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1- Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje fikri birebir yaşamış olduğumuz soruna çözüm üretme düşüncesiyle oluştu. Şehrimizde 
kar yağışı olduğunda belediye ekipleri kazaları önlemek ve ulaşımı aksatmamak için öncelikle 
yoldaki karları yol kenarlarına dolayısıyla kaldırımlara süpürerek yolu açmakta. Yol kenarında park 
etmiş araçlar var ise bu durumda hem araçlar zarar görebilmekte hem de yol açma işlemleri daha 
güçleşmekte. Yoğun kar yağışlarında bu işlem çok vakit almakta. Yollar açılmış olsa bile bu sefer 
kaldırım ve yol kenarlarının temizlenmesine başlanmakta ve yine çok fazla zaman, emek ve maddi 
kayıplar oluşmakta. Eriyip tekrar donarak buz haline gelmiş bu karlar haftalarca kamyonlara 
doldurularak boş arazilere taşınmakta. Biz bu sorunu çözmek için yaptığımız çalışmada temizlik 
aşamasında bu karların anında eritilerek sıvı hale getirilmesi, (KAR BUZ ERİTME SİSTEMİ, 2021) 
yollarda bulunan yağmur drenaj kanallarına veya kanalizasyon bağlantılarına verilerek karın anında 
ortadan kaldırılmasını sağlamayı hedefledik. Bu sayede zamandan, emekten ve paradan tasarruf 
sağlanırken aynı zamanda vatandaşlarımızın araç trafiğine ve yaya trafiğine çok büyük bir konfor 
sağlanmış olacaktır. 

 
Fotoğraf  1- Yol Temizliği 

 
Fotoğraf  2- Kaldırım Temizliği 

2- Problem Durumunun Tanımlanması: 

Projenin hayata geçirilmesi en başta şehir içi karla mücadele işlerinin çok ekonomik, çok 
hızlı, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Yaklaşık 7 ila 10 kamyon kar şehir 
dışına taşınırken eritilme sonucunda bu miktar tek bir tanker ile taşınabileceği gibi drenaj kanalı 
veya kanalizasyon borusu mevcut ise taşıma işlemine de gerek kalmayacaktır. 

Ayrıca dünyamız adım adım su savaşlarına doğru giderken bu eritilen karların çevreci bir 
şekilde filtre edilerek geri dönüşümü de mümkündür. 

Mevcut uygulamada ilk önce yağan karların buz tutarak trafiği olumsuz etkilememesi için 
tuzlama veya kimyasal solüsyon kullanımı yapılmaktadır. Daha sonra bu karlar iş makinaları ile yol 
kenarlarına, kaldırımlara sıyırılmaktadır. Bu işlem kar yağışı sürdüğü müddetçe devam etmektedir. 
Daha sonra yağışlar durduğunda yol kenarlarına ve kaldırıma birikmiş olan bu karlar iş makineleri 
ile kamyonlara doldurularak şehir dışına veya boş alanlara götürülmektedir. (KAR & BUZ ERİTME 
SİSTEMLERİ, 2018) Bu işlemler hem çok fazla emek ve zaman almaktadır hem de çok fazla 
maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca bu süreç boyunca kaldırımlar da yaya trafiğini engelleyecek şekilde 
kar ve buz yığınları ile kaplı kalmaktadır. Projemizde kullandığımız yöntemin benzeri askeri 
amaçlarla kullanım suyu elde etmek için kırsal alanlarda kullanılabilmektedir. Ülkemizde benzer bir 
çalışmaya rastlanmamakla birlikte çok yoğun kar yağışı olan bazı ülkelerde de benzer yöntemler 
kullanılmaktadır. 
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3- Çözüm Önerileri  

Proje fikrimiz konusunda araştırma yaparken askeri amaçla su temini için benzer sistemleri 
gördük ve projemizin yapılabileceğine kanaat getirdik ve çalışmamıza başladık. Ayrıca Norveçi’in 
başkenti Oslo’da karların toplanılarak deniz içerisinde yapılan bir tesiste eritilip temizlendikten 
sonra denize karıştırıldığını gördük. (Oslo Kar Eritme Sistemi, 2012)  Amerika’da da benzer bir kar 
eritme sistemi kullanılmaktadır. (Amerika Karı Nasıl Eritiyor?, 2016) Bu karla mücadele sorununun 
çözümü için kullanılacak cadde/sokağın genişliği, trafik yoğunluğu ve kar yoğunluğuna bağlı olarak 
iki farklı şekilde çözümümüz söz konusudur. Esasında projemiz temek olarak kar ve buzları çok 
hızlı bir şekilde eritecek ve su haline getirecek özgün bir makine yapımıdır. Ancak yukarıda 
belirttiğimiz gibi iki farklı konsept ile çözüm sağlamaktayız. Bunlar; 

3.1 Portatif kar ve buz eritme makinesi (Karsu-Portatif) 

Bu sistemde Karsu-Portatif kullanılacağı cadde veya sokağın uyun bir yerine kurulumu 
gerçekleştirilir ve su çıkış vanaları drenaj hattına veya kanalizasyon hattına bağlanır. İş 
makinaları topladıkları kar ve buzları getirerek cihazın içerisine boşaltır. Bu şekilde hızlıca 
eritilen kar ve buzlar anında bertaraf edilmiş olur.  

3.2 Entegre mobil kar ve buz eritme makinesi (Karsu-Mobil) 

Karsu-Mobil kar savuran benzeri bir araca entegre edilerek toplanan kar anında eritilmekte 
ve kendi tankı doluncaya kadar temizliğe devam edebilmektedir. Hazne dolduğunda ise en yakın 
drenaj sistemine boşaltımı yapılıp tekrar çalışmaya devam edebilmektedir. 

 

 
Fotoğraf  3- Kar Savuran aparatı 3D modeli 
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4- Yöntem Açıklaması 

Karsu kar ve buzun hızlıca eritilebilmesi için kendi özgün tasarımına sahiptir. Temizleme 
işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için erimenin çok hızlı gerçekleşmesi kritik öneme sahiptir. 
Ayrıca eritme işlemleri esnasında kar ile birlikte taş vb yabancı maddeler de karışabileceği için 
bunların sisteme zarar vermesini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

 
Fotoğraf  4- KARSU Prototip 3D Çizimi 

1- Sıcak su devir daim pompası 
2- Isıtıcı tabla 
3- Ön filtreleme ızgarası 
4- Su püskürme delikleri 
5- Hazne boşaltım pompası  
 
Karsu Eritme işlemi için hava ısıtma su ısıtma ve sıcak su püskürtme yöntemleri birlikte 

kombine bir şekilde kullanılacaktır. 

4.1 Hava Isıtma 

Karsu-Mobil makinasında kar savuran aracılığı ile hazneye dökülen karlar sıcak hava 
perdesinden geçirilerek hem ön erimenin başlaması sağlanmakta hem de iç ısının kaybolması 
engellenmektedir. Bu sayede karın bir kısmı ilk aşamada eritilerek diğer eritme sisteminin daha 
hızlı bir şekilde eritme gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

4.2 Su ısıtma 

Karsu-Mobil ve Karsu-Portatif araçlarımızda eritme işlemi başlamadan önce haznenin 1/10 
kadarı tuzlu su ile dolu durumdadır. Bu su zeminde bulunan ısıtıcılar vasıtası ile yaklaşık 80 
derece sıcaklıkta tutulmaktadır. Hazneye dökülen karlar bu su ile temas ettiği anda erime çok 

5 
1 

3 

2 
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hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca bu su  ısısı 80 derecenin altına düştüğü anda ısıtıcılar 
devreye girerek suyun tekrar ısıtılması sağlanmaktadır. (Arduino ile sabit sicaklikta kalabilen 
bardak, 2020)  

4.3 Sıcak Su Püskürtme 

Hazne zemininde bulunan sıcak tuzlu su devir daim pompaları aracılığı ile haznenin üst 
kenarlarından hazneye yeni giren kar ve buzların üzerine püskürtülerek erime işleminin hem 
alttan hem de üstten gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede erime işlemi olabildiğince 
hızlandırılmış olacağından dolayı daha az enerji ile daha çok alan kısa sürede kar ve buzlardan 
temizlenmiş olacaktır. 

 
Fotoğraf  5- Devre Şeması 

5- Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kar eritme ve kar suyu kullanımı askeri amaçlar ile yapılmakta (Kardan Su Elde Etme 
Sistemi, 2017), hatta bazı ülkelerde sokak temizliği içim toplanan karların da kamyonlar ile taşınarak 
eritilmesi sağlanmakta. Ancak bizim aracımız gibi portatif ve mobil bir sistem bulunmamakta. Karın 
eritilme sistemi ve çalışma prensibi tamamen kendi özgün tasarımımızdır. Projemiz tamamen yerli 
olarak kendi imkânlarımız ile geliştirilebilecek ve ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sunacak bir 
projedir. Elektronik aksamında yerli ve milli üretim olan Deneyap kart (Deneyap Kart, 2021) ve 
sensörler kullanılacaktır. Prototip çalışması kendi çizimlerimiz ile 3d yazıcı kullanılarak 
yapılacaktır. Projemizin ülkemizde herhangi bir kullanımı mevcut değildir. Benzer örnekleri 
yurtdışında olmakla beraber projemizde kullandığımız yöntem tamamen özgün ve yenilikçi bir 
yaklaşımdır. Mevcut kar temizleme yöntemlerinde temizlik işlemleri yol açma, kaldırım temizleme, 
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karların taşınması şeklinde üç aşamada yapılırken bizim projemizde ise tek seferde ve kaldırımları 
kar ile doldurmadan yapılabilmektedir. Ayrıca geleneksel yöntemlerde 7-10 kamyon ile taşınan kar 
miktarı geliştirdiğimiz proje sayesinde 1 kamyon veya tanker ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu da 
zamandan, emekten ve yakıttan en az 5 kata kadar tasarruf sağlamaktadır.  

Projemizde kullandığımız eritme sistemi sensörler aracılığı ile çalışmaktadır. Tamamen yerli 
yazılımı sayesinde akıllı bir sistem olup birçok işlem otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.  

Projemizde oluşturacağımız prototipte deneyap karta bağlı olarak ısıtıcı tabla, su pompaları, 
su seviye ölçer, sıcaklık ölçer, rezistans teli, fanlar, alüminyum hazne, çeşitli güç kaynakları 
(Adaptör, li-po pil,vb.) ve 3d baskı ile üretilmiş parçalar kullanılacaktır. Prototip ısıtma sistemleri 
(Heatbed Isıtıcı Tabla, 2022)için li-po pil kullanılacaktır ancak gerçek ürünlerde araca monte 
edilecek bir 5KWA jeneratörün (APD 13 A Jeneratör, 2017)gerekli enerjiyi sağlayacağı 
düşünülmektedir. Özgün yazılım ve sensörler ile otomatik boşaltım, otomatik su püskürtme, 
otomatik ısıtma gibi akıllı ve otonom çalışma sağlanacaktır. 

6- Uygulanabilirlik  

Projemizi tamamen kendi özgün fikrimiz ile ürettik ancak literatür taramaları ve internet 
araştırmalarımızda ülkemizde böyle bir ürünün olmadığını ancak benzer uygulamanın Norveçte 
yapıldığını (TIMEX Filtration, Snow Melter Norway, 2016) hatta ticarileşmiş ürünlerin olduğunu 
gördük. Bu nedenle ürünümüzün uygulanabilirliği ve ticarileştirilmesi açısında bir engel 
bulunmamaktadır.  

Ürün geliştirilmesi esnasında yaşanabilecek bazı riskler ve çözüm önerileri ayrıca riskler 
bölümünde belirtilmiştir. 

7- Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototip uygulaması için deneyap kart ve sensörlerin yanında bazı imalatlar gerekmektedir. 
Bu imalatların başında sistemin kurulacağı alüminyum hazne gelmektedir. Bunun için sanayi 
bölgesinde alüminyum doğrama ile hazne yaptırılacaktır. Hazne, 3D baskı ve elektronik aksam için 
gerekli malzeme ve maliyet tablosu aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Diğer muhtelif giderler ile 
birlikte prototip maliyetimiz 2500₺ civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tablo 1- Tahmini maliyet ve malzeme tablosu 

Sıra No Ürün Adı Br.Fiyat Adet Tutar 
1 Deneyap Mini  ₺    82,00  2  ₺           164,00  
2 Ender 3 V2 Heatbed Isıtıcı Tabla  ₺  380,00  1  ₺           380,00  
3 Mini Dalgıç Pompa 6V 120 Litre/Saat  ₺    29,00  4  ₺           116,00  
4 4WD Mobil Arazi Robot Platformu  ₺  196,00  1  ₺           196,00  
5 7.4V Lipo Pil 1600mAh  ₺  343,00  1  ₺           343,00  
6 3.7V Lipo Pil 1400mAh  ₺  137,00  1  ₺           137,00  
7 Su Geçirmez DS18B20 Dijital Isı Sensörü  ₺    39,00  1  ₺              39,00  
8 Su Seviyesi Sensörü / Yağmur Sensörü  ₺    10,00  1  ₺              10,00  
9 Su Seviye Anahtarı - Su Seviyesi Sensörü  ₺    43,00  1  ₺              43,00  

https://www.robotzade.com/urun/deneyap-mini
https://www.robotzade.com/urun/ender-3-v2-heatbed-isitici-tabla
https://www.robotzade.com/urun/mini-dalgic-pompa-6v-120-litre-saat
https://www.robotzade.com/4WD-Mobil-Arazi-Robot-Platformu-Kirmizi,PR-1329.html
https://www.robotzade.com/urun/7-4v-lipo-pil-1600mah
https://www.robotzade.com/urun/3-7v-lipo-pil-1400mah-drone-pili
https://www.robotzade.com/Su-Gecirmez-DS18B20-Dijital-Isi-Sensoru,PR-247.html
https://www.robotzade.com/Su-Seviyesi-Sensoru-Yagmur-Sensoru,PR-498.html
https://www.robotzade.com/Su-Seviye-Anahtari-Su-Seviyesi-Sensoru,PR-499.html
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10 5V - 2 Kanal Solid State Röle Kartı (5V 2A)  ₺    63,00  1  ₺              63,00  
11 3D Baskılar  ₺  300,00  1  ₺           300,00  
12 Alüminyum Hazne İmalatı  ₺  500,00  1  ₺           500,00  
 TOPLAM    ₺        2.291,00  

 

Tablo 2- Proje Zaman Çizelgesi 

  

8- Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Problemden hem taşıtlar hem de yayalar etkilenmektedir. Ancak problemin çözüm 
sorumluluğu yerel yönetimlere aittir. Bu nedenle projenin hedef kitlesi meskun mahalde karla 
mücadele yapan kurum ve kuruluşlardır. Bunlar ülkemizde Büyükşehir, İl ve İlçe belediyeleri ile İl 
özel idareleridir.  

Projenin yararlanıcıları ise tüm yayalar ve araç kullanan vatandaşlardır. Ayrıca projenin 
hayata geçmesi ile vatandaşlarımızın konforu artarken aynı zamanda hem tasarruf sağlanacak hem 
de çevreci bir çözüm sağlanmış olacaktır.  

9- Projenin Riskleri  

Tablo 3- Risk Olasılık ve Etki Tablosu 

  Risk 
Riskin  
Olma  

İhtimali 

Risk  
Seviyesi Önleme/ Uyarı /Çözüm (B-Planı) 

 Çözümden 
Sonra Riskin 

Olma 
İhtimali 

Yeni Risk  
Seviyesi 

Sisteme atılan 
kar ve buz kütlesi 
içerisinde 
bulunabilecek taş 
vb yabancı 
maddeler 
sisteme zarar 
verebilir. 

Olası Yüksek 

Hazne üzerine 20cm X 20cm ızgara 
sistemi ile çok büyük parçaların 
zeminde bulunan ısıtıcı sistemlere 
zarar vermesi engellenecektir. Ayrıca 
erime işleminden sora oluşan sıvı 
püskürtme haznesine geçmeden önce 
kaba, orta ve hassas filtreleme 

Olasılık Dışı Düşük 

AYLAR

HAFTALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROJE YÖNETİMİ

AR-GE ÇALIŞMALARI

DETAY RAPORU

3D PROTOTİP TASARIMI ve KODLAMA

DEVRE TASARIMI

TEST ve REVİZYONLAR

SUNUM HAZIRLAMA ve PROVALAR

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

https://www.robotzade.com/urun/5v-2-kanal-solid-state-role-karti-5v-2a
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sisteminden geçerek aktarılacağı için 
sorun teşkil etmeyecektir. 

Eritme hızının 
araç ilerleme 
hızından düşük 
kalması 
durumunda 
hazne çabuk 
dolabilir. 

Mümkün Orta 

Haznede bir miktar su bulunacağı için 
erimese dahi içerisine atılan karlar 
hacimsel olarak yer kaplamayacaktır. 
Ancak yine de su seviye göstergesi ile 
böyle bir durumda operatör 
bilgilendirilmesi yapılarak ilerleme hızı 
düşürülecektir. 

Olasılık Dışı Düşük 

Araç önüne 
takılacak kar 
savuran 
aparatının 
dönüşlerde 
zorlanması 

Mümkün Orta 
Dönüşlerde aparatın kapatılarak 
sadece düz ilerlemelerde kullanılması 
ile problem giderilebilecektir. 

Olasılık Dışı Düşük 
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