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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Sınıflardaki çöp kutularının ve atıkların gün boyu sınıflarımızda kalmasının 

hem sağlık açısından uygun olmadığını, hem de geri dönüşüme yeteri kadar katkıda 

bulunmadığını düşünerek bu projeyi tasarladık.  

Sistem; her sınıfta bulunan mesafe sensörleri ve Arduino programlama ile el 

değmeden açılan kapaklar, katlar arası ayrıştırıcı borulardan ve güneş panellerinden 

oluşmaktadır. 

Bu projede temel amacımız; çöplerimizi duvarlardan geçen borular aracılığıyla 

binanın en alt katındaki çöp konteynerlarına, hızlı, ayrıştırılmış ve temiz bir şekilde 

aktarmaktır. Bunun yanı sıra birçok şeyden tasarruf sağlayarak tasarruf bilincini ve 

geri dönüşüme katkıda bulunarak geri dönüşüm bilincini toplumumuza aşılamayı 

hedefliyoruz. 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizde temel olarak ele aldığımız problem sınıflarımızdaki hijyen 

sorununu çözmekti çünkü gün boyu sınıfın içinde kalan çöpler hem kokusu hem de 

görüntüsü ile sağlıksız bir ortam oluşturuyordu.  

Bunun yanı sıra çok insan gücü kullanılmasına rağmen çöpler ayrıştırılamıyor ve 

faydalı hale gelebilecek atıklar heba ediliyordu.  

Yani kısacası çöpleri kolay bir şekilde ayrıştıramıyor ve işe yarar hale getiremiyorduk. 

Biz de bu yüzden yeni nesil çöp kutularını tasarladık bu sayede az insan gücü  

kullanmanın yanı sıra çöpleri kolay, hijyenik ve hızlı bir şekilde ayrıştırmış olup çöp 

dediğimiz maddeleri de faydalı hale getirmiş olacağız. 

 

3. Çözüm 

Projemiz hem bireysel hem de toplumsal açıdan fayda sağlamak üzere 

kurulmuştur. Bireyler hem kendi sağlıklarını koruyacak, bilinçlenecek hem de topluma 

fayda sağlayacaklardır.  

Sınıflarımızda bulunan çöp kovaları gün içinde kısa bir süre de doluyor, her 

dolduğunda boşaltmak için insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz ve bu yüzden insan 

gücüne olan ihtiyaç da artıyor. Okullarımızda görevli olan kişiler her bir sınıfa 

yetişmekte zorlanıyorlar. Bunun sonucunda ise birikmiş çöpler hem kötü kokuyor hem 

de dolu çöp kovaları görüntü kirliliğine neden oluyor. 

Projemizin temel amacı sınıflarımız da sağlıklı bir ortam sağlamak. Bunun yanı sıra 

gün içinde okulumuzda temizlik için çalışan kişilerin iş yükünü hafifletmek istedik. 

Tüm bu çalışmaları yaparken projemizin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmede de 

çok önemli bir rol oynayabileceğini gördük. Belirttiğimiz sorunlara çözümümüz 

sınıflarımıza kuracağımız “Yeni Nesil Çöp Kutuları”. Bu projemiz ile birlikte 

okullarımızdaki çöp kutularını kaldırıp yerlerine duvarların içinden geçen borular 

yerleştireceğiz. Bu borulara görüntüyü bozmaması ve kullanımı kolaylaştırması için 
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otomatik açılıp kapanabilen bir kapak ekleyeceğiz. Bu kapak mesafe sensörü ve 

arduino yardımıyla kişi elini uzattığında otomatik olarak açılacak ve belirlediğimiz 

süre sonra kapanacak. Ayrıca sistemde bulunan dört farklı boru yardımıyla çöp 

maddelerini türlerine göre ayıracağız. Bu sayede az insan gücü ile hem çöpler 

toplanmış hem de geri dönüşüme hazır halde ayrılmış olacak.  Plastik, kâğıt ve cam 

gibi maddelerin yanı sıra geri dönüşüm ile gübre elde edebileceğimiz maddeler de 

ayrılmış olacak. Bu sayede hem geri dönüşümden gelir elde edebilir hem de çöp 

dediğimiz atıkların değerlenmesini sağlayabiliriz. 

Her borunun altına gelecek şekilde okulun en alt katında konteynırlarımız olacak. Üst 

katlardan atılan çöpler borular yardımıyla en alt katta bulunan konteynırlara dolacak. 

Sistem de kullanılacak olan elektrik ise okul binasının çatısına yerleştirdiğimiz güneş 

panelleri sayesinde güneşten elde edilecek. Bu süreçte sınıflarda gün içinde çöplerin 

toplanması gerekmeyecek ve çalışanların iş yükü hafifleyecek. 

 

4. Yöntem 

Projemizde araştırma yöntemiyle daha önce projemize benzer yapılmış 

çalışmalar olup olmadığını araştırdık.Araştırmalarımız sonucunda projemize benzer 

bir sistemin hastanelerde kullanıldığını fark ettik.Ayrıca geri dönüşümde ülkelerin 

durumunu inceledik.Ülkelerin geri dönüşümden ne kadar fayda sağlayabileceğini 

gördük. Kendi geri dönüşümümüzü yapabileceğimizi ve bu alanda gelişime açık 

olduğumuzu fark ettik.Tasarım yöntemi yardımıyla bu çalışmada işimizi kolay ve 

hesaplı yoldan yapabileceğimiz malzemeler ile uygun bir prototip tasarladık. 

Prototipimizde arduino kodlama aracılığıyla servo motor ve mesafe sensörü kullanarak 

sınıflardaki çöp kapaklarının el değmeden hijyenik bir şekilde açılmasını 

sağladık.Duvardan geçirdiğimiz borular yardımıyla da en alt katta bulunan geri 

dönüşüm kutularına ayrıştırılmış bir şekilde çöpleri aktardık. 
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Araştırmalarımız sonucunda projemize benzer bir sistemin, pnömatik tüp taşıma 

sistemi adıyla hastanelerde tahlil ve kan tüplerinin hızlı iletimini sağlamak amacıyla 

kullanıldığını fark ettik. Hastanelerde acil durumlarda ameliyathanelere hızlı bir 

iletimin sağlanması için tasarlanan sistem, alt katlara hızlı bir şekilde kan tüplerini 

ulaştırırken üst kata gitmesi gereken malzemelerin de hava basıncı yardımıyla 

iletimini sağlıyor. Bize sadece alt katlara iletimi sağlayabilecek bir sistem yeterli oldu.  

Bu sistem genellikle şeffaf borulardan oluşuyordu pnömatik tüp taşıma sistemi için 

şeffaf borular uygun olsa da Biz çöp taşıyacağımız için şeffaf bir görüntünün hoş 

olmayacağını düşünerek sorunu çözmeye yönelik birkaç alternatif oluşturduk. Bunun 

yanı sıra pnömatik tüp taşıma sistemi hazır elektriği kullanırken biz projemizde 

elektriği güneş panelleri aracılığıyla güneşten elde ettik.   

Kurduğumuz sistemde kodlama ve yazılım yardımıyla işleri daha profesyonel şekilde 

halledebileceğimizi gördük. Sınıflardaki çöp kapaklarına otomatik açılıp kapanan bir 

sistem tasarlayarak daha sağlıklı bir sınıf ortamı sağladık.  

Ayrıca tasarımımız her ne kadar duvarların içinden giden görünmez borular olsa da bu 

eski binalar için pek uygun olmayacağından eski binalar için de bir B planı oluşturduk. 

Bu B planında sistemi duvarlardan geçirmek yerine binaların dışından takılacak hazır 

boru kitleri yardımıyla inşaat gerektirmeden bu sistemi kullanılabilir hale getirmeyi 

amaçladık  

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projemizde kullanacağımız Yeni Nesil Çöp Kutuları’nın binaların duvar 

sistemine inşaat sırasında eklenmesi hedefimiz olsa da bu hemen gerçekleşebilecek bir 

durum değildir. Tüm binaların yıkılıp buna uygun bir şekilde inşa edilmesi tabiki hem 

ulaşılması zor hem de fazlasıyla zaman ve maliyet gerektiren bir iş. Bu sebeple 

hazırlanmış hazır kitler üreten firmalar, bu proje sayesinde hem işkolu hem de ticari 

bir fayda sağlayabilirler. Dönüşümün birdenbire olması mümkün değildir. Öncelikle 

duvarların dış yüzeyinden kurulacak boru sistemi yardımıyla çöplerimiz kolaylıkla 

sınıflarımızın dışına aktarılabilir. Bu durum hem dönüşümün başlangıcı hem de 

hızlanmasına yardımcı bir sistem olacaktır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 FİYAT LİSTESİ 

 ÇÖP KONTEYNIRI (120 LİTRELİK) ------ 200 TL 

 18 METRELİK PVC BORU (ADET) ------- 300 TL 

 KAPAK MODÜLÜ ------- 50 TL 

 MESAFE SENSÖRÜ ----- 20 TL 

 ARDUİNO -------- 60 TL 

 DC MOTOR ------ 50 TL 

 KABLO, GÜÇ KAYNAĞI VS DİĞER GİDERLER ------- 500 TL 

  

 Bizim okulumuz için hesapladığımız toplam maliyet: 

 Her katta 5 sınıf olduğundan ve okulumuz 4 katlı olduğundan sistemimizi 5 adet  

 üzerinden hesapladık. Ayrıca her çöp kutusu için 4 boru olacağından ve 5 sınıf  

 olduğundan 20 adet konteynıra ihtiyacımız vardır. 

  

 ÇÖP KONTEYNIRI (120 LİTRELİK) * 20 ------ 4000 TL 

 18 METRELİK PVC BORU (ADET) *20------- 6000 TL 

 KAPAK MODÜLÜ * 20 ------- 1000 TL 

 MESAFE SENSÖRÜ *20----- 400 TL 

 ARDUİNO * 20 -------- 1200 TL 

 DC MOTOR *20 ------ 1000 TL 

  KABLO, GÜÇ KAYNAĞI VS DİĞER GİDERLER ------- 500 TL 

 BORULARIN DÖŞENMESİ, TADİLAT, İNŞAAT GİDERLERİ ----- 1000 TL 

  

 Toplam maliyet: 15 100 TL 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Önceliğimiz, tasarladığımız projeyi okullarda hayata geçirmek yani öğrenci ve 

öğretmenlerin kullanmasını sağlamak. Fakat okullarda kullanımının başlaması ile geri 

dönüşüm ve temizlik konusunda bilinçli bireylerin yetişeceğini düşünerek, ilerleyen 

zamanlarda da kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, bankalar gibi toplu kullanılan 

mekânlarda da kullanılabileceğini öngörüyoruz. Yani kısacası her kitlenin 

kullanabileceği bir sistem. 
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9. Riskler 

Projemizde ilk hedefimiz okullarda çöp borularını duvarların içinden geçirerek 

görüntüyü mümkün olduğunca etkilememek. Yeni yapılacak henüz başlanmamış okul 

inşaatlarının planlarında buna yer vererek kolay bir şekilde bu sistemi sağlayabiliriz. 

Ancak bazı okullarımızın inşaatının, eski olması ya da planının buna uygun olmama 

durumu olabileceği gibi, maddi olarak da yapımı maliyetli olabilir. Bunun için 

alternatif bir çözüm daha geliştirdik. Duvarların içinden geçiremediğimiz boruları, 

camlardan bir çıkış sağlayarak her sınıfta uzantısı olan, okulun dışına monte ettiğimiz 

borular yardımıyla çöplerin temiz, ayrıştırılmış ve hızlı bir şekilde geri dönüşüm 

kutularına ulaşmasını sağlayabiliriz. 

Bir diğer sorunumuz ise ilerleyen zamanlarda borularda oluşacak koku ve boruların 

temizliği. 

Boruların temizliğini belirli aralıklarla, boruları su ve deterjanla yıkayarak 

halledebiliriz. 
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