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1.Proje Özeti  

Yeni korona virüs (COVID-19) ilk defa Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu 

sıkıntısı ile gelişen bir grup hastada yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkan bir virüstür. 

Virüsün yayılma veya bulaşma şeklinin bilinmesi durumda alınacak önlemler oldukça 

önemlidir. Kısa süre öncesine kadar insanlar öksürdüğünde ya da hapşırdığında serbest kalan 

damlacıklar yoluyla yayıldığı düşünülen virüs, son araştırmalara göre konuşma veya nefes yolu 

ile de bulaştığı tespit edilmiştir. Korona virüsün hava yoluyla yayılması, salgını hızlandıran 

faktörler arasındadır ve bu salgının ciddiyetini anlatmaktadır. 

Projemizi korona virüsten korunma yollarından olan maske ve eldiven kullanımından 

ilham alarak tasarladık. Korona virüsün bulaşma hızını azaltabileceğimiz ve böylece dünyayı 

etkisi altına alan bu salgında bizimde fayda sağlayacağımız proje olmasına dikkat ettik. 

“AKILLI TURUNCU KUTU” projesini geliştirirken insanların her an kullanabilecekleri tıbbi 

atık kutuları olmasına, bu atık kutularına maske ve eldivenlerini atmalarını, böylece hava yolu 

ile bulaş hızını azaltmayı hedefledik. 

Amaç, toplumu virüsten uzak tutmak, topluma fayda sağlayacak önlemler almaktır. 

Lakin biz bunlar için çabalarken maske ve eldivenleri atılması gereken çöp kutularına atmayıp 

herkese açık olan çöp kutularına atarak çöp toplayan insanların ve aynı çöp kutusunu kullanan 

diğer insanların virüse maruz kalmalarına sebep olduk. Bulaş hızını azaltmak ve bireylerin 

doğru atıkları doğru atık kutularına atmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi tasarladık. 

Projemizi yapay zeka ve makine öğrenmesi yazılım programını kullanarak ve arduino uno kart 

ile donanımı destekleyerek geliştirdik. 

2.Problem/Sorun 

2.1.Problemler 

Salgınla mücadele sürecinde bireyler; 

1.Covid-19’dan korunma yollarını biliyor ve uyguluyor mu? 

2.Salgın nedeniyle evde kalmak aile ve birey psikolojisi için olumlu bir süreç oldu mu? 

3.Covid-19 salgınından korunma yolu olan maske ve eldiven kullanımını yeterli buluyor 

mu? 

4.Salgından korunmak için kullanılan eldiven ve maskeler hangi atık kutusuna atılıyor? 

5.Atık kutuları hijyenik mi? 

6.Eldiven ve maskelerin doğru atık kutusuna atılmasını sağlayan hijyenik atık kutusuna 

sahip olmak ve bu kutuyu hayatlarının her alanında kullanmak isterler mi? 

2.2.Hipotezler 

1.Ülkemizde bireyler salgından korunmak için eldiven ve maske kullanmaktadır. 

2.Covid-19 salgınını bireylerin psikolojilerini olumsuz yönde etkilerken, aile ilişkilerini 

ise olumlu yönde etkilemiştir. 

3.Eldiven ve maske Covid-19 salgınından korunmak için yeterli değildir. 

4.Bireyler Covid-19 bulaşma hızını azaltacak, insanlığa ve doğaya zarar vermeyecek, 

hijyenik oluğunu düşündükleri bu atık kutusunu kullanma konusunda oldukça isteklidir. 



 

 

 

2.3. Yerlilik ve Özgünlük Tarafı  

Bizim projemizin yenilikçi ve özgün tarafı yapay zeka ve makine öğrenmesi entegreli 

akıllı bir çöp kutusu olmasıdır. Yapay zeka ve makine öğrenmesi sayesinde maddeleri tarıyor 

ve maddelere göre kapağını açıyor veya açmıyor. Böylece piyasada bulunan tıbbi atık 

kutularına başka atıklarda atılabilirken, Akıllı Turuncu Kutu’ya sadece maske ve eldivenler 

atılmaktadır. Ayrıca piyasada varolan akıllı çöp kutuları sensor yardımıyla kapaklarını açıp 

kapatırken atıkları ayırt edemiyor. Bu durum da projemizi özgün kılmaktadır. 

Bizim projemizin yazılımımızın ve üretimimizin yerli üretim olması ve Türk milletinin 

hijyene önem vermesi ve Milli kaynaklara önem vermesi bizim projemizin milli ve yerli 

özelliklerini ortaya çıkaran unsurlardır. 

  3.Çözüm 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı farklı bir yaşama adapte eden Covid-19 

salgını ile hayatımıza giren eldiven ve maskeler için tasarlanan tıbbi atık kutularına başka 

atıkların aynı zamanda evsel atık kutusu ya da toplu kullanım alanlarındaki genel atık kutularına 

maske ve eldivenlerin atılmasıyla Covid-19’un yayılması kolaylaşmaktadır. İnsanlar eski 

normalde tıbbi atık kutuları ile sadece sağlık kurumlarında karşılaşırken, yeni normalde tıbbi 

atık kutuları ile günlük hayatta her yerde denk gelmeye başladılar. Ancak bu kutuların nasıl 

kullanılması gerektiğini ve ne gibi problemlere yol açtığını bilmeden atıklarını bu kutulara 

atmaya başladılar. “Akıllı Turuncu Kutu” ile insanlar atıklarını yapay zeka sistemi ve makine 

öğrenmesi ile desteklenmiş doğru atık kutularına atabileceklerdir. Bundan çıkarım yapacak 

olursak korona virüs taşıyan maskeler ve eldivenler dolayısıyla sağlıklı insanlara virüs bulaşma 

riski oluşmaktadır. Doğru atık kutusunu kullanmanın insan sağlığı için önemli etkisi olup 

virüsün yayılma hızını da azaltacaktır. 

  

4.Yöntem  

Projemiz olan “Akıllı Turuncu Kutu” araştırma sebebimiz bağımsız değişkenimiz olan 

Covid-19 salgınıdır. Bağımsız değişkenimize bağlı olarak, bağımlı değişkenimiz bireylerin 

atıklarını doğru atık kutularına atmaları ve salgın bulaş hızıdır. Sonuca ulaşmamızı için 

kontrollü değişkenimiz ise projemize sahip olan bireyler iken, kontrol grubumuz ise projemize 

sahip olmayan bireylerdir. 

Projemizi oluştururken yapay zeka ve makine öğrenmesi yazılımlarını arduino uno kart 

ile destekledik. Yapay zeka ve makine öğrenmesinde PictoBlox yazılım programını ve arduino 

uno kartı kullanma sebebimiz ise eğitim düzeyimize uygun olmasıdır. 

Bu bölümde araştırmamızın desen çalışması anlatılacaktır. Cihazımızın Tinkercad 

programı üzerinde 3D görünümlü dış tasarım aşamalarından, arduino uno kart üzerindeki 

devre kurulumundan ve PictoBlox programında yazılmış kodlarından bahsedilecektir. 

Hipotezimizin uygunluğunu desteklemek amacıyla SPSS veri analiz programından 

yararlanılarak, 11 soruluk anket hazırlanmıştır (https://forms.gle/PcEXz6JyhRffYWn98). 

Anket evreni olarak Kayseri belirlenmiş ve örneklem olarak eğitim aldığımız okulumuzdan 

223 kişi rastgele seçilmiştir. Anket bulguları pasta dilim grafik yönteminde yüzdelik olarak 

ifade edilmiş ve Excel 2013 programından destek alınmıştır. 

https://forms.gle/PcEXz6JyhRffYWn98


 

 

 

Covid-19 salgın önlemleri için örneklemimiz okulumuzla sınırlıdır. Anket türlerinden 

internet anketini uygulayarak bireylerin sonuçlarını pasta dilimi grafiğiyle yorumlayarak 

genel sonuçlara ulaşılmıştır. 

 4.1. Proje Tasarım Aşamaları 

     
Resim 4.1.1 Prototip 1 çalışmaları 

       
Resim 4.1.2 Prototip 2 çalışmaları ve projenin tamamlanması 



 

 

 

4.2. Proje Kod Aşaması 

 

Resim 4.2.1 Proje tıbbi atık kutusu PictoBlox kodları makine öğrenmesi kısmında maske ve 

eldiven atıklarının farklı açılardan görselleri sisteme tanıtıldıktan sonra yapay zeka kısmında 

servo motoru kontrol eden kodlar eklenmiştir. Kostüm 1 ve kostüm 2 ile ifade edilen ise 

sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eden servo motor kontrol kodlarıdır. 



 

 

 

 

Resim 4.2.2 Proje evsel atık kutusu PictoBlox kodları makine öğrenmesi kısmında 

maske ve eldiven dışındaki atıkların farklı açılardan görselleri sisteme tanıtıldıktan sonra 

yapay zeka kısmında servo motoru kontrol eden kodlar eklenmiştir. Kostüm 1 ve kostüm 2 ile 

ifade edilen ise sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eden servo motor kontrol kodlarıdır. 

4.3. Proje Devre Aşaması 

 
Resim 4.3.1’de servo motor üzerinde bulunan kahverengi kablo topraklamaya yani arduino kart 

üzerinde bulunan GND pinine, servo motor üzerinde bulunan kırmızı kablo arduino kart 

üzerindeki 5V pinine ve son olarak servo motor üzerinde bulunan turuncu kablo arduino kart 

üzerinde bulunan dijital 6 pinine bağlanarak devre tamamlandı. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Tasarlanan sistemde kullanılan malzemeler: 

 Arduino uno  Servo motor 



 

 

 

 Mavi-mor led 

 Kendi üretimimiz çöp kutusu 

 WebCam 

 Jumper Kablo Çeşitleri 

Yenilikçi Yönü: 

 Maske ve eldiven atılınca gülen yüz ışıklı bir şekilde ortaya çıkabilir. 

 Maske ile başka madde aynı anda atılınca içerideki bir bölmede ayrıştırabilir. 

 Ayrıştırma yaptığı zamanda o madde içeride ezilebilir. 

 Elimize dezenfektan sıkabilir. Sadece tıbbi atıklar da değil geri dönüşüm atıklarında 

da kullanılabilir. 

 Proje genel atık kutusu olarak tanımlanır ve tek girişten atıklar alınır, yapay zeka ve 

makine öğrenmesi sayesinde tıbbi atık ya da evsel atık olduğuna karar verir, tıbbi atıksa 

“eldiven mi maske mi?” gibi alt kategoriler oluşturularak atığı kendi ayrıştırır ve doğru 

depolamaya atar. 

6. Uygulanabilirlik 

Ülkemiz korona virüs salgınla yakalanmış, ilk vakaların olduğu dönemde acı 

kayıpların yaşandığı ülkeler arasında yer alır. Ülkemiz bu salgınla savaşmanın yolları 

geliştirdi. Bireyler maske, eldiven, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarının yanı sıra sokağa 

çıkma yasaklarını da uyum sağlamak zorunda kaldı. Görüyoruz ki dünyamızı covid-19 sarmış 

durumda ve insanlık bu salgına karşı kendisini korumak için önceliklerini değiştirdi ve bazı 

yöntemler geliştirdi. İnsanlar, covid-19 virüsünden korunmak için maske takmak, eldiven 

kullanmak, hijyen kurallarına uymak,  sosyal mesafe kurallarına uymak gibi kendini koruma 

yolları buldu. Fakat insanlar geliştirdikleri bu yöntemler sonucunda oluşan atıkların çöpe 

ulaşma sürecini dizayn edemedi. Amaç toplumu virüsten uzak tutmak, topluma fayda 

sağlayacak önlemler almaktır. Lakin biz bunlar için çabalarken maske ve eldivenleri atılması 

gereken çöp kutularına atmayıp herkese açık olan çöp kutularına atarak çöp toplayan 

insanların ve aynı çöp kutusunu kullanan diğer insanların virüse maruz kalmalarına sebep 

olduk. Bulaş hızını azaltmak ve bireylerin doğru atıkları doğru atık kutularına atmalarını 

sağlamak amacıyla bu projeyi tasarladık. Projemizi yapay zeka ve makine öğrenmesi yazılım 

programını kullanarak ve arduino uno kart ile donanımı destekleyerek geliştirdik. Projemizin 

tasarımı ve kodları çalışır şekilde tamamlanmıştır. 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Projeye başlarken ilham kaynağımız içinde bulunduğumuz salgın dönemidir. İnsanların 

sağlıkları artık birbirlerine mesafesi ile doğru orantıda olan günümüzde, projeyi kullanmanın 

yeri, zamanı ve yaşı yoktur. 7’den 70’e her yaştan bireyin rahatlıkla kullanmasına göz önünde 

bulundurarak proje tasarlanmıştır. 

 

Projemizi tasarlarken hipotezimizi desteklemek amaçlı yapmış olduğumuz anket 

sonuçlarını yorumlayacak olursak; 



 

 

 

Bireylerin maske ve eldiven kullanma alışkanlıkları ölçüldüğünde; bireyler maske ve 

eldivenin koruyuculuğuna inanmıyorlar. Covid-19 salgınından korunmak için evden çıkma 

yasağı uygulanan ülkemizde insanların psikolojisini olumsuz yönde etkilerken; bu durum aile 

içi ilişkileri olumlu yönde etkilemektedir. Aile içi ilişkileri olumlu yönde etkileme sebebi; 

çalışan ebeveynler çocukları ve ailesi ile zaman geçirme fırsatı olarak gösterilir. Bireyler 

kullandıkları maske ve eldivenleri doğru atık kutularına atmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 

Maske ve eldivenlerini atmak için kullanacakları projemizi hijyenik bulmaları yanı sıra 

hayatlarını kolaylaştıracakları belirlenmiştir. Bireyler Covid-19 salgınının bulaş hızına engel 

olmak için projemizi hayatlarına dahil etmeyi hatta ülkemizde yaygın olarak kullanmak 

istediklerini açıkça beyan etmişlerdir. 

8. Tahmini Maliyeti ve Proje Zaman Planlaması 

*TAHMİNİ MALİYET ÇİZELGESİ FİYAT ₺ 

Arduino Uno 1 ADET 80 ₺  

Servo Motor 1 ADET 20 ₺  

Çöp Kutusu 1 ADET 50 ₺  

Web Cam 1 ADET 100 ₺  

Jumper Kablo Seti 1 ADET 20 ₺ 

Toplam  270 ₺ 

*Maliyet çizelgesi prototip tasarıma göre hesaplanmıştır. Kurun değişkenliği göze alınarak 

ortalama rakamlar belirlenmiştir. 

9.Riskler 

 Elektrik arızası, ekipmanların arıza vermesi, mekanik bir sorun olabilir.  

 Kameraya okutulan atık yerine başka atıklar atılabilir. 

 Makine öğrenmesi el, kar eldiveni gibi el görüntülerine yakın atıklara ya da görsellere 

kapağını açabilir. 

 Maskeler de farklı renk ve desenlerin fazla tanıtılması hata payını azaltacaktır. 

 Kameranın görüş açısına düz renge sahip alan yerleştirilmeli. Aksi takdirde hareketli 

alandan dolayı atığa istenen tepkiyi vermeyebilir. 

 

 

AYLAR   

İşin Tanımı EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 

Literatür Taraması X X    X  

Prototip Çalışması   X X X X  

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
   X X 

  

Proje Raporu Yazımı    X X X X 



 

 

 

RİSK ANALİZ MATRİSİ 

 DÜŞÜK ORTA İLERİ 

Hesaplanan proje maliyetini aşma  X  

Alınması hesaplanan malzemelerin 

alınmaması 
X   

Kameranın maskeyi tanımaması X   

Kameranın eldiveni tanımaması X   

Atık kutusuna istenen atık dışında atığın 

atılması 
  X 

Maske ya da eldivenin farklı renklerini 

tanımaması 
X   

Maske ya da eldivenin farklı boyutlarını 

tanımaması 
 X  

Atık kutusunun kapağının açılmaması X   

UV ışıklarının çalışmaması  X  
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