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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için temiz havaya, temiz suya, temiz besine, 

kısaca temiz çevreye ihtiyaç duyarlar ve bunları bulabildikleri yerleri yaşam alanı olarak 

seçerler. İnsanların yaşam alanlarına zarar vermesi o yaşam alanını paylaştığı tüm canlılara ama 

en çok da kendisine zarar vermektedir. Çevremizin kirlenmesinin en önemli sebebi ise doğaya 

bıraktığımız çöplerdir. Ancak burada “çöp” dediğimiz yığınların büyük bir bölümünü doğada 

kaybolması çok uzun yıllar süren ve aynı zamanda geri dönüştürülebilen atıklar 

oluşturmaktadır. Hem doğamızı korumak, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için geri 

dönüştürülebilen her atık malzemeyi mutlaka değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Geri dönüşüme katkının azami dereceye ulaşması için, tüm insanların geri dönüşüme 

katkıda bulunması için nasıl bir yöntem uygulayabileceğimiz üzerine araştırmalar yaptık. 

Çevremizdeki insanlara bir anket uyguladık ve anketimizin en dikkat çekici sonuçlarına göre; 

geri dönüşüme katkının istenen seviyede olmama sebeplerinden birinin geri dönüşüm 

kutularındaki malzemelerin doğru bir şekilde ayrıştırılmadığı, geri dönüşüm kutularının dikkat 

çekici olmadığı ve katkı sağlayan kişiye maddi bir getirisi olmadığı yönünde oldu. Biz de tam 

olarak bu sorunlara çözüm olacak bir proje geliştirdik. 

 

 
Görsel 1: Prototip tasarımımız 

 

Projemizde bir Akıllı Geri Dönüşüm Kutusu(AGDK) tasarladık. (Görsel 1) Atık 

malzemeler ayrıştırılarak muhafaza edilecektir ve aynı zamanda katkıda bulunan kişiye maddi 

kazanç sağlamaktadır. Projemizin yazılım aşamasında blok tabanlı kodlama platformu olan 

Pictoblox, 3D tasarım aşamasında Tinkercad, donanım ve devre kartı olarak ise Arduino Uno 

kullandık. AGDK’nın içerisinde cam, plastik, kağıt ve pil atıkları ayrı ayrı muhafaza 

edebileceğimiz 4 adet küçük kutu bulunmaktadır. Atık malzeme, bırakıldığı kanalda kamera ile 

algılanıp tanındıktan sonra tespit edildiği atık türünün bulunduğu küçük atık kutusuna 

aktarılmaktadır. Bu işlem için 2 adet arduino servo motor ile atığı yerleştirdiğimiz kanalı sağ-

sol ve aşağı-yukarı hareket ettirmekteyiz. Kanalın hareket etmesini sağlayan düzeneği 

Tinkercad ile 3D ortamda tasarladık ve 3D yazıcıdan baskısını aldık. Arduino uno ile devre 

şemasını kurduk ve servo motorların düzeneğe montajını gerçekleştirdik. Akıllı Geri Dönüşüm 
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Kartı için Pictoblox uygulamasında dijital bir kart tasarladık ve gerekli kodları yazdık. 

Projemizi test ettik ve atık nesnelerin büyük çoğunluğunu tanıyarak doğru atık kutusuna 

aktardığını gördük.  

Projemizin benzer bir örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi 

Müdürlüğü tarafından üretilmiştir. Ancak mevcut sistemde sadece plastik ve metal atıklar kabul 

edilmektedir ve atıklar ayrıştırılmadan muhafaza edilmektedir. Bizim projemizde atık malzeme 

kabul edildikten sonra ayrıştırılarak muhafaza edilmektedir. Atık maddeleri hem ayrıştıran, hem 

de maddi kazanç sağlayan bir uygulama henüz bulunmamaktadır. 

Projemiz, mevcut akıllı geri dönüşüm sistemleri üzerinde gerekli güncellemeler 

yapılarak uygulanabilecektir.  

Projemizin hedef kitlesi, yaşadığımız çevreyi korumak adına geri dönüşüme katkı 

sağlaması beklenen tüm insanlardır.  

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Yaşadığımız çevrenin kirlenmesi doğamız ve insanlık için çok önemli bir sorundur. 

En büyük sebebi de doğaya bıraktığımız çöplerdir. Çok çeşitli maddelerden oluşan çöpün 

saklanması ve imhası her geçen gün büyük sorun oluşturmaktadır. Özellikle kolay ayrışabilen 

yaş çöpler bidona atıldığından itibaren ayrışmaya ve kötü koku yaymaya başlamaktadır. Bu 

zararı minimuma indirmek için günlük yaşam alışkanlıklarımızda geri dönüşüm kültürünü 

hayatımızın olağan bir rutini haline getirmemiz gerekmektedir. Çöpün içindeki geri 

kazanılabilir maddeyi ayrıştırarak toplayıp değerlendirerek ekonomiye ham madde 

kazandırmanın yanı sıra, bu atıkların çöp depolama yerlerinde işgal edecekleri yerlerden 

tasarruf sağlamış ve bu çöplerin çevreye verdiği zararı da azaltmış oluruz. 

Yapılan araştırmalara göre atıkların doğada kaybolma süreleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

 

Atık Türü Doğada Yok Olma Süresi 

Cam atıklar 4000 yıl 

Plastik atıklar 1000 yıl 

Su boruları  1000 yıl 

Pet şişe  400 yıl 

Atık pil 300 yıl 

Karton ambalajlar 5 yıl 

Gazete 3 ay 

 

Atık pilin doğada yok olma süresi, respirometre testleri ile 300 yıldan daha fazla olarak 

ölçülmüştür. Pil içerisindeki ağır metaller, zamanla ortaya çıkarak denizlere kadar ulaşır. Bu da 

yaşamın sürdürülebilmesi için en temel ihtiyacımız olan suyun geri dönüşü olmayan bir şekilde 

kirlenmesine, barındırdığı canlıların ölmesine sebep olmaktadır. 
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Fotoğraf: Greenpeace-Atık Çöpler 

 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kamyon çöp atıyoruz. Oysa bu çöplerin önemli 

bir bölümü yeniden değerlendirilebilir. Geri dönüşüm, bizim başka bir işe yaramayacağını 

düşünerek, “çöp” değimiz atıkların, mesela şişelerin, kâğıt ve kartonların, süt kutularının, 

plastik kapların, çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına 

gelir. Yani kısaca, atıklardan yeni bir ürün ya da ham madde yapılması işlemine geri dönüşüm 

denir. Geri dönüşüm sayesinde hem doğamız korunacak, hem de ciddi derecede tasarruf 

sağlanacaktır. TÜİK verilerine göre atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32,3 milyon ton 

atığın %13,2'si geri kazanım tesislerine gönderilmiştir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması 

çok önemli bir ihtiyacımızdır. Geri dönüşümün çok faydalı olduğu ve herkesin katkıda 

bulunması gerektiği birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir, ancak çok azımız geri 

dönüşüme katkıda bulunmaktayız. Yaptığımız anket çalışmasının sonuçları da bu görüşü 

desteklemektedir. Anketimizin sonuçlarına göre geri dönüşüme katkının az olmasının 

sebeplerinden birinin geri dönüşüm kutularının amacına uygun kullanılmadığı, ayrıştırma 

işleminin maalesef doğru bir şekilde yapılmadığıdır. (Grafik 1) Öyle bir sistem geliştirilmelidir 

ki, atık malzeme kişinin zamanını almadan, hatasız bir şekilde algılanıp ayrıştırılarak ilgili 

kutuya gönderilmelidir. Anketimizde dikkatimizi çeken diğer bir konu ise geri dönüşüm 

kutularını kullanan kişilere maddi bir kazanç sağlamaması nedeniyle kullanılmamasıdır. 

(Grafik 1, Grafik 2) 

İnsanların geri 

dönüşüme katkı 

sağladıkları oranda 

maddi gelir elde 

etmeleri kullanım 

oranlarını büyük oranda 

artıracaktır.   

 

 

 

 

Grafik 1: Geri Dönüşüm Kutuların Kullanılmama Sebepleri 
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Grafik 2: Geri Dönüşümde Maddi Kazanım Etkisi 

 

3. Çözüm  

 

Atık maddelerin gün geçtikçe yaşadığımız çevreye verdikleri zararı en aza indirmek 

ve ciddi anlamda tasarruf edebilmek için geri dönüşüm kültürünü yaşantımıza dahil etmemiz 

gerekmektedir. Bu soruna çözüm olarak birçok belediye geri dönüşüm kutuları hizmeti 

sunmaktadır. Ancak bu geri dönüşüm kutuları aktif olarak kullanılmamaktadır. Geri dönüşüm 

kutularını daha cazip hale getirmek ve hatta alışkanlık haline getirmek için projemizin oldukça 

faydalı olacağını düşünmekteyiz. Teknoloji destekli olan geri dönüşüm projemizde; akıllı geri 

dönüşüm kutusu, bir de akıllı kart bulunmaktadır. Geri dönüşüm kutusunda bulunan kamera ile 

atık malzemenin ne türde olduğu tespit edilecek, sınıflandırılarak doğru atık kutusuna 

aktarılacak ve akıllı kartlarına bakiye yüklemesi yapılacaktır. Böylelikle geri dönüşümü 

kullanan kişi anında maddi karşılığını alabilecektir. Geri dönüşüm kutumuz teknolojik bir cihaz 

olacağı için insanların ilgisini çekecek ve aynı zamanda akıllı kartlarına bakiye yüklenecektir. 

Sürekli kullanımı durumunda ise insanlarda geri dönüşüm kültürü bir alışkanlık olarak 

kazanılacaktır. Bu sayede yaşadığımız çevrenin korunmasına ve ekonomimize büyük oranda 

katkı sağlanacaktır.  

 

  

4. Yöntem 

Projemizin yazılım aşamasında pictoblox, 3D tasarım aşamasında Tinkercad ve 3D 

kalem, donanım olarak ise arduino uno kullandık.  

 

Projemizde büyük bir geri dönüşüm kutusunun içerisinde 4 adet küçük geri dönüşüm 

kutusu bulunmaktadır. Kanala bırakılan atık madde, büyük kutunun(AGDK) üzerindeki kamera 

yardımı ile atık maddenin görüntüsü algılanıyor ve hangi türde olduğu tespit ediliyor.  Düğmeye 

basıldıktan sonra, tespit edilen türün AGDK içerisindeki küçük atık kutusunun açısında dönüş 

yapıyor ve eğimli hale gelerek atık maddeyi ilgili kutuya bırakıyor. Belirlediğimiz miktarda 

bakiyeyi dijital ortamda tasarlamış olduğumuz Akıllı Geri Dönüşüm Kartı’na ekliyor. 

Sonrasında kanal tekrar eski konumuna geliyor ve yeni bir atık maddeyi algılamak için hazır 

bulunuyor. Projemizde atık malzemelerin geri dönüşümde kazacağı maddi karşılığı şu şekilde 

belirledik; cam atıklar 1 ₺, plastik atıklar 0.5 ₺, kağıt atıklar 0.25 ₺, pil atıklar 0.75 ₺. Bu 
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miktarlar projemizin yazılım aşamasında kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 

 

Donanım malzemesi olarak kullandığımız Arduino uno, ATmega328 işlemci kullanan 

Arduino çeşididir. 14 dijital giriş/çıkış pini bulunur, bunlardan 6’sı PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir. 6 analog giriş pinine sahiptir. 16 MHz kristal osilatörü, USb bağlantısı, 2.1mm 

güç girişi, ICSP başlığı ve reset butonu vardır. Mikroişlemciyi destekleyecek herşeye sahiptir. 

Çalıştırmak için DC 7~12V güç kaynağına bağlamak yeterlidir. Arduino uno ortaokul 

seviyesindeki robotik projeler için en uygun devre kartı olduğu için projemizde kullandık. 2 

adet servo motor, 1 adet buton ve 1 adet direnç ile şemadaki gibi bir devre kurduk. (Görsel 2) 

 
Görsel 2: Arduino uno ile kurulan devre 

 

Kullandığımız yazılım PictoBlox, kodlamayı eğlenceli ve kolay hale 

getiren Scratch’in en son sürümüne dayalı bir blok 

tabanlı programlama yazılımıdır. Makine öğrenmesi, 

yapay zeka, kamera algılama vb. eklentileri ile gelişmiş 

projeler blok kodlama yöntemiyle yapılabilmektedir. 

Projemizde kamera algılamayı ve makine öğrenmesini 

kullanacağımız için en uygun yazılımın Pictoblox 

olduğuna karar verdik. Projemiz için öncelikle 

evlerimizde ve çevremizde bulunan cam, plastik, kağıt 

ve pil atıkları topladık. Pictoblox uygulamasının 

“Machine Learning” eklentisini kurup  

Görsel 3: Akıllı Geri Dönüşüm Kartı 

“https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image” sayfasında 4 sınıf oluşturduk. 

Bu sınıfları atık türlerimizle isimlendirdik ve her bir tür için elimizdeki atıkların kamera 

görüntülerini yakalayarak ve internetten yaptığımız görsel araştırmalarıyla birlikte bir model 

eğitmiş olduk. (Görsel 8) Toplamda 4860 fotoğraf karesi yükleyerek eğittiğimiz modeli 

pictoblox uygulamasına yükledik. Pictoblox uygulaması üzerinde dijital Akıllı Geri Dönüşüm 

Kartı tasarladık. (Görsel 3) Makine öğrenmesi aşamasında Görsel 4’teki kodları yazdık.  

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image
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 Görsel 4: Makine Öğrenmesi Kodları                      

   
Görsel 5: Arduino Uno Yönetimi Kodlarının Bir Bölümü 

 

 Projemize özel mekanizmaları tasarladığımız online 3D tasarım yazılımı olan 

Tinkercad, Autodesk tarafından sunulan basit bir web sayfasıdır. İlkokul ve ortaokul 

seviyesindeki öğrenciler için kullanımı oldukça kolaydır. Projemizde atık maddenin 

algılandıktan sonra ilgili geri dönüşüm kutusuna aktarılması için sağ-sol ve yukarı-aşağı hareket 
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edebilen bir kanal tasarladık. (Görsel 6) Tasarımımızı 3D yazıcıdan çıkarttık ve mekanizmayı 

kurduk. (Görsel 7) 

 
Görsel 6: 3D Tasarımlarımız 

 

 

Projemizin büyük ve küçük geri dönüşüm kutuları için mukavva kullandık. Görsel 

yönden iyileştirmek için ise 3D kalem ile tasarımlar yapmayı planlıyoruz. 

 

 

                                                                

Görsel 8: Öğrencilerimiz 

Makine Öğrenmesi 

Aşamasında 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Uyguladığımız anket sonrası edindiğimiz verilere göre mevcut geri dönüşüm kutuları 

ilgi çekici bulunmamaktadır. Bizim projemizdeki AGDK teknoloji destekli olduğu için 

kullanan kişiler için eğlenceli olacağını ve kullanımı konusunda teşvik edici olacağını 

öngörmekteyiz. Yine anket sonuçlarımıza göre insanlar geri dönüşüme katkı sağladıkları 

oranda maddi kazanç elde etmek istemektedir. Bu yönden projemizin benzer bir uygulaması, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından uygulanmıştır. Ancak 

sadece plastik şişeler için maddi kazanç elde edilmektedir. Bizim projemizde plastik, cam, kağıt 

ve pil atıklar kamera ile otomatik olarak algılanacak olup atık türüne göre bakiye yüklemesi 

gerçekleşmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü yetkilileriyle 

yaptığımız görüşme sonucunda mevcut sistemde plastik ve metal atıklar ayrıştırılmadan 

muhafaza edildiği için sonradan ayrıştırılmasının, çok daha fazla iş yükü ve maliyeti 

gerektirdiğini öğrendik. Farklı atıkların bir arada toplanması sıkışma problemlerine de sebep 

olduğu için bakım masrafları da meydana çıkmaktadır. Bizim projemizde atıklar ayrıştırılarak 

muhafaza edilmektedir. Bu şekilde atık maddeyi algılayıp ayrıştıran ve aynı zamanda 

karşılığında maddi kazanç sağlayan bir teknoloji yaptığımız araştırmalara göre henüz 

bulunmamaktadır. Bu da projemizi oldukça inovatif olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda 

bilgi aldığımız yetkili, geri dönüşüme gönderilen atık çeşitliliğinin daha fazla olmasının 

Görsel 7: 3D Yazıcıdan Çıkartıp 

Kurduğumuz Mekanizma        
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çevremizin korunmasına katkısının daha fazla olmasını sağlayacağı değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 

Projemiz çok yönlü bir çalışmayı gerektirmiştir. Yazılım için Pictoblox, devreyi kurup 

yazılımı yüklemek için Arduino uno, 3D tasarımlar için Tinkercad ve 3D kalem kullandık. 

Tinkercad ile tasarladığımız parçaların benzerleri bulunmaktadır; ancak bunun sebebi, 2 adet 

servo motor ile sağ-sol ve aşağı-yukarı hareket edebilen mekanizmanın mantığının aynı 

olmasıdır. Tasarımlarımızda plastik malzeme kullanımını minimuma indirerek maliyeti 

düşürmek için gereksiz parça kullanımı bulunmamaktadır ve şekiller içi boş olarak 

tasarlanmıştır. Bu da projemizin özgün olan bir diğer yönüdür. Pictoblox ile hem makine 

öğrenmesi eklentisini, hem kamera algılama eklentisini, hem de arduino uno bağlantısını 

kullandık. 

Tasarladığımız teknoloji, belediyelerin toplu ulaşım için vatandaşların kullanımına 

sundukları ulaşım kartlarına entegre edildiğinde daha da kullanışlı hale gelecek ve yenilikçi bir 

hizmet olarak hayatımıza kazandırılabilecektir. Böylelikle geri dönüşüm kültürü sosyal 

yaşamda bir alışkanlık haline gelecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

 Projemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü 

personelleriyle yaptığımız görüşme sonucunda uygulanabilir olduğu bilgisine ulaştık. Mevcut 

Akıllı Mobil Aktarma İstasyonu’na kamera ile görüntü algılanarak atık maddelerin 

ayrıştırılması fonksiyonunun eklenebileceğini öğrendik. Ancak kamera ile algılama esnasında 

hatalı algılama durumunda haksız maddi karşılık verilmesi gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bu 

sorunun önlemek için ise tanınmayan nesnenin kabul edilmeden geri bırakılması için bir sistem 

tasarlanabilmektedir. Atıkları ayrıştırarak muhafaza etme ve maddi karşılık sağlaması proje 

fikrimiz yetkililerin ilgisini çekti. Üretim aşamasına geçilmesi durumunda ticari bir ürün olarak 

birçok belediye tarafından satın alınıp, kısa sürede yaygın bir şekilde kullanıma geçileceğini, 

ekonomimiz ve çevremizin korunmasına büyük katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipi için tahmini maliyeti 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla 495 ₺’dir ve 

tabloda detaylandırılmıştır. Prototipimizde Tinkercad ile tasarlayıp baskıya verdiğimiz 

tasarımlarda maliyeti düşürmek amaçlanmış, gereksiz parça kullanımı bulunmamakta, 

böylelikle plastik malzeme kullanımını minimuma indirilmiştir. 3D kalem kullanımı, projenin 

çalışmasını etkileyen bir faktör olmadığı için ve bunun için yeni bir harcama yapmadığımız için 

maliyete katmadık. 
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Malzeme Adet Adet Tutarı 

Arduino Uno  

1 

 

 

180 ₺ 

Breadboard  

1 

 

15 ₺ 

SG90 RC Arduino Servo 

Motor Micro 

 

2 

 

30 ₺ 

Push Button  

1 

 

9 ₺ 

Erkek-Erkek Jumper 

Kablo Seti 

 

1 

 

16 ₺ 

Mukavva 2 7.5 ₺ 

 3D Baskı 

6 parça 200 ₺ 

TOPLAM 495  ₺ 

Projemizin benzer bir uygulamasını hayata geçirmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atık Yönetimi Müdürlüğü Yetkilisi ile yaptığımız görüşme sonucunda mevcut sistemin 1 yıl  

önceki maliyetinin 52.000 ₺ olduğunu öğrendik. Günümüz şartlarında tahmini bütçesi 100.000 
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₺’dir. Ancak mevcut sistemde atıkları ayrıştırma işlemi olmadığı için ekstra maliyetler ortaya 

çıkmıştır. Bizim projemizin gerçek boyutta üretiminin 60.000 ₺ maliyeti bulunmaktadır. 

Projemizin zaman planlaması tablodaki gibidir. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Çevre kirliliğinin olumsuz sonuçlarından tüm ekosistem etkilenmektedir. Tüm canlılar; 

bitkiler, hayvanlar, insanlar… Ancak tüm bu ekosistemi koruyabilecek tek canlı türü var. O da 

insanlar. Bu yüzden projemizin hedef kitlesi, yaşadığımız doğaya saygı duyması ve koruması 

gereken tüm insanlardır. 7’den 77’ye tüm insanların kullanması gereken, kullanırken 

eğlenebileceği, aynı zamanda kazanabileceği bir teknoloji olduğu için hedef kitleye ulaşmasını 

öngörmekteyiz.  

 

9. Riskler 

Projemizin  

Projemizin minimum hata ile çalışması için 4860 görsel yüklemesi yaptık ancak yine de 

algılanamayan atık maddeler bulunabilir. Tanınmayan nesneleri, en yakın benzettiği atık türü 

olarak kabul edip hatalı kutuya aktarım yapılma ihtimali var. Projemizi test ettik, ancak Proje 

Detay Raporu tesliminden sonraki test aşamalarında karşılaşabileceğimiz tanınmayan atık 

malzemelerin görsellerini de ekleyerek daha kapsamlı bir makine öğrenmesi sağlamayı 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje Ekibinin Kurulması X      

Proje Konusunun Belirlenmesi X      

Literatür Taraması X      

Pictoblox Eğitimi X X     

Arduino Setinin Satın Alınması  X     

Arduino Öğrenimi  X X    

Ön Değerlendirme Raporunun 

Hazırlanıp Teslim Edilmesi 

  X    

Arduino ile Devrenin 

Tasarlanması 

  X X   

Pictoblox ile Kodlamanın 

Yapılması 

   X   

Tinkercad Eğitimi    X   

Tinkercad ile Mekanizmanın 

Tasarlanması  

   X   

Tasarımların 3D Yazıcıdan 

Çıkartılması 

    X  

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması  

    X X 
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planlıyoruz. 

Biz her ne kadar dışarda görünen bölümde elektronik devre bulundurmasak da atık 

malzemelerde çeşitli sıvılar bulunması durumunda sistem bozulabilecektir. Bu sorunu 

minimuma indirmek için projemizdeki elektronik malzemeleri plastik ve mukavva ile korunaklı 

hale getirdik. 

AGDK içerisindeki türlerine göre atık kutuların tamamen dolması halinde yaşanacak 

sorunun çözümü için ağırlık ve mesafe sensörleri kullanılabilir. 

 

Risk Riskin 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Önleme/Uyarı/Çözüm Çözüm 

Sonrası 

Riskin 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Devre 

elemanlarının 

bağlantıların

da kopukluk 

olması 

Olası Yüksek Bağlantılarda kopukluk 

olması durumunda tekrar 

gözden geçirilip 

sağlamlaştırılması 

Olasılık 

dışı 

Az 

Kamera ile 

tanıma 

esnasında 

algılanmayan 

madde ile 

karşılaşılması 

Olası Çok Makine öğrenimi 

aşamasında çok daha 

fazla atık madde 

görselinin tanıtılması 

Test 

edilmeyen 

nesneler ya 

da 

öngörülme

yen atık 

malzemele

r ile 

karşılaşılm

ası ihtimali 

olasıdır. 

Az 

Atık 

maddelerin 

içerisinde 

sıvı 

bulunması 

Olası Normal Tasarımın dış aksamının 

sıvıyla temas durumuna 

mahal vermeyecek 

şekilde oluşturulması 

Olasılık 

dışı 

Az 

AGDK 

içerisindeki 

küçük 

kutuların 

dolması 

Olası Normal Küçük kutuların dolması 

durumunda sensörler 

kullanılması, kutuların 

yerin altına da gömmeli 

olacak şekilde 

tasarlanması durumunda 

hacminin artırılması 

Olasılık 

dışı 

Az 

Makine 

öğrenmesi ile 

Olası Az Bütün görseller 

incelenmiştir ancak 

Olasılık 

dışı 

Az 
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yüklenen 

4860 görselin 

hatalı olması 

gözden kaçma ihtimaline 

karşı çok daha fazla 

görsel eklenmesi 

Yazılımda 

eksiklik veya 

hata 

bulunması 

Olası Az Projemiz test edilmiş 

olup, elimizdeki mevcut 

atıklar ile çalışmaktadır. 

Ancak herhangi bir 

sebeple hata vermesi 

durumunda yazılım 

tekrar gözden 

geçirilecektir. 

Çok düşük 

olasılık 

Az 

 

 

10. Kaynaklar  

https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Ite

mid=102, Erişim Tarihi: 11.03.2022, Saat: 09.30 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2020-37198, Erişim Tarihi: 

11.03.2022, Saat: 10.05 

https://atikyonetimi.ibb.istanbul/akilli-geri-donusum-konteyneri/, Erişim Tarihi: 

11.03.2022, Saat: 10.35 

https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Ite

mid=102 Erişim Tarihi: 30.05.2022, Saat: 15.30 

http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc125.htm 03.06.2022 10.30 

https://greenpetition.com/tr/blog/surdurulebilirlik/atiklarin-dogada-yok-olma-sureleri-

nasildir/ Erişim Tarihi: 06.06.2022 Saat: 10.40 

https://www.gokyuzuavcisi.com/pictoblox-nedir/ Erişim Tarihi:  03.06.2020 Saat: 11.00 

https://www.isbak.istanbul/projeler/surdurulebilirlik-projeleri/geri-donusum-otomati/ 

Erişim Tarihi: 03.06.2020 Saat: 14.20 

https://www.tinkercad.com/ 

https://thestempedia.com/product/pictoblox/ 

 

 

 

 

https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2020-37198
https://atikyonetimi.ibb.istanbul/akilli-geri-donusum-konteyneri/
https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
https://www.cevkococuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc125.htm%2003.06.2022%2010.30
https://greenpetition.com/tr/blog/surdurulebilirlik/atiklarin-dogada-yok-olma-sureleri-nasildir/
https://greenpetition.com/tr/blog/surdurulebilirlik/atiklarin-dogada-yok-olma-sureleri-nasildir/
https://www.gokyuzuavcisi.com/pictoblox-nedir/
https://www.isbak.istanbul/projeler/surdurulebilirlik-projeleri/geri-donusum-otomati/
https://www.tinkercad.com/
https://thestempedia.com/product/pictoblox/

