
1 

 
 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Akıllı Çöp Toplama Sistemi 

 
TAKIM ADI: Integrity 

 

KATEGORİ: Sağlık-İlk Yardım 

 
Başvuru ID:444206 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

DANIŞMAN ADI: Doğuşcan TAŞKOYAN-Meltem MUÇ 

 



2 

 

 

İçindekiler 

 

   1-Proje Özeti (Proje Tanımı)........................................................................................................ 3 

   2-Problem Durumunun Tanımlanması  .................................................................................... 3-5 

   3-Çözüm  ..................................................................................................................................... 6 

   4-Yöntem .................................................................................................................................. 6-9 

   5-Yenilikçi (İnovatif) Yönü ........................................................................................................ 9 

   6-Uygulanabilirlik  .................................................................................................................... 10 

   7-Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ........................................................................ 10 

   8- Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): .......................................................................... 11 

   9- Riskler .............................................................................................................................................. 11 

   9- Kaynaklar ......................................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Katı atıkların toplanması ve taşınması ülkeler için maliyet bakımından büyük bir paya 

sahiptir. Bu süreçlerin iyi yönetilmesi maliyet, çevre ve zaman açısından büyük önem 

taşır. Zaman israfı, aşırı yakıt tüketimi, çevre ve kamu sağlığı açısından problemler 

ortaya çıkarır. Çalışmada katı atıkları toplama sistemine ait rotalar ve bir bölgeye ait 

atık miktarları ile ilgili bir sistem oluşturulmuştur. Sisteme gelen veriler yardımıyla, 

bölgede yer alan konteynerlerden katı atık toplama ve taşıma operasyonlarında, rota ile 

bölgeye ait güzergâh tespiti fayda-maliyet ilişkisi değerlendirilmiştir. 

 

 
 

Görsel1: Maket, şehir, ev, tren 

 

Akıllı çöp toplama sisteminde yer alan lazer mesafe sensoru ile numaralandırılmış çöp 

konteynerlerinin doluluk oranına bakılır. GPS yardımıyla doluluk oranı belirlenir. 

Hedeflenen doluluğa ulaşmış olan çöp konteynerinin bilgisi çöp toplama merkezine 

bildirilir. Merkeze bilgisi gelen konteynerlerin konumlarına göre bu konteynerleri 

toplamak için en ekonomik yeni bir yol rotası çizilir. Bu rotaya uygun olarak uygun çöp 

toplama araçları çıkarak çöplerin etrafı kirletmesinin dolayısıyla çevre kirliliğinin önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. Halk sağlının koruması, çevre kirliliği, çöp toplarken 

harcanan zaman ve yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Tarih boyunca barınma gereksinimi, iklim ve topoğrafik koşullar, tarım, sanayi, 

madencilik, hayvancılık gibi yaşamın devamını sağlayan sektörler yerleşim 

alanlarının belirlenmesini etkileyen unsurlar olmuşlardır.  
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Dünyanın ilk ve önemli yerleşim alanlarını barındıran Türkiye’de zaman içinde artan 

nüfus miktarı ve diğer gelişmelere bağlı olarak yerleşim büyümüş, gelişmiş ve 

yayılmıştır. (D.Demirarslan ve D.O Demirarslan, 2016) 

  

Şehirleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, şehir sayısının 

artması ve bugünkü şehirlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan 

oranda örgütlenme,iş bölümü ve uzmanlaşma eğilimleri meydana getiren bir nüfus 

birikim sürecidir. İnsanların yoğun olarak yaşadığı sahalardan biri de şehirlerdir. 

Şehirler yoğun nüfuslarıyla birlikte, yönetim, ticari, sanayi, kültürel ve sosyal 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve bu faaliyetlere bağlı olarak mekân üzerinde etki 

yaptığı yerleşmelerdir. Bu faaliyetlerle birlikte şehirler, evsel katı atık sorunuyla yüz 

yüze gelmişlerdir. Sanayileşme, hızlı nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi 

gibi, tüm dünyada yaşanan gelişmeler evsel katı atık sorununu arttırmıştır. Türkiye’de 

şehirlerde 1950 ‘lerden sonra nüfus artmaya başlamış ve 1980’den sonra da nüfusla 

birlikte şehir sayısı da artmıştır. Şehirlerde nüfus artarken, beraberinde evsel 

katı atıklarında daha fazla artmasına neden olmuştur. Bunun sebebi, 1980’den sonra 

Türkiye’de kırsal kesimdeki fazla nüfus şehirlere göç ederek, evsel katı atık miktarının 

da daha fazla artmasına sebep olmuştur. Şehirdeki bu nüfus artışı, insanları evsel katı 

atık sorunuyla karşı karşıya getirmiştir (Niray, 2002, 1), 

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle 

çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı 

maddeler ve arıtma çamurudur. (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

(2018)) 

 

      Görsel2: Katı atık, çöp 
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Atıklar veya çevre kirleticiler birçok şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen radyoaktif bir 

soğutucu şeklinde, bazen de kapımızın önüne koyduğumuz çöp tenekesi ya da poşeti 

biçiminde. Evlerden çıkan çöpler (evsel atıklar), toplum tarafından üretilen toplam atık 

maddenin genellikle %5-10’unu teşkil etmektedir. (Dereli ve Baykasoğlu, 2000) 

Yerleşim bölgelerinde bulunan katı atıklar yani çöpler, belediyeler tarafından belirlenen 

gün ve saatlerde alınarak Katı Atık Transfer İstasyonlarına veya Katı Atık Düzenli 

Depolama Tesislerine götürülür. 

Belediyeler tarafından 32,2 milyon ton katı atık toplandığı verilere kaydedilmiştir. Tüm 

belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 

399 belediyenin 1 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren 

belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi. Kişi başı toplanan günlük 

ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı.Anket sonuçlarına göre 2018 yılında 

belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı.  

Atıklar veya çevre kirleticiler birçok şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen radyoaktif bir 

soğutucu şeklinde, bazen de kapımızın önüne koyduğumuz çöp tenekesi ya da poşeti 

biçiminde. Evlerden çıkan çöpler (evsel atıklar), toplum tarafından üretilen toplam atık 

maddenin genellikle %5-10’unu teşkil etmektedir. (Dereli ve Baykasoğlu, 2000) 

Yerleşim bölgelerinde bulunan katı atıklar yani çöpler, belediyeler tarafından belirlenen 

gün ve saatlerde alınarak Katı Atık Transfer İstasyonlarına veya Katı Atık Düzenli 

Depolama Tesislerine götürülür. 

 

Belediyeler tarafından 32,2 milyon ton katı atık toplandığı verilere kaydedilmiştir. Tüm 

belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 

399 belediyenin 1 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren 

belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi. Kişi başı toplanan günlük 

ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. 

 

Anket sonuçlarına göre 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama 

atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük 

ortalama atık miktarının İstanbul için 1,28 kg, Ankara için 1,18 kg ve İzmir için 1,36 

kg olduğu tespit edildi. Belediye atıklarının %67,2'si düzenli depolama tesislerine 

gönderildi. 

 

Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın %67,2'si 

düzenli depolama tesislerine, %20,2'si belediye çöplüklerine ve %12,3'ü geri kazanım 

tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye 

dökülerek bertaraf edildi. (TÜİK,2020) 

 

Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın %67,2'si 

düzenli depolama tesislerine, %20,2'si belediye çöplüklerine ve %12,3'ü geri kazanım 

tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye 

dökülerek bertaraf edildi. (TÜİK,2020) 
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3. Çözüm  

Ülkemizde her gün 76 bin ton çöp üretilmektedir. Buna göre 4 kişilik bir aile günde 4 kg 

ayda 120 kg ve yılda 1440 kg çöp üretiyor demektir. Nüfus yoğunluğunu düşünürsek 

kalabalık şehirlerde çöp konteynerlerinin çabuk dolması söz konusudur. Ayrıca çöp 

arabalarının belli zamanlarda geçmesi çöp konteynerlerinin doluluk oranını bilemez. Bu 

sebeple çöp arabası çöp toplarken çizdiği rotası zaman almasına ve fazladan yakıt  

 

 

Etrafımızı sarıp sarmalayan bütün nesneler olarak tarif edilebilecek “çevre”, soluduğumuz 

havadan, içtiğimiz suya, ektiğimiz topraktan yüzdüğümüz denize, oturduğumuz binadan 

piknik yaptığımız ormanlara, bindiğimiz arabadan, etini yediğimiz ya da beslediğimiz 

hayvanlara, tırnaklarımıza sürdüğümüz ojeden kullandığımız spreye kadar her şeyi içine 

alır. Bu yönüyle, çevre; “yaşadığımız dünya” olarak tarif edilebilir. Çevresini kirleten 

dünyasını da kirletmektedir. Zamanında toplanmayan evsel atıklar önemli derecede çevre 

kirlenmesine neden olmakta, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yağışlardan 

sonra çöp sahalarından sızan sular toprağa geçerek yeraltı sularının kirlenmesine neden 

olmaktadır. Çöp dökülen alanlarda koku problemleri yaşanmaktadır. Tüm bu bilgilerden 

yola çıkarak çöp konteynırlarının zamanında toplayarak şehirlerimizde yukarıda 

belirtiğimiz sorunları çözmeyi hedeflenir. Uzaklaştırılması ve depolanması uygun biçimde 

yapılamayan katı atıklar önemli derecede çevre kirliliğine yol açmakta, halk sağlığını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Yağışlardan sonra konteynerlerden ve çöp alanlarından 

sızan kirli sular toprağa geçmekte ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Katı 

atık yani çöp bırakılan alanlarda koku problemleri yaşanan çevre sorunlarının başında 

gelmektedir. 
Tüm bu sorunları göz önüne aldığımızda şehirlerdeki katı atık yani çöp sorununu en aza 

indirmek ve daha temiz bir çevre için ‘Akıllı Çöp Toplama’ sistemini geliştirildi. 

 

4. Yöntem 

Tekniğine göre uzaklaştırılamayan ve depolanamayan atıklar önemli derecede çevre 

kirlenmesine neden olmakta, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yağışlardan 

sonra çöp sahalarından sızan sular toprağa geçerek yeraltı sularının kirlenmesine neden 

olmaktadır. Çöp dökülen alanlarda koku problemleri yaşanmaktadır. 

Tüm bu sorunları göz önüne aldığımızda şehirlerdeki katı atık yani çöp sorununu en aza 

indirmek ve daha temiz bir çevre için ‘Akıllı Çöp Toplama’ sistemi geliştirildi.Projeyi 

prototipte göstermek amacıyla ilk olarak küçük şehir maketi oluşturuldu. 

Prototip: İlk örnek, maket. Bunun için küçük kâğıttan evler, tren, yol ve 3D 

yazıcıdan avm, stadyum ve çöp tenekesi maketleri yapıldı. Oluşturulan maketleri şehir 

düzenlemesine göre yerleştirildi.  
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Görsel3: Prototip, güzergah                                    Görsel4:Konteyner, örnek, 

 

Sistemin çalışması için arduino üzerine bluetooth, led (akıllı ampul sistemlerinin 

bluetooth ya da WİFİ ile kontrol edilmesidir) ,çöp konteynerlerinin içinde bulunan mesafe 

sensörleri ve arduino ile sensörler arasındaki bağlantıyı sağlamak için kablo bağlantılarını 

yerleştirildi. (Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren 

geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur.)  (En geniş 

tanımıyla sensor amacı ortamdaki olayları veya değişiklikleri tespit etmek ve bilgileri 

diğer elektronik cihazlara genellikle bir bilgisayar işlemcisine göndermek olan bir cihaz, 

modül, makine veya alt sistemdir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Görsel 4: Kablo, led, bağlantı    Görsel 5: Ardunio, sensör, batarya  

 

Mesafe sensörünün doluluk oranını ölçmesi, ledi yakması, ledteki bluetooth yardımıyla 

mobil uygulamada göndermesi için arduino yazılımını yapıldı. Çöp tenekesindeki doluluk 

oranını göstermek için mobil uygulama yazılımını oluşturuldu. 
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Görsel 6:mobil, uygulama,yazılım,kod                Görsel 7:mobil, uygulama, ekran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 8: arduino, kod,yazılım 

 

 

Çöp konteynerlerine lazer mesafe sensoru yerleştirildi. Lazer mesafe sensoru ile çöp 

konteynerlerinin çöp doluluk oranı hesaplarına bakılır. GPS yardımıyla dolu olan çöp 

konteyneri çöp toplama merkezine bildirilir. (Global Positioning System kısaca GPS 

veya Türkçe karşılığı Küresel konumlama Sistemi, ABD Hükümetine ait ve ABD Uzay 

Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı radyonavigasyon sistemidir. Dünya’daki ve 

Dünya yakınındaki GPS alıcılarına, en az dört GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla 

coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu navigasyon sistemlerinden biridir. 

Uydular bir tür radyo sinyali yayarlar ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri 

yayarlar ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum 

belirlenmesini gerçekleştirir.) 
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             Görsel 9: konteyner,kızılötesi,sensör 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çöp konteynerlerinin doluluk oranını anlık veri olarak toplama merkezlerine 

bildirilecektir ve yıllık evsel atık miktarının elektronik ortamda kaydedilmesiyle zaman 

tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca çevre kirliliği büyük oranda azaltılacaktır. Toplanan atıklar 

belediyelerin çöp toplama merkezlerinde plastik, cam, evsel atıklar, metal vb. şeklinde 

ayrılarak geri dönüşüme de katkı sağlayacaktır. Nüfus yoğunluğunu düşünürsek kalabalık 

şehirlerde çöp konteynerinin çabuk dolması söz konusudur. Zamanında toplanılmayan 

çöpler halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çöplerin yağmur sularına karışması, dolu olan 

konteynerlerin çeşitli sebeplerle etrafa yayılması birçok sağlık problemine neden 

olabilmektedir. Bu problemler insanların olduğu kadar birçok hayvanın da yaşam alanlarına 

zarar vermekte bazı popülasyonları olumsuz etkilemektedir. Örneğin yağmur sularına 

karışan çöpler denizlere gitmekte orada yaşayan balık popülasyonlarına zarar vermektedir. 

Ayrıca çöp arabalarının belli zamanlarda geçmesi ile çöp konteynerlerinin doluluk ve boş 

olma oranını bilemez. Bu sebeple çöp arabası çöp toplarken çizdiği rota (doluluk oranları 

bilinmediği için her mahalle ve sokağa uğranması) zaman almasına ve fazladan yakıt 

tüketimine sebep olacaktır. Tüm bu mevcut çöp toplama sisteminin birçok dezavantajları 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlar fosil yakıtların fazladan kullanılarak sera etkisine, sera 

etkisi de küresel ısınmaya sebep olarak küçük bir alandan dünyayı etkileyecek kadar büyük 

sorunlara yol açmaktadır. Sunduğumuz çözüm önerisi ile yerelden ulusala hatta tüm 

dünyanın daha temiz bir çevreye kavuşmasına destek sağlayacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

 Sorun belirleme noktasında öncelikle araştırmalarla proje sürecine başlandı. Integrıty 

takım üyeleri yaşadıkları bölgedeki kamusal alanlarda yaşanılan sorunları gözlemlerle 

belirlediler. Güzelbahçe Belediyesi Çevre Mühendisleri Gamze Bayram Ataklı ve Derya 

Ünlü Serhan’ı okulumuzda ağırlayarak belirlenen sorunlar paylaşıldı. Bilgi alışverişinde 

bulunuldu. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesine ziyarette 

bulunuldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Ceylan Öner’e proje ile ilgili yenilikçi fikirleri sunarak görüşleri alındı. Proje ile ilgili 

zayıf noktaları güçlendirme noktasında fikirler sunuldu. Ayrıca Karabağlar 

Belediyesi’ne ziyarette bulunuldu. Karabağlar belediyesi fen işleri ve belediye başkanı 

Mustafa Selvitopu’na projenin yerel yönetimlerce uygula bilirlik noktasında bilgiler 

alındı. Ayrıca Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile proje paylaşımı ve projenin 

hayata geçirilmesi noktasında görüşüldü.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

AYLAR 
İşin Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması 
Yapıldı     

Arazi 

Çalışması 

     

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

 
Yapıldı Yapıldı Yapıldı 

 

Proje 

Raporu 

Yazımı 

    
Yapıldı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme  Fiyatı 

Arduino Mega  80 TL 

HC-05 Bluetooth Modülü  50 TL 

6 Adet HC-05 Mesafe 

Sensörü  

60 TL 

6 adet Led  10 TL 

Kablo  10 TL 

Makette kullandığımız çıktı 

masrafı  

50 TL 

Toplam  260TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Akıllı Çöp Toplama sistemi ile hedeflenen amaçlara ulaşılmıştır. Protatip üzerindeki çöp 

konteynerlerine ağırlık bırakıldığında sistem, numaralı çöp konteynerleri hedeflenen 

doluluğa ulaşmış ise çöp konteynerinin bilgisi ana merkeze iletilir ve çöp toplama 

merkezine bildirilir. Merkeze bilgisi gelen konteynerlerin konumlarına göre bu 

konteynerleri toplamak için en ekonomik yeni bir yol rotası çizilir. Bu rotaya uygun 

olarak uygun çöp toplama araçları çıkarak çöplerin etrafı kirletmesinin dolayısıyla çevre 

kirliliğinin önüne geçileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Halk sağlının koruması, çevre 

kirliliği, çöp toplarken harcanan zaman ve yakıt tüketiminin azaltılması gibi hedeflere 

ulaşılmıştır. 

 

9. Riskler 

     Projemizi prototip üzerinde uygulamada bulunduk. Gerçekte uygulama fırsatı 

bulamadık fakat bunula ilgili hem kullanılacak parçalar hem de proje planımız hazır 

durumdadır. Aldığımız fikirler doğrultusunda konteynırların tasarımda mimari olarak 

eksiklikler olduğu geri bildirimini aldık. 
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http://www.robotiksistem.com/arduino_nedir_arduino_ozellikleri.html adresinden 

edinilmiştir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sens%C3%B6r adresinden edinilmiştir. 
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