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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma olayları ulaşımda aksamalara neden 

olmaktadır. Buzlanan yolları açmak için belediyeler tuzlama çalışmalarını bazen zamanında 

yapamıyor ve araçlar yollarda mahsur kalabiliyor. Bu durum trafikte aksamalara neden 

olmaktadır. Sürücüler araç lastiklerine zincir takmayı bilmemekte, bilenler ise zorlanmaktadır.  

 

Fotoğraf 1. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar 

Bu soruna çözüm getirmek amacıyla biz projemizde akıllı kar paleti sistemini 

geliştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece buzlu ve karlı yollarda sürücüler araçlarından inmeden araç 

içinden kumanda sistemi ile çalışacak akıllı kar paletini tekere takıp yollarına güvenle devam 

edebilecekler. Normal asfalt yola geldiklerinde tekrar kumanda yardımı ile bu paletleri 

tekerden jantlara aktararak yola devam edeceklerdir. Projemizdeki hedef kitle tüm araç 

sürücüleridir.  

 

Fotoğraf 2. Teker jantlarına bağlanacak redüktürlü makaralı motoru 

Projede redüktörlü makaralı motor, RF kumanda sistemine bağlanarak 9 volt pil ile 

uzaktan kumanda sistemi ile kullanılacak. Aracın jantlarına bağlanacak devre elemanları karlı 

ve buzlu yollarda araçtan inmeden janttan tekere doğru açılıp kapanan paletleri hareket 

ettirerek aracın güvenli yol tutuşunu sağlamaktadır. Projemizin devre şeması için Tinkercad 

programı, 3D tasarım modellemesi için ise autocad programı kullanıldı. Piyasada bulunan 

diğer ürünlere göre kullanım kolaylığı sağlaması bakımından ve eş zamanlı iki tekere aynı 

anda kar palet sisteminin takılması projemizin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. Ülkemizde 

kış aylarında Akdeniz sahil kesimi hariç tüm bölgelerde yoğun kar ve buzlanma olaylarının 

yaşandığı düşünüldüğünde, projemiz trafikteki aksamaları ve iş kaybını önleyecektir.   
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Lastik; her araç için en önemli unsurlardan biridir ve  Sırt, Omuz, Yanak ve Topuk 

diye adlandırılan dört ana bölgeden oluşur (Erol, 2011). Lastiğin ıslak veya karlı yollarda 

yuvarlanma direnci artar (Pay, 2009). Bu durum kış aylarında araçların kaymasına ve çok 

sayıda hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesine neden olur. Alan yazına baktığımızda, 

paletli lastik kullanımının hem çekiş gücü, hem de manevra kabiliyetinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Fındık, 2019). Ancak paletli lastikler daha çok iş makinelerinde 

kullanılmaktadır. Otomobiller için karlı ve buzlu yollarda kış lastikleri ve zincir dışında bir 

alternatif bulunmamaktadır. Kış aylarında karlı ve buzlu yol şartlarında ise lastiğe zincir 

takmak oldukça zor bir iştir (Bulut ve Ünsaçar,2008). 

Ülkemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hem şehirler arası, hem de şehir içindeki 

trafikte aksamalar yaşanmaktadır. Bu durumda sürücüler soğukta zincir takma işlemini 

yapamadığından yollarda mahsur kalmakta, trafikte uzun kuyruklar meydana gelmektedir.  

Ana Problemler: 

Soğuk havada zincir takmak güç gerektiren bir iştir ve çok zordur. 

Mevcut palet sistemleri de manuel takılmak zorundadır. 

Alt Problemler: 

Takılan bu sistemler asfalt sistemine zarar vermektedir. 

Yolda mahsur kalan insanlar iş ve zaman kaybı yüksektir. 

 

 

3. Çözüm  

Projemizdeki özgün fikir sürücülerin araçtan inmeden kumanda yardımı ile akıllı kar 

paletini tekerlerine kolayca yerleştirecek olmasıdır. Projemiz tamamen yerli ve milli 

imkânlarla gerçekleştirilecek olup, yay, kumanda, pil ve paletlerden oluşmaktadır. Mekanik 

şekilde çeker tekerlere takılacaktır. 

 

               
Fotoğraf 3. Sistem Açık                                         Fotoğraf 4. Sistem Kapalı 

 

GençBilim takımı olarak amacımız karlı ve buzlu yollarda ulaşımı kolaylaştıran akıllı 

kar paleti tasarlamak. Tasarlayacağımız bu palet sürücünün araçtan inmeden, aracın içinden 

uzaktan kumanda ile tekerin jantından, teker üzerine yerleşmesini sağlayacak. Normal yola 

gelindiğinde ise yine uzaktan kumanda ile paletler tekrar jant üzerindeki konumuna getirilerek 

yola devam edilecektir. Paletler tekerin dönüşünde herhangi bir aksama yapmayacaktır. 

Böylece insanlar yollarda mahsur kalmadan daha kolay ve güvenli bir şekilde evlerine 

ulaşacaklardır. Bu durum ana ve alt problemlere çözüm getirecektir. 
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4. Yöntem 

4.1. Projede Kullanılacak Araç-Gereç:  

Kullanılacak Malzeme Listesi  

Sıra No: Adı Adet 

1 
Karbon fiber levha (5 mm) 1 plaka 

2 Silindir torsiyon yayı  6 adet 

3 Çelik pim 6 adet  

4 Uzun bijon saplama 5 adet 

5 Jant üstü flanş 1 adet 

6 Çelik buz çivisi 40 adet  

7 Uzaktan kumanda RF modül 1 adet  

8 Redüktörlü makaralı motor  1 adet 

9 Çelik fren halatı 2 adet 

11 9 v yassı pil 1 adet 

12 2x0.75 mm kablo ve pil yatağı 1 adet 

Tablo 1. Kullanılacak Malzeme Listesi 

Malzeme temininden sonra devre şemamızı ve 3D tasarımımızı tinkercad programı ile 

çizim ve simülasyonunu yaptık. Projemizin çizimlerini autocad programı ile gerçekleştirdik. 

3D yazıcıdan alacağımız prototipi aracın çeker tekerleri üzerinde test edeceğiz. Kumanda 

sistemi mekanik olarak devre bağlantısı ile jantlara takılarak paletlere bağlanacak. Mekanik 

sistemle çalışacak olan paletler her bir teker için 6 parçadan oluşacak. Her teker sisteminde 

uzaktan kumanda devresinde güç kaynağı 9 volt pil olacak. Paletler gergi vidalar ile jant 

üzerindeki uygun bağlantı noktalarından akıllı paletin ana iskeletine monte edilir. Bu sayede 

kumanda iki tekeri de aynı anda komuta edilebilecek. Tekerin Yanak bölgesinden sırt 

bölgesine uzanacak şekilde yerleşip tekrar jant üzerindeki konumu araç en yavaş şekilde 

hareket halinde iken alabilecektir.  

 
      Şekil 1:Paletin açılış şekli 
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Düşük hızda hareket halinde giden araç tekerine uygulayacağımız bu yöntemin diğer 

hidrolik sistemlerden farkı, aracın yürüyen aksamına herhangi bir yük getirmemesidir. 

Kullanıcıya kolaylık sağlaması, takılacak zincirden daha ağır olmaması akıllı palet sisteminin 

istenildiğinde kolayca çıkarılabilir olmasıdır. Buzlu ve karlı yollarda araç kazalarının 

minimuma indirilmesidir.  

Tüm binek otomobillerin çeker (tahrik) tekerlerinde kullanmak üzere tasarladığımız bu 

sistem, sürücünün araçtan inmeden kar paletini içeriden kumanda ederek devreye ve devre 

dışına alabilecektir. Tek kumanda ile iki teker aynı anda yönetilmektedir. Projemizde ana 

hatları altı adet palet kolu güçlendirilmiş karbon fiber iskelet üzerine pim ve yaylarla monte 

edilmiş, rf uzaktan kumanda sistemi ile reduktorlu makaralı motorun paletlere bağlı çelik 

halatları sarıp bırakmasıyla açılıp kapanma hareketi kazanan bir sistemdir. 

 

  
Şekil 2: Sistem devre şeması                    Şekil 3: Tinkercad ile Sistem devre şeması 

 

 

Sistem merkezinde uzaktan kumanda ve motorun güç kaynağı 9 v yassı pil ile 

beslenmektedir. Reduktorlu motoru sayesinde, palet yaylarına mukavemet ederek çelik 

halatlar yardımıyla sistemi kurmaktadır. Sistemin tekere monte edilecek flanş kısmı sanayide 

lastikçi tarafından yapılacak. 

Sistem, sürücünün aracın içerisinden uzaktan kumanda vasıtasıyla açıp kapanması 

şeklinde çalışmaktadır. Sürücü karlı, buzlu veya kaygan yola girmeden açma butonuna 

bastığında, motor sistem tırnağını açarak yayla tahrik edilen paletlerin lastik üzerine 

kapanmasını sağlar. Burada araç durur vaziyette ya da düşük hızlarda olmalıdır. Paletlerin 

zemine denk gelen kolu ise araç hareket ettiğinde üzerindeki yay sayesinde lastik üzerine 

kapanacaktır. Böylelikle sistemin tam kurulması sağlanır.  
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                  Fotoğraf 5. Sistem Açılıyor                                Fotoğraf 6. Sistem Açık 

 

Sürücü kayma riski olmayan normal yola girdiğinde ise kapama butonuna basar ve sistem 

merkezinde olan motor harekete geçerek, her palet kolunun ayrı bağlı olduğu tüm çelik 

halatları merkezindeki makaraya sarmaya başlar. Makaraya sardıkça paletler lastik üzerinden 

jantın üzerine toplanmaya başlar. Araç durağan ya da düşük hızda hareket halinde olsa dahi 

her koşulda sistem kendini açar ve kapatır. Sistem kapanırken palet kolu lastik ve zeminin 

arasında kalsa dahi lastiğin dönme hareketiyle boşa çıkar çıkmaz kapanma yönünde hareket 

eder.  

                
Fotoğraf 7. Sistem Kapalı        Fotoğraf 8. Sistem Açık                     Fotoğraf 9. Sistem Açık 

 

Autocad programı ile 3D tasarımını yaptığımız sistemin açık ve kapalı hallerinin görüntüleri 

fotoğraflanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
   

 
Tablo 2. Piyasadaki diğer sistemlerin karşılaştırılması 

 

Hangi tür araç ya da palet, zincir,  kemer sistemi takılı olursa olsun araçlar düşük 

hızlarda kullanılır, aksi durumda hepsi de risk taşımaktadır. Ayrıca lastiklere takılan her türlü 

aparat ve sistemler araç ve karayoluna zarar vermektedir. Bunun nedeni sistem ve aparatların 

montajınının zahmetli ya da ustalık gerektirmesinden kaynaklıdır. Kışa girerken takılıp, yaza 

geçmeden çıkartılması gerekmektedir. Bu nedenle yolda buz veya kar olmasa dahi lastiklerde 

takılı olan aparat lastiğe, ön takıma, rot balans ayarlarına, kaporta vb aracın birçok yerine 

zarar vermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı araç haricinde ise asfaltta izler, 

çukurlar veya çatlaklar yapacağı için karayollarına da zararı vardır. Bizim geliştirdiğimiz 

projede ise tek buton ile tüm bu zararlar bertaraf edilecektir. Bu kapsamda hem estetik ve 

kullanıcı dostu bir sistemdir, hem de uzun vadedeki maddi zararları önleyerek, çevre sağlığı 

ve ülke ekonomisi açısından büyük katkı sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz kullanım kolaylığı açısından piyasada bulunan araç teker sistemine takılan 

ve aracın karlı buzlu yollarda kaymasını önleyen diğer sistemlere göre, araçtan inmeden 

uzaktan kumanda edilebilir şekilde takılabilmesi büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Üstelik 

kumandaya basıldığında her iki tekere eş zamanlı takılıyor olması iş ve zaman kaybını 

önlemektedir. Bu bağlamda uygulanabilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir niteliktedir. 

Maliyet açısından da piyasada bulunan ve el ile takılan kar paletlerine göre oldukça uygundur. 

Bununla birlikte çamurlu arazilerde aracın patinaj yapmasını engellemek amacı ile de 

kullanılabilir. 

Risk olarak programın çalışmaması, devre bağlantılarında sıkıntı olması veya pillerin 

bitmesi gibi teknik sorunlar için gözden geçirilmesi gerekebilir. Pil yerine şarj edilebilir 

powerbank ile de çalıştırılabilir. Bunun dışında büyük bir risk barındırmıyor.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 3. Kullanılacak Malzeme Listesi ve Maliyet Tablosu 

Projemizin tahmini prototip maliyeti tek teker için 1092 tl dir. Piyasada bulunan diğer 

ürünlerin tamamı elle takılmak durumundadır. Bu da karlı ve yağışlı havalarda aracın tekerine 

zincir veya kar paleti takma işlemini daha da güçleştirmektedir. Bizim sistemimize eşdeğer bir 

ürün bulunmamaktadır.  

Piyasadaki diğer ürünlerin maliyet karşılaştırmasına baktığımızda: 

Akıllı Kar Palet Sistemi Patinaj /Kar zinciri Kar Paleti 

Arabadan inmeden 

uzaktan kumanda ile kar 

paleti tekere takılabiliyor. 

Takması çok zor, araçtan 

inip takılıyor. 

Araçtan inilip takılıyor.  

Tek teker için 1092,00 TL 

Tahmini Maliyetimiz 

Tek teker için 200,00 TL - 

329,00 TL arasında 

değişmektedir.  

Tek teker için 3276,00 TL 

- 3500,00 TL  arasında 

değişmektedir. 

          Tablo 4. Diğer Ürünlerin Maliyet Karşılaştırma Tablosu 
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Patinaj zincirleri araçların karlı, buzlu, çamurlu yollarda patinaj etmesini engellemek amacıyla 

hareket aldığı tekerleklere takılmak suretiyle kullanılır. Zincir takılı araçlar maksimum 50km/saat 

hızla hareket etmeli ve bu süratın üzerine çıkmamalıdır. Zincir takıldıktan 15-20 m sonra durup 

zincir gerdirme işlemi tekrar yapılmalıdır. Zincir takılı araçlarda ani duruş ve kalkışlardan 

kaçınılmalıdır. Bu durum ise zincir takma olayını oldukça güç olduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan zincir takılan araç, yolun asfalt zeminine de zarar vermektedir. Uzun vadede 

düşünüldüğünde yolların zarar görmesi ve her yıl yol yapım ve onarımına harcanan bütçeye yük 

getirmektedir. 

           

Fotoğraf 10. Patinaj Zinciri                   Fotoğraf 11. Piyasada bulunan kar paleti 

Piyasada bulunan diğer kar paleti ise yine araçtan inilerek takılmaktadır. Maliyeti bizim 

sistemimize göre çok pahalıdır. Bu bakımdan bizim geliştirdiğimiz sistem hem maliyet açısından 

çok uygundur, hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 
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Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 5. Proje Zaman Planlama Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin ulaşacağı hedef kitle araç sahibi tüm sürücülerdir. Bununla birlikte araç ve 

lastik üreticileri de dolaylı da olsa hedef kitlemiz arasındadır. Çünkü seri üretim açısından 

üretici konumundaki bu hedef kitlenin de tasarımımız ile ilgileneceğini düşünmekteyiz.  
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9. Riskler 

 

 Riskin Adı Oluşma 

Olasılığı 

Etki 

Gücü 

Önem 

Sırası 

Uyarı Önlem 

1 Sistemin 

donması 

1 orta 2 Sistem 

açılıp 

kapanmıyor 

Sıcak su ile ısıtma  

2 Malzeme 

Kaynaklı  

sorunlar 

2 düşük 1 Sistem 

çalışmıyor 

Hatalı/kopuk/kırık 

kısmı incele, 

tamir et ve test et, 

değiştir. 

3 Kumanda 

ve pil 

kaynaklı 

sorunlar 

3 zayıf 3 Pil zayıf ise 

Kumanda 

çalışmıyor 

Pili değiştir. 

       

 

 

Sistemin donması orta riskte çünkü kullandığımız motor -30 dereceye kadar dayanıklı 

ve redüktörlü olduğu için kuvvetli bir motor. Bu sayede kar ya da buz altında dahi olsa 

çalışmama ihtimali düşük. 

Malzeme kaynaklı sorunlar ise her mekanizma gibi düşük riskte. Gerekli hesaplamalar 

ile üretilen sistem illaki bazı zamanlar ufak tefek arıza verebilir. Fakat bu sistemde peş peşe 

ve sürekli hareket olmayacağı için malzeme kaynaklı sorun çok az olacaktır. Aracın ani fren, 

ani gaz ya da ani manevra durumlarında ortaya çıkması muhtemel ve bu da kullanıcı hatası 

sayılır. 

Kumanda kaynaklı sorunlar, her kumanda da olduğu gibi suya ya da yere düşürme, 

darbe ya da ezilme kaynaklı şeklinde sayılabilir. Pilin bitmesi halinde ise yenisi ile 

değiştirilecektir. Pil bitmesi veya düşük seviyede olması sistemi çalıştırmaz, değişimi ile 

sistem kaldığı yerden devam edecektir. 
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