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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

     Kar yağışı ve buzlanma, karayollarında trafik seyri ve güvenlik bakımından önemli sorunlara 

neden olmaktadır. Kar ve buzun etkili olduğu bölgelerde, sürtünme kuvveti azalmakta, can ve mal 

kayıplarına neden olan trafik kazaları meydana gelmektedir. Kar ve buz mücadelesinde en sık 

kullanılan yöntemler küreme, tuzlama, kum ve kimyasal madde uygulanmasıdır. Ancak bu 

yöntemler kar yağışı veya buzlanmadan sonra uygulandıklarından kaplama-buz arasındaki bağın 

çözülebilmesi için daha çok madde gerektirmekte, yollarda tıkanıklığa ve işletme hızında azalmaya 

neden olduğu gibi insan sağlığı ve çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir.  

Hava koşullarına göre buz çözen sprey sıkan sistem, sıcaklık sıfırın altına düşünce sensörler 

yardımıyla yol kenarındaki spreyden çözelti fışkıracak. Özellikle köprülerde yolun donmasını 

engellemek ve akıllı sistemler sayesinde kazaları önlemek amaçlanmıştır. Sprey yöntemi, yola 

belirli aralıklarla yerleştirilen sensörler, sıcaklıklarının tespit edilmesi ve bu sıcaklık değerleri 

kritik değerlere ulaştığı anda buz oluşumuna imkân vermeden otomatik bir sistemle kimyasal 

maddelerin yola püskürtülmesi esasına dayanmaktadır. Böylece daha az kimyasal madde 

kullanılarak anında yapılan müdahaleyle buzlanmadan kaynaklanan kaza riski azaltılmakta ulaşım 

sistemlerinde gecikmelerin meydana gelmesi engellenmektedir. Aynı zamanda proje 

başvurumuzdan sonra yaptığımız çalışmalarda şunu gördük ki sıcak havalarda da asfaltta yaşanan 

olumsuzluklara karşı yapılmış çalışma olmaması projemizi bu konuda da geliştirmeyi amaçladık. 

 

2. Problem/Sorun: 

   Karayollarındaki özellikle köprülerdeki buzlanma sonucu meydana gelen olumsuz durumların 

etkisini azaltmak için yapılacak sistem buzlanmayı engelleyerek kazaları ve gecikmeleri 

engellemek temel amaçtır. Özellikle kış mevsiminde altı boş olan köprülerin daha tehlikeli olması 

nedeniyle projemizin ana odağı köprülerdir. Yapacağımız çalışmada köprülü kavşaklarda kışın 

buzlanma sonucu araçların köprüyü çıkamaması nedeniyle yaşanan aksaklıkları gidermeye 

çalışacağız. Daha önce benzer buz çözen yol sistemleri yapılmasına karşın bizim yapmak 

istediğimiz çalışma daha çok köprülerdeki sıkıntıları çözmektir. Ayrıca diğer yapılan çalışmalarda 

zemine ve asfaltın altına yapılan püskürtme sistemleri yapılıyorken bizim çalışmamız yol 

kenarlarına koyulacak sensörler ve solüsyon püskürtme depoları ile yapılacaktır. Eskişehir de 

çevre mahalleleri merkeze bağlayan birkaç köprüde yapılan ön izlemede bu sorun göze 

çarpmaktadır. Yapacağımız sistem yol kenarına yapacağımız bir meteoroloji istasyonu sayesinde 

veriler ana işlemciye aktaracak ve belirlenen hava koşullarının altına düştüğünde veya çıktığında 

köprü kenarlarına yerleştirilen solüsyon depoları püskürtme yaparak yolun uygun şartlara 

gelmesini sağlayacaktır. Bu da hem yazın hem kışın ulaşımın aksamasını ve bazı olumsuz 
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durumların yaşanmasını engelleyecektir. Bu sistem aynı zamanda duraklarda ve üst geçitlerde de 

kullanılabilir. Yapacağımız ekonomik sistem bir kereliğine yapılarak sadece ucuz bir bakım 

gerektiriyorken aşağıdaki resimlerde de görüldüğü üzere buzlanmalarda ve kar yağışı sırasında 

birçok insana gerek duyulmakta ve zamanında müdahale konusunda çok geç kalınabilmektedir. 

Ayrıca sıcak havalarda meydana gelen asfalt erimeleri de birçok kazaya neden olması bizim 

projemizin çözüm aradığı önemli problemlerdendir. 

  

 
3. Çözüm 

     Köprülerdeki ve yollardaki (duraklarda ve üst geçitlerde de) buzlanma ve sıcak havalardaki asfalt 

erimelerine karşı piyasada satılan solüsyonlardan temin ederek yol kenarlarına ve köprü kenarlarına 

yapılacak olan püskürtme sistemi, sensörlerin yolladığı sinyaller sayesinde devreye girerek yaşanan 

ulaşım sorunlarına engel olacaktır. Ayrıca yüksek yaya geçitlerinde de kullanılabilecek olan bu 

püskürtme sistemi hem zamandan hem insan gücünden tasarruf sağlayarak çok ekonomik olacaktır. 

     Aynı sistem kullanılarak soğuk havalarda depoya solüsyon koyarak olası buzlanma önlenecek; sıcak 

havalarda ise depoya eklenen çözelti sayesinde asfaltların erimesi engellenecektir. Böylece tasarlanan 

püskürtme sistemi ile ortaya çıkan iki farklı soruna tek bir sistemle çözüm sağlanmış olacaktır. Bu da 

projemizin ekonomik yönünü daha da arttırmaktadır. 

4. Yöntem        

➢ Projemizi oluşturan problem belirlendikten sonra şekil 1’de belirtildiği gibi çizimi 

yapılmıştır. 
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                                                       ŞEKİL 1: Proje Çizim Şeması 

➢ Çizimi gerçekleştikten sonra prototipin yapımı için gerekli olan malzemeler hazırlanmıştır. 

➢ Öncelikle MDF bir zemin hazırlanmış. Üzerine de lazer kesim fleksiden oluşturulan köprü 

konulmuştur. Daha sonra köprü kenarlarına püskürtme sistemini oluşturmak için su 

hortumu, T boru ve enjektör iğneleri kullanılmıştır. Enjektörlerden oluşan sistem arduino 

sistemine bağlanmadan önce test edilmiş ve olumlu sonuç alınmıştır. Yolun her iki ucuna 

sıcaklığı algılaması için LM35 sensörleri yerleştirilmiştir. 

       

➢ Püskürtme sisteminin enerji kaynağı olan akü ve motorlu depo haznesi MDF’nin altına 

sabitlenen sandık kutunun içine, takıp çıkarılabilecek şekilde monte edilmiştir.  

                                               

➢ Bütün bu işlemlerden sonra prototipimiz görsel olarak son halini almıştır. 
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➢ Prototipimizi oluşturduktan sonraki son işlemimiz devremizi kurduktan sonra arduino 

programında kod algoritmasını oluşturmaktır. Kod algoritmasında ilk olarak sensörü 

bağladığımız bağlantı devreye sokularak LM35 sıcaklık sensörünün ortamın sıcaklığını 

ölçmesi sağlanacaktır. Projemizin temelindeki buzlanmayı önlemek amacıyla sensörün 

havanın 0oC derecenin altına düşünce sistemi devreye sokması için kod yazılacaktır. Çünkü 

sıcaklık 0oC derecenin altına düşünce yerlerde şeffaf buzlanma başlamaktadır. Sıcaklığı 

algılayan sensör yazılan kodla püskürtme sistemimize uyarı göndererek sistemin devreye 

girmesini sağlayacaktır. Değişken olarak hazırlayacağımız zaman aralığında sistem 

depodan aldığı solüsyonu enjektör uçlarından yola püskürtecektir. Burada ayarlayacağımız 

zaman aralıkları;  

            *Depodan alınan solüsyonun yola püskürtülme süresi 1 saniye,  

                        *Püskürtülme işleminde bekleme süresi de 5 saniye olarak belirlenmiştir. 

              Bu işlem birkaç kere tekrarlandıktan sonra sistem ayarlanan kod ile belirlenen sürede   

            devre dışı kalacaktır.                        

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Daha önce de belirttiğimiz gibi benzer çalışmalar yapılmış olsa da bizim çalışmamız:  

- Sıcak havalardaki ulaşım sorunlarına da çözüm bulmaya çalışması,                                                                        

-     Asfaltın altına yapılan pahalı ve ilk yapım aşamasında yapılması gereken değil de sonradan yol 

kenarlarındaki korkuluk veya orta kaldırımlara yapılacak olan daha ekonomik ve pratik bir sistem 

olması,                                                                                                                                                         

-   Üst geçitlere de çok rahat yapılabilecek olması, gibi yenilikçi yönleri ile projemiz diğer 
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çalışmalardan ayrılmaktadır. Tasarlanan sistem sayesinde tek bir donanım ile iki farklı sorun 

çözülecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

   Çoğunlukla karasal iklimin hüküm sürdüğü ülkemizde kara yolu ulaşımını, aksatmadan güvenli bir 

şekilde sağlayabilmek amacıyla kar ve buz mücadelesinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak projemiz 

geliştirilmiştir. Projemiz Türkiye’deki buzlanmadan kaynaklanan trafik kazalarını önlemek 

amacıyla tasarlanmıştır. Hem köprülerde hem üst geçitlerde çok rahat ve ekonomik olarak 

uygulanabilir. Projemiz çok önemli bir sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Yazılımsal 

donanımlarla desteklenen projemiz, teknolojinin trafik üzerinde de uygulanmasını sağlayacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanacağımız malzemelerimizin listesi aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

Projemizle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların gösterildiği zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir: 

 

 

MALZEMENİN 

ADI 

 

  FİYAT 

 

MALZEMENİN 

ADI 

  

  FİYAT 

  Arduino Uno      35TL  Breadboard         10TL    

  LM35(2 Adet)      18TL 
 Lazer Kesim 

Fleksi 
     30TL 

 Motorlu Depo 

Haznesi 
     50 TL 

Ham MDF Lazer 

Kesim 

 

     20 TL   

 Akü(12v) 
     50TL 

  

Enjektör İğnesi(6 

Adet) 
      3TL  

 Arduino 

Role(12v) 
     10TL 

 

 
    

 Su Hortumu(1 

metre) 
     5TL   

Su Fıskiye T 

Boru(9 Adet) 
     9TL   

 
TOPLAM 

TUTAR 
   240TL 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Problemin Tespiti    X                      

Literatür taraması 
   X    X                     

Verilerin Toplanması ve Analizi         X               

Proje Ön Değerlendirme  

Raporu Yazımı       X     

Malzemelerin Temini 
          X    

Prototip Yapımı ve Test Edilmesi        X      X   

Proje Detay Raporu Yazımı          X   

Prototipin Geliştirilmesi            X       X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz trafikte araç kullanan tüm sürücüleri kapsamaktadır. Buzlanmadan kaynaklanan ya da 

asfalt erimelerinden kaynaklı yaşanan sıkıntıları yaşayan sürücüler ve araç sahiplerine hitap eden 

bir projedir. 

 

9. Riskler 

 

10. Kaynakça  

            Ahmetzade,P.,Yılmaz,M.,Yılmaz,M.,Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve 

Ekonomik Yeni Yöntemler,Fırat Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü,Elazığ. 

 

           Ağar,E.,Kutluhan,S.,Karayollarında Kış Bakımı-Kar ve Buz Kontrolü,İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası 

Bülteni,76.sayı.  

 

           Özdemir,E.,Karayolu Üstyapılarında Buzlanmayla Mücadelede Isıtılmış Agrege Kullanımı,Süleyman Demirel 

Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Bölümü,Yüksek Lisans Tezi,Isparta,2011. 

 

            Karayolu Bakım El Kitabı, KGM Bakım Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara,1998. 

  

            Varış,M.,Karayolları Esnek Üstyapılarında Buzlanma ile Mücadele Yöntemleri, Süleyman Demirel 

Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi,Isparta,2007. 

 

             Okur,A.,Kara Yollarında Kar ve Buz Mücadelesinde Kullanılan Modern Yöntemlerin Ülkemizde 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans 

Tezi,Eskişehir,2008. 

 

            https://www.afad.gov.tr        https://www.robotistan.com            https://www.mgm.gov.tr 

   

 

 

            RİSK 

 

 

RİSKİN 

OLMA  

İHTİMALİ 

 

 

RİSK 

SEVİYESİ 

 

 

ÖNLEME/ÇÖZÜM 

 

 

ÇÖZÜMDEN 

SONRA RİSKİN 

OLMA 

İHTİMALİ 

 

 

RİSK 

SEVİYESİ  

 

 

 

 

 

Kimyasal maddeler 

yolun zeminine, 

çevreye zarar 

verebilir. 

 Mümkün Yüksek 

Potasyum asetat 

kimyasalı kullanıldığında 

herhangi bir sıkıntı 

yaşanmayacaktır.. Çünkü 

potasyum asetat 

korozif(aşındırıcı, yakıcı, 

çürütücü) değildir, 

toksik(hücrelere ve 

yaşayan dokulara 

kimyasal, biyokimyasal 

ya da radyoaktif nitelikte 

zarar veren her türlü 

madde) değildir. 

  Çevre ve insan sağlığı 

için herhangi bir tehdit 

oluşturmadan güvenle 

kullanılabilir. Ayrıca 

potasyum asetat sıvı bir 

kimyasal olduğundan zor 

anlarda bile uygulanması 

kolay ve zahmetsizdir. 

 Olasılık dışı  Düşük  

https://www.afad.gov.tr/
https://www.robotistan.com/
https://www.mgm.gov.tr/

