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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Alternatif ve çevre dostu bir yakıt olan doğalgaz kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. 

Otomotiv sektöründe SDG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Toplu 

taşım araçlarında SDG kullanımı çevreci ve ekonomik olması açısından iyi bir alternatiftir. 

Dünya’da ve Türkiye’de taşıtlarda SDG kullanımı yaygınlaşmakta ve gün geçtikçe katlanarak 

artmaktadır (Yaşar, Selami, 2012). Projenin amacı, şehir çöplerinin çevrede yarattığı kirlilik, 

kapladığı alan ve trafikteki yeri düşünülerek yer altından nakliyesi hedeflenmektedir. Yer altı 

çöp kutularının ray yardımıyla insan gücü olmadan toplama alanına götürmek 

amaçlanmaktadır. Bu sayede görüntü kirliliğinin olması ve bakterilerin çoğalması engellenir. 

Çöp toplama araçları olmaz ve yakıt tüketimi ortadan kalkacaktır. Tüm kent sakinlerinin 

sağlığına hizmet etmektedir. Aynı zamanda çöplerden çıkan zehirli gazları emici fanlar 

sayesinde geri dönüştürmektedir. Bu sayede küresel ısınma ve sera etkisini bir nebze önlemiş 

bulunmaktadır. Çöplerde oluşan bakteriler ve virüsler yeraltında olacağından yayılması 

engellenmektedir. Hava kirliliği görüntü kirliliği gibi birçok sorunu beraberinde getiren çöpler 

yeraltında raylar yardımıyla götürülecektir. Bu sorunlar ortadan kalkacak insanlar, hayvanlar 

ve bitkiler rahat bir nefes alacaktır. Şekil 1 de sistemin Arduino devre şemasına yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Arduino devre şemasına 
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2. Problem/Sorun: 

Başlangıçta doğanın dönüştürülmesi hem nüfusun hem de dönüştürülen materyallerin az 

olması doğada meydana gelen eksikliğin doğal yollardan telafi edilmesini sağlamış ve çevre 

problemlerinin yaşanmasını engellemiştir. Ancak günümüzde doğa, hızlı nüfus artışı ve değişen 

tüketim alışkanlıkları nedeniyle kendini koruyacak durumda değildir. Örneğin, plastikler çöpe 

atıldığı zaman çürümeden, paslanmadan, çözünmeden ve biyolojik olarak bozulmadan doğada 

uzun yıllar kalabilmektedir. Bazı plastikler, doğada 700 yıl bozulmadan varlığını devam ettirme 

özelliğine sahiptir. Bunlar suyun ve toprağın kirlenmesine neden olarak, sulardaki canlılara 

zarar vermekte ve hatta ölümlerine neden olmaktadır (Sevencan ve Vaizoğlu, 2007: 310). 

Çöpler 200 farklı hastalığı taşıyarak yaymaktadırlar. Çöplükler insan sağlığını tehdit eden 

üreme noktalarıdır. Sadece insanların sağlığını değil hayvanları ve bitkileri de tehdit etmektedir. 

Uzun süre toplanmayan çöpler koku, görüntü kirliliği, yer altı ve yüzeysel suların kirlenmesini 

ve bakterilerin üremesini tetikler. Çöp konteynerleri yolları ve kaldırımları daraltır. Ayrıca 

çöplerden çıkan gazlarda (metan, azot, karbondioksit) zehirlidir. Kullanılan çöp 

konteynerlerinin görüntüsü fotoğraf 1 ve fotoğraf 2 de verilmiştir.  

 

Kullanılan çöp konteynerlerinin fotoğrafı 1 (URL1). 

  

 

 
Kullanılan çöp konteynerlerinin fotoğrafı 2 (URL2). 
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3. Çözüm  

 

Yaşadığımız kentte çöp konteynerin gözden uzak bir sistemle yer altı nakliye yolu ile 

yarattığı kirliliği en aza indirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Çöp konteynerleri yer 

altında raylar yardımıyla taşıdığımızda kokuyu, görüntü kirliliğini ve bakterileri önler. Çöplerin 

yeraltında olması yolları ve kaldırımları daraltmayacaktır. Ayrıca çöplerden çıkan gaz (metan, 

azot, karbondioksit) yeraltında emici fanlar (aspiratör) yardımıyla emilerek doğalgaz borularına 

taşınarak küresel ısınma ve sera etkisini bir nebze önleyecektir. Projem sayesinde bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar artık sorunlardan kurtulacaktır. Atılan çöpler, yer altından raylar 

yardımıyla çöp toplama yerlerine götürülürse bu yönde insan gücüne gerek kalmayacak ve 

ekonomiye katkı sağlayacaktır. Sorun ve çözüme dair bilgiler ve sistemin akışı Tablo 1. Çözüm 

Algoritmasında verilmiştir. 

  

Sorun Çözüm Sağlık ve Eğitimdeki 

Katkısı 

Çöplerin yol açtığı sağlık 

sorunları 

 

Yeni çöp yolu ile sorun 

ortadan kalkar 

Sağlıklı yaşam konusunda 

önemli bir adım olur 

Çöplerin yol açtığı görüntü 

kirliliği etkisi 

 

Hem yerli halk hem de 

turistler için önemli bir etki 

yaratılır 

Yerli ve yabancı turist 

ziyaretleri ve ülkemiz ile 

ilgili olumlu kanı yer alır 

Mevcut metotların yetersiz 

kalması, sağlığımızın ve 

gelecek nesillerin zarar 

görmesi 

Bu proje ile sağlık 

ertelenmez 

Şimdi ve gelecek nesil 

sağlıklı çevre koşullarına 

kavuşur 

  

Çevre sorunları ve 

çözümlerine ilişkin önemli 

bir sorun 

Çöp ulaşım yolu 

uygulaması 

Çevre sorunlarına yerinde 

bir uygulama olan bu çözüm 

ile Eğitime örnek bir çözüm 

ortaya konmuş ve 

farkındalık yaratılmış olur. 

Tablo 1. Çözüm Algoritması 

 

* Şehrin belirlenen noktalarına sistemimizi yerleştirerek merkezi bir toplama alanı 

yaratmak. 

* Yapmış olduğumuz sistem kapaklarına güneş enerji paneli ekleyerek, sistemin 

çalışmasını sürekli hâle getirmek. 

* Ülkemizdeki yerleşkenin ve çevre sakinlerinin sağlığının korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması. 

* Yaşadığımız ortamın bilinçsiz bir şekilde kirletilmesi sağlığımıza, milli değerlerimize, 

gelecek nesillere ve milli gelirimize ciddi anlamda zarar vermesi. 

Kullanılan çöp konteynerlerinin görüntüsü Tinkercad de 3D modelleme ile çizilmiş hali 

fotoğraf 3 ve fotoğraf 4 de verilmiştir. 
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Fotoğraf 3.  Tinkercad de 3D modelleme ile tasarımın yüzeydeki görünümü. 

 
Fotoğraf 4.  Tinkercad de 3D modelleme ile tasarımın yeraltı görünümü. 

 

4. Yöntem 

Uygulamada kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve sistemin çalışması için gerekli 

donanımın araştırılması yapılıp, seçilen araç/gereç ve donanımın temini yapıldı. Oluşturulacak 

model bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak tasarlanarak, ölçü-materyal fonksiyon vb. 

özellikleri belirlendi. Çöpler belirli noktalardan yer altı konteynerlerine ulaştıktan sonra raylar 

yardımıyla toplama yerlerine götürülür. Bu toplama merkezine götürülürken emici fanlar 

(aspiratör) sayesinde çıkan gaz emilir ve doğalgaz borularına aktarılır. Bu sayede çöpler ve 

çöplerden çıkan gazlar geri dönüştürülmektedir. Daha sonra boş konteynerler tekrar raylar 

yardımıyla eski yerlerine geri dönmektedir. Bu döngü devam eder. Kapaklarda bulunan güneş 

panelleri sayesinde sistem kendi elektrik enerjisini kendi üretmektedir. Üretilen elektrik 

motorlara iletilerek çöp konteynerlerinin hareketi gerçekleşmektedir. Projenin çizimi 

Solidworks, katı model oluşturan bilgisayar destekli dizayn (CAD) ve bilgisayar destekli 

mühendislik (CAE) programı ile yapılmıştır. Bu çalışmada Teknoloji ve tasarım 

öğretmenimizden destek alınmıştır. Solidworks ayrıca DSS Solidworks olarak da bilinir. 

DSS, bu programı geliştiren bir şirket olan Dassault Systeme firmasının kısaltmasıdır. Bu 

CAD yazılımı, hiçbir karmaşıklığa sebep olmadan 2D veya 3D katı modelleri hızlı bir şekilde 
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oluşturmanızı sağlar. Diğer CAD programlarına göre kıyaslandığında en büyük avantajı, 

oldukça kullanışlı bir ara yüze sahip olmasıdır. Ayrıca bu yazılım; katı parça modelleme, 

simülasyon, hareket, montaj, araç kutusu, araç analisti, Photoview 360, ScanTo3D, e-drawings 

ve DWG editör gibi modülleri içerir. (Leblebicioğlu,2020) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      

Yer altı çöp kutuları bazı şehirlerde bulunmaktadır fakat yeraltından raylar yardımıyla 

çöplerin taşınması gibi bir çalışma yapılmamıştır. Literatür taramasında da böyle bir proje 

olmadığı görülmüştür. Günümüzde emici fanlar (aspiratörler) ile ortamdaki kullanılmış ya da 

zararlı hava emilerek bir baca vasıtasıyla dışarıya verilmektedir. Projemizde ise bu emici fanlar 

sayesinde zararlı gazlar bacalar yerine borulara, atmosfer yerine ise doğalgaz borularına 

iletilerek geri dönüşüme katkıda bulunmaktadır. Bu da projemizin özgün yanıdır. Projenizin 

milli ve yerli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlar olarak illerimizde uygulandığı takdirde bir 

farkındalık sağlar. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Öncelikle patent ve marka kurumuna yenilik başvurusunda bulunacağız. Yenilik basamağı 

doğrultusunda projemizi pazarlanabilir hale getireceğiz. Gerekli telif sorunları çözüldükten 

sonra üretip ülkemizde bulunan milli parklarda pilot olarak uygulayacağız. Gerekli verimliliğe 

ulaştıktan sonra tüm dünyada uygulanabilmesi mümkün olacaktır. Özetlersek kapaklarda 

bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üreten mekanizmadan elde edilen enerji 

elektrik motorlarına iletilerek çöp konteynerlerini harekete geçirir. Raylı çöp projemiz, çöp 

sorununu ortadan kaldırarak, insanlara, hayvanlara, bitkilere kısaca yaşama katkısı ile büyük 

önem taşımaktadır. Uzun vadede de ekonomiye katkı sağlamaktadır. Hem toprak hem 

çöplerden çıkan gazı engellediğinden hava hem de su kirliliğini önlemektedir. Yenilenebilir 

enerji ve geri dönüşüm enerji uygulaması içeriği ile örnek bir uygulamadır. Eğitimde de örnek 

bir uygulama olarak müfredatta yerini alacaktır. İnsanlığa bu yönde katkıları yanında bilimsel 

olarak da kanıtlanan “sağlıklı insanların daha mutlu olduğu “ bilgisi ile dünyamıza psikolojik 

anlamda da katkısı olacaktır. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet 

            Projemiz için oluşturulan prototip modelin yaklaşık maliyeti Tablo2’ de yer almaktadır. 

Projemizin tahmini maliyeti verilmiştir. Bu fiyat seri üretime geçme veya tekrardan tasarlama 

durumunda düşecektir. 

                                                       Proje Maliyet Tablosu 

 

M Malzeme adı:                                                                             Bi Birim fiyatı:              

Arduino uno Klon 60 TL Orjinal 250 TL 
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Arduino GSM Shield Klon 200 TL Orjinal 500 TL 

Sensör 20 TL 

Jumper Kablo 5 TL 

Enerji Paneli 100 TL 

TOPLAM MALİYET KLON:400TL / ORJİNAL:890TL 

                                             Tablo2. Proje Maliyet Tablosu   

 

 

7.2. Zaman Planlaması 

 

Projemiz oluşturabilmek amacıyla uygulamış olduğumuz proje takvimi Tablo3’ de 

gösterilmiştir. 

 

Proje Takvimi 

                                   

30 Haziran 15 Temmuz       20 Temmuz 30 Temmuz 

Proje 

malzemelerinin 

temini ve  

yapımı başlaması  

Yapım sürecinin 

tasarımsal olarak 

bitirilmesi  

Yapım sürecinin 

yazılım olarak  

bitirilmesi  

Projenin  

tamamen  

bitirilmesi ve 

sunuma hazır  

hale getirilmesi  

Tablo3. Proje Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Raylı çöp sistemi sadece ülkemiz için değil tüm dünya insanları için düşünülmüş bir 

projedir.   Toplumsal bir sorunu ortadan kaldırdığından toplumun tamamını ve kirliliği, 

çöplerden çıkan gazı engellediğinden tüm ekosisteme hitap etmektedir. Eğitimde müfredatta 

yer alarak yeni Yeni nesillerin bu duyarlılık ve bilgi ile yetişmesi büyük önem taşımaktadır. 

Geliştirilebilir ve farklı alanlara entegre edilebilir bir projedir. 

 

9. Riskler 

Çöplerden çıkan gazlar (metan, karbondioksit ve azot) zehirlidir. Özellikle Metan gazı küresel 

ısınmaya neden olmaktadır ve ayrıca doğal gazın bir bileşenidir. Raylı çöp sistemi projemizde 

bu gazlar (metan, karbondioksit, azot) emici fanlar (aspiratör/kimya laboratuvarlarındaki gibi) 

sayesinde doğal gaz borularına aktarılabilir. Bu sayede gazlar bizlere zarar vermediği gibi 

dönüşümle yararlı bir şekilde de kullanılacaktır. 
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(B Planı) tanımlaması -Olasılık ve Etki matrisi 

Projemizde oluşabilecek “Olasılık ve Etki Tablosu” tablo 4’ de gösterilmiştir. 

 

OLASILIK ETKİ 

 1 2 3 

1 GüneşEnerjisipanellerinde 

arızadan dolayı sistemin 

çalışmaması 

 Düzenli bakım 

yapılmadığında 

oluşacak arızalar 

2  Gaz sızıntısı Sistem 

kontrolünün 

sağlanamaması 

Tablo4. Olasılık ve Etki Tablosu 

 

Projemizin planlandığı şekilde yürütülmesini önemli ölçüde engelleyebilecek olan problemler 

ile ilgili B planları tablo 5’ de gösterilmiştir. 

 

 

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

EN ÖNEMLİ RİSK(LER) B PLANI 

Zamanında bitirememe Zaman planlamasının tekrardan gözden 

geçirilmesi ve ekibe tecrübeli üye alınması 

Tasarım hatası Tasarım analizlerinin yapılması ve tasarım 

için tecrübeli ekip üyelerinin bulunması İyi 

bir 3D modelleme uzmanı ekibe dahil 

edilmesi 

Yazılım hatası Yazılım için farklı programların kullanılması 

Üretim hatası Parçaların 3 boyutlu yazıcıda üretiminin 

yapılamaması veya yanlış üretilmesi 

durumunda parçaların başka bir yazıcıda 

üretilmesi veya satın alınması 

Tablo5. Risk Yönetimi Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

10. Kaynaklar  

 

YETİŞKEN, Y., BEKTAŞ, S., KATI ATIK TOPLAMADA SIKIŞTIRILMIŞ 

DOĞALGAZLI ÇÖP KAMYONLARINININ KULLANIMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU,16-17 Kasım 2012. 

 

Sevencan, F. ve Vaizoğlu, S. (2007), “PET ve Geri Dönüşümü”, TSK Koruyucu Hekimlik 

Bülteni, 6 (4), ss.307-312. 

URL.1 (2020), https://www.gercektaraf.com/samsun/atakumda-burnumuza-kotu-kokular 

geliyor-h28387.html Erişim Tarihi: 27.06.2021 

 

URL.2 (2020), https://www.lidergazete.com/kekova-da-cop-tepkisi-h14688.htm Erişim 

Tarihi: 27.06.2021 

Leblebicioğlu., (2020) Solid Works nedir? Ne işe yarar Nerelerde kullanılır? 25 Şubat 2020 

https://muhendistan.com/solidworks-nedir-ne-ise-yarar-nerelerde-kullanilir/ 

 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/ 

https://www.gercektaraf.com/samsun/atakumda-burnumuza-kotu-kokular%20geliyor-h28387.html
https://www.gercektaraf.com/samsun/atakumda-burnumuza-kotu-kokular%20geliyor-h28387.html
https://www.lidergazete.com/kekova-da-cop-tepkisi-h14688.htm
https://muhendistan.com/solidworks-nedir-ne-ise-yarar-nerelerde-kullanilir/
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

	1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
	2. Problem/Sorun:
	3. Çözüm
	4. Yöntem
	5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
	6. Uygulanabilirlik
	7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
	7.1. Tahmini Maliyet
	7.2. Zaman Planlaması

	8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
	9. Riskler
	10. Kaynaklar

