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1. Proje Özeti

Trafikte seyir halindeyken ara sokakların bağlantı noktalarında, yaya geçitlerinde, okul ve 

benzeri kamu kuruluşlarının araçlarının giriş çıkış yaptığı noktalarda genellikle görmeye alışkın 

olduğumuz tümseklerin o noktalara konulma sebebi hızı yüksek olan araçların hızlarını 

düşürmeye zorlamaktır. TUİK 2018 verilerine göre karayollarımızda toplam 23.000.000’a 

yakın tescilli araç bulunmaktadır. Hız kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla yapılmış olan 

tümsek ve kasisler her ne kadar işe yaramış olsa da yavaş geçen araçlara da uzun vadede zarar 

vermekte kısa vadede ise araç içerisindeki yolcuların konforlarını bozmaktadır. Ayrıca 

omurilik ve beyin ile ilgili rahatsızlıklara sahip hastaları taşıyan ambulanslar da kasis üzerinden 

geçerken aynı sarsıntıyı hissetmektedir. Bu projenin temel amacı hızı belirli bir limitin altında 

olan araçların bu kasislerden hiçbir şekilde etkilenmemesini, hızı yüksek olan araçlara ise aynı 

tepkiyi uygulamaya devam etmesini sağlamaktır. Tasarım noktasında SketchUp programında 

üç boyutlu modelleme yapıldıktan sonra basit malzemelerle test etmek için "Sıvılaştırılmış 

Kasis 1.0" prototipi yapıldı. (Görsel 1.1.)

Görsel 1.1. Sıvılaştırılmış Kasis 1.0 SketchUp Çizimi

Sıvı havuzunda plastik malzeme kullanıldığı için, üzerine uygulanan kuvvete dayanamayarak 

başarısız oldu. Havuzun orijinali, gerekli dayanıklılık ölçümleri yapılarak cam elyafı destekli 

polyester malzemeden yapılacaktır. Maliyeti bizim için yüksek olduğundan bu prototipin son 

aşamada yapılmasına karar verilmiştir. Non Newton sıvının yoğunluğunu karışımın 

içerisindeki su oranından yola çıkarak anlık olarak hesaplaması ve müdahale etmesi için 

Arduino Uno mikrodenetleyici, karıştırıcı motor devresi ile moisture sensor kullanılmıştır. 

Değerler belirlenen eşik sınırına yaklaştığında önce karıştırıcı motor devreye girerek karışımı 

kendine getirmeyi dener. Bu işlem 15 saniye içerisinde sonuç vermezse havuza otuzar sn 

aralıklarla birden fazla noktadan havuz büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde su pompalanır ve 

yoğunluk düzeyi ayarlanır.
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2. Sorun/ Problem:

Hız kesici olarak tabir edilen kasislerin üzerlerinden yavaş geçilmiş olsa bile hem aracın 

mekanik aksamlarında problem çıkmasına hem de araç içerisindeki yolcuların konforlarının 

bozulmasına sebep olmaktadır. Kasislerden düşük hızla geçmesine rağmen araçların aks 

bağlantılarında eğilme, amortisörlerin kullanım ömürlerinde azalma gibi sonuçlarla 

karşılaşmaktayız. Fizik tedavi servisleri ve ambulans gibi hasta taşıyan araçlarda bu kasislerden 

düşük hızda geçmiş olsalar bile etkilenmektedir. Çeşitli kırık ve çıkıklar, beyin veya omurilikle 

ilgili rahatsızlığı olan hastaları nakil eden bu araçların kasislerden geçişi hem sağlık ekibini 

hem de hastaları olumsuz etkilemektedir. Literatür araştırmasında, yaşanan sorunlara çözüm 

olarak bir hız denetleyici sistem (radar) kullanarak bu problemler aşılmaya çalışılmıştır ancak 

bu çözüm hem maliyet hem de hedefe uygunluk açısından yeterli olmadığı görülmüştür. 

3. Çözüm

Yaşadığımız problemin temel sebebi tamamen sıkışmayan katı (sert plastik, kauçuk veya 

asfalt) kullanıldığı için her aracın etki kuvvetine karşı bir tepki kuvveti oluşturmasıdır. Bu 

projede, sert tepki veren standart kasisler yerine Non Newton akışkan kullanılıp, yapılan 

havuz üzerine yerleştirilecek ve oluşturulan bu hareketli kasis sayesinde araçlara verilen 

tepki hıza göre ayarlanmış olacaktır. (Görsel 3.1)

Görsel 3.1. Sıvılaştırılmış Kasis 2.0 (Sunum Prototipi)

Trafik kurallarına uygun olarak hareket eden araçların geçişleri sırasında kasislerden 

etkilenmemesini sağlarken, hızlı geçen araçlara tepki vermeye devam etmesini 

amaçlamaktayız. Bu sayede sürücü ve yolcuların konforları bozulmayacak, araçlarda 

kasislerden kaynaklı mekanik arızalar oluşmayacaktır. Non Newton sıvının verdiği tepkiyi 

ayarlayabilmek için prototip için kullanılan nişasta - su karışımının yüzdesi, yapılan sıçrama 

ve darbe testleri ile belirlenmiştir. Bu yüzdenin sabit/sabite yakın kalması için arduino uno 

mikrodenetleyici kullanılarak bir kodlama yapılmıştır. 

2



Bu sayede sıvının yüzdesel oranı çeşitli sebeplerle (buharlaşma, taşma, çökelme vb) değiş-

tiğinde sistemin içerisindeki sensör bunu algılayarak önce karıştırıcı motorları çalıştıracaktır. 

Sistem denge haline ulaşmadıysa havuzun içerisine su pompalayarak karıştırma işlemi tekrar-

lanacakır. Mikrodenetleyici kontrolü her on dakikada bir yaparak sistemin sağlıklı çalışmasını 

sağlayacaktır.

4. Yöntem

Projede bilimsel yöntem basamakları kullanılmıştır. Problemi gözlemleyip tanımladıktan 

sonra konu hakkında araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda en çok beton ve kauçuk 

kasislerin olduğu gözlemlenmiştir. Kasisleri daha teknolojik hale getirmek için yapılan 

projelerde ise radar verisine göre hareket eden kasislerin olduğu ancak hem bakımının hem de 

kurulumunun maliyetli olması nedeniyle yaygınlaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu kısımdan yola 

çıkarak bakım gerektirmeyen/minimum bakım gerektiren ve maliyeti düşük bir sistem 

tasarlanması gerektiğine karar verilmiştir. Yaptığımız alanyazı araştırmalarında Non 

Newtoniyel sıvı ve hidrolik sıvıların bu iş için uygun olabileceği görülmüştür. Non 

Newtoniyel sıvının seçilmesinin sebebi hem maliyet açısından hidroliğe göre daha uygun hem 

de akışkanlığı ve üzerindeki cisme gösterdiği tepkinin ayarlanabilir olması nedeniyle Non 

Newton sıvı kullanılmasına karar verilmiştir. Bu malzeme üzerine kurduğumuz hipotez 

açıklanacak olursa, gösterilen etkiye göre tepki veren bir sıvı düşünüldüğünde, araç üzerinden 

yavaş geçtiğinde minimum tepki ile karşılaşılacak, hızlı geçtiğindeyse tepkinin seviyesi 

artacaktır. Böylelikle kurallara uygun seyreden araçlar durumdan etkilenmezken, kurallara 

uymayan araçlar bu durumdan eskisi gibi etkilenmeye devam edecektir. Bu sıvıyı kasis olarak 

yerleştirmek için öncelikle ana kasis mekanizmasının altında sıvının olduğu bir havuz 

planlanmıştır. Bu havuzun üzerine etki edecek maksimum kuvvet ortalama bir araba ile 

sıvının ağırlığı kadar olacaktır. Test sırasında kullanılacak araç 1999 Model Toyota Corolla 

Terra modelli ve 1768kg kütleye sahiptir. (Rapor, hesaplamalar dahil edildiğinde 14 sayfaya 

ulaştığı için bu kısım yalnızca sonuçlar üzerinden yorumlanmıştır) Aracın ağırlığı, 17344 

Newton, havuzun yan yüzeyine uygulanan ortalama basınç kuvveti 76,81 Newton'dur. 

Sıvılara uygulanan kuvvetler her yönde eşit miktarda basınç oluştururken Non Newtonyen 

sıvılar katılar gibi basıncı aynı doğrultuda iletir. Bu nedenle cisimlerin uyguladıkları kuvveti 

geri iletirler. Burada tek fark belirli bir kuvvet eşiğinin olmasıdır. Sıvı karışımının yapıldığı 

maddelerle doğru orantılı olarak uygulanan kuvvetin, kuvvet eşiğinden az olması durumunda 

kuvveti iletmez/daha az iletirken eşik üstü kuvvetleri aynen/etki kuvvetine yakın iletir. (3) 

Sıvılar üzerlerine uygulanan kuvveti doğrudan ilettiği için yan yüzeye etki eden net kuvvet 

8.748,81N, havuz tabanındaki basınç 29162,7 N/cm2 olarak hesaplanmıştır. 
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Literatür taramasında 10mm et kalınlığına sahip bir kompozit malzemenin basınç dayanımı 

35150N/cm2 olarak tespit edilmiştir.(2) Bu durumda 10mm lik bir et kalınlığı ile %17 lik bir 

kuvvet artışına karşı da direnebilmektedir. Bu nedenle havuzun et kalınlığı 10mm kalınlığında 

tasarlanmıştır. Cam elyafı ve polyester (kompozit) seçilmesinin sebebi bakteri, nem ve küfe 

karşı yüksek dirençli olmasıdır. Ayrıca esneklik ve mm2 deki dayanıklılığı yüksektir. (1). Bu 

seçimin tek dezavantajı maliyetidir. Non Newtoniyel sıvının elde edilişinde deneme yanılma 

yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle Non Newton sıvının düşük maliyetlerle elde edilmesi için 

nişasta ve su karışımı hazırlandı. Bu iki karışımın oranları ise Non Newton sıvı ile çelik yelek 

yapımının gösterildiği bir belgeselden esinlenerek küçük değişiklikler yapılmış ve test 

edilmiştir.(4) Elde edilen non Newton akışkanın uzun ömürlü olması ve hız sınırlarına göre 

ayarlanabilmesi için 5 farklı oranda su-nişasta karışımı hazırlanıp (Görsel 4.1.) altı ay 

boyunca sıcak ve soğuğa karşı değişimi incelemek üzere  (09.01.2021 tarihinden itibaren ) 

balkonda saklanmıştır. Poşetlerde bulunan karışımlar karışım ömrü hakkında bilgi 

Görsel 4.1. Nişasta – Su karışımının kullanım süresini ölçmek için ayrılan örnekler 

Tablo 4.1. Örneklerin 2021 yılı boyunca maruz kaldığı sıcaklık değerleri (mgm.gov) 

Ocak Şubat Mayıs Haziran
Ort. Sıcaklık (° C) 0 2.3 18.4 21.8 
Min. Sıcaklık (° C) -3.9 -2.1 7.6 11.2

Maks. Sıcaklık (° C) 3.9 6.7 26.2 29.7 

vermesi için  örneklerin saklandığı ortam şartları Tablo 4.1. de belirtilmiştir. Hazırlanan 
karışımlardan 100’er gr alınarak küçük poşetlere konulmuştur. Gözlemlerimizde karışımın 
uzun süre hareketsiz beklediğinde ayrıştığı ve küflendiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle seri 
üretime geçildiğinde koruyucu madde eklenebilir, başka bir Non Newtoniyel sıvı kullanılabilir 
ya da tasarıma eklediğimiz ayrışma ve küflemeyi önleyecek karıştırıcı düzenek sisteme dahil 
edilebilir.
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Tablo 4.2. Sıçrama testinde karışım yüzdesi-batma süresi ilişkisi 

Karışım 
Adı 

Su 
Kütlesi 

(gr) 

Nişasta 
Kütlesi 

(gr) 

Karışım 
Su 

Yüzdesi 

Toplam 
Kütle 
(gr) 

Küre 
Kütlesi 

(gr) 

Atıldığı 
Yükseklik 

(cm) 

Sıçrama 
Durumu 

Batma 
Süresi 

(sn) 
K3 30 gr 70 gr %30 100 gr 16 gr 50 cm Negatif  - 
K4 40 gr 60 gr %40 100 gr 16 gr 50 cm 
K5 50 gr 50 gr %50 100 gr 16 gr 50 cm 
K6 60 gr 40 gr %60 100 gr 16 gr 50 cm 

Negatif 17 sn 
Negatif 10 sn 
Negatif 6 sn 

K7 70 gr 30 gr %70 100 gr 16 gr 50 cm Pozitif - 

Bu sistem belirli zaman aralıklarında sıvıyı karıştıracak zaman ayarlı bir motor tasarımı 
planlanmıştır. Detayları Başlık 3. de belirtilmiştir. Örneklemdeki hazırlanan sıvılara sırasıyla 
sıçrama ve batma testi uygulandı.  Bu testler Tablo 4.2 de belirtilen değişkenlere göre 
yapılarak sonuçları değerlendirildi. Bu testin amacı sıvı ile çarpışan katı maddenin sıvı üzerin-
deki etkisini görmek ve karışım yüzdesini en uygun şekilde belirlemektir. 

Bu testler aralıklar daraltılarak tekrarlandığında %56 su, %44 nişasta karışımının en başarılı 

sonucu verdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle prototipte bu karışım yüzdesi kullanılacaktır. 

Karışım yüzdelerinde küçük değişiklikler yaparak verilen tepki ayarlanabilmektedir. Bu 

tepkiler çevresel faktörlere de bağlı olduğu için uygulanma noktalarının özellikleri 

gözetilmelidir. Non Newton sıvının yoğunluğunu karışımın içerisindeki su oranından yola 

çıkarak anlık olarak hesaplaması ve müdahale etmesi için Arduino Uno mikroişlemci, 

karıştırıcı motor devresi ile moisture sensor kullanılmıştır. Değerler belirlenen eşik sınırına 

yaklaştığında önce karıştırıcı motor devreye girerek karışımı kendine getirmeyi dener. Bu işlem 

15 saniye içerisinde sonuç vermezse havuza otuzar sn aralığıyla birden fazla noktadan havuz 

büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde su pompalanır ve yoğunluk düzeyi ayarlanır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü : (16 Puan)

Alanyazın taramasında, ülkemizde beton, plastik ve kauçuk kasislerin kullanıldığını 

görmekteyiz. Ayrıca yeni projelerde sensörlerle kontrol edilebilen kasisler de bulunmaktadır. 

Beton ve benzeri ilkel yöntemlerden sıyrılıp teknolojinin elinin değmiş olduğu sensörlü 

kasislerin ise kurulum ve bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Kullandığımız Non-Newton 

sıvı daha önce hiçbir karayolu projesinde yer almamıştır. Sıvının yoğunluğunu ayarlamak için 

kullandığımız yazılım ve kodlama ile kullanılan ekipmanlar ilk kez tarafımızca bir araya 

getirilerek bu projede kullanılmıştır.

6. Uygulanabilirlik: (12,5 Puan)

Çalışmamız karayollarının tamamına uygulanabileceği ve yıl içerisinde kullanıcıların araç 

tamir masrafları, hayati önem taşıyan durumlarda ambulans içerisindeki hastaların gördüğü 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Proje prototipinin oluşturulma maliyeti Tablo 7.1. de verilmiştir.

Tablo 7.1. Prototip Malzeme Listesi 

Uygulama testini yasal nedenlerden dolayı bir yol üzerinde gerçekleştirmek mümkün 

olmamıştır. Bu nedenle boş bir arazide aracın tek bir tekerinin üzerinden geçebileceği bir Non 

Newton sıvı havuzu oluşturulmuş ve üç boyutlu yazıcıdan alınan kasis çıktısı ile simülasyona 

hazırlanmıştır. Kasis havuzu ve kasis plastik olduğu için çatlamalar meydana geldi ve başarılı 

bir sonuç alınamadı. Teknofest maddi desteği verilmesi durumunda havuz ve kasis cam 

elyafın ve polyester malzemeden yapılacağı için dayanıklılık istediğimiz düzeye çıkacaktır. 

Tablo 7.1. de belirtilen maliyete karşılık piyasadaki ortalama bir kasisin fiyatı 721 TL olarak 

tespit edilmiştir. 

Kullanılan Malzeme Adet Tutar 
Cam Elyafı (220gr/m2 ) (10m2) 1 Adet 340,57 TL 
Polyester (Reçine) (18 kg) 1 Adet 318 TL 
Havuz ve Elektrik İşçiliği - 100 TL 
RS 775 DC Motor 12-36 Volt 3000 RPM 1 Adet 63,35 TL 
Mil ve Pervane (Motor Mili 12mm x 1 m) 2 Adet 150 TL 
Rulman (12mm) 4 Adet 99,96 TL 
Arduino Uno ve Sensörler - 86 TL 
Su Tahliye Pompası ve Hortum - 68 TL 
TOPLAM 1224 TL 

Tablo 7.2. İş Zaman Tablosu 
Yapılan İş 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 

Proje Özeti X X X 
Ön Değ. Raporu X X 
Detay Raporu X X X 
3D Tasarım X X X X 
Prototip Üretim X X 
Test Aşaması X 

X X X 

zarar göz önüne alındığında ülke çapında yaygın olarak kullanılabilir. Bakım maliyeti, donma, 

taşma vb. riskler Başlık 9. da detaylandırılmıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Hız kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla yapılmış olan tümsek ve kasisler her ne kadar 

işe yaramış olsa da yavaş geçen araçlara da uzun vadede zarar vermekte kısa vadede ise araç 

içerisindeki yolcuların konforlarını bozmaktadır. Ayrıca omurilik ve beyin ile ilgili 

rahatsızlıklara sahip hastaları taşıyan ambulanslar da kasis üzerinden geçerken aynı sarsıntıyı 

hissetmektedir. Projemiz, karayolları kullanıcıları başta olmak üzere hasta taşıyan ambulans 

ve fizik tedavi servislerini kapsamaktadır.  
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9. Riskler

Sistemde oluşabilecek riskler; küflenme, ayrışma, donma, taşma, elektronik arızalar 
ve çatlama/kırılma olarak tespit edilmiştir. Olasılık - Etki matrisi Tablo 9.1. de 
belirtilmiştir.
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