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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Küresel ısınma ya da diğer adıyla iklim değişikliği karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların 

atmosfer yüzeyinde birikerek sera etkisi yaratması olarak tanımlanmaktadır. Bunun 
sonucunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok daha altında ya da çok daha üstünde 
seyretmektedir. Ülkemizde bu kış oldukça 
çetin geçmiştir. Birçok köy, kasaba 
beldeye kardan dolayı ulaşılamazken 
birçok şehirlerarası yol ve otoban 
saatlerce kapalı kalmıştır. Belediyelerin 
karın yağmasından önce aldığı önlemler 
yetersiz kalmış ve birçok insan bu 
durumdan olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
Kar sonrası buzlanma sebebiyle birçok 
kaza meydana gelmiş ve can kayıpları 
yaşanmıştır. Bu problemden yola çıkarak 
aklımıza gelen güzel bir fikri projeye dökme fırsatı Teknofest tarafından bize verilmiştir. 

Projemizle, ülke genelinde kar yağışı öncesi ya da sonrası yollarda oluşan buzlanmalara 
ve bunun sonucunda oluşan trafik tıkanmalarına karşı hali hazırda var olan tuzlama 
tekniğinin daha yenilikçi ve modern bir varyasyonunu ele almaya çalıştık. Belediye 
ekiplerinin kar öncesi yollara manuel olarak gerek kamyonlarla gerek traktörlerle tuz 
serptiğini haberlerden veya canlı olarak görmekteyiz. Ne yazık ki bu yöntem hem zaman 
açısından hem insan gücü açısından hem de maliyet açısından oldukça masraflıdır.     
Projemizle bu faaliyetleri gerçekleştirecek, yolun kenarlarından  açılan bir kapak sayesinde 
150 derecelik açıyla direk yolun yüzeyine tuz-su (Brine) çözeltisi püskürtecek cihazlar 
yerleştirmeyi planlıyoruz. 

Projemiz iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım mekanik ikinci kısım ise elektronik ve 
yazılımdır. Mekanik kısımda prototip üzerinde kullanacağımız çözelti haznesi, servo 
motorlar, sensörler ve püskürtme sistemi (prototip için otomatik püskürtmeli oda spreyi 
motoru kullanılacaktır) bulunmaktadır. Elektronik ve yazılım kısmında ise sıcaklık-nem 
sensörü, GPS ve iletişim modülü (yol kenarındaki sensörler alınan konum ve sıcaklık-nem 
verilerini ana istasyona gönderecek olan RF modülü), mikroişlemci olarak tercih ettiğimiz 
DENEYAP kart (tedariki yapılmış ve denenmiştir) ve kodlama bilgisi yer almaktadır.  

Projenin prototip mekanik kısmı 3D tasarım programında (FUSION 360) çizilmiş ve 
gerekli 3D dosyaları stl dosya biçiminde 3 boyutlu yazıcı için hazır hale getirilmiştir.  

Görsel 1:Elle Tuzlama Tekniği 

Görsel 3: Prototip Cad Görüntüleri 1 Görsel 2: Prototip Cad Görüntüleri 2 



 

Yazılım ve kodlama kısmı ise özetle şöyle çalışmaktadır:  
Sıcaklık-nem sensöründen gelen sıcaklık ve nem verisi DENEYAP karta 

gönderilecektir. Kart içerisine 
yükleyeceğimiz kod algoritması bu veriyi 
yorumlayıp sıcaklığın 0 derecenin altına 
düştüğünü tespit edecektir. Ayrıca yağmur 
sensörü yağışın başladığı bilgisini karta 
iletecektir. Tüm bu veriler toplanıp 
DENEYAP karta bağlı pinler ile servo 
motor ve püskürtme motorunu harekete 
geçirecektir. Böylelikle çözelti haznesinde 
bulunan tuzlu – su (Brine) yola püskürtülecektir. 

 
2. Problem/Sorun: 

Her yıl kış mevsiminde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları, buzlanma nedeniyle 
kaza yapan araçları, oluşan bu doğal afet sonucu belediye ve karayollarının nasıl çaresiz 
kaldığını ne yazık ki yazılı ve görsel basın, sosyal medya gibi mecralardan duymaktayız. 
Bu gibi sorunlar bizim projemizin temel fikri ve ana sorunsalı olmuştur. 

Bu projenin ortaya çıkmasında etkili olan problem durumları şunlardır;  
 Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskini en aza nasıl indirebiliriz? 
 Buzlanma sonrası oluşabilecek trafik kazalarını nasıl azaltabiliriz? 
 Hali hazırda kullanılan tuzlama tekniğini nasıl geliştirebiliriz? 
 Tuzlama tekniğine alternatif nasıl bir teknik geliştirebiliriz? 

Ne yazık ki her yıl bu sorunları duyuyoruz. Kar yağışı sonrası yaşanan bu problemlerin 
bir nebzede önüne geçmek istedik. Hali hazırda kullanılan mevcut tuzlama sisteminin 
ülkemizde de uygulandığını görmekteyiz. (Karayolları Kar ve Buzla Mücadele Rehberi) 
Uygulanan bu sistemin avantajlı 
olmasının yanında birçok 
dezavantajının da olduğunu görüyoruz. 
Bir kamyon ya da traktör üzerinde 
bulunan işçilerin kürek ile hareket 
etmekte olan araçlar üzerinden tuz 
serptiğini görmekteyiz. Bu yöntemin 
hem zaman bakımından hem de maliyet 
açısından baya bir yük teşkil ettiğinin farkındayız. Ayrıca kar yağışı ve sonrası bu araçların 
yetersiz kaldığını görmekteyiz. Ayrıca kar yağışı sonrası oluşan trafik sıkışıklığında bu 
araçların ilerlemesi de mümkün görülmemektedir. Bu nedenle projemiz ile bu sorunları 
daha az maliyetle ve daha modern bir yöntemle çözmeyi amaçlıyoruz. 

 
3. Çözüm  

Hayatı çoğu zaman felç eden ve trafiği durma noktasına getiren kar yağışları son 
zamanlarda küresel ısınma ve diğer birçok faktör sebebiyle ülkemizde daha şiddetli bir 
şekilde etkisini göstermektedir. Daha yeni 2022 Ocak ayında İstanbul’da ve ilimiz sınırları 
içerisinde bulunan Adana – Gaziantep otoyolunda aşırı kar yağışı sebebiyle trafik günlerce 

Görsel 5: Trafik Tabelası 

Görsel 4: Kod Kesiti 



 

tıkanmıştır. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş insanlara su ve gıda yardımı 
helikopterle yapılmıştır. Daha önceden kar yağışı bilgisi olmasına rağmen belediye ve 
karayolları ekipleri çaresiz kalmıştır. 
Yurdun tüm yüksek kesimlerinde etkili 
olan kar yağışı ve sonrasında oluşan tipi 
ve buzlanma birçok trafik kazasını da 
beraberinde getirmiştir. Peki sorumuz şu: 
Her yıl yaşanan bu doğal afet öncesi ve 
sonrası bir tedbir alınmıyor mu? 
Alınıyorsa bu tedbirler ne kadar etkili? 
Hali hazırda mevcut olan tekniği 
projemizin özet kısmında da anlatmıştık. 
Yıllardır bu yöntem uygulanmakta ancak 
yine de her yıl yine aynı sorun devam 
etmektedir. Avrupa ve dünyaya 
baktığımız zaman tuzlama yöntemi en çok 
kullanılan yöntem. Kimi Avrupa 
ülkelerinin bazı şehirlerinde asfaltların 
altına döşenen ısıtma sistemiyle buz 
oluşumunun önüne geçildiğini de 
görüyoruz. Ancak bu yöntem baya bir 
maliyetli ve de bakımı zor. İşte bu noktada aklımıza gelen fikirle mevcut tuzlama sistemini 
biraz daha yenilikçi ve kolay hale getirmek istedik. Yollara dökülen kuru tuz yerine tuzlu – 
su çözeltilerinin yolun kenarından açılacak gizli bir sistemle yola otomatik olarak püskürten 
bir sistem geliştirmeye karar verdik.  

Bu proje için öncelikle bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Kar yağışı sonrası en çok 
buzlanan yerler ve trafik akışının en çok kesildiği yerler tespit edilmelidir. Ayrıca sürekli 
açık olması gereken şehirlerarası ana arterler ve yollar tespit edilmelidir. Daha sonra tespit 
edilen bu yolların kenarlarına belli aralıklarla yer altında kalacak şekilde tuzlu suyun 
bulunacağı depolar konulmalıdır. Bu depolarda bulunan tuzlu-su yolun kenarına koyulacak 
sonradan açılacak bir kapak vasıtasıyla içerişinde bulunan püskürtme motoru ile belirli 
aralıklarda ve yaklaşık 150 derece açıyla yola bu çözeltiyi püskürtecektir. 

Projemizin kod algoritması şöyledir: 
İlk olarak DHT22/11 sıcaklık – nem sensörüne bir değişken atanır. Bu değişken 

üzerinde sıcaklık bilgisini tutmaktadır. Elde edilen sıcaklık verisi mikroişlemciye 
gönderilir. Sıcaklık verisi sıfır derecenin altına düşünce tuzlama algoritması başlatılır. Sıfır 
derecenin altında değilse sensör döngüye girer. Tuzlama algoritması, tuzlama kapaklarının 
açılması, servo motorların çalışması ve çözelti deposundan gelen tuzlu-suyun 
pompalanarak yola püskürtülmesi şeklinde devam eder. Ekleyeceğimiz tuzlama_sayac 
değişkeni sayesinde sayacımız 10’u gösterdiğinde algoritma durdurulur. Elde edilen veriler 
(sıcaklık, nem, GPS ve trafik verileri) ana istasyona gönderilir. Sistem algoritması otonom 
çalışabileceği gibi ana istasyondan manuel olarak da aktif edilebilir. 

 
 

Görsel 6: Kod Algoritması 

 



 

 
4. Yöntem 

Projemizde belirlenen problemlere getirilen çözüm önerileri ülkemizde uygulanabilir 
düzeydedir. Belediye ve karayollarının her yıl aynı sorunlar için harcadıkları maliyetler 
göz önünde bulundurulduğunda bir kere kurulacak bu sistemin maliyeti birkaç sene içinde 
kendini amorti edecektir. Ayrıca proje için kurulacak sistem yerli üretim ile ülkemiz 
sınırları içinden temin edilebilir niteliktedir. Kullanılan mikroişlemci hali hazırda yerli 
mühendislerimiz tarafından üretilen DENEYAP kartıdır.  Muadillerine göre daha güçlü 
bir mimariye sahip olan bu kart üzerinde barındırdığı sensörleri ile de ekstra sensör 
maliyetini en aza indirmektedir. 

Projede kullanılan yöntem çok basit bir algoritma üzerine kuruludur. Ayrıca bu 
sistemin otonom olması ya da manuel olarak aktif edilebilmesi de çok önemlidir. 
Ülkemizde karayolları ve belediyeler Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle 
kar yağışının ne zaman başlayacağı ne kadar süreceği ve ne zaman sonlanacağını an ve an 
takip edebilmektedir. Oluşturacağımız sistemin de MGM’den sürekli veri alışverişi 
yapabilecek tarzda tasarlanmış olması da bir başka güzel yönünü ortaya koymaktadır. 

Tuzlama sistemi şu temel üzerinde çalışmaktadır: 
 Her şehir ya da bölgede oluşturulan tuzlama istasyonları üzerinde bulunan 

sensörler yardımıyla istenilen verileri mikroişlemci ile yorumlayarak yüksek 
menzilli RF modülleri ile sürekli olarak ana istasyona bilgi gönderir. 

 Ana istasyona gelen veriler (sıcaklık – nem, konum bilgisi, trafik durumu, 
çözelti deposu doluluk oranı vb.) kaydedilir.  

 MGM üzerinden alınan hava durumu verileri ile birlikte sistem otonom olarak 
ya da merkezden manuel olarak aktif edilebilir. 

 Bölgede herhangi bir trafik varsa bile yol kenarlarından gizli bir şekilde açılan 
kapaklar sayesinde araçlara ve yayalara zarar vermeden tuzlu – su çözeltisi 
belirli aralıklarla yola püskürtülür. 

Projemiz araştırma-geliştirme bilimsel ilkesi temel alınarak oluşturulmuştur. Proje 
oluşturulurken ciddi bir literatür 
taraması yapılmıştır. Sürekli olarak 
güncel bilgiler takip edilmekte ve 
bilimin ışığında projemiz güncel bir 
şekilde tutulmaktadır.  

Projemiz prototipi ile elde 
edilen veriler şöyle yorumlanabilir: 

Projemiz ihtiyaca cevap 
verebilecek niteliktedir. 
Herhangi bir sorun olması 
durumunda alternatif planlar 
devreye sokulabilir. (Manuel olarak 
tuzlama) 
Projenin hayata geçirilmesi için kişi ve kurumlarla iletişime geçilip uygulanabilirliği için 
destek alınabilir. 
  

Görsel 7: Prototip Fritzing Şeması 



 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Literatür ve kaynak taramalarında elde ettiğimiz verilere göre buzlanma öncesi ve 

sonrası yollarda yapılan tuzlama çalışmaları bir araç arkasından insan gücüne bağlı yola 
tuz atma ya da bir araca bağlı olan kendi çözelti deposunu üzerinde bulunduran bir 
püskürtme sistemi ile yapıldığı görülmektedir. Projemiz bu haliyle yenilikçi ve özgün bir 
tasarım olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu gibi alışagelmiş yöntemlerin zorluklarına 
karşılık bizim geliştirdiğimiz sistemin kolay bir şekilde uygulanması artı yönünü 
oluşturmaktadır. T3 Vakfı mühendisleri tarafından üretilen DENEYAP kartını 
kullanmamız projemize özgünlük ve millilik katması bakımından ayrıca bir gurur kaynağı 
olmuştur. Ayrıca diğer kullanılan komponentler Türkiye’de üretilebilir niteliktedir. Sistem 
üzerine entegre edilebilen GSM modülü ile tuzlama çalışmasının olduğu ve buzlanma gibi 
bilgilerin o andaki baz istasyonuna yakın kişilere kısa mesaj (SMS) olarak iletilebilmesi 
projemizin yenilikçi ve geliştirilebilir olduğunu da gösterir niteliktedir.  

 
6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz gerek maliyeti gerekse hayata sağlayacağı kolaylık ile günlük hayatta 
uygulanabilir niteliktedir. Zaten hali hazırda araçlarla yapılan tuzlama tekniği hem maliyet 
açısından fazla hem de zaman olarak çok kısıtlıdır. Ekstra iş ve işçi gücü gerektirmektedir. 
Bu sistemde ise yolun belli kesimlerine koyulacak ve tuzlu – su (Brine) çözeltisini 
püskürtecek tüm bileşenler Türkiye sanayisinde üretilebilir niteliktedir. 
  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin gerçek hayatta uygulanabilmesi için km başına yaklaşık olarak 12000 TL 
olmaktadır. Bu maliyet içerisinde çözelti deposu ve yol kenarına yerleştirilecek pompa 
motor ve diğer komponentler ile iletişim modülleri hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda ise 
prototipimizde kullanılacak malzemelerin fiyatları ve üretim yöntemleri gösterilmiştir. 

 

Sıra Malzeme Adı Birim Fiy. Adeti Toplam Üretim Yöntemi 
1 DENEYAP Kartı 426 TL 1 425 TL Yerli Üretim/Hazır 
2 DHT11/22 Sıcaklık Sens 98 TL 1 100 TL Yurtdışı/Hazır 
3 I2C LCD Ekran 195 TL 1 195 TL Yurtdışı/Hazır 
4 Filament 130 TL 1 130 TL Yerli Üretim/Hazır 
5 2S Lipo Pil 190 TL 1 190 TL Yurtdışı/Hazır 
6 Jumper Kablolar 2 TL 30 60 TL Yerli Üretim/Hazır 
7 Servo Motor 35 TL 2 70 TL Yurtdışı/Hazır 
8 Lora SX1262 270 TL 2 540 TL Yurtdışı/Hazır 
9 Gy-Neo6MV2 GPS 85 TL 1 85 TL Yurtdışı/Hazır 
10 Püskürtme Pompası 55 TL 1 55 TL Yerli Üretim/Hazır 
 Toplam Maliyet 1850 TL 

Tablo 1: Prototip Maliyet Tablosu 

Projemizin prototipinde kullanılan bazı malzemelerin tedariki yapılmıştır. Çoğu 
malzeme daha önceki projelerimizde de kullanıldığı için atölyemizde bulunmaktadır. Bu 
yüzden ekstra bir maliyet söz konusu değildir. 



 

 
Proje Zaman Çizelgesi 

Aşama Yapılacak İş Tarih Süre 
Ön Değerlendirme 

Raporu 
Ön değerlendirme raporu öncesi kaynak ve 
literatür taraması Ocak 2022- Mart 2022 3 Ay 

Proje Detay Raporu  Proje Detay raporu öncesi kaynak ve literatür 
taraması Mart 2022-Nisan 2022 2 Ay 

Araştırma&Raporlama Sorun tespiti, kaynak taraması, uzman görüşleri 
ve Proje detay raporu yazımı 

15 Nisan 2022-11 
Mayıs 2022 26 gün 

Tasarım 3D model çalışmaları 12 -15 Haziran 2022 3 gün 

Üretim 

3D Model üretiminin üç boyutlu yazıcıyla 
üretilmesi 15-20 Haziran 2022 6 gün 

Sistem devrelerinin kurulması, sistem kodlarının 
yazılması 

25 Haziran 2022   
7 Temmuz 2022 13 gün 

Test 

Sistem yazılımının test edilmesi, iyileştirmelerin 
yapılması 

7 Temmuz 2022 
22 Temmuz 2022 16 gün 

Sunum provaları 
Tekrar Testleri 

22 Temmuz 2022 
28Temmuz 2022 7 gün 

Final Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

Büyük Final Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos 2022 

4 Eylül 2022 5 gün 

 Üretimden Sunuma Kadar Geçen Toplam Süre 36 gün 
Tablo 2: Proje Zaman Çizelgesi 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz ülkemizde yoğun kar yağışının meydana geldiği her il, ilçe, belde ve köylerde 
yaşayan buzlanma ve tipi nedeniyle hayatı olumsuz etkilenen her kesimden insanımıza 
hitap etmektedir.  Ayrıca şehirlerarası karayolunu tercih eden ve bu bölgelerde yolculuk 
yapanlar da hedef kitlemiz arasında yer almaktadır. 
  

9. Riskler 
Projemizdeki olası risk durumları; kurulacak prototip risk durumları ve gerçek hayatta 

kurulacak sistem risk durumları olarak iki başlıkta açıklanmıştır. 

Kurulacak Prototip Risk Durumları: 
 Prototip Komponent Arızaları: Kurulacak prototip üzerinde birçok komponent 

bulunmaktadır. Bu komponentler olası bir durumda arızalanabilir. Bu yüzden 
proje kabul tarihinden önce yedek komponentler temin edilip envanterimize 
eklenecektir. 

 Prototip Sunum Riskleri: Sunum esnasında herhangi bir nedenden dolayı sistem 
çalışmayabilir. Böyle bir durumda yerinde müdahaleyle çözüm gerçekleşebilir. 
Ancak o anda problem çözülemezse zaman çizelgesinde belirlenen prova 
takviminde sistemin çalışan hali video ile kayıt altına alınacaktır. Böylece 
sunum yapılacak kişilere video üzerinden gösterim sağlanacaktır. 

 Artan Piyasa Fiyatları Kontrolü: Bulunduğumuz süreçte sürekli olarak ürün 
fiyatları artmaktadır. Belirlenen malzemelerin proje yapımına kadar artan 
fiyatlardan etkilenmesi muhtemeldir. Bu durumda projeye sponsor desteği 
sağlanarak proje devamlılığı esas alınacaktır. 



 

 
 
Gerçek Hayatta Tasarlanan Sistemin Risk Durumları: 
 Sistemin Enerji Arızaları: Gerçek hayata aktarılıp yol kenarlarına kurulacak 

sistemin enerji ihtiyacı büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir enerji 
kesintisine karşılık sisteme entegre edilebilecek güneş panelleri ile sistem kendi 
elektriğini bağımsız olarak karşılayabilir.  

 Sistemin Çevreye Olan Olumsuz Etkileri: Çözünebilir tuzlar, bitkiler tarafından 
kolayca alınabilirler. Bitki bünyesine giren tuz bileşikleri çeşidine ve miktarına 
göre belli bir konsantrasyonu aşınca bitkiye zararlı olmaktadırlar. Bitki üzerine, 
beslenme ve metabolizmayı bozmak yoluyla zehirleyici etki yaparlar. Ayrıca 
toprakta tuz konsantrasyonunun artmasıyla, bitkinin topraktan su alımı 
güçleşmekte, toprağın yapısı bozularak bitki gelişimi yavaşlamakta, hatta 
durmaktadır. Şehir merkezlerine kurulacak olan sistemde tuzlu – su çözeltisi 
metallere etki ederek paslanma ve çürümelere yol açabilir. 

 Genel Sistem Arızaları: Kurulacak olan sistemde herhangi bir nedenden dolayı 
arıza meydana gelebilir. Bu riski en aza indirgemek için sistemin belirli 
periyotlarda bakımının yapılması gereklidir. 

 
Projemizde maliyet ve takvim yönünden ön görülen olasılık risk etki skalası 

Tablo3’te verilmiştir. Tabloya göre maliyet ve takvim olarak yaşanabilecek yüzde 5-10-
20-40-80 gibi artışlarda projenin kalite ve kapsamında ne gibi değişimlerin yapılacağı 
belirlenmiştir. 

 
 

Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 
Proje 

Hedefi 
Çok Düşük 

/ .05 
Düşük / .10 

 
Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek 

/ .80 
Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 
Maliyet<2035 

(TL) 
2035<Maliyet<2220 

(TL) 
2220<Maliyet<2590 

(TL) 
Maliyet 
>2590 
(TL) 

Takvim Görünmeyen 
zaman artışı 

Zaman<39 
(Gün) 

39<zaman<43 
(Gün) 

43<zaman<50 
(Gün) 

Zaman>50 
(Gün) 

Kapsam Kapsam 
düşüşü zor 
fark edilir 

Kapsamın 
minör alanları 

etkilenir 

Kapsamın majör 
alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 
proje ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 
çıktısı 

yararsızdır 
Kalite Kalite düşüşü 

zor fark edilir 
Sadece 

talepkâr 
uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması için 
ekibi onayı 
gerekebilir 

Kalite azaltması 
proje ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 
çıktısı 

yararsızdır. 

Tablo 3:Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 
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