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1. Proje Özeti  

Arktik Bölge, Kuzey Kutbu’nda 66° 33’ 44” enleminin kuzeyinde yer almaktadır. Burada 

Güneş, 23 Eylül- 21 Mart arasında doğmaz ve 21 Mart-23 Eylül tarihleri arasında da batmaz. 

Bu nedenle burada 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanmaktadır. Arktik bölgede yaz ve kış zorlu 

hava koşullarına göre araçlar verimli bir şekilde çalışamamaktadır. Araç motorları zorlu iklim 

koşullarında çalışsa bile gerekli verim alınamamaktadır. Projenin amacı Aracın motor 

kaputunda bulunan motor ve ekipmanlarının, dış ortamın motor ve aksanlarına etkisini en aza 

indirerek, verimli çalışmasını sağlamak için geliştirilmiş ısı sistemidir. Bu çalışmada, arktik 

kutuplarda zorlu hava koşullarına göre araçların kaput kısmında bulunan motor ve 

ekipmanlarının, araç klimasının multi split klima çoğaltıcı yardımıyla çoğaltılarak, 

ekipmanlardaki ısıtma ve soğutma iletim boruları tesisatı ile üzerindeki ısı sistemi harekete 

geçirildikten sonra, araç motor odası normal koşullara getirilip, motor ve ekipmanların verimli 

çalışmasını sağlamaktadır. Bu sistemde multi split klima çoğaltıcı araç klimasından gelen 

sıcak ve soğuk ısı veren havayı farklı hatlar oluşturma sağlayacaktır. Böylece araçlarımız 

verimli çalışacak kutup bölgesinde yaşamı sürdüren bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılar 

günlük hayatlarını idame etmekte kolaylık sağlayacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Değişik sürüş şartları altında, çevresel değişikliklerin bir aracın motor odası ve gövde altı 

bileşenleri üzerine olan etkisi otomotiv sektöründe önemli bir konudur (Apolloni, 2006). 

Termal koruma binek otomobil geliştirme sürecinde giderek önem kazanmaktadır. Sıkıca 

paketlenmiş motor odası ve aşırı artmış olan motor gücü talebi kapsamlı test ve analizleri 

gerektirmektedir (Binner, Reister, Weidmann, and Wiedemann, 2006). Fournier ve Digges, 

dört değişik model otomobilin motor odası sıcaklık dağılımını, bu çalışmadakine benzer bir 

test prosedürü ile incelemiştir. Çalışmalarında, dört değişik aracın motor odasına 11 adet ısıl 

çift yerleştirilerek, araçların motor odası sıcaklık dağılımı, durağan, sabit hız ve rampa 
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tırmanma olmak üzere üç değişik şart altında ölçülmüştür (Fournier, Digges, 2004). Tepe ve 

Sağıroğlu’nun çalışmasında soğuk hava şartlarında motor tarafından emilen havanın 

sıcaklığının yükseltilmesinin motor performansı ve egzoz emisyonuna olan etkisi araştırılmış, 

motor performans parametreleri olarak efektif verim, özgül yakıt sarfiyatı, hava fazlalık 

katsayısı, volumetrik verim, egzoz emisyonları olarak da CO ve HC emisyonları incelenmiş. 

Tepe ve Sağıroğlu deneylerde 2,3 kW benzinli jeneratör kullanmış, açık havada -5 °C’de 

gerçekleştirmiş, motorun tükettiği hava, elektrikli ısıtıcı ile 10 °C, 25 °C, 40 °C, 55 °C ve 70 

°C’ye çıkarılmış ve jeneratörde üretilen elektrik enerjisi 0.5 kW, 1.0 kW, 1.5 kW, 2.0 kW 

kapasiteli halojen lambalarda tüketilerek 4 farklı yük altında testleri gerçekleştirmişlerdir. 

Testlerin sonucunda efektif verim tüm yüklerde 25 °C’ye kadar düşerken, 25 °C’den 70 °C’ye 

kadar tekrar iyileştiği görülmüştür. En yüksek verim 70 °C’de elde edilmiştir. Özgül yakıt 

sarfiyatı tüm yüklerde 25 °C’ye kadar artarken, 25 °C’den 70 °C’ye kadar azalmıştır. En 

düşük özgül yakıt sarfiyatı 70 °C’de elde edilmiştir (Tepe, Sağıroğlu 2016). Soğuk hava 

şartlarında emme sisteminin soğuk olması yakıtın buharlaşmasını zorlaştırmaktadır ve yakıtın 

bir miktarının emme sisteminin yüzeyinde yoğunlaşmasına ve film tabakası oluşturarak 

sistem üzerinde birikmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda reaksiyona giren yakıt 

miktarı düşmekte, yanmanın gerçekleşebilmesi için karışıma olması gereğinden fazla yakıt 

ilave edilmesi gerekmektedir (Saito, Sekiguchi, Imatake, Takeda and Yaegashi, 1995). 

ASELSAN ana, FNSS alt yükleniciliğinde yürütülmekte olan Kundağı Motorlu Namlulu 

Alçak İrtifa Hava Savunma ve Silah Sistemi (KMNAIHSSS) projesinde bu yükümlülükler 

neticesinde, 48 saat boyunca -32oC sıcaklığa şartlanmış ortamda 30 dakika içerisinde araç 

motorunun çalışması ve bunu müteakiben 60 dakika içerisinde kabin içi sıcaklığın +10oC'ye 

ulaşması gerekmektedir. Araç motorunun -32oC'de çalışmaması nedeniyle, motorun soğutma 

hattına entegre, kerosen bazlı arktik dizel yakıtla (JP-8, F34 NATO Kodlu) çalışan harici bir 

ısıtıcı ve elektrikle çalışan santrifüjlü bir su pompasından müteşekkil bir motor soğutma suyu 

ısıtıcı sistemi tasarlanmıştır (Demirtaş 2015). Soğuk havanın uzun süre hakim olduğu 

bölgelerde yaşam şartları bir o kadar da zordur. Gerek ısınma, barınma ve ulaşım şartları o 

bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun içinde araçlara ihtiyaç 

vardır. Kullanılan araçların bölge şartları göz önünde bulundurularak tasarlanması 

gerekmektedir. Aksi halde araçlardan yeterince verim alınamaz ve yaşam şartları daha da zor 

hale gelir. Bu araçların daha verimli kullanılması için aracın ısıtılması ve sorunsuz bir şekilde 

çalışması gerekir. Aksi halde araçlar donacak ve sürekli arza oluşturacaktır. Araçların motor 

odasında bulunan motor ve aksamlarının kaput kısmında biriken kar ve buzlardan dolayı zarar 

gören motor aksamlarının fotoğraf 1. de görüldüğü gibi motor kaputunun kar ve buzla 

kaplanmış hali verilmiştir. 

 
Fotoğraf 1.  motor kaput nun kar ve buzla kaplanmış hali 
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3. Çözüm  

Şekil 1’e göre araç kaputundaki motorun dış ortamda verimli çalışmasını sağlayan sistemin 

şematik görünümü verilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’te aracın Solid Works programında katı 

olarak modellenmiş, görünümüdür. 

 
Şekil 1 Araç kaputundaki motorun dış ortamda verimli çalışmasını sağlayan sistemin şematik 

görünümüdür. 

Referanslar 

100. Araç kliması  

200. Isıtma ve soğutma iletim boruları tesisatı 

300. Multi split klima çoğaltıcı 

400. Araç motor odası 

  
Şekil 2 Araç kaputundaki motorun dış ortamda verimli çalışmasını sağlayan sistemin 

renklendirilmiş maket görünümüdür. 

 
Şekil 3 Araç kaputundaki motorun dış ortamda verimli çalışmasını sağlayan sistemin maket 

görünümüdür. 



5 

 

5 

 

Bu çalışmada, arktik kutuplarda zorlu hava koşullarına göre araçların kaput bölümünde 

bulunan motor ve ekipmanlarının, araç klimasının multi split klima çoğaltıcı yardımıyla 

çoğaltılarak, ekipmanlardaki ısıtma ve soğutma iletim boruları tesisatı ile üzerindeki ısı 

sistemi harekete geçirildikten sonra, araç motor odası normal koşullara getirilip, motor ve 

ekipmanların verimli çalışmasını sağlamaktadır. Böylece ekipmanların dayanım süresini 

arttırmakta, motor ve aksamlarının verimli çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketimini en aza 

indirmektedir. Olağan dışı durumlarda ise aracımız hemen çalışmaktadır.  

4. Yöntem 

Projenin çizimi Solidworks, katı model oluşturan bilgisayar destekli dizayn (CAD) ve 

bilgisayar destekli mühendislik (CAE) programı ile yapılmıştır. Bu çalışmada Teknoloji ve 

tasarım öğretmenimizden destek alınmıştır. Projenin maketi öncelikle oyuncak bir araç 

üzerinde denenecektir. Solidworks ayrıca DSS Solidworks olarak da bilinir. DSS, bu 

programı geliştiren bir şirket olan Dassault Systeme firmasının kısaltmasıdır. Bu CAD 

yazılımı, hiçbir karmaşıklığa sebep olmadan 2D veya 3D katı modelleri hızlı bir şekilde 

oluşturmanızı sağlar. Diğer CAD programlarına göre kıyaslandığında en büyük avantajı, 

oldukça kullanışlı bir ara yüze sahip olmasıdır. Ayrıca bu yazılım; katı parça modelleme, 

simülasyon, hareket, montaj, araç kutusu, araç analisti, Photoview 360, ScanTo3D, e-

drawings ve DWG editör gibi modülleri içerir. (Leblebicioğlu,2020) Yapılan bu projenin Türk 

patent ve marka kurumuna patent girişiminde bulunulmuş süreci devam etmektedir. İSİS 

Program’ında elektronik devre simülasyonu yapıldı. Görseller kısmında maket araç üzerinde 

yapılan demeler gösterilmiştir. Fotoğraf 2 de arduıno devre tasarımı devre şeması verilmiştir. 

 
Fotoğraf 2 arduıno  devre şemesı  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

2017-GE-458100 Evrak numaralı araçlarda tabana entegre ısıtma sistemi buluşu, araçların iç 

kısmının eşit miktarda ısıtılması için bir ısıtma sistemi ile ilgilidir. Bizim buluşumun bu 

sistemden farkı aracın motor odasının ısısını dengeli bir şekilde (dış ortama göre ısıtma ya da 

soğutma) olmasını sağlayarak aracın daha verimli hale getirilmesini sağlamaktadır. Bizim 

yapacağımız projede bir elektrikli ısıtma sistemiyle araç çalıştırılmadan önce aracın normal 

çalıştırılabilir sıcaklığına getirilmesi sağlanacaktır. Bu ısıtma işlemi gerek araç içerisindeki 

suyun gerekse motor yağının ve motorun hareketli aksamlarının da ısıtılmasına imkan 

sağlayan bir sistem kullanılacaktır. Bu şekilde biz aracınızı hem soğuk kış aylarında aşırı 

soğuklarda zarar görmesini engelleyerek aracı en az zararla kurtarmaya çalışacağız. Ayrıca bu 

sistem sayesinde biz aracı çalıştırmasak dahi belirli aralıklarla aracın otomatik olarak ısınması 

sağlanabilir. Yani biz aracımızı kullanmadığımız Zamanlarda bile ara ara ısıtma işlemi 

uygulayarak kullanma ihtiyacı olduğunda hemen hızlı bir şekilde araç hazır hale gelebilir. 
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6. Uygulanabilirlik 

 

Kaynak taraması yapıldıktan sonra buluş yoluyla öğrenme yöntemi ve deneyerek projemizi 

tamamlayacağız. Kaynak taramasının ardından malzemeleri temin ederek parçaları birleştirip 

deneme yaparak buluş yoluyla öğrenme metodunu kullanarak projemizi tamamlayacağız. 

İnternet veya farklı kaynaklardan bizim yapmayı planladığımız projenin daha önce 

benzerlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz. Eğer varsa bu üretim şeklinden de 

yararlanarak kendimize özgün bir sistem geliştirebiliriz. Kullanılacak malzemeler için önce 

bir piyasa araştırması yapılacak daha sonra hangi malzemeden yapılırsa daha sağlıklı olacağı 

belirlenecek. Piyasa araştırması yaparken malzemelerin hem kaliteli hem de ucuz olmasına 

dikkat edeceğiz. Çünkü burada yapacağımız çalışma için ayırdığımız maliyet çok fazla olursa 

projenin gerçekleşmesi de mali açıdan zor olacaktır. Malzemeler temin edildikten sonra 

üretimin olması için malzemeler Test edilmelidir. Bu işlemler bittikten sonra kullanılacak 

diğer malzemelerin temini için ilgili satıcılardan görüş alışverişinde bulunulacak. Bu bilgiler 

ışığında üretim aşamasında kimlerden ne gibi yardım almamız gerektiği belirlenecektir. Daha 

sonra bu aldığımız malzemeleri atölye ortamında öğrencilerimizle beraber uygun birleştirme 

tekniklerini kullanarak birleştirip denemeler yapacağız.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet                        

                                                              Proje Maliyet Tablosu 

 

Projemizin tahmini maliyeti çalışır durumdaki maket araç için 1000-1500 TL arasındadır.  

 

 

 

 

 

 

Malzeme adı: Birim fiyatı: Malzeme adı: Birim fiyatı: 

Arduino UNO 60 TL Fan 35 TL 

12V 2a Adaptör 50 TL 10K Potansiyemetre 5 TL 

2x16 LCD ekran 40 TL Araç Şase 100 TL 

Kullanılacak 

aletler 

600 TL Iletken tel 20 TL 

5v Role 10 TL Lehim teli 15 TL 

Rezistans 40 TL klemens 10 TL 

220-volt kablo 10 TL Metal kelepçeler 40 TL 

Açma/Kapama 

Anahtar (2) 

20 TL Vida 20 TL 

Isı sensörü 20 TL Metal çamurluk 

(maket için ) 

50 TL 

10mm Metal Boru 

(m) 

100 TL Kesici aletler kıl 

testere araçları 

200 TL 

Toplam maliyet 

yaklaşık 

1445 TL 
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7.2. Zaman Planlaması 

                                                             Proje Takvimi 

                                   

30 Haziran 15 Temmuz       20 Temmuz 30 Temmuz 

Proje 

malzemelerinin 

temini ve yapımı 

başlaması 

Yapım sürecinin 

tasarımsal olarak 

bitirilmesi 

Yapım sürecinin 

yazılım olarak 

bitirilmesi 

Projenin tamamen 

bitirilmesi ve sunuma 

hazır hale getirilmesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

      Bu projede hedef kitle araçları kullanan şoförleri ilgilendirmektedir. Öncelikle ilçemiz 

okul servisleri sonra ilimiz ve daha sonra tüm ülkede uygulanmayı düşünülmektedir Toplu 

taşıma ve hatta hususi araçlarda da kullanılabilir. İstenildiği takdirde tüm araçlarda 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 

9. Riskler 

Bilimselliğin ışığında Multi split klima çoğaltıcıdaki değişim ve gelişim bu sistemin 

performansını etkileyecektir. Gelecekte araçlardaki gelişme ışığında aracın motorunun gücüne 

göre performansı artabilir ya da düşebilir. Otomobil sektörünün karadaki ulaşım araçlarının 

üretim seyri buluşumuzu büyük ölçüde etkiler. 

10. Proje Ekibi  

Danışman öğretmen Ergin ĞAYA Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezinde Teknoloji 

ve Tasarım öğretmeni olarak çalışmaktayım. Gazi üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi 

Mezunuyum. 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ergin ĞAYA  DANIŞMAN  Yenişehir Belediyesi 

Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Teknoloji ve tasarım 

öğretmeni, tasarım, 

çizim yazılım, 

araştırma 

Yunus Emre BEYAZ Takım Kaptanı Yenişehir Belediyesi 

Bilim ve Sanat 

Merkezi Lise 

 Tasarım, çizim, 

araştırma geliştirme 

 

11. Proje Ödülleri 

Kasım ayında Konya’da yapılması planlana Türkiye Girişimcilik Buluşmasında Özel Eğitim 

hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde sergilemek için belediyelerin desteklediği 

Sanayi Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek ve Türkiye’deki girişimcilerin büyük 

çoğunluğunun katılacağı Patent ve Faydalı Model sergisine davet edildik. 

Başvuru Numarası: 2021/00644 Patent Başvurusu yapılmıştır. Araştırma inceleme süreci 

devam etmektedir 

. 
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