden üretime 
kazandırılmasıylakazandırılmasıyla sosyal sorumluluk projesinin 
anlamı zenginleștirilmiștir. Euro paletlerin 
parçalarından köpek evinin duvarları ve tabanı 
olușturulmuș, suya dayanımını artırması açısından 
verniklenerek sağlamlaștırılmıștır. Ayrıca çatıda 
onduline çatı malzemesi kullanılarak görünüm olarak 
daha uyumlu bir yapı ortaya çıkarılmıștır.  

Atık malzemeden köpek evleri
Tasarımcılar:

Armağan Can Ekși
Ceren Karagöz

Rıza Gürhan Çetik









Proje kapsamında Gazi Üniversitesi merkez kampüste 
yașayan sokak köpeklerinin besin ve su ihtiyaçlarının 
entegre bir sistem dahilinde daha pratik ve uzun süreli 
sağlanması amaçlanmıștır. Ayrıca, hayvan severlerin sokak 
hayvanlarının beslenmelerine daha kolay katkı 
sunabilmeleri ve eski tip yerde mama ve su vererek yapılan 
beslenme düzeninin olușturduğu çevre kirliliğinin önlenmesi 
hedeflenmiștihedeflenmiștir. Ürün çelik profil üzerine sac büküm 
uygulanarak üretilmiștir. Hijyen ve temizlik koșulları da 
dikkate alınarak, mama ve su hazneleri için sızdırmazlık 
sağlanmıștır. Mama ve suyun sokak hayvanlarına sunumu 
için polipropilen kaplar kullanılmıștır. Ürün çelik profil 
üzerine sac büküm uygulanarak üretilmiștir. Hijyen ve 
temizlik düșünülerek mama ve su hazneleri için 
sızdırmazlığı sağlanarak polipsızdırmazlığı sağlanarak polipropilen kaplar kullanılmıștır.

Entegre beslenme ve su ünitesi I
Tasarımcılar:

Cahar S. Ünal / Rumeysa Akyıldız
Dilan Orman / Zeynep B. Özergin

Mehmet Anaç











Sokak hayvanlarının, hayvan severlerin mama 
bağıșları ile karınlarını doyurabildikleri 
bilindiğinden, hayvanlara verilen her gram mama 
önem teșkil etmektedir. Bu yüzden bu proje 
kapsamında ortaya koyulan mama ve su ünitesi 
yan tarafındaki kolunun her çekilișinde bir porsiyon 
mamayı altındaki paslanmaz çelikten olan mama 
kabınakabına bırakmaktadır. Kolayca yerinden çıkarılıp 
temizlenebilen yine paslanmaz çelikten su haznesi 
de sokak hayvanlarına her zaman taze ve temiz su 
sağlamaktadır.

Entegre beslenme ve su ünitesi II
Tasarımcılar:
Cansu Bulutlar / Nimetata Toğay
İlke Türker / Rumeysa Zararsız
Merve Öcal







Gölbașı yerleșkesinde bulunan köpekler için tasarlanan 
çoklu barınma ve beslenme sistemi iki ayrı üniteden 
olușmaktadır. Birinci ünite barınma alanına ayrılmıș olup 
beș modül halinde toplam on köpeklik barınma imkanı 
sağlamaktadır. Her bir modül iki köpeğin rahatça 
kalabileceği ölçülere uygun șekilde tasarlanmıștır. Ayrıca 
ünitenin formu köpeklerin ayrı ayrı girișlerine de uygun 
șekildeșekilde tasarlanmıștır. Barınma ünitesi dıș ortam șartlarına 
dayanıklılık göstermesi açısından fibercement malzeme ile 
üretilmiștir. Üzerine yapılan boyama ile bulunduğu çevreye 
uyum sağlamasına da dikkat edilmiștir. Modüllerin her 
birinin önünde bulunan açılabilir özellikli güneșlikler hem 
yazın gölgelik olarak kulanım sağlamakta hem de diğer 
zamanlarda açılarak kulübelerin temizliğini 
kolaylaștırmaktadıkolaylaștırmaktadır. İkinci ünite beslenme alanına ayrılmıș 
olup, köpeklerin beslenme sırasında ortaya çıkardığı 
saldırgan davranıșları ortadan kaldırmak adına yenilikçi bir 
form tasarımına gidilmiștir. Böylece köpekler birlikte 
mama yerken hem birbirlerinden yeteri kadar uzakta, hem 
de dağınık bir șekilde beslenme alanını kaplamamıș 
olmaktadırlar. Beslenme ünitesinde kullanılan ızgara yapısı sayesinde, dıș ortam șartlarında mamaların 
sağlığasağlığa uygun sunulmasına imkân sağlamaktadır. Bu sayede mama kalıntılarının daha kolay temizlenmesi 
sağlanmıștır. Mama kaplarının koyuldukları alanda hareket etmeden köpeklerin rahatça mama yemelerini 
sağlamak için ızgaralarda boșluk açılarak kap bölmeleri olușturulmuștur. Izgara yapısının üzerinde bulunan 
çatı, barınma alanındaki fibercement malzeme ile üretilmiș olup barınma ünitesi ile aynı dokuya sahip olması 
amaçlanmıștır. Ayrıca kıșın yağıșlı havalarda mamaları korumak amacıyla çatıya eğim verilmiștir.

Çoklu köpek barınma ve beslenme sistemi I
Tasarımcılar:

E. Asude Çırkan / Ezgi Mecit
E. Gizem Varımlı / Nil Yüceer

Esra Kurt











Bu proje ile Gazi Üniversitesi Gölbașı Kampüsü 
içerisinde rüzgarlı bir alanda toplanan sokak köpekleri 
için barınma ve beslenme alanı tasarlanması 
amaçlanmıștır. Çelik konstrüksüyona sahip bu 
tasarımda rüzgar direnci ve aerodinamik yapısı analiz 
edilerek formuna karar verilmiștir. Hem yağmurdan hem 
de rüzgardan koruma sağlaması planlanan barınma ve 
beslenmebeslenme ünitelerinde ayrıca soğuklara karșı koruma 
sağlaması için üst yüzey membranın altına keçe 
yerleștirilmiștir.

Çoklu köpek barınma ve beslenme sistemi II
Tasarımcılar:
Aslınaz Orak / Tuğçe Ceyhan
Ayla A. Ozan / Z. Tolga Hașimoğlu
Bengü Özcan











Yapılan ilk tasarım sonrasında ürünün malzeme sağlamlığı açısından önemli problemi olduğu tespit edilerek 
söz konusu tasarımdan bağımsız olarak yeni bir tasarım formu üzerinde yeniden çalıșmaya bașlanmıștır. 
Barınma ve beslenme birimlerinin iskelet yapısı, çelik profillerin birbirine kaynaklanması ile olușturulmuștur. 
Barınağın duvarları ve çatısı marin kontrplaktan yapılmıș, çatı kısmı shingle ile suya dayanıklı hale 
getirilmiștir. Beslenme ünitesinin çatı kısmında aynı ișlemler uygulanmıș, mama kaplarının geleceği yerlere 
çelik ızgaralar monte edilmiș, ızgaraların üzerinde mama kaplarının kaymasını ve düșmesini engellemek için 
kap boșlukları açılmıștır. 





Projelerin kulanıcılar ile bulușması 
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