
PETTY Nedir?

Petty, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını (beslenme, barınma, kayıp 
olma, sahiplendirme ve sağlık ihtiyaçları) çevresinde ki duyarlı 

insanlara bildiren bir mobil uygulamadır.

Türkiye’de 8 milyona yakın sokak hayvanı yaşıyor. Bu sokak 
hayvanları’nın beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının 

karşılanamadığı durumlarda bu canları kaybediyoruz. Benzer durumlar 
barınakların yetersizliğinden ve kalabalıklığından dolayı da yaşanıyor. 

Bu pBu problemleri çözmek için uygulama ne vaat ediyor? Sokak 
hayvanlarının daha kontrollü şekilde bakımını yapıp, temel ihtiyaçlarını 
karşılamayı. Bunu yaparkende hayvansever kullanıcılarımızın gönüllü 

yardımlarını istiyor olacağız.



Kimler?
-Akıllı cep telefonu kullanıcısı Hayvanseverler

Ne Bekliyoruz?
-Bölgelerin tanımı, kontrolü, yardımlar

-Uygulamanın yayılması ve kitlenin büyümesi

-PettyBölgeleri
-Checklistler

-Acil durum bildirimleri
-Bağış toplanması

Kimler?
Sosyal sorumluluk konusunda 

projeleri olan 
-Çok büyük şirketler

veya
-Birkaç büyük şirket
Ne bekliNe bekliyoruz?

-Uygulamanın işlemesi için 
maddi destek. 

-Hayvanlara yapılacak olan 
yardımlara maddi destek veya 

indirimler

Kimler?
-İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri
sokak hayvanlarıyla ilgili 

birimleri olan.
-Hay-Hayvan hakları, sokak 

hayvanları için çalışan dernekler, 
sivil toplum örgütleri
Ne bekliyoruz?

-Sokak hayvanlarına yönelik 
hizmetler, tedaviler, acil durum 

müdahaleleri
-Maddi ya-Maddi yardımların, bağışların 
toplanması ve hayvanlar için 

harcanması

PETTY

KULLANICILAR

UYGULAMA

SPONSORLAR
STKLAR

BELEDİYELER

İşbirlik Prensibi



Çalışma Prensibi (Hayvanlar)
KÖPEK

-Beslenme
  -Yaş mama
  -Kuru mama
  -Yemek artıkları

-Su ihtiyacı

-Barınma İhtiyaçları

-Hastalıklar-Hastalıklar
  -Acil müdahale (Yaralanma vs.)
  -İlaç tedarik (İltahaplanmalar vs.)

-Aşılar

-Kısırlaştırma

-Sahiplendirme

KEDİ
-Beslenme
  -Yaş mama
  -Kuru mama
  -Yemek artıkları

-Su ihtiyacı

-Barınma İhtiyaçları

-Hastalıklar-Hastalıklar
  -Acil müdahale (Yaralanma vs.)
  -İlaç tedarik (İltahaplanmalar vs.)

-Aşılar

-Kısırlaştırma

-Sahiplendirme



Mert Taş 14:28 / 03.04.2020

Başakşehir
PettyMahalle B

“ 3 gün yetecek kadar kuru mama ve su 
bırakıldı. Tenteler onarıldı ”

33 88 3
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Başakşehir
PettyMahalle X

“ Bacağında kesik olan bir kedi var ”

33 88 3
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Bayrampaşa
PettyMahalle G

“ Kuru mama verdik fakat kedi evleri tahribat 
görmüş onarılması gerek ”
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Köpek Gönderisi Kedi Gönderisi Acil Durum Kedi Gönderisi



PettyMahalle PettySemt PettyBölge

Sistemin en küçük yapı taşı PettyMahalleler, birleşerek PettySemtleri oluşturacak, bu semtlerde PettyBölgeleri oluşturacak.
Mahalle kullanıcılar tarafından mahalli olarak tanımlanan bölge.

Mahallenin resmi bölgeler arasına girmesi için 3 adet kullanıcının bölgeyi harita üzerinde işaretlemesi ve fotoğraflaması 
gerekiyor.

Her PettyMahallenin bir checklisti olacak ve gereksinimler buradan kontrol edilecek.

Kullanıcılar arasından her mahalleye 1 MUHTAR, 2 de AZA belirlenecek. 

PPettyMahallerindeki hayvan sayısı ve türleri kullanıcılar tarafından girilecek. İhtiyaç durumları da yine o bölgelere                
yakın kullanıcılar tarafından güncellenecek.

Kullanıcılar uygulama üzerinden ihtiyaçları paylaşıyor öncelikli olarak kullanıcılar arasında giderilmeye çalışılan             
ihtiyaçlar giderilemezse STKlara ve Belediyelere bildiriliyor.

Çalışma Prensibi (Konumlar)



PettyMahalle B
      Başakşehir 

12 Köpek

33 88 3

-Yaş mama
-Kuru mama
-Yemek artıkları
-Su ihtiyacı
-Barınma
-İlaç tedarik
-Aşılar-Aşılar
-Kısırlaştırma

--

--
--

--

 20.02.2020 Mert
 18.02.2020 Necati
 21.02.2020 Batuhan
 21.02.2020 Batuhan
 08.02.2020 Ayşe
 20.02.2020 Mert
  20.02.2020 Mert
 18.02.2020 Necati
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“ 3 gün yetecek kadar kuru mama ve su 
bırakıldı. Tenteler onarıldı ”

PettyMahalle B sakinleri

Akış Gösterimi (Konumlar)



Kayıp & Sahiplendirme Tweetleri

Büyük Şirketler Yardım Kampanyaları

Büyük Şirketler Tweet Etkinlikleri



Ad
Irk
Yaş
Boyut
Cinsiyet

Topaç
Tekir Kedi
Yavru (0-6 Aylık)
Küçük Boy
Dişi

KAYIP
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İstanbul

“ Bakırköy meydan civarında kayboldu. Kırmızı 
tasması ve sol arka patisinde siyah leke var. ”
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Ad
Irk
Yaş
Boyut
Cinsiyet

Karabaş
Rottweiler
Yavru (0-6 Aylık)
Küçük Boy
Dişi
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İstanbul

“ 2 aylık bir prenses. Çok sakin ve uysal. İç/dış 
parazit aşıları yapıldı. Ömürlük yuvasını arıyor ”

33 88 3

Kayıp / Sahiplendirme



Eski Arayüzler



Eski Arayüzler



Eski Arayüzler


