
 

a 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI : MÜDÜR TEAM 

 

PROJE ADI : YOLUMU KENDİM AÇIYORUM 

 

BAŞVURU ID : 364491 

 

PROJE KAPSAMI : KARA 

 
 

 

 



 

i 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı):..........................................................................................1-2  

2. Problem/Sorun:…………………………………………..............................................2-3  

3. Çözüm: ………….………………...............................................................................3-4-5  

4. Yöntem................................................................................................................................5 

 5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü..............................................................................................5-6  

6. Uygulanabilirlik ................................................................................................................6 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması……......................................................6-7  

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):.....................................................................7 

9.Riskler:.................................................................................................................................7 

10. Kaynakça:.........................................................................................................................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Proje Özeti  

Teknofest 2022 Karadeniz kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz “Kendi Yolumu 

Açıyorum” projesi, proje ekibimizin öğrencilerimize rol model olarak, Milli Teknoloji 

Hamlesinde yer almalarını sağlamayı amaçlamasıyla başlamıştır. Şöyle ki proje ekibimiz birer 

anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, İmam Hatip, Öğretmenevi ve Bilsem Müdüründen 

oluşmaktadır. Proje danışmanlığını da ilçe milli eğitim müdürü yapmaktadır. Başlangıçta 

öğrencileri özendirmek, ilçemiz çapında Milli Teknoloji Hamlesi hususuna dikkat çekmek, hem 

proje başvuru sayısını artırarak geniş kitlelere ulaşmak hem de nitelikli projeler üretilmesine 

destek olmak amacıyla başladığımız çalışmalar süreç ilerledikçe bizleri de birer yarışmacı 

hüviyetine büründürmüş oldu. Öncelikle her seviyedeki eğitim kurumundan birer müdürden 

oluşan takım kurma süreci, sonrasında Proje Ön Değerlendirme sürecinde Teknofest Hakem 

Kurulunun teveccüh göstererek projemizi Detay Raporu aşamasına taşımaları neticesinde 

prototip üretim sürecine geçilmiş oldu. Teknofest 2021’ de bir elin parmaklarını geçmeyecek 

sayıda olan proje başvurusunun bu yıl, diğer birçok etkenin yanında, takımımızın rol model 

olma çalışmasının da katkısıyla binli sayılara ulaşmış olması birincil hedefimizin gerçekleşmesi 

anlamını da taşımaktadır. Sunmuş olduğumuz Proje Detay Raporunun final daveti alması 

halinde ise asıl hedef kitlemiz olan genç dimağlarda (Sayın Selçuk Bayraktar’ ın hayali olan ve 

onun deyimiyle Dip Dalga Hareketinde) kalıcı ve güçlü pozitif izler bırakma, teknoloji 

üretebilirliğin somut karşılığını görme bakımından da amacına ulaşmış olacaktır.  

Projemiz kış mevsiminde buzlanma olan yollarda özellikle kısa mesafeli buz tutmuş 

alanlarda aracın patinaj yapma, buzda kayma ve yaşanan birçok sorun sonucu kaza yapma 

riskini minimize etmek için geliştirilmiştir. Projemiz soğuk havalarda buzlanma nedeniyle 

araçların yaşamış olduğu bazı problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Karlı buzlu yollarda, kış lastiği kullanılmasına rağmen, zaman zaman 

araçların yol tutuşu konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Kısa mesafeli viyadük ve kuzey 

cepheli virajlardaki buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşatmaktadır. Araçlarımıza hem 

donanımsal hem de yazılımsal küçük takviyelerle beraber projemizin bu alandaki problemlerin 

çözümüne ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz 

Kış mevsiminde yağan kar ve düşen ısı neticesinde oluşan buzlanma sonucu park 

halindeki aracı yerinden hareket ettirmek, yollardaki kar ve buzlanma önemli bir problem ve 

kaza yapma olasılığını artıran çok büyük bir risktir.  Kış mevsiminde sürekli “Buz pistine 

dönen yollarda kazalar arka arkaya geldi”(1) , “Otobanlar buz tuttu yüzlerce kaza oldu”(2) 

gibi haberlerde gördüğümüz, gazetelerde okuduğumuz kazalar ile karşılaşmaktayız.  Sabah 

erken saatlerde mesaiye gidecek kişilerin arabanın yanına gittiğinde her tarafın buzlanmış 

olduğunu görmesi, “bu şartlarda araba hareket etmez, arabayı çalıştırmayayım” düşüncesi , 

işine yaya olarak gitmeye çalışması, işine geç kalması, yürürken kayması, düşmesi ve 

sakatlanması çok sık karşılaşılan bir durumdur. 

                                                     
 Resim-1 Buz Pistine Dönen Yolda Kazalar                             Resim-2 Buzlu Yol 
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Her arabada olan ve her zaman kullandığımız silecek sistemine inovatif bir yaklaşımla 

projemiz hayat bulmuştur. Cama su atmak için kullanılan fıskiyelerin türevleri, araç ön 

tamponuna uygun aralıklarla monte edilecek yola buz çözücü solüsyon püskürtseler, yoldaki 

buzlanmayı çözmeye destek sağlar mıydı acaba? Arabalarda silecek suyu için kış aylarında 

antifirizli  su kullanılmakta ve bu sayede su donmamaktadır. Aynı sistem yola buz çözücü 

solüsyon püskürtecek şekilde neden düzenlenmesin ki? gibi sorulardan hareketle prototip 

oluşturulmuştur. 

                                    
   Resim -3 Silecek Fıskıyesi                                     Resim -4 Bu çözücü  solüsyon 

Proje ile ilgili hazırlık ve araştırma çalışmaları aşamasında yapılan inceleme sonucunda 

tuzlu su yerine buz çözücü solüsyon kullanmanın daha doğu olduğu sonucuna varılmıştır. Buz 

çözmede “kaya tuzu, tuz/agrega karışımları, kum, kalsiyum klorür ve üre” gibi yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde kullanılan maddeler “Yüksek korozif etkisiyle alt yapıya ve 

çevreye ciddi zararlar verir ve çok düşük sıcaklıklarda etkinlik göstermezler. Buz çözücü 

solüsyon ise aşındırıcı (korozif) olmadığından, asfalt, beton ve metal aksamlara asla zarar 

vermez.” Ayrıca tuz ile solüsyon arasındaki buz çözmedeki sıcaklık farkı  “Tuz -8°C'den sonra 

buz çözücü etkinliğini kaybetmekte iken solüsyon -48°C ye kadar etkinliğini 

sürdürmektedir”.(3) Bu bilgiler bizi projemizde tuzlu su yerine buz çözücü solüsyon kullanmaya 

yönlendirmiştir. Bidona konulan tuzlu suyun belli bir zaman sonra bidonun dibine çökelmesi 

de boru ve fıskiyelerde tıkanma meydana getireceğinden solüsyon kullanmak daha doğu bir 

tercih olmaktadır. 

Buzlanma karşısında etkili bir çözelti-solüsyon piyasadakilere benzer nitelikte ancak 

yerel imkanlarla okulumuz kimya laboratuvarında hazırlanmaktadır. Araçlara mevcut silecek 

sistemlerinin bir benzeri, fıskiye kısmı iki uçlu olacak şekilde monte edilir. Uçlardan biri araç 

ön lastiğine diğeri ön tekerleğin 15-20 cm çevresine buz çözücü sıvı solüsyon püskürtebilecek 

nitelikte montajlanır. Bu sistem yazılımsal güncelleme ile ESP sistemine entegre 

çalışabilmektedir. Otomotiv mühendisliğinin gelişen teknolojiyle birlikte kazandığı ivme, araç 

güvenlik sistemlerini de her geçen yıl ileri seviyelere taşıyor. Sürüş güvenliğini artıran bu 

sistemler, 2000’li yıllara damga vuran özelliklerle yeni nesil araçlara uygulanmaya devam 

ediyor. Sürücülerin araç ve yolla uyumlanmasını sağlayan ESP, yani “Electronic Stability 

Program” da otomotiv teknolojisinde fark yaratan donanımlardan biri. ESP nedir sorusunun en 

net yanıtı, aslında sistemin isminde yer alan “Stabilite” kelimesinde gizli. Stabilite, denge, 

sağlamlık ve kararlılık kavramlarına karşılık geliyor ve bu özellikler dış koşullardan ya da 

sürücüden kaynaklanan olumsuz sürüş davranışlarından etkilenmeden aracın durmasını ya da 

kararlı bir sürüş sergilemesini sağlıyor. Elektronik stabilite programı, tekerlek hız 

algılayıcıları, yanal hız algılayıcı, ABS hidroliği, fren basıncı algılayıcısı, direk siyon 

açısı algılayıcısı ve elektronik kontrol ünitesiyle senkronize olarak çalışıyor ve arka 

planda sürekli veri işlemeye devam ediyor. Örneğin, yüksek hızda önünüze bir engel 

çıktığında ya da keskin bir virajla karşılaştığınızda direksiyon hakimiyetiniz ve fren 
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refleksiniz genel akışın dışına çıkar. Sürüş alışkanlıklarınızdaki bu sapma ise aracın 

yoldan kaymasına neden olur. Aracınız herhangi bir sebepten kontrolden çıktığında 

tekerlek hız algılayıcıları bunu algılar. ESP algılayıcıları da gitmek istediğiniz yön ile 

aracın gitmekte olduğu yön arasındaki dengesizliği tespit eder. Aracı düz bir hatta ya da 

yapmak istediğiniz manevra güzergahında tutmak için sistem gerekli gördüğü tekerleğe 

fren uygular. Bu aşamada yazılımımız sistemsel olarak devreye girer ve manuel 

müdahaleye gerek kalmaksızın, yol koşullarının daha güvenli hale gelmesine katkı 

sağlamak üzere solüsyon püskürtme gerçekleştirir. Silecek cam suyu deposunun bir benzeri 

araca monte edilecek ve içine buzlanma olaylarına ilişkin çözelti-solüsyon araçların kış bakımı 

periyodunda eklenecektir. Bu çözelti araç silecek kolundan sürücü tarafından kontrol 

edilebildiği gibi patinaj ve kayma durumlarında mevcut ESP sistemiyle birlikte devreye girecek 

ve püskürttüğü solüsyon aracılığıyla buzlanmanın çözülmesine, lastiklerin yol tutuşunun 

artmasına katkı sağlayacaktır. Böylece kayma, yoldan çıkma, patinaj nedeniyle aracı bulunduğu 

noktadan hareket ettirememe gibi sorunlara çözüm getirilmiş olacaktır. 

Buzlanmanın olduğu zamanda gerek görmesi halinde sürücü manuel olarak da sistemi 

çalıştırabilecek ve yola buz çözücü solüsyon akışını sağlayacaktır.  Böylece solüsyon yoldaki 

buzun erimesini sağlayacak, her araç solüsyon kullandığında yollar solüsyonla kaplanacak ve 

yolların buz tutmaması sağlanabilecektir 

 

2. Problem/Sorun:  

 

Kış mevsiminde kar yağışı ve soğuk havaya bağlı yollardaki buzlanma, zaman zaman 

karşılaşılan gizli buzlanma önemli bir problem ve kaza riskini artıran çok büyük bir risktir. 

 Projemizin çıkış noktası kış mevsiminde buzlanma nedeni ile sürücülerin özelliklede 

bayan sürücülerin zor anlar yaşaması ve araç kullanmaktan çekinmeleridir. Ana arterler ve uzun 

yolculuklarda görevliler tarafından önlemler alınmakla birlikte yoğun kar yağışı olmayan, kısa 

mesafeli, ışık ve güneşi yeterince almayan alanlarda da gizli buzlanma özellikle sabah erken 

saatlerde sık yaşanan bir olaydır, önlem alınması noktasında sona bırakılan alanlardır. Bu 

durum özellikle kalabalık şehirlerde sık sık maddi hasarlı kazalara sebep olmaktadır. 

Projemizde soğuk havalarda yaşanan kısa süreli ve kısa mesafeli buzlanma olayları 

temel sorun alanı olarak ele alınmıştır. Yoğun karlı havalarda hem belediye ekipleri temizleme 

çalışması yapmakta hem de sürücüler zincir, kar çorabı gibi destek ürünleri kullanarak çözüm 

üretmeye çalışmaktadır. Yoğun kar yağışı olmayan ancak kısa süreli ve kısa mesafeli buzlanma 

olayları esnasında yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır. Hedefimiz bu 

tür durumlarda herkesin kendi probleminin çözümüne bir nebze kendisinin katkı sağlamasıdır. 

Böylece özelden genele toplumsal bir çözüm de üretilmiş olacaktır. Karlı olmayan soğuk 

havalarda özellikle yolların kuzey cepheli virajlarında buzlanma olacaktır. Hava ısısı öğlene 

doğru artacak ve buzlanma ortadan kalkacak olsa da erken saatlerde işe-okula gidenlerin olası 

sıkıntılarına çözüm getirme açısından projemizin önemli olduğuna inanıyoruz.   

Kış mevsiminde kullanılan kış lastikleri, zincir, kar çorabı vb. ürünler olmakla birlikte, 

bunlara ihtiyaç duyulmayan mesafelerde daha yaratıcı bir  destek çözüme ihtiyaç olup okul 

servis araçlarının, okul yolu güzergahlarının sık ve erken saatlerde kullanıldığı düşünüldüğünde 

hızlı ve kapsayıcı çözümlere gerek vardır. 

Sabah mesaiye gidecek çalışanlar için arabanın yanına gittiğinde her tarafın buzlanmış 

olduğunu görmesi, bu şartlarda araba hareket etmez, arabayı çalıştırmayayım diyerek 

düşünmesi, işine yaya olarak gitmeye çalışması, işine geç kalması, yürürken kayması, düşerek 
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sakatlanması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Yapılan literatür taraması neticesinde bu 

konuda yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.  Meteorolojik Faktörlerin Kent İçi Ulaşım 

Üzerindeki Etkileri adlı çalışmada “Karın erimesi ile birlikte havanın soğuk olduğu 

dönemlerde, buz ve don olayına neden olmaktadır. Bazen gizli buzlanma şeklinde de görülen 

buzlanmalar kent içi ulaşım için en tehlikeli ve en olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak 

önümüze çıkmaktadır. Kar yağmasından sonra, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi 

sonucu, buzlanma meydana gelebilir. Buzlanma, trafik güvenliği açısından en riskli olanıdır; 

zira araçların kontrolü mümkün değildir.” (4) diyerek ulaşımda buzlanmadan kaynaklı risklerin 

öneminden bahsetmektedir.  Nitekim bu konuda televizyonlarda kış mevsiminde kar yağışı ve 

buzlanmanın olduğu her gün çok sayıda haber izlemiş ve gazetelerde okumuşuzdur.  

 

3. Çözüm  

 

Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu bir kış sabahında ben ve arkadaşlar mesaiye, 

çocukların da okula gitmeleri için evlerimizden sitenin bahçesine çıkıp arabaların yanına 

gittiğimizde arabaları park ettiğimiz alanın karlı ve yolun 50-60 metrelik kısmının buzla kaplı 

olduğunu devamında ise hiç buzlanma olmadığını fark ettik. Evlerin bulunduğu site şehrin 

yüksek bir kesiminde ve yol %70 oranında eğimli. Buzla kaplı yolda kış lastiği olsa bile 

arabanın hareket etme şansı yoktu ve mesaiye yetişmek için yürümeye karar vermiştik. 

Kaldırımda yürürken yoldan geçen araçların silecekleri çalıştırdıklarını ve camlara su 

fışkırttıklarını gördüm. Her arabada olan ve her zaman kullandığımız bu silecek sistemi aklıma 

bir fikir yerleştirdi. “Cama su atması için kullanılan fıskiyeler araç ön tamponunda plakanın 

altında uygun bir yere takılıp yola su atsalar, önündeki ve lastiklerin geçeceği yoldaki buzu 

çözemez miydi?”    Arabalarda silecek suyu için antifrizli su kullanıldığı ve suyunun 

donmadığını biliyoruz.  

  Yaptığımız araştırmalar neticesinde tuzlu su veya antifriz yerine bu çözücü solüsyonun 

çok daha etkili olacağı sonucuna vardık ve projemizde solüsyon kullanmaya karar verdik. 

Solüsyon; “yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal 

bir sıvıdır”.  Buz Çözücü Solüsyon, buz ve karlanmaya karşı etkilidir, buzlanma riskini önler, 

işçiliği kolay ve ucuzdur, maliyetleri düşüktür, insan ve çevreye duyarlıdır. Yola dökülen tuzun 

-8°C'den sonra çözücü özelliğini kaybettiği, solüsyonun ise -48 °C' ye kadar özelliğini 

koruduğu anlaşılmaktadır   

  Araç silecek sistemine benzer şekilde çalışan aynı sistemi araç ön tamponuna monte 

ederek lastiklerin geçtiği yola buz çözme özelliği olan solüsyonu fışkırtacak şekilde 

düzenleyerek kış mevsiminde buzlanma nedeniyle yaşanan kaza, patinaj ve yolda kalma gibi 

olumsuz olayların önüne geçmeyi amaçladık. Projemiz için bize gerekli olan sistemin çalışması 

için ön tamponun uygun yerine dokuzar cm. lik aralıklarla deliklerin açıldığı ve açılan deliklere 

fıskiyelerin takıldığı alüminyum hot monte edilir. Sistemi çalıştırmak için (tehlike anında 

deveyi kesmesi için sigorta  konularak) elektrik devresinden elektrik bağlanacak, araç içinden 

manuel olarak da sistemi açıp kapatabilmek için aracın sürücü mahallinde uygun bir yere buton 

konacaktır. 
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                                         Resim-10 Donanımsal eklentinin önden görünüşü 

   

Hem ülkemizde hem kış şartlarının ağır geçtiği dünya ülkelerinde kar yağışı ve 

buzlanmaya bağlı çok sayıda kazalar yaşanmakta ve sonucunda can ve mal kaybı, yaralanma, 

sakat kalma ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Proje sayesinde arabaların 

bulunduğu alanda buz varsa veya seyir halinde iken buzlu bir alana gelindiğinde sistemi 

çalıştırarak ön tampondan lastiklerin geçtiği yola buz çözücü solüsyon akıtılacaktır. 

Fıskiyelerden akan buz çözücü solüsyon lastiklerin geçeceği alandaki buzun çözülmesini, 

arabanın patinaj yapmasını ve kaymasını önleyecektedir. Böylece buzdan kaynaklı kaza riski 

ortadan kalkacaktır.  Bu sistem bütün araçlarda uygulandığında yoldan geçen her araç sistemi 

çalıştıracağı ve yola buz çözücü solüsyon dökeceği için yol buz tutmayacak, kar yağışından 

dolayı kapanmış olmayacaktır. 

Yol üzerine aparat yerleştirme ile belirli aralıklarla yola buz önleyici sıvı salınması 

yapılan örnek çalışmalar bulunmakla birlikte bu çalışmalar hem lokal bir alanı kapsamakta hem 

de daha maliyetli olmaktadır. Çözümün başarılı sonucu için sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

alanın genişletilmesi yönünde projemiz büyük katkı ve daha güvenli sürüş sağlayacaktır. Bu da 

kazaların önüne geçilmesinde, bayan sürücülerin erken saatlerde yola çıkma kaygılarını 

yenmelerine destek olacaktır. 

4. Yöntem  

Projemiz için bize gerekli olan donanımsal malzemeler: su motoru, su bidonu, yeteri 

kadar su borusu, yeteri kadar fıskiye, 2 metre içi boş alüminyum boru, elektrik kablosu, sigorta 

ve sistem kontrol butonu. Sistemin çalışması için ön tamponun uygun yerine dokuzar cm lik 

aralıklarla fıskiyelerin takıldığı alüminyum boru monte edilecek. Bagaja 40 litrelik su bidonu 

yerleştirilecek, bidondan su motoruna ana su borusu, motor çıkışından alüminyum boruya tali 

su borusu monte edilecektir. Sistemi çalıştırmak için su motoruna (tehlike anında deveyi 

kesmesi için sigorta konularak) elektrik devresi bağlanacak, araç içinden sistemi açıp kapatmak 

için aracın sürücü mahallinde uygun bir yere buton konacaktır.  

Proje fikri ilk aklımıza geldiğinde su bidonuna koymak için tuzlu suyu düşündük. Ancak 

yaptığımız araştırmalar sonucu tuzlu su yerine buz çözücü solüsyon kullanımının daha doğru 

ve etkili olduğuna karar verdik. Peki, nedir Buz Çözücü Solüsyon? “Yol üzerinde buz 

oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır.  Buz Çözücü 

Solüsyon, buz ve karlanmaya karşı etkilidir, buzlanma riskini önler, işçiliği kolay ve ucuzdur, 

maliyetleri düşüktür, insan ve çevreye duyarlıdır Yola dökülen tuzun -8°C'den sonra çözücü 

özelliğini kaybettiği, solüsyonun ise -48 °C' ye kadar özelliğini koruduğu anlaşılmaktadır” 
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Tuz dökme gibi yaygın olarak kullanılan yöntemler asfalt yollara, köprü ve viyadüklere 

zarar vermekte ve ülke ekonomisine ekstra maliyet getirmektedir. Amerika’da Missisippi Nehri 

üzerindeki Minnepolis köprüsü tuz kullanımından dolayı zamanla çürüyerek yıkılmıştır. 

Amerika ve Avrupa’ da viyadük, köprü, tünellere 500 mt. kala tuzlama yapılmamaktadır. Yine 

ABD'de yapılan istatistiklere göre buz çözücü solüsyon uygulamaları neticesinde; Kazalarda 

%85, İşçilikte %68, Malzeme kullanımında %83 azalma gözlenmiştir.” (5)  Bütün bu 

araştırmalar sonucu tuzlu su yerine solüsyon kullanmayı daha doğru bir yöntem olarak Kabul 

ettik ve projemizde solüsyon kullanmaya karar verdik. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Araç lastiklerinin buzdan kaymaması, buzlu yollarda Rahat ulaşım imkanı 

sağlayabilmek için tampona monte edeceğimiz ve yola buz çözücü solüsyon akıtacak projemiz, 

yapılan literatür taramaları, inceleme ve araştırmalara göre daha önce binek tipi araçlarda hiç 

yapılmamış, fikri, prototipi, model üzerinde uygulanması tamamen yeni, özgün ve bize aittir. 

Karayollarına ve bazı belediyelere ait tünel içi, köprü ve viyadüklere solüsyon akıtan 

kamyonların, belediyelerin cadde ve sokakları yıkmakta kullandıkları kamyonların arka 

kısmında fıskiyeli sistem bulundurduklarını ve ihtiyaç halinde kullanıldıkları bilinmektedir. 

Ancak taksi, minibüs, dolmuş gibi özel ya da toplu taşımaya ait binek araçlarda böyle bir 

sistemin ülkemizde olmadığı gibi diğer ülkelerde de eşi ve benzerine rastlanmamıştır.  

Tamamen proje ekibimize ait özgün olan projemizde kullanacağımız araç gereçlerin de 

yerli ve milli olmasını istiyor, bunun için gerekli araç gereçleri yerli olanlardan tedarik etme 

yoluna gideceğiz. Aynı zamanda yerli ve milli olan projemizin geliştirilip kullanılabilirliğini 

yine yerli ve milli olan otomobilimiz TOGG da kullanılmasını hedefliyoruz.  

Araçların su fışkırtma düzeneği şeklinde tasarlanacak olan solüsyon fışkırtma sistemi 

gücünü aracın motorundan alacaktır. Araç içine ön konsola solüsyon fışkırtma kolu ya da 

basmalı bir tuş yapılacaktır. Aracın ön panelinde solüsyon fışkırtma durumunu gösteren 

solüsyon fışkırtma işaret göstergesi yanacaktır. Depoda solüsyonun bitmesi durumunda 

solüsyon göstergesi yanıp sönecektir.  

Özellikle kısa mesafelerde ve anlık patinaj durumunda kullanılacak olan solüsyon 

fışkırtma sistemi hem zamandan tasarruf sağlayacak, araç tekerlerinin daha az yıpranmasına 

sebep olacak, araçtan inmeden güvenli bir kalkış sağlayacaktır. 

Geliştirdiğimiz projemizi aynı sistemle kış mevsiminde buzlanmayı önleme dışında yaz 

mevsiminde ve sıcak havaların etkili olduğu bölgelerde stabilize ve toprak yollarda yoldan toz 

toprak kalkmaması için yola su atma, asfalt yollarda ise asfaltın erimesini ve yolun ısınmasını 

engellemesi için yolu ıslatması şeklinde de uygulanabilmektedir. 

6. Uygulanabilirlik 
Yerli ve milli olan projemizin geliştirilip kullanılabilirliğini yine yerli ve milli olan 

otomobilimiz TOGG da kullanılmasını hedefliyoruz. kış mevsiminde buzlanmayı önleme 

dışında yaz mevsiminde ve sıcak havaların etkili olduğu bölgelerde ve özellikle stabilize ve 

toprak yollarda yapılan seyahat esnasında araç camları açık yada kapalı fark etmeksizin yoldan 

toz toprak kalkmaması için yola su atıp, yolu ıslatması şeklinde de uygulanabilmektedir.  

Gerçekleştirdiğimiz Projemiz ve ortaya çıkan ürün, ticari bir ürüne dönüşebilecek hem 

ülkemizde hem diğer ülkelerde kış mevsiminde buzlanmaya karşı buz çözücü solüsyon 

kullanımı, yaz mevsiminde stabilize yollardan toz kalkmasını önleyici, asfalt yollarda ise 

asfaltın erimesini ve yolun ısınmasını engelleyecek özellikte olması arabası olan herkes 



 

7 

 

tarafından kullanılma imkanı bulacaktır. Bu düşünceden hareketle bize ait ve özgün olan proje 

ile ilgili Patent çalışmaları başlatılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması     

a) Proje prototip maliyeti 

Kullanılan Malzemeler             Fiyat 

Li Solüsyon Deposu 150 Tl 

Fıskıye(10) 375 Tl 

Pr Su borusu (3 metre) 36 Tl 

  P Alüminyum boru (2 metre) 100 Tl 

Pr  Elektik Kablosu (2 metre) 35 Tl 

      Açma Kapatma Butonu 10 Tl 

Pr  Toplam Maliyet 706 Tl 

 

b) İş Zaman Çizelgesi  

Projemiz iş zaman çizelgesi 3 iş paketinden oluşmaktadır 

Birinci iş paketi Proje Ön Değerlendirme Süreci sonuna kadar yapılacak iş ve işlemleri 

kapsamakta olup Teknofest Hakemlerince yapılacak değerlendirmede bir üst aşamaya geçme 

hakkı elde edilirse çalışmalar 2. İş paketi doğrultusunda devam edecektir.  

 

PROJE TAKVİMİ / İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ 

1. İş Paketi (Ön Değrlendirme Aşaması) 

İşin Tanımı 

O
ca

k
 

Ş
u

b
at

  

M
ar

t 

Ö
n

 D
e
ğ
e
rl

e
n

d
ir

m
e
 R

a
p

o
r
u

 

Proje Ana Probleminin Belirlenmesi  X X   

Literatür Taraması  X X X 

Çözüm Geliştirilmesi X X X 

Saha Araştırması Akademisyen ve Uzman Görüşleri X X X 

En Optimize Çözümün Belirlenmesi ve  

Uygulama Süreçlerinin Aşamalandırılması 
    X 

Düzeneğin tasarlanması ve malzemelerin tedariği     X 

Teorik olarak tasarlanan materyalin uygulama sahası ve sponsor desteği için 

görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
      

Prototipin Hazırlanması ve Test Edilerek Geliştirilmesi X X X 

Saha Uygulaması ve Çıktıların Elde Edilmesi X X X 

KYS sistemine Proje Ön Değerlendirme Raporunun  yüklenmesi     X 

Proje Ön Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleme süreci   X X 

 

İkinci iş paketi Proje Detay Raporu Değerlendirme Süreci sonuna kadar yapılacak iş 

ve işlemleri kapsamakta olup Teknofest Hakemlerince yapılacak değerlendirmede bir üst 

aşamaya geçme hakkı elde edilirse çalışmalar 3. İş paketi doğrultusunda devam edecektir. 
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PROJE TAKVİMİ / İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ 

2. İş Paketi (Proje Detay Raporu Aşaması) 

İşin Tanımı 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

P
r
o

je
 D

e
ta

y
 R

a
p

o
r
u

 

Literatür Taraması  X X 

Çözüm Geliştirilmesi X X 

Saha Araştırması Akademisyen ve Uzman Görüşleri X X 

En Optimize Çözümün Belirlenmesi ve  

Uygulama Süreçlerinin Aşamalandırılması 
X X 

Düzeneğin tasarlanması ve malzemelerin tedariği X X 

Teorik olarak tasarlanan materyalin uygulama sahası konusu ve  

sponsor desteği için görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
X X 

Prototipin Hazırlanması ve Test Edilerek Geliştirilmesi X X 

Saha Uygulaması ve Çıktıların Elde Edilmesi X X 

KYS sistemine Proje Detay Raporunun  yüklenmesi   X 

Proje Detay Raporu Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleme süreci   X 

 

Üçüncü iş paketi Teknofest 2022 Karadeniz Değerlendirme Süreci sonuna kadar yapılacak iş 

ve işlemleri kapsamakta olup Teknofest Hakemlerince yapılacak değerlendirmeler neticesinde 

yarışma sonuçlarının ilan edilmesiyle proje süreci sona erecek, AR-Ge çalışmaları süresiz 

devam edecektir.  

 

PROJE TAKVİMİ / İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ 

3. İş Paketi (Festival Aşaması) 

İşin Tanımı H
az

ir

an
 

T
em

m
u

z 
A

ğ
u

st

o
s 

E
y

lü
l 

Literatür Taraması  X X X 

F
in

a
l 

Saha Araştırması Akademisyen ve Uzman Görüşleri X X X 

Düzeneğin tasarlanması ve malzemelerin tedariği X X X 

Teorik olarak tasarlanan materyalin uygulama sahası 

 ve sponsor desteği için görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
X X X 

Prototipin Hazırlanması ve Test Edilerek Geliştirilmesi X X X 

Ordu sergisi sunumunun gerçekleştirilmesi   X X 

Final yarışması için Samsun etabına davet edilecek projelerin 

 açıklanmasını heyecanla bekleme süreci 
    X 

Final yarışmasına davet alınması durumunda yapılacak sunum için provalar      X 

Teknofest 2022 Karadeniz Samsun Finali       X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi özel binek arabası olan, şehir içi toplu taşıma işi yapan taksi, 

dolmuş, minibüs gibi araç sürücülerinin tamamıdır. Proje üzerinde çalışmalar yapılıp 

geliştirildiğinde otobüs, kamyon, tır gibi bütün kara araçlarında kullanılır hale getirilebilir ve 

bütün kara araç sürücülerinin  hedef kitle olmaları sağlanır.  Kış şartlarının ağır ve zor geçtiği, 

buzlanma olayının çok yaşandığı ülkemizin her yerindeki araç sahipleri proje de geliştirilen 

sistemi kullanabilir ve buzlanmadan kaynaklı kapalı olan yolunu kendisi açabilir. 

 Biz projemizi araç ön tamponuna monte edilen boru üzerindeki fıskiyelerden buz 

çözücü solüsyon fışkırtılması şeklinde kış şartları için tasarladık. Ancak projemiz aynı sistemle 
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kış mevsiminde buzlanmayı önleme dışında yaz mevsiminde ve sıcak havaların etkili olduğu 

bölgelerde ve özellikle stabilize ve toprak yollarda yapılan seyahat esnasında araç camları açık 

yada kapalı fark etmeksizin yoldan toz toprak kalkmaması için yola su atıp, yolu ıslatması, 

asfalt yollarda ise asfaltın erimesini ve yolun ısınmasını engellemesi için de çok rahatlıkla 

kullanılabilecektir. 

9. Riskler  

Proje uzun süreçli olmasından dolayı yapımı sırasında oluşacak büyük bir risk 

bulunmamaktadır. Ancak projemiz araçtan alınacak enerjiyle çalışan bir sistem olduğundan 

bağlantılarda meydana gelebilecek bir aksaklık sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve 

araca zarar verebilir. Bunun için enerji bağlantısı mutlaka işin uzmanı kişilerce ve servislerde 

yapılacaktır.  

Proje gerçekleştirilip araçlarda kullanılmaya başlanıldığında yoğun kar yağışı ve 

buzlanmanın olduğu bölgelerde gerek sürücüye, gerek raca ve gerek se hava şartlarına bağlı 

olumsuzluklar yaşanabilme riski düşük bir oran da olsa olacaktır. Bu durumun önüne geçmek 

için sürücüler bilgilendirilmeli ve sistemin kullanımı sürücülere detaylı olarak anlatılmalıdır. 

Proje gerçekleştirilip araçlarda kullanılmaya başlanıldığında araçların yol üzerinde solüsyon 

ihtiyaçları olacaktır. Kara yollarına ait tünel giriş- çıkışı ve belli noktalarda depolarda muhafaza 

edilen solüsyonu araç sürücülerinin kendi depolarına almaya çalışması risktir. Bu durum 

Karayollarında kişinin kendisini ve trafiği  tehlikeye sokmasına neden olur. Bunun yerine bütün 

petrol istasyonlarında solüsyon depoları bulunmalı ve herkes güvenli bir şekilde aracına 

solüsyon alabilmelidir. 

  

10. Kaynakça  

1. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/buz-pistine-donen-yollarda-kazalar-arka-

arkaya-geldi-557488.html 

2. https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/otobanlar-buz-tuttu-yuzlerce-kaza-oldu-

41713559 

3. http://www.htkimya.com/karla-mucadele-solusyon.html 

4. TOPRAK, Nihat: 2012 Meteorolojik Faktörlerin Kent İçi Ulaşımı Üzerindeki Etkileri 

(Yüksek Lisans Tez Çalışması, sayfa 26) 

5. Seferoğlu, A., Seferoğlu, M., & AKPINAR, M. (2015). KARAYOLU VE 

HAVAYOLU KAPLAMALARINDA KULLANILAN KAR VE BUZLA 

MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN MALİ ANALİZİ. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 

Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(1), 407-416. 

 

 

http://www.htkimya.com/karla-mucadele-solusyon.html

