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1. PROJE ÖZETİ-PROJE TANIMI 

       Projemizin ortaya çıkış fikri şöyle olmuştur. 

Yaşadığımız evlerimizde annelerimizin ve bazı tanıdıklarımızın kullanım dışı 

evsel atık sıvı yağları mutfaklardaki lavabonun giderlerine döktüklerine şahit 

olduk, bunun çevre ve insan sağlığına zararlı olduğunu bilmelerine rağmen 

alışkanlıklarını değiştiremediklerini söylediler. Bizler de değiştiremiyorsak 

geliştirilelim diyerek bu projeyi uygulamaya karar verdik.  

     Projemizde anlatılan bu zararların neden olduğu sorunlara çözüm bulmaya 

başladık. Tasarladığımız geri dönüşüm sistemiyle kullanılmış evsel sıvı atık 

yağların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kolaylıkla toplanması ve geri 

dönüşüme kazandırılmasını amaçladık. 

 

 prototip çalışması 

 



 

2. PROBLEM-SORUN 

    Evlerde sıvı yağ atıkları yemek için tekrar kullanılamamaktadır, çöpe 

atıldığında ise etrafa sızarak daha fazla kirlenmeye sebep olmaktadır. Üstelik 

suyla temizlenemediği için kimyasal maddeler kullanmak gerekmektedir. 

Sızdığı her yeri temizlenmesi mümkün olmayacak şekilde kirletmektedir.   

Evlerimizde kullandıktan sonra atık duruma gelen sıvı yağlar mutfaklardaki 

lavabolara döküldüğünde giderler yoluyla kanalizasyona daha sonra nehirlere ve 

denizlere karışmaktadır. Lavabolardaki giderlerin tıkanmasına ve zarar 

görmesine neden olmaktadır ayrıca nehirlere ve denizlere karışan 1 litre atık 

yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiği dikkate alındığında çevreye ve 

canlılara verdiği zarar ortaya çıkmaktadır. 

 

Yaptığımız araştırmalarda bazı belediyelerin atık sıvı yağ toplama 

kampanyalarının olduğunu gördük. Mahallelere atık sıvı yağ toplama kutuları 

konulmuş, atık sıvı yağlar burada biriktiriliyor ya da şişelerle toplanmaya 

çalışılıyor.  Kutu içindeki yağların yerlere sızarak çevre ve görüntü kirliliği 

oluşturduğunu gözlemledik. 

 

 

3. ÇÖZÜM 

Evlerimizdeki mevcut lavaboların atık su giderlerinin yanına ayrıca bir kapaklı 

yağ gideri yapılarak buraya dökülen atık yağların borular vasıtasıyla bina 

içindeki bir depoda biriktirilmesi sağlanacak. Çevre lisansına sahip belediyeler 



 

tarafından toplanacak. Planladığımız projede evsel atık sıvı yağların kontrolsüz 

bir şekilde toprağa ulaşması engellenecek. Yağmur ve yeraltı sularına kadar 

inerek içme sularına karışması önlenmiş olacak. Çevreye ve direkt ya da dolaylı 

şekilde insan sağlığına zarar veren bu atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması 

amaçlandı. Bitkisel atık sıvı yağların bertaraf edilmesi yerine bu atıklardan 

faydalanılması, mümkün olduğunca hem çevreye hem de insan sağlığına en 

yüksek faydayı sağlayacak şekilde geri dönüşüme kazandırılmasının en doğru 

yöntem olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde bitkisel atık yağlar çevre ve 

şehircilik bakanlığı tarafından verilen çevre lisansına sahip tesisler tarafından 

geri dönüştürülebilmektedir. Bu sayede yalnızca biyodizel gibi yakıt olarak 

değil, sabun ve kimya sanayisinde kullanılacak hammadde gibi şekillere de 

dönüştürülebilmektedir.  

           Sorun             Çözüm Sağlık ve Eğitime Katkı  

Lavaboya dökülen 

yağların sebep olduğu 

sorunlar  

Yeni yağ gideri ile sorun 

ortadan kalkar 

Sağlıklı yaşam 

konusunda önemli bir 

adım olur 

Atık yağların yol açtığı 

görüntü kirliliği 

Hem görsel hem de 

ekosistem üzerinde 

önemli bir etki yaratılır 

Şehirde yaşayanlar için 

ilgili kurumlar üstünde 

olumlu bir kanı olur 

Atık yağların israfının 

ekonomik zararı 

Ekonomiye 

kazandırılması sağlanır 

Atık yağların 

oluşturduğu çevre 

kirliliği ortadan kalkar 

Tablo 1. Çözüm Algoritması 

*Mutfaklardaki lavaboların su giderinin yanına birde sıvı atık yağ gideri yapma 

*Bina içerisinde borular vasıtasıyla atık yağların toplanmasını sağlayacak 

merkezi bir depo oluşturma 

*Depoda birikmiş olan yağların ilgili kurumlar vasıtasıyla alınmasını sağlama 

*Geri dönüşüme kazandırılan sıvı atık yağların milli ekonomiye katkısını 

sağlama 

*Yaşadığımız şehirde ve ortamda bilinçsiz çevre kirliliğinin önüne geçme 

*Milli değerlerimize, gelecek nesillere ve milli gelirimize zarar vermesini 

önleme 

 

 

 



 

4. YÖNTEM  

Projede kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, seçilen araç gereç ve donanım 

analizi yapıldı. Oluşturulan proje resmi bilgisayar ortamında Paint ve  

Pixellab programlarında 2D tasarlanarak fonksiyonları ve özellikleri belirlerdi. 

Atık yağlar mevcut binalardaki evlerin mutfak lavabolarına uygulanacak olan 

atık yağ giderlerinden borular vasıtasıyla bina altındaki bir depoda toplanacaktır. 

Depo dolduktan sonra tekerlekler vasıtasıyla dışarı çıkartılacak, içi 

boşaltıldıktan sonra tekrar yerine konulacaktır.                 

                                              

 

NOT: Yeni inşa edilecek binalarda ise sıvı atık yağ giderleri mutfak lavabosu su 

gider tesisatının yanına uygulanabilir. Böylelikle sıvı atık yağ giderleri görüntü 

kirliliği oluşturmaz. 

 

 



 

 

 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ  

Evlerde bulunan mutfaklardaki lavabolarda sıvı atık yağ gideri ve bina altında 

toplama deposu bulunmamaktadır. Literatür taramasında böyle bir projenin 

olmadığı görülmüştür. Sıvı atık yağ toplama deposu tekerler sistemiyle hareket 

ettirilebilir. Projemizde sıvı atık yağ gider boruları vasıtasıyla yağların depoda 

toplanması ve geri dönüşüme katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu da 

projemizin özgün yanıdır. Projemiz tamamen yerli ve milli imkanlarla ortaya 

çıkarak milli ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Projemizin yenilik basamağı doğrultusunda uygulanabilir hale getireceğiz. 

Millilik ve yerlilik ön plana alınarak ekonomiye ve geri dönüşüme katkı 

sağlamaya çalışacağız. Evlerdeki mevcut lavabolar üzerine kolaylıkla 

uygulanabilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMANININ PLANLANMASI 

Projemizdeki prototip atık malzemeler kullanılarak yapılmıştır herhangi bir 

maliyet oluşmamıştır. 

 

 

 



 

Gerçek Proje Uygulanırsa Oluşacak Olan Maliyet Tablosu 

(TAHMİNİ) 

Malzeme adı: mutfak evyesi = 500 TL 

Atık yağ gider hortumu = 20 TL  

Atık yağ gider borusu (Bina) = 1500 TL 

Tekerlekli sıvı atık yağ deposu (1000 lt) =  2000 TL 

Toplam Maliyet = 4020 TL 

 

                                   

PROJE TAKVİMİ 

PROJE TAKVİMİ Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması   X   X         

Verilerin Toplanması     X        

Materyalin 

Belirlenmesi 

     X  X      

Projenin Yapılması ve 

Test Edilmesi 

       X   X    X     X  

Gruba Üye Daveti        X   X    

Projenin Sergilenmesi               X 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ  

Binalarda Sıvı atık yağ depolama sistemi yeryüzünde yaşayan tüm canlıların 

varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi için düşünülmüş bir projedir. Çevre 

kirliliğine ve ekosisteme verdiği zararları engellemeyi amaçlamaktadır. Yeniliğe 

açık ve geliştirilebilir olmasıyla farklı alanlarda Entegre edilebilir bir projedir. 

Bu proje dünyadaki tüm mutfaklarda uygulanabilir. Özellikle otel ve restoran 

mutfaklarında çok fazla atık yağ ortaya çıktığı için daha fazla geri dönüşüm 

sağlanır. 

                                              

 

 



 

9. RİSKLER 

Mutfak lavabolarındaki atık sıvı yağ giderlerinde zamanla tıkanma ve sızdırma 

olabilir düzenli bakım yapılmaması durumunda çevreye zarar verebilir, binadaki 

atık sıvı yağ toplama deposunun periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. 

B PLANI 

Bina atık sıvı yağ gider borularında sızma ve tıkanma oluştuğunda 

mutfaklardaki atık sıvı yağ giderlerin evye borusu altına bir şişe konularak atık 

yağlar geçici olarak burada biriktirilebilir. Sorun giderildiğinde bu şişedeki 

yağlar tekrar lavabo yağ giderine boşaltılarak bina altındaki depoya sevkiyatı 

sağlanır. 

Projemizde prototipin yolda hasar görmesi durumunda daha önceden video 

gösterimi anlatımı yapılarak ayrıca dosya şeklinde hazırlanarak yarışma anında 

sunumu yapılacaktır. 

Danışmanın yarışmada (hastalık nedeniyle) bulunamaması durumunda 

okulumuzdaki Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinden yardım istenecektir. 
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