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1.Proje Özeti(Proje Tanımı)  

  

Günümüzdeki en büyük problemlerden biri geri dönüşüm konusunda bilinçsiz davranıp bozulan 

dünya düzeni konusunda ihtiyatlı davranmamamızdır. Dünyada oluşan gereksiz atıkların ve 

doğaya verdiği zararların etkisini en aza indirebilmek oldukça önem arz etmektedir.  Dünya 

üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış 

yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın 

dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz 

önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya 

çıkmaktadır.  

Geri dönüşümle birlikte kâğıt, plastik, cam, elektronik eşyalar, demir, çelik, bakır, 

kurşun, kauçuk gibi atık maddelerin geri kazanılıp kullanılması çevre kirliliğini 

önlemekte, doğal kaynakların tüketimini azaltmakta ve sonucunda büyük bir ekonomik 

tasarruf sağlamaktadır.  

Bu sorunların çözümü için önerilen projede amacımız sıfır atık… Peki, sıfır atıkla neyi 

hedeflemekteyiz: “İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum 

sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, 

atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını 

hedeflemekteyiz. Ayrıca bireylerde özellikle -çocuklarda ve gençlerdefarkındalık 

oluşturarak tüm yaşamlarında bu projeyle kalıcı bir bilinçlendirme sağlamaktır. Böylece tüm 

insanlık için daha yaşanılır bir dünya söz konusu olacaktır.  

  

  
  

Bu projede tasarladığımız bir MÖP Kamyonu olacaktır. MÖP kamyonu çöp kutularından 

dökülen çöpleri tek haznede toplamayacak ve o çöpleri içine aldığı anda poşet renklerine 

göre kâğıt, plastik, cam, metal olarak ayıracak ve geri dönüşüm tesislerine ayrılmış bir 

şekilde ulaşacaktır. Görevli kişiler tarafından geri dönüşüm için vatandaşlara 4 ayrı poşet 
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dağıtılacaktır. Her renk bir atık grubunu temsil edecektir. Toplanılan atıklar ait olduğu poşete 

biriktirilecektir. Bu poşetler kamyona atılırken ait olduğu rengin haznesine atılacaktır.  

  

2.Problem/Sorun:  

  

  

 Mevcut geri dönüşüm yöntemlerinin eksik ve uygulanamıyor oluşu.  

 Bireylerin geri dönüşüm konusunda bilinçsiz olması.  

 Atıklardan elde edilen enerji tasarrufunun az olması   

 Geri dönüşümün geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamızda yetersiz kalması Geri 

dönüşüm tesislerinin sayılarının yetersiz oluşu.  

3.Çözüm  

  

Atık materyallerin kaldırılması için tercih edilmesi gereken yöntem, çevreye en az zarar verecek 

yöntem  

olmalıdır. Günümüz şartlarında atıkların en uygun kaldırma şekli ise atık içerisinde ekonomik  

değere  

sahip madde türlerinin geri kazanılmasıdır. Geri dönüşüm ve yine kullanım stratejilerini de  

kapsayan  



 

“geri kazanım” atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin birtakım işlemlerle başka 

ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. “Geri dönüşüm ”stratejisi ile de atıklar fiziksel ve/veya kimyasal 

işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak üretim sürecine sokulmaktadır. Geri 

kazanımın en etkin yolu olan “kaynakta ayırma ”sistemi ile geri kazanılabilir maddelerin ayrılarak 

değerlendirilmesi sağlanır. Ancak bu, çok iyi bilinçlendirilmiş bir toplum ve iyi bir organizasyon 

Gerektirmektedir. Projemiz, insanlık açısından daha yaşanılır bir dünyayı hedeflemektedir. MÖP 

kamyonu çöp kutularından dökülen karışık çöpleri tek haznede toplamayacak ve o çöpleri içine aldığı 

anda renk sensör yardımıyla cinslerine göre kağıt, plastik, cam, metal olarak ayıracak ve geri dönüşüm 

tesislerine ayrılmış bir şekilde ulaşacaktır.  

4.Yöntem  

  

  

  

                                                                  Resim 1  

  

                                                                Resim  2  

                                    

Projemizde kullanacagımız sistemde çöpler hem ağırlık olarak ölçülücek hemde kagıt,plastik, 

cam ve metal olarak ayrışıcaktır. Her bir atık farklı renkte poşette toplandığı için möp 

kamyonuna konulduğu anda renk sensörü tanıyarak o atık haznesine gönderecektir. 

Kamyonun arka bölümü renkli gökkuşağı gibi bölümlerden oluşacaktır. Bu bölümlerin her 

biri bir atık grubunu ifade edecektir. Kamyonun arka tarafından işleme başlayacağı merkezde 

yere 4 doğru uzanan yaklaşık 4 metrelik, 1 metre genişliğinde taşıma bandı çıkacaktır. Bu 
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bant üzerinde atıkların ayrı ayrı ince kanalları bulunacaktır. Plastik bir malzemeyi plastik 

kanalına atarak kamyonun dışından da görülebileceği plastik atık hanesine ulaşması 

sağlanacaktır. Diğer atıklar içinde aynı şekilde uygun kanala yerleştirme yapılacaktır. Yolu 

tamamlayan atık hanesine ulaşan maddeler o kutunun üzerinde bulunan kuvvetli preslenerek 

(basınçlanarak) mümkün olan en küçük hacime ulaşması sağlanacaktır. Böylece bir 

kamyonda daha fazla atık toplanmış olacaktır. Bu işleyiş ve banda yerleştirme işlemi atık 

kamyonunda görevli en az iki personel tarafından hedef kitlenin dikkatini çekmek üzere 

yönlendirmeler yapacaktır. Bu sistem için maddelere göre ayrılmış güçlü preslere, taşıma 

bandına ve kişilerin ne kadar atık topladıklarını ağırlıklarına göre hesaplayan bir yazılım 

yapılacaktır.. Bu yazılım ağırlık(basınç) sensörleri yardımıyla ve kişilerin hangi atıktan ne 

kadar katkı sağladığını, bunu her ay düzenli olarak takip edebileceği bir veritabanı yazılımı 

yapılacaktır. Ayrıca bu veritabanını görebilecekleri bir mobil yazılım sayesinde bireyler 

kendi kişisel takiplerini yapacaklardır. Belediye gibi özel veya kamu kuruluşlarıyla 

antlaşmalar yapılıp belirli bir puan veya ağırlığa göre ödüllendirme söz konusu olabilir. Özet 

olarak prototip bu projede 1 adet kamyon, 1 adet pistonlu motorlu taşıma bandı, maddeler 

için kamyonun arka tarafında ayrılan bölmeler ve her bölme için üzerinde baskı presi ve yine 

her bölme için alt tarafında önceki ve yeni gelen maddeleri tartan bir ağırlık basınç sensörüne 

ihtiyaç bulunmaktadır.   

5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü  

  

  

Doğayı korumak ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak istiyorsak geri 

dönüşüme öncelikle evimizden başlamalıyız. Atıkları kağıt, cam, plastik, metal vb. şekilde 

ayrıştırmalı bunu yaparken de çocuklarımızın daha bilinçli bireyler olması için örnek teşkil 

etmeliyiz. Küçük bir plastik parçası bile doğayı ciddi anlamda deforme etmektedir ve bu 

bilincin çocuklarımızda oluşması için Möp Kamyonu projesi hem bireyleri gözlemleyerek 

aktarım sağlamakta hem de geri dönüşüm bilincinin somutlaşmasına destek olmaktadır. 

Ayrıca kamyon arkasına ayrıştırılmış olarak getirilen atıklar türlerine göre renklendirilmiş 

kutulara alındıktan sonra taşıma bantları, robot kollar, pres sistemi yardımıyla ilgili toplama 

alanına depolanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Geri dönüşüme kazandırılan 

atık miktarı ağırlık ölçer yazılımlar sayesinde anında hesaplanabilecek ve toplam atık miktarı 

ise mobil yazılımlar ile görüntülenebilecektir. Gelecekte çocuklarımıza bırakacak temiz bir 

çevre için şimdi gerekli önlemleri almalı ve Möp kamyonunu harekete geçirmeliyiz.  

6.Uygulanabilirlik  

  

Möp kamyonunu her koşulda kullanabiliriz. Möpleri ayıklama yapması için tasarlayacağız.  

Daha çok belediyeler atık ve geri dönüşüm fabrikaları bu sistemi avantaj olarak kullanabilir. 

Ayrıca çocuklara dağıttığımız atık ayrıştırma poşeti çocuklara küçük yaşta çöplerini ayrıştırma 

farkını kazandıracaktır.  

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Malzeme  Adeti  Tutar(TL)  
  

Servo motor  4  10.77x4=43.  
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  

Möp kamyonu projemizin hedef kitlesi Dünya üzerinde ki tüm insanlardır. Teknolojinin hızla geliştiği 

dünyamızda geri dönüşüm konusunda yeteri kadar iyi seviyede olduğu söylenememektedir. Projemiz 

ile insanlar için temiz bir çevre bırakmakla beraber dünya üzerindeki ekosisteme de fayda sağlayıp 

canlıların devamlılığını arttırmayı planlamaktayız.   

9. Riskler  

  

Projemizi geliştirirken ortaya çıkabilecek önemli problemler, takım üyelerimiz tarafından beyin 

fırtınası ve araştırma metotlarıyla önceden tanımlanmıştır. Möp kamyonu büyük olduğu için her 

sokağa giremeyecektir. Bu soruna alternatif çözüm olarak daha önceden çöpler nasıl toplanıyor ise o 

şekilde toplanıp belirlenecek çöp aktarım merkezlerinde bu çöpler möp kamyonlarına aktarılacaktır.  

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek başlıca riskler; korona virüsün proje geliştirme sürecini 

zorlaştırması, kullanılacak malzeme fiyatlarının artması üretim planlamasında mevcut parametrelerin 

yanında ortaya çıkabilecek yeni parametrelerin iş yükünü artırarak proje zaman planlamasını olumsuz 

yönde olarak belirlenmiştir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Tespit edilen problemler detaylıca analiz edilmiş olup ve olası risklerin etkilerini en aza indirmek için 

alacak tedbirler olasılık etki matrisi ile açıklanmıştır. Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların 

(risklerin) tespit edilmesi gerekmektedir.  

 Coronavirüs tehlikesinin tekrar yaygınlaşması olasılığı3, çalışma şartlarını zorlaştırıcı 

etkisi4 olup risk puanı 2*4=8olarak hesaplanmıştır. Böyle bir riskin gerçekleşmesi 

durumunda evden çalışma araçlarının daha etkin kullanımı ve online çalışma metotları 

devreye alınacaktır.  

 Kullanılacak malzeme fiyatının artması projeyi hazırlanırken ortaya yeni parametreler 

çıkma olasılığı 5, bunun yazılım geliştirmeye zorlaştırıcı etkisi 3 ve hesaplanan risk 

puanı 15dir. Böyle bir durumda yeni parametrelerin üretim planlamasına etkileri hızla 

araştırılacak ve bu parametreler sisteme eklenecektir.  

  



9  

10.Kaynaklar  

  

  

• Hanay Ö, Nacar Koçer N. Elazığ kenti katı atıkları 

geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi. Fırat 

Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 2006; 18(4): 

507-11.  

• Erten S. Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre 

eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi 

2004; 65(66): 1-13.  

• Karataş A, Aslan G. İlköğretim öğrencilerine çevre 

bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: 

Ekoloji temelli yaz kampı projesi örneği. Zeitschrift 

für die Welt der Türken Journal of World of Turks 

(ZfWT) [online].2012; 4(2): 1-18.  


