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Resim 3: Günümüzde kullanılan mevcut sistemlerin kullanımı 

oldukça uğraştırıcı ve zor bir iştir. 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz için kafamızda belirlediğimiz ve çözmek istediğimiz sorun; “Karda ve buzda kayan 

araçların trafikte tehlike yaratması, özellikle maddi hasarlı kazaların olması ve trafikte 

sıkışıklıkların meydana gelmesi.” Bunu çözmek için pek çok yöntem düşünmemize rağmen 

kullanımı kolay, bu sorunu en çabuk ve faydalı şekilde nasıl çözeriz konusunda beyin fırtınası 

gerçekleştirdik. Projemizde belirlediğimiz sorunu çözmek istediğimizde aklımıza öğretmenimizin 

Robotik ve Kodlama dersinde anlattığı Cezeri’nin buluşlarından 4’lü kapı kilitleme sistemine 

benzer bir sistemi, araç tekerleklerine uyarlayabileceğimizi düşünerek tasarımımızı geliştirdik.  

 

Bu sistem araç jantına monte edilecek bir mekanik yapıdan oluşuyor. Sadece ortada bulunan tek 

bir dişli, bağlanacak bir motor yardımıyla döndürülerek, dışarı çıkıntılı olarak duran jant 

kenarlarından, 8 adet metal pençenin dışa doğru çıkarak yola temas etmesi ve tekerleğin yola 

tutunması prensibine dayanmaktadır. Bu mekanizma kışın aracın özel jantına monte edilip, yazın 

ise çıkarılabilir olacak şekilde planlanmıştır. Ülkemizde özellikle Erzurum, Kars gibi yılın karlı 

geçen dönemlerinin çok olduğu illerimizde oldukça faydalı sonuçlar verecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemiz, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın 

olduğu yollarda, araçların kaymadan, patinaj 

yapmadan daha güvenli yol almasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Zincir takmaya uğraşmak 

herkes için oldukça uğraştırıcı ve zor bir iştir. 

Günümüzdeki mevcut kar zincirleri veya 

alternatiflerinin sökülmesi takılması ve 

kullanımları oldukça zordur. Seyahat esnasında 

kar veya buzlanma olan alanlarda zincirin 

takılması, kar olmayan alanlarda ise zincirin 

sökülmesi gerekmektedir. Bu işlem de 

özellikle engelli ve yaşı ilerlemiş ve hatta tüm 

sürücüler için hayatı zorlaştıran bir durumdur. 
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Resim 5: Kollar karşılıklı olarak aynı hizada, ters yönde 

çalışacak şekilde tasarlandı. İç içe iki daire üzerine kanal 

açılıp, ortadaki dişli döndüğünde kolların bir düzlemde içe ve 

dışa hareket etmesi sağlandı. Katmanları birbirine tutturmak 

için 3mm vida delikleri eklendi. 

Projemiz özellikle kış aylarında yaşanabilecek bu gibi durumlarda hayatı kolaylaştırmak ve 

yolculuk esnasında güvenlik faktörünü artırmayı amaçlamıştır. Böylece maddi hasarlı kazaların 

önüne geçilmesi ve ülke ekonomisi için bu kayıpların oluşması engellenecektir.  

 

3. Çözüm: 

İnternet üzerinde yaptığımız detaylı kaynak araması sonucu, gerçekleştirdiğimiz inovasyona 

benzer bir çalışmanın daha önceden yapılmadığına kanaat getirdik. Benzer olarak kar 

zincirinin çeşitli yöntemlerle bağlanmasını kolaylaştıran bazı inovasyonların yapıldığı, ayrıca 

ticari olarak üretilmiş kar paleti, kar çorabı, kar kelepçesi, çivili lastik gibi bazı farklı türde 

kaymayı önleyici yöntem ve ürün geliştirildiğini gördük. Ancak bu çözümlerin hiçbirisi bizim 

tasarladığımız çözüm yoluna benzemiyordu. Projemiz için belirlediğimiz sorunu çözmek 

istediğimizde, aklımıza öğretmenimizin Robotik ve Kodlama dersinde anlattığı Cezeri’nin 

buluşlarından 4’lü kapı kilitleme sistemine benzer bir sistemi araç tekerleklerine 

uyarlayabileceğimizi düşünerek tasarımımızı geliştirdik. Sadece ortada bulunan tek bir dişli, 

bağlanacak bir motor yardımıyla döndürülerek lastiğin yanlarından dışarı doğru çıkıntılı 

olarak duran jant kenarlarından 8 adet metal pençenin dışa doğru itilmesi yöntemiyle, yola 

temas etmesi ve tekerleğin yola tutunması sağlanacaktır. 

Tasarımımız için, öncelikle esin kaynağımız olan Cezeri’nin 4’lü kapı kilitleme sisteminin 

mekaniğini inceleyerek, yapacağımız tasarımı nasıl şekillendireceğimiz konusunda beyin 

fırtınası yaptık. Bulduğumuz pek çok fikirden yola çıkarak 4 kollu olan sistemi, 8 kola 

çıkartma kararı aldık. Tasarımımızı, 3 Boyutlu modelleme programlarıyla (SketchUp, 

Solidworks, Fusion 360) modelleyerek 3 Boyutlu hale getirdik. 

Önce orta kısımda kullanacağımız hareketli 

daire üzerindeki pinyon dişli sistemini 

modelledik. Sonra açılan kolların kenarında 

bulunan kremayer dişlileri pinyon dişliye 

uygun şekilde modelledik Daha sonraki 

aşamada, birbirine paralel olarak hareket eden, karşılıklı iki kolun aynı seviyede çalışmasıyla 

birlikte 8 adet kol için, 4 katmanın yeterli olacağını gördük. Ayrıca iç ve dış kısma 

yerleştireceğimiz daire şeklinde parçalar üzerine açtığımız kanallar yardımı ile açılır kolların 

bir düzlem üzerinde kayarak hareket etmesini sağlayacaktır.  

 

Resim 4: Pinyon ve kremayer dişlilerinin birbirine uyması 

için her iki dişliyi uygun ölçülerde tasarlayarak modelledik. 
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Resim 6: Modellediğimiz Resim 4’deki sistemden 4 adet çoğaltıp, 

kolları 450'lik açıyla yerleştirdik. (Daireler üzerindeki delikler 

buna göre ayarlandı) Böylece 8 kol için 4 katman yeterli oldu 

(Herbir katman farklı renklerde modellenmiştir) 

Resim 7: Kar pençemizi oluşturacak olan tüm parçaları 

pleksiden kesebilmek için çizimlerimizi 2 boyutlu vektör 

çizim olarak hazırladık. 

 

Sistemin çalışma prensibinin rahatça anlaşılması 

için, prototipimizde 5mm. kalınlığında saydam 

pleksi kullanmaya karar verdik. (Orijinalde 

dayanım gücü yüksek çelik kullanılmalı) Resim 

6’daki, çalışmaya hazır olan sistemin ön ve 

arkasını daire şeklinde iki parça ile kapatıp 

sistemin, bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde 

çalışacağını düşündük. Parçaları CNC’de 

kesebilmek için parçaları, ayrı ayrı 2 boyutlu 

hale getirdik. Malzemeden tasarruf edebilmek adına, 14 inç boyutundaki standart araç jantını 

baz alarak, parça çizimlerini yarım tabaka pleksiye sığdırdık. Dışarı açılan kolların uç kısmına 

yapacağımız tırnaklı pençeleri, tasarımımıza uygun olarak, daha sonradan çizip, CNC 

kesimini yaptırmaya karar verdik. 2 boyutlu 

çizimini yaptığımız parçaları sanayide bir 

atölyede CNC ile kestirdik. Atölyede kesim 

yapan ustalardan, pleksiyi kloroform kullanarak 

daha dayanıklı ve daha kolay bir şekilde 

yapıştırabileceğimizi öğrendik. 

 

 

 

 

Kesilen parçaları, daha önce açıklanan şekilde 

Resim 9’daki gibi üst üste 4 katman olarak 

montajladık ve kloroform kullanarak yapıştırdık. 

Hizalama işlemini, daha önceden ayarladığımız 

vida deliklerini baz alarak gerçekleştirdik. Sonra 

bu 4 katmanın altını ve üstünü saydam daire 

pleksiyle kapattık. 

Resim 8: Malzeme tasarrufu için, parçalarımızı yarım tabaka 

pleksiye sığacak şekilde sıkıştırdık ve bu parçaları CNC'de 

kestirdik. 

<<Resim 9 
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Projemizin prototip olarak sunulacak olması nedeniyle, gerçek tekerlek ve jant yerine MDF 

kullanarak bir tekerlek yapmaya karar verdik. Model tekerleğimizi CNC kullanarak yuvarlak 

şekilde kestik ve yine katmanları üst üste koyarak bir tekerleğe benzettik. Daha sonra 

tekerleğimizin üzerini gerçek bir tekerlek ve jant izlenimi versin diye folyoya, jantlı lastik 

görüntüsü bastırarak tekerleğin üzerine yapıştırdık. Bu şekilde gerçek bir araç tekerleği 

görüntüsüne ulaştık. 

Dışa açılan kollar en kapalı pozisyondayken, jant dışında kalan yüksekliği kadar pençeler 

yaparak, açık pozisyonda tekerleğimizin yola tutunması sağlanacaktır. Bu nedenle her bir kol 

ucuna, üzeri dişli pençeler yaptık. 8 adet kol olduğu için jantın dış kısmını kaplayacak bir 

çemberi 8 eşit parçaya bölerek pençeleri oluşturduk. Çizimi yine 3 boyutlu modelleme 

programlarını kullanarak gerçekleştirdik. Daha sonra 2 Boyutlu çizim haline getirip CNC ile 

pençelere ait parçaları kestirdik. Her bir kol için 6 adet, toplamda 48 adet pençe kestirdik. Bu 

pençeleri 6’lı gruplar halinde kloroform kullanarak birbirine yapıştırdık. Son olarak kollar 

kapalı pozisyonda iken bir daire oluşturacak şekilde, kolların dışarıda kalan uçlarına pençeleri 

yine kloroform ile yapıştırdık. Kollar farklı farklı kademelerde hareket ettiklerinden dolayı. 6 

kademeyi yapıştırırken, kolların bulunduğu kademe göz önüne alınarak yapıştırma yapılmıştır 

 

 

 

 

 

 

Resim 10-11-12: MDF kullanarak yaptığımız ve üzerini baskılı folyo ile kaplayarak gerçek bir lastik görünümüne 

kavuşturduğumuz tekerlek prototipimiz. Pençelerin açık vaziyette iken lastiğin dışına kadar uzadığını görebiliyoruz. İçe 

toplandığında ise jant boyutuna indirgeniyor. Pençenin ortasında bulunan iki adet yarım yay şekli içe ve dışa dönüşteki 

hareketi gerekli olan seviyede sınırlandırmamızı sağlamaktadır. 

Resim 13: Pençeleri oluşturan parçaları, 

vektörel olarak çizip CNC'de kestirdik. Her 

bir pençe 6 katman kalınlığındadır. 8 adet 

pençe için 8x6=48 adet pençeyi 5mm. 

kalınlığında pleksiden kestirdik 
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Prototipi tamamladıktan sonra, orta kısımda bulunan dişliyi, arka kısımdan çevirdiğimizde 

rahat bir şekilde açılıp kapandığını gördük. Projemiz, bir sonraki aşamada, jantın arka kısmına 

yerleştirilecek bir motor ve motora bağlı bir dişlinin, ortada bulunan dişliye monte edilmesi 

ile açılıp kapanma işlemi kumanda ile sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

Önceden, çözüm üretmek üzere belirlemiş olduğumuz problemimiz; Araçların karlı ve buzlu 

yolda kaymaları ve bunu önleyebilmek için bir çözüm yolu üretmekti. Bununla ilgili takım 

üyelerimizle bir araya gelerek beyin fırtınası yöntemini kullandık. Herkes aklına gelen çözüm 

yollarını kâğıda yazdı. Herkesin bulduğu farklı çözüm yöntemlerini bir araya getirip hep 

birlikte tekrar değerlendirmeye aldık. Böylece esin kaynağı olarak Cezeri’nin 4’lü kapı 

kilitleme sistemine benzer bir şekilde çalışan “Mekanik Kar Pençesi” fikrimiz ortaya çıktı. 

Fikrimizi ortaya koyabilmek için önce kurşun kalemle çeşitli taslak çizimler gerçekleştirdik. 

Daha sonra 3 Boyutlu modelleme programlarını kullanarak, kalemle çizmiş olduğumuz 

taslakları 3 Boyutlu hale dönüştürdük. Tasarlanan çizimleri CNC kesimine uygun hale 

getirdik ve sanayide bir atölyede parçalarımızı kestirdik. Daha sonra planımıza uygun halde 

birleştirdik. Proje Detay Raporumuz geçer not alırsa, projemizin elektrik ve motor 

bağlantılarını yapmak üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Prototipimiz pleksiden yapıldığı 

için gerçek araç üzerinde test edemedik. Ancak sistemin kusursuz bir şekilde açılıp kapanarak 

tasarladığımız şekilde çalıştığını gördük.  

Resim 14: CNC'de kesilen parçaları kloroform ile aynı 

hizada birbirine yapıştırdık. Janta takılan kısım, toplamda 

6 katmandan oluşuyor. Pençelerin yüksekliğinin, orta 

kısımla aynı olması için, onları da 6 katman halinde 

yaptık. Yapıştıracağımız kollar kimi yerde 2. kimi yerde 3. 

veya 4. sıraya denk geldi. Bu nedenle pençelerin denk 

gelen yerleri kolların konumuna uygun olarak kesildi. 

Daha sonra kolları kapalı konuma getirip yapıştırdık. 

Resim 15-16: Mekanik kar pençesi prototipinin tamamlanmış hali. Soldaki resimde normal seyahat halindeki kapalı hali, 

sağdaki resimde ise karlı veya buzlu alanda kaymayı önlemek amacıyla açılmış hali görünmektedir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda, projemizin benzeri bir projenin daha önceden yapılmadığı, 

kar zinciri, kar paleti, kar çorabı, kar kelepçesi vs. gibi isimlerle bizim projemizden farklı 

uygulamaların yapılmış olduğunu gördük. Projemizdeki sistem araçtan inmeden, araç içerisine 

yerleştirilecek tek bir düğme yardımıyla açılıp kapatılabilecektir. Böylece hiçte kolay bir işlem 

olmayan zincir takma ve sökme işlemi ile uğraşmamış olacağız. Özellikle zincir takmakta zorluk 

yaşayan yaşlı, engelli hatta diğer tüm sürücülerin hayatını kolaylaştıracak diğer yapılanlardan 

tamamen farklı orijinal bir projedir. Ayrıca kar ve buz olan alanlarda yol alırken, temizlenmiş bir 

alana geldiğimizde pençeleri kapatarak lastiğin, aracın ve asfaltın zarar görmesinin de önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. Mekanik kar pençesi kış başlangıcında aracın jantına takılacak ve kış 

sonunda sökülecek şekilde tasarlanmıştır. Ürün tasarımı tamamen kendi yaptığımız beyin 

fırtınasının ürünüdür. Hiçbir yerden alıntı yapılmamıştır. Yalnızca El-Cezeri’nin 4’lü kapı 

kilitleme sistemi esin kaynağımız olmuştur.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Bu mekanizmayı, kışın aracın jantına monte edilip, yazın ise çıkarılabilir olacak şekilde planladık. 

Projemiz gerekli profesyonel mühendislik iyileştirmeleri yapılarak, doğru malzemeler 

kullanılarak, gerekli üretim imkanları sağlandığında, seri üretimi yapılabilir ve rahatlıkla satışı 

yapılabilir. Projemiz insan hayatını kolaylaştırması yönü ile tercih edilen bir ürün haline 

dönüştürülebilir. Doğru malzemenin, doğru şekilde kullanılmaması, araç tekerleğinin dönüş 

esnasında uyguladığı güce dayanamayıp kırılması, eğilmesi, hasar görmesi riskine karşı, doğru 

mühendislik uygulaması ve doğru malzeme seçimi yapılmalıdır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: Projemizin zaman çizelgesi 

 

Proje maliyet çizelgesinde belirtilen saydam pleksi levha, CNC kesim ücreti, kloroform, folyo baskı, 

MDF, rulman, siyah sprey boya ve diğer hırdavat Mayıs ve Haziran aylarında, Silecek motoru, kablo 

vs. gibi elektronik malzemeler Haziran ve Temmuz aylarında kullanılarak proje tamamlanacaktır. 

Projemiz özgün bir proje olması dolayısıyla, muadili bulunmadığından maliyet kıyaslaması 

yapamadık. 

 

FAALİYET ADI 
OC

AK 

ŞUB

AT 

MA

RT 

NİS

AN 

MA

YIS 

HAZİ

RAN 

TEM

MUZ 

Proje takımının kurulması X       

Proje konusunun belirlenmesi X X      

Proje takviminin hazırlanması X       

Literatür taraması  X X     

Taslak çizim ve 3 Boyutlu modellemelerin yapılması   X X X   

Mekanik ve elektronik malzemenin temin ve imalat 

süreci 
    X X X 

Düzenek kurulumu, prototipin mekanik kısmının 

yapılması 
    X X  

Prototipin elektronik kısmının yapılması       X 

Prototipin test edilmesi      X X 

Prototipteki çalışmaya, hatalı, bozuk kısımların 

düzeltilmesi eksiklerin tamamlanması 
     X X 
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Tablo 2: Proje maliyet çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz, kışın karlı ve buzlu yollarda araçların kayarak kaza yapmasının ve oluşacak maddi 

kayıpların önüne geçilmesi amaçlamıştır. Soğuk ve karlı havalarda araç lastiğine takılan 

zincir, palet, kar çorabı, kelepçe gibi bilinen ürünleri kullanmak oldukça zordur. Özellikle 

engelli sürücüler, yaşlı sürücüler, hatta tüm sürücüler için oldukça kolay ve kullanışlı olarak 

üretilebilecek “Mekanik Kar Pençesi” kazaların önlenmesi konusunda insanlara oldukça 

faydalı olacaktır. Ayrıca maddi olarak oluşacak kaybın önüne de geçilmesi hedeflenmektedir. 

Proje daha sonradan revize edilerek off-road araçlarında ve diğer araçlarda da kullanılabilir 

hale getirilerek fayda yelpazesi genişletilebilir. 

 

9. Riskler 

Risk  
Riskin    

İhtimali  

Risk   

Seviyesi  
Önleme/ Uyarı /Çözüm  

Çözümden 

sonraki ihtimal  

Risk 

Seviyesi  

Dayanım gücü yüksek olmayan 

metal malzeme kullanımı 

nedeniyle tekerlekte oluşan 

yüksek torkun malzemeye zarar 

vermesi 

Olası Yüksek  

Dayanım gücü yüksek olan 

malzeme çeşitli testlere tabi 

tutularak, dayanım gücü en 

yüksek malzeme ile imal 

edilmelidir 

Mümkün Düşük 

Malzemenin dayanım gücü 

mühendislik hesapları yapılmadan 

gelişi güzel üretilmesi malzemeye 

ve araca zarar verebilir. 

Olası Orta 

Malzemenin dayanın gücünü 

test etmek için Solidworks 

vb. programlarla mühendislik 

hesapları yapılarak simüle 

edilmelidir. 

Mümkün Düşük  

Tablo 3: Risk matrisi 
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Kullanılan / Kullanılacak Malzeme Miktar Birim Fiyat (TL) 

Saydam pleksi levha 1 135x200 cm 700 

CNC kesim ücreti 1 Adet 150 

Kloroform 1 Litre 50 

50x50 folyo üzerine baskı 2 Adet 50 

MDF 1 m2 80 

Rulman 4 Adet 50 

Siyah sprey boya 1 Kutu (400ml) 30 

Silecek Motoru 1 Adet 200 

Metrik cıvata, somun, vida, kablo vs.   50 

 Toplam Maliyet 1360 
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