
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: HayToM 

 
TAKIM ADI: DOLUNAY 

 

KATEGORİ: Sosyal İnovasyon 

 
BAŞVURU ID: 342580 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise 

DANIŞMAN ADI: Hüseyin TAŞATAN 

 



2 

 

 

İçindekiler 

Bölüm Adı Sayfa Numarası 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 4 

3. Çözüm  6 

4. Yöntem 7 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 9 

6. Uygulanabilirlik 9 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 9 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 10 

9. Riskler 10 

10. Kaynaklar 11 

  



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde kesin rakam bilinmemekle birlikte 6 milyondan fazla sokak hayvanının yaşadığı 

tahmin edilmektedir. Yollarda (şehirlerarası, şehir içi) araç çarpması sonucu ölen hayvanların sayısı, 

sadece ölümlü-yaralanmalı (insan) kazanın kayda geçmesiyle bilinebiliyor. (1) Emniyet Genel 

Müdürlüğü kayıtlarına göre 2021 yılında araç çarpması sonucu ölen hayvan sayısı 974’tür. (2,3) Bu 

hayvanlar genellikle kedi, köpek ve kuş, kırsal alanda ise tilki, domuz, kirpi gibi hayvanlardır.  

Yollarda araç çarpması sonucu ölen hayvanın cenazesi toprağa gömülmediğinde hem çevre 

için zararlı hale gelmekte hem de diğer araçların kaza yapmalarına veya araçların çeşitli hasarlar 

almalarına neden olmaktadır.  

“HayToM” Hayvan Ölüsü Toplama Makinesi, yollarda kaza sonucu ölen hayvanları alıp 

toprağa gömülecek hale getirmek için tasarlanmıştır.  Projemiz ile hayvan sevgisinin son noktası 

“ölen hayvanın toprağa gömülmesi” görevi amaçlanmıştır. Çöp toplama veya sokak arası temizlik 

araçlarına kolayca monte edilebilecek portatif, otomatik makine olarak tasarlanmıştır.  

 

 
Şekil 1 HayToM Prototipi (Ölçekli Değildir) 

Özellikleri açıklayabilmek için Şekil-1’deki gibi içerisi görünen  “HayToM”, temel olarak 5 

bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde ölen hayvanı makine içine alan kollara bağlı fırçalar 

bulunmaktadır. Fırçalar ölü hayvanı içeri doğru alırken kirlenen asfalt zemini ekolojik dezenfektan 

ile temizlemektedir. Dezenfektan küçük borulara bağlı sprey başlıklarıyla fırça önlerine 

sıkılmaktadır. 2. bölümde ölen hayvanı makine içinde hareketini sağlayan yürüyen band 

bulunmaktadır. 3. bölümde hayvan ölüsü biyobozunur poşete sarılmaktadır. Poşetleme işlemi 

bitiminden az önce 4. bölümden poşet içine torf dökülecektir. Torf döküldükten sonra ölü hayvan 

otomatik şekilde paketlenmiş olacaktır. Yürüyen bandın bitiminde, poşetlenen hayvan ölüsünün 

toprağa verilecek yere götürülene kadar depolanacağı 5. bölüm bulunmaktadır. Aracı kullanacak 

şahıs depolama bölümünden ölü hayvan poşetini alarak toprağa gömebilir.  

Projemiz prototipi oluşturulurken hayvan sevgisi ve hijyen ön planda tutulmuştur. Ölü 

hayvanın yerden alınmasından toprağa gömülmesine kadar geçen süreç ve işlemlerde herhangi bir 

sıkıştırma, vakumlama, ayrıştırma, parçalama gibi işlemler yapılmamaktadır. Hijyenik ve doğa 

dostu olması için ekolojik dezenfektan ve biyobozunur poşet kullanılacaktır.  

Ekolojik dezenfektan, gümüş iyonu yerine, nano teknoloji kullanılarak elektriksel yük 

içermeyen, nano büyüklükte metal gümüş içerir. Toksik değildir, yüksek sıcaklıkta olan yüzeylerde 

etkilidir, su ve oksijene ayrışır. Hayvanlardan insanlara bulaşan bazı virüs ve bakterilere karşı 
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etkilidir. Kimyasal tepkime ile ayrıştırma özellikleri sayesinde kanı parçalayarak yok eder. Böylece 

asfaltta etkili, bir temizlik sağlanmış olacaktır. (4,5) 

Hayvan ölüsünün gömülmeye hazır hale gelmesi için bir torbaya konulması gerekmektedir. 

Proje ekibi tarafından ceset torbaları ve streç filmler incelenmiştir. Ceset torbalarının petrol türevi 

dokusuz kumaştan üretilmesinden, streç filmlerin ise hammaddesindeki polietilenin üretiminden 

atığa kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye zarar vermesinden dolayı, doğa dostu alternatif 

poşet araştırılmıştır. Araştırılan alternatiflerde doğa dostu olmasının yanında hayvan ölüsünün 

toprakta daha hızlı ayrıştırılmasını sağlayacak malzemeler olmasına dikkat edilmiş ve biyobozunur 

poşete karar verilmiştir.  

Biyobozunur poşet, bakteri veya diğer canlı organizmalar tarafından ayrıştırılabilen 

torbalardır. Bu torbalar, bitkisel katı ve sıvı yağlar, bitki nişastaları (şekerkamışı, mısır, patates) veya 

mikroorganizmalar tarafından yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen biyoplastik 

poşetlerdir. Bu poşetler nem, oksijen ve sıcaklık açısından uygun koşullar altında bakteriler, mantar 

ve alg gibi biyolojik ajanların etkisi ile daha küçük molekül ağırlıklı parçalara ayrılarak 

karbondioksit, metan, su ve inorganik bileşiklere ya da biyokütleye dönüşebilen malzemelerdir. (6) 

Hayvan ölüsünün biyobozunur poşete sarılması hem depolamayı hijyenik hale getirecek hem 

toprağa gömüldüğünde doğaya zarar vermeyecektir. Biyobozunur poşet toprakta çabuk 

ayrıştığından hayvan ölüsünün de toprakta ayrışma süresi kısalacaktır.  

Poşetlemeden hemen önce hayvan ölüsünün üzerinde torf dökülecektir. Torf, tamamen 

organik maddelerle hazırlanan bir toprak türüdür. Bu toprağın içinde yapay olan hiçbir madde yer 

almamaktadır. Torf toprak, zaman içinde bataklık ve göl gibi alanlarda, bitkilerin su altında kalarak 

yıllar içinde çürümesi sonucunda ortaya çıkar. Projemizde hayvan ölüsünün poşete torf toprak ile 

konulması ile depolama ve toprağa verilme sırasında kötü kokunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

HayToM tüm işlemleri otomatik yapsa da son işlem olarak toprağa verilme işlemi makineyi kullanan 

kişi tarafından yapılacağından hem kötü görüntü hem de kötü koku engellenmiş olacaktır.  

HayToM Projemizin dış kısmında hafif, dayanıklı plastik madde olan ABSden 

oluşturulacaktır. Böylece her türlü hava şartlarında kullanılabilir olacaktır. Ebat olarak farklı araçlar 

için değiştirilebilir ölçülerde olabileceği gibi genelde belediyelerin temizlik araçlarının ön kısmına 

takılabilecek şekilde düşünülmüştür. Bağlantı kısımları da araca göre güncellenebilir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Hayvanları canlıyken çok seven bir toplum olmamıza rağmen kaza sonucu ölen hayvanlara 

gerekli saygıyı göstermiyoruz. Kaza sonucu ölen hayvanların hızlı bir şekilde toprağa gömülecek 

hale getirilmesi ve toprağa gömülmesi de biz insanların görevidir. 

 

 
Fotoğraf 1 Kaza Sonucu Ölen Hayvanlar 
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Şehirlerarası yollarda ölen hayvanlar çarpan veya yoldan geçen sürücüler tarafından en fazla 

yol kenarına çekiliyor. Yol ortasında kalanlar ile süratli trafikten dolayı müdahale edilemediğinden 

araçların defalarca üzerinden geçmelerine maruz kalıyorlar. Bu durum araçların özellikle 

lastiklerinin hasar almalarına veya sürücülerin ani şerit değiştirmelerinden dolayı kaza yapmalarına 

neden olmaktadır. Şehirlerarası seyahate çıkanların mutlaka en az 1 hayvan ölüsünü yolda 

gördüğünü düşünüyoruz. Hayvan ölüsü görüntüsünün hoş olmaması görüntü kirliliğine sebep 

olmaktadır. Ölen hayvanlardan beslenen kuş türü hayvanlar olası zoonoz hastalıkların da 

yayılmasına yol açmaktadır. Ölen hayvanların yoldan veya yol kenarından temizlenmesi en yakın 

belediye veya Karayolları tarafından yapılmaktadır. T.C. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 

24. Şube Şefliği (İzmir) ve Şehitlik Narlıdere Bakım İşletme Şefliği ile yaptığımız görüşmelerde 

yetkililer yaz aylarında neredeyse her gün hayvan ölüsü ihbarı aldıklarını, Otoyol Bakım İşletme 

Şefliklerinin sürekli yollarda kontroller yaptıklarını söylediler. Ayrıca yetkililer, otoyollarda kazaya 

sebebiyet vermemesi için hayvan ölülerine en kısa sürede müdahale ettiklerini, hayvanların öldüğü 

yerleri kireç ile dezenfekte ettiklerini, topladıkları hayvan ölülerini belediyelerin atık getirme 

merkezlerine bıraktıklarını belirttiler. Otoyollarda bulunan hayvan köprülerinin işe yaradığının 

ancak bu köprüleri sadece otoyollarda bulunduğunu aktardılar. (7) 

 

 
Fotoğraf 2 Otoyol Hayvan Köprüsü 

Şehiriçinde ölen hayvanların bertarafı belediyelerin görevidir. Çevrede gözlemlerimize göre 

şehiriçinde araç çarpması sonucu ölen hayvanlar en yakın çöp konteynere atılmaktadır. Şehirlerin 

kalabalık, araçların fazla olması sokak hayvanlarının kazalarda ölüm oranlarını artırmaktadır. Ölen 

hayvanlar belediye temizlik görevlilerinin gelmesine kadar yolda kaldığından hem görüntü olarak 

hem sağlık olarak olumsuzluk arz etmektedir. Yaptığımız araştırmalarda ulaştığımız trajik sonuca 

göre; belediyelerin hayvanları yakma fırınları da olduğunu ancak hayvanseverlerin tepkileri 

nedeniyle belediyelerin bunu uygulamadığını öğrendik.  

 

 
Fotoğraf 3 Şehir İçinde, Gece, Kaza Sonucu Ölen Hayvan 
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İnternette yaptığımız şikâyet araştırmalarından çıkardığımız sonuçlara göre; özellikle 

şehirlerarası yollarda ölen hayvan görüntülerinden büyük rahatsızlık duyulduğu, kaza yapmalarına 

ya da kazaya ramak kalmasına yol açtıkları, diğer yandan şehir içinde sokaklardaki hayvan ölülerinin 

belediye görevlileri tarafından temizlenene kadar etrafa mikrop saçtığı, diğer hayvanlarla 

etkileşiminden dolayı daha fazla rahatsız edici etkiye yol açtıklarını belirledik.   

Yaşayan hayvanlarla ilgili birçok proje geliştirilmekte, etkinlik düzenlenmekte ve hayvan 

sevgisinin önemi vurgulanmaktadır. Her geçen gün sokak hayvanlarına olan sevgi ve saygının arttığı 

aşikârdır. Son dönemde hükümetimiz tarafından çıkarılan kanunlarla hayvanlarına iyi ve uygun 

muamele edilmesi, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları, 

her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak sokak hayvanlarının yaşamlarının çöp 

konteynerinde, atık toplama merkezlerinde, şehirlerarası yollarda son bulması onlara yapılan 

saygısızlık olduğunu düşünmekteyiz.  

HayToM Projemiz ile hayvanlar karşısındaki sorumluluğumuzun son aşamasını yerine 

getireceğimizi düşünüyoruz.  

 

3. Çözüm  

Taşıt yollarında kaza sonucu ölen hayvanların; sağlığı tehdit etmemesi, görüntü kirliliğine 

sebep olmaması ve hayvanlara olan saygımızdan dolayı en kısa sürede toprağa verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca kaza sonucu ölen hayvanın asfaltta bıraktığı kan gibi vücut sıvılarının 

temizlenmesi gerekmektedir.   

Yollarda ölen hayvanların toplanması T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ve 

Belediyelerin hizmet tanımlarına dahildir. Ancak bu toplama ve bertaraf işi sıhhi olmamaktadır. 

Veteriner Hekim Prof. Dr. Kürşat Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 

hayvanların gömülmesine ilişkin yasal bir altyapı bulunmadığını belirterek, “Açıkta bırakılan 

hayvan cesetleri başka hayvanlar için risk teşkil ettiği gibi zoonoz hastalıklar açısından da insan 

sağlığı için tehdit oluşturabilir. Açıkta bırakılmaması gerekiyor. Bu konuda bir yasal altyapının 

hazırlanması, yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor.” şeklinde açıklama yapmıştır. İstanbul Veteriner 

Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan’ın açıklamasında önceden hayvanlar 

öldüğünde ya çöpe atıldığını ya da bir şekilde toplanıp tıbbı atık diye itlaf edildiğini, ölen 

hayvanların gömülme yönteminin başka bir alternatifi olmadığını belirterek, "Dünyada da böyle 

yapılıyor. Çukurlar açılıyor, içerisine uygun bir şekilde yerleştiriliyor ve üstü kapatılıyor. Çünkü 

sayı her birini ayrı ayrı törenle gömülebilecek gibi değil, sayı çok fazla. İstanbul'da ortalama 300 

hayvan ölüyor. Trafik kazasında, bakımevinde, kliniklerde, sokaklarda ölenler var. Ölen hayvanlar 

önce barınaklarda toplanıyor. Her ölen hayvanı barınak aynı gün Tepeören'deki yere götürmüyor. 

Uygun bir şekilde muhafaza edip belli bir sayıya ulaştığında topluca götürüyorlar.” demiştir. (8)  

Yollarda trafik kazası sonucu ölen hayvanların hijyenik şekilde toplanması, gömülecek hale 

getirilmesi için HayToM Projesini geliştirdik. Projemiz ile yollarda kaza sonucu ölen hayvanlar 

toprağa verilmesi için hazır hale getirilirken asfaltın da temizlenmesi sağlanmaktadır. Böylece çevre 

sağlığı açısından faydalı bir ürün olmasının yanında hayvan sevgisinin de ön plana çıkaracak 

otomatik, hijyenik bir araca ihtiyaç duyulmuştur. 

HayToM tam otomatik bir yapıda tasarlandığından kullanıcıya kolaylık sağlamasının 

yanında hijyenik bir kullanım sunacaktır. Kullanıcının hayvan ölüsüne temasının sıfır olmasına 

dikkat edilmiştir.  
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Şekil 2 HayToM Ön Fırça Kısmı 

 Projemizin ön fırça kısmı hayvan ölüsünü içeri alır, zemini dezenfektan ile temizler. 

 

 
Şekil 3 HayToM Poşetleme ve Torf Bölümü 

 HayToM’un orta kısmında yürüyen band sayesinde poşetleme yapılırken aynı zamanda poşet 

içerisine torf dökülmektedir. 

 

 

 
Şekil 4 HayToM Depolama Kısmı 

 Depolama kısmı en arka tarafta bulunmakta ve kullanıcının poşetlenmiş hayvan ölüsüne ulaşması 

için kapağı bulunmaktadır. 

 

4. Yöntem 

HayToM, tam otomatik çalışacak şekilde dizayn edilecektir. Tam otomatik olması için 

gerekli motor ekipmanları ve güç besleme kısımları eklenecektir. Tasarım oluşturulurken çeşitli 

tarım makineleri, paketleme makineleri incelenmiş ve ilgili kısımları projemize uyarlanmıştır. 

Hayvan ölüsünün yerden alınması kısmında tarladaki saman balyalarının, yerdeki ekinin 

toplanmasında kullanılan biçerdöver, balya makinesi gibi araçlar incelenmiştir. (9) 
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Fotoğraf 4 Saman Balya Makinesi 

 
Fotoğraf 5  Saman Balya Makinesi 

Hayvan ölüsünün yerden alınmasını sağlamak ve asfaltın temizliği, dezenfekte edilmesi 

işlemleri için belediyelere ait yol süpürme araçlarının fırça kısımları örnek alınmıştır. Bu fırçaların 

yanlarında bulunan küçük hortumlar ve spreyler ekolojik dezenfektanın kullanımını 

kolaylaştıracaktır. (9) 

 

 
Fotoğraf 6 Belediye Çevre Temizlik Aracı 

Poşetleme işlemi için önce saman balyalarının paketleme (sarma) sistemi düşünülmüş, sonra 

otomatik ekmek veya bisküvi paketleme makineleri incelenmiştir. Saman sarma makinesinde poşet, 

saman etrafında döndüğü için sistem çok yer kaplamaktadır. (10,11) Ekmek veya bisküvi paketleme 

sistemlerinde ürünler el değmeden poşet tarafından sarılmakta, alt kısmı birleştirilmekte ve belirli 

kısımlardan poşet kesilmektedir. Bu yüzden projemizde ekmek poşetleme sisteminin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Ölen hayvanın kütlesi farklı olabileceğinden sabit ebatta poşet yerine rulo poşet 

kullanılarak belirli büyüklüğe kadar çeşitli büyüklükteki hayvanların poşetlenmesi sağlanmış 

olacaktır. Poşetleme sisteminde rulo poşet hayvan ölüsünü sararak tamamen kaplamakta ve ön ve 

arka kısımları birleştirilerek kapalı hale gelmektedir.(12) Ekmek poşetleme makinesi yürüyen band 

kullandığından sistemimizin giriş kısmından depolama kısmında kadar yürüyen band sistemi 

yerleştirilmiştir.  

                         
           Fotoğraf 7 Balya Sarma Makinesi                                                Fotoğraf 8 Ekmek Poşetleme Makinesi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hayvan sevgisini ön planda tutarak tamamen yenilikçi bir ürün tasarladık. Şimdiye kadar 

yollarda pek çok kez gördüğümüz hayvan ölülerine içimiz acıyarak baktık. Yol ortasında defalarca 

üzerinden araç geçen veya yol kenarında gömülmeyi bekleyen ölmüş hayvanların toprakla 

buluşması için geliştirdiğimiz projemiz, Türkiye’de ilk olacaktır. Ayrıca farklı tip araçlara uygun 

üretilebileceğinden yapısal olarak aynı işlevi gören esnek bir yapısı olacaktır. Bazı temizlik 

araçlarının ön kısmında kullanılabileceği gibi otoyollarda kullanımı için kamyon tipi araçların yan 

kısımlarına takılıp kullanılabilecektir. Yan kısımlara montajı olduğundan dışa doğru açılabilir 

olacaktır. 

 

          
                            Fotoğraf 9 Kamyon Montajı (Ölçeksiz)                              Fotoğraf 10 Temizlik Aracı Montajı (Ölçeksiz) 

  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz prototip aşamasında olduğundan çalışma sistemleri tanımlanabilir ve 

boyutlandırılıp modellenebilir haldedir. HayToM için patent başvurusu aşamalarına başlanılmış, 

tarifname düzenlenmesine ve istemlerin belirlenmesine devam edilmektedir. Kısa vadede çalışma 

sistemlerinin gösterildiği prototip üretimi yapılacaktır. 

Yerel yönetimlerle yaptığımız görüşmelerde projemizin üretilebilmesi için gereken maddi 

desteğin kendileri tarafından karşılanabileceğini öğrendik. Projemiz üretime geçtiğinde ticari 

boyutundan daha çok sosyal farkındalık boyutu ile dikkat çekeceğini düşünüyoruz. Öyle ki; 

projemizin tanıtımını yaptığımız biyobozunur poşet üreticileri ile ekolojik dezenfektan üreticileri 

desteklerini göstereceklerini belirttiler.   

HayToM, araçların üzerinde sabit kalacağından araçlar için fazladan yük olacaktır. Bu 

durum da yakıt tüketimini artıracaktır. Sürekli hijyenik tutulması gereken bir ekipman olduğundan 

özellikle band kısmının kullanıcı tarafından sürekli temizlemesi gerekecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin ön üretim aşamasında maliyeti düşük tutmak için 3D yazıcıdan üretilecek 

parçalar kullanılacaktır. Bu parçalara basit mekanik parçalar ilave edilerek iç kısmı görünebilen bir 

prototip üretilmesi planlanmaktadır.  
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Tablo 1 Ön Üretim Maliyet Tablosu 

Malzeme Adı Miktar Tutar 

Filament 2 Kg 230 TL 

Biyobozunur Poşet 1 Rulo (300gr) 100 TL 

Ekolojik Dezenfektan 1 Kg 100 TL 

Torf 3 Kg 30 TL 

ABS Plastik Kaplama 1 m2 50 TL 

Cıvata, somun, vida vb. Muhtelif 50 TL 

Patent Başvuru MEB Protokolü Gereği 70 TL 

TOPLAM 630 TL 

 
Tablo 2 Proje Takvimi 

Mayıs 
1-10 

Haziran 

1-7 

Temmuz 

8-20 

Temmuz 
21-31 Temmuz 

1-10  

Ağustos 

12-14 

Ağustos 

Patent 

İşlemleri 

Patent 

İşlemleri 

Malzemelerin 

Temini 

Prototip 

Üretimi 

Prototip Üretimi, 

Yerel Yönetimler 

ve T.C. Karayolları 

Gn. Md. Tanıtım 

Sunumları 

Deneme 

Süreci, Olası 

Problemlerin 

Çözümü 

Proje 

Sunumu 

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin kullanıcıları yerel yönetimler ve T.C. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 

Bölge Müdürlükleri, Şube Şeflikleri, Otoyol Bakım İşletme Şeflikleridir. Ayrıca temizlik aracı 

üreten şirketler ürettikleri araçlara entegre edebilirler. İstanbul’da temizlik araçları üreten Tektem 

Firması ile yaptığımız görüşmede CleanVac Temizlik araçlarına bu tür sistemlerin harici olarak 

takılabildiğini, sistemimizin kolaylıkla temizlik araçlarında kullanılabileceğini belirttiler. 

 

9. Riskler 

Üreteceğimiz sistem çok ağır olmamakla birlikte dış mekanda ve araç üzerinde 

kullanılacağından dayanıklı malzemeden üretilecektir. Bu durum da maliyeti artıracaktır. Sadece 

hayvan ölüsü toplama görevi gördüğünden araç üzerinde kullanılmadığı durumlarda yakıt 

sarfiyatına sebep olacaktır. Üretimden sonraki araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu çıkarılıp 

takılabilen bir ekipman haline dönüştürülebilir. 

HayToM tam otomatik olmasına karşın bir kullanıcı tarafından yönetileceğinden sürekli 

hijyenik olmak zorundadır. Özellikle yürüyen band sisteminin her kullanımdan sonra temizlenmesi 

gerekmektedir. Sistem, yürüyen band ve onunla birlikte çalışan alt sistemlerden (poşetleme, 

torflama, depolama) oluştuğundan herhangi bir noktadaki aksaklık tüm sistemde probleme yol 

açabilir, sistem kilitlenebilir. İçeride hayvan ölüsünün de olması kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu 

yüzden projemizi daha yavaş ve stabil çalışabilen motor ve mekanik donanım ile oluşturacağız. 

Belirli noktalara kontrol anahtarları yerleştirerek her sistemin ayrı, kararlı ve sorunsuz çalışmasını 

sağlayacağız. Anahtarlar sayesinde sistemin herhangi bir kısmında oluşan problemde sistem 
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duracak, ilerlemeyecek ve uyarı verecektir. Sistemde kullanıldıkça biten ekolojik dezenfektan, 

biyobozunur poşet ve torf kullanıcı tarafından belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmekte ve 

tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Ekolojik dezenfektan ve  biyobozunur poşetin diğer gruplara göre 

daha pahalı olması ürünün kullanım maliyetini artıracaktır. 

Patent başvuru işlemleri başlatılmış olup süreç devam etmektedir. Başvurunun sonuçlanması 

en az 1 yılı bulacağından bu süreçte prototip üretimi, araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılacaktır.  

 
Tablo 3 Olasılık ve Etki Matrisi 

O
L

A
S

IL
IK

 Yüksek 
Sürekli taşımadan 

kaynaklı yakıt tüketimi 
 

Dezenfektan, 

ekolojik poşet ve 

torfun bitmesi 

Orta    

Düşük 
Sistemin gücünün 

kesilmesi 
Sistemin kilitlenmesi 

Band temizliğinin 

yapılmaması 

 Düşük Orta Yüksek 

ETKİ 
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