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Proje Detay Formu 

 

 
1. Proje Özeti: 

 
Projemiz kıĢ aylarında gizli buzlanmadan dolayı yaĢanan trafik kazalarını en 

aza indirme fikri ile ortaya çıktı. Özellikle ülkemizde meydana gelen ölümlerin 

büyük bir kısmının trafik kazalarından oluĢması ve gizli buzlanmanın da bunun bir 

parçasını oluĢturması(bkz. Resim 2) bu projeyi düĢünmemizde ne kadar haklı ve 

doğru yolda olduğumuzu desteklemiĢ oldu. Projemize baĢlamadan önce bu konuda 

alınan tedbirlerin olduğunu ama yeterli olmadığını tespit ettik. Bu sebeple ne 

yapılabilir diye düĢündüğümüzde sorunu ortadan kaldıracak veya azaltacak daha 

etkili, güvenilir ve günümüz Ģartlarına uygun teknolojik olabileceğini düĢündüğümüz 

projemizi tasarladık. 

Projemiz çalıĢma esasına göre basit görünse de aslında içerisinde birçok 

matematiksel iĢlemi barındırıyor. Çünkü aynı anda sıcaklık, nem ve basınç 

faktörlerinin sistemi düĢündüğümüz gibi etkin kılacak Ģekilde uyumlu çalıĢması 

gerekiyor. 
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Ġlkokul düzeyinde oluĢumuzdan kaynaklı bazı engellerin, ekibimize sonradan 

katılabilecek tecrübeli ve bilgili kiĢilerce ortadan kalkacağı ve projemizin baĢarılı 

olacağı kanaatindeyiz. Bu projede önceliğimiz buzlanmanın en sık yaĢandığı yerler 

olmak üzere uygulanması ve yaygınlaĢmasıdır. AĢırı maliyet gerektirmeyen ve 

günümüzde rahatlıkla bulunabilen malzemelerin oluĢu projemizin rahatlıkla 

uygulanabilir olacağını gösteriyor. 

Projemizin görsellerine ve detaylarına yer vereceğimiz bu raporda tanıtımı 

projemizin adı “ Buzdan Ölümler Olmasın” diyerek tamamlamak istiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROJEDEN TEMENNĠMĠZ 

                 ÖNCESİ                                       SONRASI    
  

2. Problem/Sorun: 

 
Trafiğe çıkan araç kullanıcılarının birinci önceliği elbette ki güvenliktir. 

GeliĢen teknolojileri ile birlikte araç içinde ve dıĢında güvenlik önlemleri alınıyor 

ancak yine de istenmeyen kazalar meydana geliyor. Meydana gelen kazaların büyük 

çoğunluğu araç kullanan kiĢilerin ihmallerinden kaynaklanıyor. Ancak araç dıĢı 

faktörler de bir kazanın ortaya çıkmasında rol oynayabiliyor. Bu noktada karĢımıza 

çıkan faktörlerden biri de gizli buzlanma. 

Gizli buzlanma; ani sıcaklık düĢüĢüne bağlı asfalt üzerinde yağmur, kar veya 

aĢırı nemden kaynaklı sıvının donmasından meydana gelmektedir. Bu olayın gözle 
görünmemesi ve sürücüler tarafından fark edilememesi nedeniyle bu Ģekilde 

isimlendirilmiĢtir. Sürücülerin gizli kabusu olan bu durum ülkemizin hemen hemen 

her yerinde görülmekte ve bir çok hayatı soldurmaktadır. Özellikle köprü ve 

viyadüklerde sık rastladığımız bu duruma yönelik sorunları maddeler halinde ele 

aldık. 
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a. Mevcut Konum 

 

                                         Ülkemiz Dünya üzerinde mevcut konumu 

                                        (bkz. Resim 4) gereği dört mevsimin net bir Ģekilde                 

                                        yaĢandığı bir yerdir. KıĢ aylarına ek olarak bu   

                                        mevsimin etkilerinin görüldüğü Kasım ve Mart ayları  

                                        ile yine ülkemizin genel anlamda ortalama  

                                        yükseltisinin fazla oluĢunu birlikte ele aldığımızda,  

                                        bahse alınan sorunun insanları ne kadar uzun süre             

                                        etkilediğini görmekteyiz. 

 

b. Alınan Tedbirlerin Yetersizliği 

 

                                       Gizli buzlanma ile ilgili ülkemizde alınan       

                                       önlemleri incelediğimizde özellikle, bu durumu  

                                       mevsim ayırt etmeksizin sabit trafik iĢaret veya  

                                       levhaları yada durumun yaĢandığı zaman aralığında  

                                       görevlendirilen trafik polisleri ile kontrol altına  

                                       alınmak istendiğini görmekteyiz. 

 

c. Sürücülerin Seyir Halindeyken Algı ve Dikkat Seviyelerinin 

Düşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

KıĢ aylarında araçlarda ısınma amaçlı kullanılan klimalar, sürücülerin araç içi 

havanın ısınmasına bağlı olarak dikkat ve algı seviyesini düĢürmektedir. Gizli 

buzlanmanın fark edilmesinin çok zor olduğu gerçeğine dayanarak bir de algı ve 

dikkatin dağılması kazaların yaĢanmasını kaçınılmaz kılacaktır. Bu durumda 

sürücüleri uyaracak algılanması kolay ve dikkat çekici bir sistemin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir.  

 
3. Çözüm 

 

  Öğretmenim ve grup arkadaĢlarımla bu konu üzerine araĢtırmalar yaptık. 
Öncelikle buzlanma sebebiyle en çok kaza yapılan noktaları belirledik. Buralarda ne 

gibi önlemler alabiliriz sorusuna cevaplar aramaya baĢladık. Bunun üzerine yollarda 

bulunan Ģeritlerin daha teknolojik ıĢıklı bir sisteme dönüĢtürülmesi ile aynı sisteme 

entegre edilecek sıcaklık, nem ve basınç sensörlerinin 0 
o
C altında, uygun nem oranı 

ve basınçla kırmızı ikaz ıĢıkları verecek Ģekilde kodlanmasıyla ( bkz. Resim 5) 

meydana gelebilecek kazaları daha güvenilir bir yöntemle azaltabileceğimiz 

kanaatine vardık. 
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  Bu sorunu ortadan kaldıracak veya azaltacak Ģeyin projemiz olduğunu 
düĢünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

 Projeyi hayata geçirmede kullandığımız yöntemimizi dört ana baĢlık altında 
tamamlanmasını planlamaktayız. Bu baĢlıklar Ģu Ģekildedir; 

1. Modelleme   

Projemizde önereceğimiz yöntem ülkemiz karayolları üzerinde 
uygulanacaktır. Bu tip teknolojik modellerin uygulanmasının önüne geçmeyi 

planladığımız trafik kazalarının azalmasında veya ortadan kalkmasında önemli bir 

payı vardır. Ayrıca olayı görsellik açısından ele aldığımızda ise sürücülerin dikkatini 

çekebilecek bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. 

2. Analiz 

Projenin uygulanması esnasında karĢılaĢacağımız her türlü olumlu veya 
olumsuz sonuçların titizlikle analiz edilip sistemin doğru çalıĢmasını sağlayacağız.  
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3. Çözüm 

Sistemin çalıĢmasın temelinde yazılım kullanılacağından bu aĢamada bu 

konuda uzman kiĢilerden yardım alınacak. Sisteme ait prototip tasarlanacak. 

4. Uygulama 

Bu aĢamada tasarladığımız ürünü öncelikle prototip üzerinde uygulayıp 
sonuçlarını tekrar gözden geçireceğiz. Sistemin çalıĢmasında herhangi bir sorunun 

olmaması halinde ürünümüzü kullanacağız. 

4.1.  Projede kullanılan Malzemeler 

4.1.1. Lcd Ekran 

Liquid Crystal Display ( Sıvı Kristal Ekran ) elektrikle kutuplanan 
sıvının ıĢığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile 

görülebilmesi ilkesine dayanan bir görüntü teknolojisidir. 

4.1.2. Basınç Sensörü ( Barometre ) 

 Atmosferin uyguladığı açık hava basıncını ölçmeye yarayan alettir. 
Civalı ve metal olmak üzere iki çeĢittir. Biz projemizde metal olan çeĢidini 

kullanacağız. 

4.1.3. Sıcaklık Sensörü ( Termometre ) 

Termometre, sıcaklıkları ölçmek ve göstermek için kullanılan, derece 
ile ölçeklendirilmiĢ uzun ince bir cam tüpün altına tutturulmuĢ bir cam 

ampulden oluĢan, içinde cıva veya renkli alkol gibi sıcaklık değiĢikliklerine 

genleĢip yükselerek veya büzüĢüp alçalarak tepki gösteren bir akıĢkan 

bulunan bir sıcaklık ölçüm aletidir. 

4.1.4. Nem Sensörü ( Higrometre ) 

Havadaki net nemi ve nem oranını ölçen cihazdır. 

4.1.5. Arduino 

Elektronik ile ilgili olan her insanın kolayca kullanabilmesi için 
geliĢtirilmiĢ açık kaynaklı bir mikrokontrolcü platformudur. Arduino 

kullanarak çeĢitli sesnsörlerden gelen sinyalleri okuyabilir, ıĢık yakıp 

söndürebilir, motor çalıĢtırabili; kısacası aklınıza gelebilecek tüm elektronik 

uygulamaları yapabilirsiniz. Biz de projemizde farklı ölçüm araçlarından 

gelecek verilerin uygun çalıĢması için bu cihazı kullanacağız. 

4.1.6. Kablo ve Işıklı Cihazlar 

Sistemdeki verileri iletmek için içi bakır dıĢı plastikle kaplı malzeme. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yolda oluĢacak buzlanmanın tahmin yoluyla veya sadece uyarı levhalarıyla 

sürücüler tarafından anlaĢılması çok zor olduğundan, bu projenin günümüz 

teknolojisine uygun ve gelecekte de uygulanabilir olduğunu düĢünüyoruz. Burada 

gözümüze çarpan en önemli yenilik ise sisteme entegre edilen cihazların hava 
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durumunu canlı analiz ederek bunu anında ıĢıklı cihaza yansıtarak sürücülerin 

dikkatini çekebilmesidir. ĠĢte tam bu noktada sistemin güvenirliği de projemizin göze 

çarpan bir diğer yenilikçi özelliğini oluĢturmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizi mevcut kara yollarına sistemimizi entegre ederek hayata geçireceğiz. 

Bu Ģekilde en çok kaza yaĢanan bir noktada sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını mevcut 

durumu nasıl etkilediği ile bilgileri bir yıl topladıktan sonra, ortaya çıkan sonucun 

olumlu olması halinde ülke geneline yayabiliriz. 

Ülkemizde bu projenin baĢarılı olması durumunda, bu sektörde faaliyet 

gösteren Ģirketler aracılığı ile yurt dıĢına da ürünümüzü satarak ülke ekonomisine 

katkıda sağlayabiliriz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin tahmini maliyeti tasarımda kullanılacak ürünlerin kalitesine bağlı olarak 

aĢağıdaki Ģekilde listelenmiĢtir. 

 Ucuz    : Arduino baĢlangıç seti     : 80TL 

    Sıcaklık ve Nem Sensörü: 39TL 

    Basınç Sensörü                 :37TL 

 Pahalı : Arduino baĢlangıç seti     : 372TL 

    Sıcaklık ve Nem Sensörü: 144TL 

    Basınç Sensörü                 :110 TL 

 Yukarıdaki maliyet tablosunda öngörülen fiyatların dıĢında harici harcamalarında 

olacağını düĢünerek 150 TL harici gider bütçesi belirlenmiĢtir. Buna göre 

projemizin tahmini bütçesi 306TL ile 776TL arasındadır. 

 Projemizin çalıĢma planı aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir. Ülkemizde ve 

Dünya’da görülen Covid-19 salgını nedeniyle hazırlanmıĢ olan çizelgede yüz yüze 

yapılması planlanan çalıĢmaların yapılamaması durumunda bilgisayar ortamında 

telekonferans yöntemi ile yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

 

Projemizin hedef kitlesi ülkemiz karayollarında araç kullanan tüm araç 

sürücülerini, yine herhangi bir kaza durumunda müdahalede bulunan sağlık 

çalıĢanlarını, trafik polislerini, jandarmayı, yaralanan kiĢilerin tedavisinin yapılacağı 

hastaneleri kapsamaktadır. 
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9. Riskler 

 

Proje Hedefleri 

/ Etki 

ETKĠ ARALIĞI 

Çok DüĢük 0,05 

DüĢük  

0,1 

Orta  

0,2 

Yüksek  

0,4 

Çok Yüksek 

0,8 

Maliyet 

Bütçesel 

kaydırmalar 

olabilir 

Bütçeyi %l-%5 

arasında aĢar 

Bütçeyi %5-%20 

arasında aĢar 

Bütçeyi %20-%50 

arasında aĢar 

Bütçeyi 

%50'den fazla 

aĢar 

Zaman 5 Gün gecikme 10 Gün gecikme 
15 Gün 

gecikme 
20 Gün gecikme 1Ay Gecikme 

Kalite Önemsiz azalma 

Uygulamalara etkisi 

çok az: ekip içinde 

düzeltilebilir. 

Kalitede sapma var. 

Proje destekçisinin 

onayı gerekli 

Kalitedeki sapma 

proje destekçisi 

tarafından kabul 

edilemez 

Kalite 

hedeflerine 

eriĢilemez 

Teknik 

Hiç bir etkisi 

yok veya çok az 

etkili, önemsiz 

Teknik 

performansta küçük 

derecede azalma 

Teknik 

performansta orta 

derecede azalma 

Teknik 

performansta 

önemli derecede 

azalma 

Teknik 

hedeflere 

ulaĢılamaz 

 

 

10. Ekip Üyeleri 
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