
1 
 

 
  
                                                                                                                          
  
                                           

 
 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 
FESTİVALİ 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon 

PROJE ADI: Mis Hava 
 
TAKIM ADI: Minerva 

 
Başvuru ID: 51621 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul 

 

 

 

 

 



2 
 

 
  
                                                                                                                          
  
                                           

İÇİNDEKİLER 

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

2. Problem/Sorun 

2.1 Plastik Atıklar…………………………………………………………………3 

2.2. Karbon İçeren Bileşiklerden Karbondioksit………………………………….4 

3.Çözüm 

3.1. Bilinçlendirme Çalışmaları……………………………………………………4 

3.2 Plastik Atıkların Geri Dönüşümü………………………………………………5 

3.3 Karbondioksitin Ayrıştırılması………………………………………………...6 

4.Yöntem…………………………………………………………………………..7 

5.Yenilikçi(İnovatif) Yön.....………………………………………………………7 

6.Uygulanabilirlik………………………………………………………………….7 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması…………………………………...7 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi……………………………………………………..8 

9.Riskler…………………………………………………………………………...9 

10.Kaynakça………………………………………………………………………10 

 

 

 

 

 



3 
 

 
  
                                                                                                                          
  
                                           

1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 
Çevre sorunlarıyla alakalı araştırma yaptığımız bir gün dikkatimizi çeken bir şey 
oldu: Çevre ve çevre sorunları için üretilmiş projelerin neredeyse tamamı nedene 
yönelik çözüm içermekte. Yok denecek kadar az kısmı sonuca yönelik çözüm 
üretiyor. Genellikle nedene yönelik çözüm üreten projeler sürekliliği hedeflerken 
sonuca yönelik çözüm üreten projeler kısa sürede sonuca ulaşmayı hedefliyor.  
Minerva takımı olarak üretmeyi planladığımız, hem nedene hem de sonuca bağlı 
çözüm içeren Mis Hava projesiyle aşağıdaki sorulara cevap arayacağız: 

-Nedene bağlı ve sonuca bağlı çözümlerin ikisini de içeren bir proje nasıl 
sonuçlanır? 
-Nedene bağlı ve sonuca bağlı projelerin farkları nelerdir? 

      -Çevre sorunlarını engellemek için en etkili yol hangisidir? 
Üç aşamada gerçekleştirecek olduğumuz projemizi en temel hatlarıyla anlatacak 
olursak:  

*Bilinçlendirme Faaliyetleri 
*Plastiklerin Toplanması ve Geri Dönüşüm 
*Karbondioksiti Ayrıştırma  

Tasarım: Projemizin tasarımını yaparken SketchUp ve Tinkercad uygulamalarını 
kullanmayı düşünüyoruz. 
Yazılım: Projemizin yazılımında mBlock ve ArduinoBlock kullanmayı hedefliyoruz. 
Montaj: CO2 ayrıştıran cihazımızın parçalarını birleştirmek için eritilmiş plastik kullanmayı 
düşünüyoruz. 
Okumaya başlamış olduğunuz belgemizin devamında, projemiz ve projemizin detayları 
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 
     2. Problem/Sorun: 
        2.1. Plastik Atıklar 
Monomerler olarak bilinen birçok küçük molekülün polimerizasyonu yoluyla oluşturulan 
sentetik polimerlerden plastik; günümüzde kullanışlı, dayanıklı ve diğer materyallere oranla 
daha ucuz olduğu için tercih edilen ama geri dönüşüm atıkları için hazırlanmış atık kutularına 
atılmadığında veyahut yakıldığında çevre kirliliğine, birçok canlının sağlığının tehlike altına 
girmesine, sera gazlarının doğaya salınımına sebep olmaktadır. Plastiğin çevreye vermiş olduğu 
bu hasar ise doğada yüz yıllarca kalıcı olabilen bir tahribata yol açabilir. 
Günümüzde bu çevre sorunu için geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri 
biyobozunur plastik kullanımıdır. Biyobozunur plastikler her ne kadar doğa için neredeyse 
zararsız kabul edebileceğimiz plastikler olsa da biyoplastikler, deniz yaşamını tehdit etme 
açısından normal plastiklere göre daha iyi bir alternatif değildir. Plastik kimyacı Frederik 
Wurm, PLA’dan yapılan pipetler için; “Satıcı için oldukça maliyetli ancak ne sahilde ne de 
denizlerde bozunmaya uğramıyorlar.” ifadelerini kullanıyor. Biyobozunur plastiklerin sahilde 
ve denizde etkisini gösterememesi de bizi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir diğer çözüm 
yolu “Plastiğin Geri Dönüşümü”ne yönlendiriyor. Ama plastiklerin geri dönüşümünde 
kullanılan yöntemin aşamalarından “Plastik Atıkları Toplama ve Geri Dönüşüm Merkezine 
Ulaştırma” aşamasında sıklıkla fosil yakıtlar kullanılmakta ve kullanılan fosil yakıtlar sera gazı 
salınımına yol açmaktadır. Geri dönüşüm aşamalarından “Plastik Yıkama ve Kurutma “ 
aşaması ise su israfına yol açabilmektedir. Aynı zamanda kullanılan bu yöntem uzun ve 
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zahmetlidir. Özetlemek gerekirse var olan çözümlerde geliştirilmesi gereken durumlar: fosil 
yakıtların kullanımının azaltılması, kullanılan yöntemde yapılacak birkaç değişiklik ile su 
israfını önüne geçilmesi ve yapılan tüm bu işlemler tek bir cihaz üzerinde toplanması olarak 
sıralanabilir.  

2.2. Karbon (C) İçeren Bileşiklerden Karbondioksit (CO2) 
En bilinen sera gazları içerisinde yer alan ve Türkiye’de 2001-2004 yıllarına ait verilere göre 
en çok salgılanan sera gazı olan CO2; atmosferin %0,04’ünü oluşturmaktadır. Bu oran her ne 
kadar az gibi gözükse de küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, sağlık sorunları, 
birçok canlının yaşamının tehlike altına girmesi, ozonosferin delinmesi gibi birçok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Kısa zamanda sera gazı emisyonunun önüne geçemezsek bu bizi 
geri dönüşü olmayan bir felakete sürükleyecektir. 
Aşağıda Türkiye’nin 2001-2004 yılları arasındaki sera gazı emisyonları hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz: 

 
           
 
 
 
 
 
 

        Tablo 1: Türkiye’nin 2001-2004 Yılları Arasındaki Sera Gazı Emisyonları 
• *milyon ton   
 Kaynak: (TÜİK, 2007), “Sera Gazı Emisyonları”,  
 https://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istabid=614 

Halihazırda kullanılan çözümler sera gazı emisyonunun sadece sebeplerine ya da sonuçlarına 
yöneliktir. Dolayısıyla var olan çözümlerde yapılabilecek iyileştirme, iki çözüm yöntemini bir 
arada kullanmak olabilir. Bu uygulama doğanın korunmasına, yeni çözümlerin geliştirilmesine 
ve sera gazı emisyonlarını en aza indirgememize destek olabilir. 

3. Çözüm 
3.1. Bilinçlendirme Çalışmaları 

Son yıllarda artmakta olan çevre sorunları bu sorunları çözmek için birlikte hareket etmemiz 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Yeryüzündeki milyarlarca insan tek bir kişinin ortaya koyacağı 
bir davranışın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyor. Ama 2,5 litrelik bir plastik şişe geri 
kazandırılıp üretimde kullanılırsa 6 saatlik ve 60 Watt’lık elektrik enerjisi tasarruf edilebiliyor. 
Projemizin ilk aşamasında bunu insanlara nasıl anlatabileceğimizi düşündük. Bu süreçte 
okulumuzdan bir grup öğrenciyi gözlemledik. Gözlemlediğimiz kadarıyla öğrenciler bu konuda 
hakkında çok bilgi sahibi olmadıkları zaman daha az çevreci davranışlar sergilerken bu konu 
hakkında araştırma yapıp bilgi sahibi oldukları zaman daha çevreci davranışlar sergilemeye 
başladılar. 
 Gözlemlerimizin sonucunda bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin en etkili 
çözüm olduğuna karar verdik. Aşağıdaki tabloda (Tablo 3.1.) elde etmiş olduğumuz verilere 
ulaşabilirsiniz: 

                                 2001      2002     2003     2004 
Karbondioksit (CO2)    207,38    216,43    230,99    241,88 
Metan (CH4)      48,7     46,87     47,76     46,29 
Nitrik Oksit (NO)      4,84      5,41      5,25      5,49 
Hidroflorokarbon (CFC)      0,87      1,42      1,81      2,23 
Sülfür Heksaflorit (SF6)      0,31      0,48      0,48       0,7 
Toplam*     262,1     270,6     286,3     296,6 

https://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istabid=614
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                           Tablo 3.1 :Öğrencilerin Atıkları Doğru Ayrıştırma Oranları 

 
3.2.  Plastik Atıkların Geri Dönüşümü 

Plastik atıklar doğaya bırakıldığında uzun bir süre doğada yok olmadan kalıp tahribata yol 
açmaktadır. Araştırmalar 2040 yılına kadar yerküre üzerinde 1.3 milyar ton plastik atığın yer 
alacağını işaret ediyor.  
Aşağıdaki çözüm algoritmasında(Algoritma 3.1) ve görsellerde (Görsel 3.2 ve Görsel 3.3) 
projemizin çözümü, çalışma prensibi ve tasarımı hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz: 
ÇÖZÜM ALGORİTMASI (Algoritma 3.1) 
1-) Eğitim-öğretim kurumlarında yer alan birey PET türdeki bir plastiği üstünde yazan ve geri 
dönüşüm işareti içerisinde bulunan “Kod 1” yazısından  
(Görsel 3.1) tespit eder ve                                                          Görsel 3.1: PET Atığın Kodu 
robotun belirli kısmına PET atığı atar.  
2-)PET atıkların geri dönüşüm hikayesinin bir parçası olabilmeleri için                                                                                                                          
Robotun üzerinde bulunan ilk düğmeye basılır. 
3-)Düğmeye basılınca iki tane ,PET plastikler için uygun olan, blender  
bıçağının bulunduğu kısımda plastikler parçalama işlemine tabi tutulur. 
İkinci düğmeye basılıncaya kadar bu işlem devam eder. 
4-)İkinci düğmeye basıldığı zaman parçalama işlemi sona erer ve parçalanmış  
plastikler istenildiği zaman kullanılabilir olmaları için depoya gönderilir. Üçüncü düğmeye 
basılana kadar depoda bekletilirler. 
5-Üçüncü düğmeye basıldığı zaman, depodaki plastikler ısı fişeğinin bulunduğu kısıma taşınır 
ve eriyinceye kadar(Tm=255oC) ısıtılırlar. Erime işleminin bittiği robotun üzerinde bulunan 
ledlerin ve buzzerın yardımıyla anlaşılır.  
6-)Bu işlemin sonunda dördüncü düğmeye basılırsa eritilen plastik kalıplara dökülür, soğutulur 
ve CO2 ayrıştırıcı makinenin parçalarını oluştur. Beşinci düğmeye basılırsa eritilen plastikler, 
CO2 ayrıştırıcı makinenin parçalarının montajı için kullanılır. 
 
 
 
 
 

 1. Öğrenci 2. Öğrenci 3. Öğrenci 
8-19 Aralık 
2020 

36/50 28/50 41/50 

17-28 Nisan 
2021 

48/50 46/50 49/50 
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                 Görsel 3.2: Robotun Tasarımı                                          Görsel 3.3: Robotun Çalışma Prensibi                    
 

3.3  Karbondioksit Ayrıştırıcı 
Karbondioksit doğaya en çok salınan sera gazlarından biridir. Eğer karbondioksitin emisyonu 
engellenmezse yerkürede oluşacak büyük bir felaketin öncüsü konumuna gelebilir. 
Projemizde CO2 gazını ayrıştırmak için “Membran” adı verilen bir ayrıştırıcı kullanmayı 
planlıyoruz. Aşağıdaki çözüm algoritmasından (Algoritma 3.2) ve görsellerden (Görsel 3.4 ve 
Görsel 3.5) detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz: 
Çözüm Algoritması (Algoritma 3.2) 
1-Erittiğimiz plastikleri kalıplarda soğutarak elde ettiğimiz parçaların montajını yine erittiğimiz 
plastikler ile gerçekleştirdikten sonra CO2 ayrıştırıcı makinenin tasarımı tamamlanmış olur. 
2-Membran sisteminden geçirilen karışım, ayrıştırılma işleminden geçirilir. En sonunda CO2, 
diğer gazdan ayrılmış olur.  
Aşağıdaki görsellerden ürünün tasarımı ve çalışma prensibi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. 
(Görsel 3.4 ve Görsel 3.5) 

                                                               
                      Görsel 3.4: Makinenin Tasarımı                                                  Görsel 3.5: Makinenin Çalışma Prensibi 
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4.Yöntem 
Projemizin amacına hizmet eden, etkili bir proje olabilmesi adına projemizde birçok yöntem 
kullandık. Proje fikrini oluşturan yöntemleri ve ne zaman, ne amaçla kullanıldıklarını  
incelemek istiyorsanız Tablo 7.2’yi inceleyebilirsiniz.  
Projemiz boyunca Organik Kimya, Polimer Kimyası ve daha birçok bilim dalına göz attık. 
Projemizi yaparken en etkili kullanmış olduğumuz yöntem ise beyin fırtınasıdır. 
  
5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemiz, alanında hem nedene hem de sonuca bağlı çözüm yolları içeren ilk projedir. Aynı 
zamanda geliştirmiş olduğumuz CO2 ayrıştırıcı, hammaddesi plastik olan ilk CO2 ayrıştırıcı 
makinedir. Bunlar, projemizin yenilikçi (inovatif) yönlerini oluşturmakta olup aynı zamanda 
piyasadaki diğer projelerden ayırt edilmesini sağlar. 
 
6.Uygulanabilirlik 
Projemizin gidişatı şu ana kadar zaman planlaması ile uyumlu ilerledi. Bundan sonraki süreçte 
çeşitli sebepler dolayısıyla –COVID 19 teşhisi, kısıtlamalar vb.– zaman planlamamız aksamaya 
uğramadığı sürece projemizin hayata geçirilmesinde Tablo 7.2’yi uygulamayı düşünüyoruz. 
Projemizin ikinci aşamasında yer alan geri dönüşüm işlemi seri bir üretim sağlamaktadır. Seri 
bir üretim sağlandığı için ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Ama eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
yer alacak çevre dostu bir programın ücretsiz olmasını tercih ederiz.  
Projemiz hayata geçirilirse mevcut risklerin neler olduğu ve alınan tedbirlerin neler olduğu 
“Riskler” bölümünde açıklanmıştır. 
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Dünya üzerinde karbondioksiti ayrıştırmak için 21 proje bulunmakta. Bu 21 proje ile yaptığımız 
karşılaştırmalar sonucu maliyeti en düşük projenin bizim projemiz olduğunu gözlemledik. 
Yaptığımız hesaplamalar sonucu projemizin tahmini maliyetinin 2205 TL olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 
 
 

Malzemeler Birim Fiyat 
(TL) 

Miktar Zaman Toplam Fiyat (TL) 

3D Yazıcı Filamenti 150 2 Temmuz 300 
6V 250 RPM Motor 

ve Tekerlek Seti 
50 1 Temmuz 50 

Ultrasonic Mesafe 
Sensörü 

10 1 Temmuz 10 

Servo Motor 15 4 Temmuz 60 
Arduino Uno 20 1 Temmuz 20 

04x20 LCD Ekran 70 1 Temmuz 70 
Jumper Kablolar 0,2 120 Temmuz 20 

Bread Board 10 2 Temmuz 20 
Buzzer 2 1 Temmuz 2 
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Ledler 0,25 12 Temmuz 3 
Kontrol Kapağı 100 1 Temmuz 100 

AKÜ 250 1 Temmuz 250 
DC 7512 Motor 100 1 Temmuz 100 
Blender Bıçak 125 2 Temmuz 250 

Polimerik Membran 5,7 35 kg Ağustos-Eylül 200 
Isı fişeği 125 2 Ağustos 250 

Diğer Malzemeler - - Ağustos-Eylül 500 
 TABLO 7.1 : Tahmini Maliyet Tablosu 
 *Zaman: Ürünün temin edileceği zaman                                                TOPLAM FİYAT_2205 TL 
 
 

Tablo 7.2: Proje Zaman Planlaması 
 
8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bilindiği üzere sera gazı emisyonlarının en temel sebebi çevre bilincinin az gelişmiş olmasıdır. 
Aynı zamanda çevre bilincini geliştirmek istiyorsak bilmeliyiz ki çevre bilinci, henüz 
davranışları gelişmekte olan bireylere aşılanırsa gelecek nesillere aktarılması daha basit olur. 
Bu durum da bizi “Ağaç yaşken eğilir.” anlayışının benimsenmiş olduğu eğitim-öğretim 

AYLAR YAPILACAK İŞLER GÖREVLİ 
KİŞİLER 

YÖNTEM/TEKNİK 

            
MART 

*PROBLEM TESPİTİ 
*ÇÖZÜM GELİŞTİRME 
*KAYNAK TARAMASI 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 

-ARAŞTIRMA 
-GÖZLEM YAPMA 
-PROBLEM ÇÖZME 

           
NİSAN 

*VERİ TOPLAMA 
*VERİ ANALİZİ 
*PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU TESLİMİ 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık  OTU 

-BEYİN FIRTINASI 
-ARAŞTIRMA 
-KAYNAK TARAMASI 

          
MAYIS 

*ZAMAN VE BÜTÇE PLANININ YAPILMASI 
*PROJENİN DETAYLANDIRILMASI 
*HATALARIN VE EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 

-GELİŞTİRME 
-KAYNAK TARAMASI 
-PLANLAMA 

     
HAZİRAN 

*PİYASADAKİ DİĞER PROJELERLE 
KARŞILAŞTIRMALAR YAPILMASI 
*PROJE DETAY RAPORU TESLİMİ 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 

-ARAŞTIRMA 
-GELİŞTİRME 
-KARŞILAŞTIRMA 

      
TEMMUZ 

*MALZEME TEMİNİ 
*BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
*ROBOTUN TASARIMI 
*PARÇALAMA VE DEPOLAMA İŞLEMLERİNİN 
YAPILDIĞI BÖLÜMLERİN TAMAMLANMASI 
*PLASTİKLERİN PARÇALANMASI VE DEPODA 
BEKLETİLMESİ  

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 

-TASARIM 
-ÜRETİM 
-DENEME 
-TEST ETME 
-EĞİTİM 

     
AĞUSTOS 

*PLASTİKLER ERİTİLME İŞLEMİNE TABİ 
TUTULMASI 
*CO2 AYRIŞTIRICI MAKİNENİN TAMAMLANMASI 
*BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
*TEST AŞAMASI 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 
 

-EĞİTİM 
-TEST ETME 
-ÜRETİM 
-TASARIM 

          
EYLÜL 

*EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ 
*BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
*TEKNOFEST FİNAL ETKİNLİĞİ 

Efsa Berrak 
CENGİL 
Tarık OTU 

-GELİŞTİRME 
-EĞİTİM 
-UYGULAMA 
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kurumlarına götürüyor. Projemizin ilk aşamasında yer alan plastik toplama robotunun eğitim-
öğretim kurumlarında yer alacak olması ve bu kurumlarda gerçekleştirilecek bilinçlendirici 
aktivitelerin bulunması bizim projemizdeki hedef kitlemizi eğitim-öğretim kurumlarında yer 
alan bireyler olarak belirlememize sebep olmuştur. 
Projemizin ele almış olduğu problemler küresel olduğu için yeryüzündeki çoğu canlı bu 
problemlerden etkilenmektedir. Sera gazı emisyonlarının ve çevre kirliliğinin sonucu olarak 
ortaya çıkan hava kirliliğinden akciğer solunumu yapan tüm canlılar, ormansızlaşmadan 
habitatları ormanlar olan tüm canlılar, su kirliliğinden habitatları su kaynakları olan tüm canlılar 
problemleri yaşayan grupların yalnızca bir kısmıdır. 
 

9. Riskler 
Projemizdeki riskleri ve B planlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 
A-Plastik Atıkların Geri Dönüşümü 
Geri dönüşüm için belirlemiş olduğumuz plastik türü, kod numarası olan polietilen tereftalattır 
(PET). PET dışındaki plastiklerin geri dönüşüm işlemine katılmasını önlemek için aşağıdaki 
önlemleri almayı düşünüyoruz: 

*Eğitim-öğretim kurumlarında gerçekleştirecek olduğumuz bilinçlendirme faaliyetlerinde 
plastik atıklara, plastik atıkların türlerine ve kod numaralarına değineceğiz. 
*Geri dönüşüm işlemini gerçekleştirecek robotun üzerinde bulunan 04x20 LCD Ekran ile 
yalnızca kod numarası 1 olan plastiklerin geri dönüşüm robotuna atılabileceği açıklanacaktır. 

B-Karbondioksitin Ayrıştırılması 
İnsanların karbondioksite maruz kalacağı en muhtemel şekiller, nefes alma veya cilt temasıdır. 
Bir risk yaklaşımı ihtiyacı, şu iki tanımlama ile açıklanabilir. Karbondioksit ve ürünleri toksik 
madde olarak sınıflanmamıştır; nefes alırken tehlikesiz, cilt için tahrip edici veya cilde sızan bir 
madde değildir. Ancak insanlar üzerindeki kronik etkileri; %0.5-1 arasındaki karbondioksit 
konsantrasyonuna uzun sürede maruz kalınması ile yumuşak dokularda kalsiyum tortusunda 
artış ve metabolik asidoz ile sonuçlanır. Bu madde, %3’dan fazla konsantrasyonlarında kardiyo 
vasküler sisteme ve üst solunum sistemine zehirli etkidedir.  

*Oluşması muhtemel olan bu risk için fiziksel ve solunum yoluyla oluşabilecek tüm temasları 
engellemek en etkili çözüm olacaktır. Herhangi bir temas meydana gelirse kimyasalla temas 
eden kişiye ilk yardım uygulanması ve çok geçmeden bir sağlık kuruluşuna haber verilmesi 
söz konusu olacaktır. 

C-Zamanlama Planlaması  
Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz plan “Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması” kısmında 
(Tablo 9.1) verilmiştir. Ama COVID-19’la beraber başlayan pandemi sürecinde olduğumuz için 
B planı niteliğinde bir takvim daha planlamayı düşünüyoruz.  
D-Bütçe Planlaması 
Eğer proje süresince beklediğimizden yüksek bir maliyetle karşılaşırsak projemizi okul 
sınırlarının dışına çıkarıp çevre dostu bir ürün olmasını yanında kısa bir  süre boyunca ticari  bir 
ürüne dönüştürmeyi planlıyoruz. Bilinçlendirme çalışmalarına katılmış olan öğrencilerin 
desteğiyle gerçekleştireceğimiz seri üretim ile kısa sürede gelir elde edebiliriz.  
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                Tablo 9.1: Olasılık ve Risk Matrisi 
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