
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI:  GRUPMAHSUN69 

 

PROJE ADI:  AİRDORSEBAG(HAVALI DORSE YASTIĞI) 

 

BAŞVURU ID: 377605   

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 

TAKIM SEVİYESİ: LİSE 

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: EREN YILDIRIM 
 

 

 

 

 



2 

 

 

İçindekiler 

 

1.Proje Özeti (Proje Tanımı) .............................................................................................................. 3 

2. Problem/Sorun:............................................................................................................................... 3 

3.Çözüm ............................................................................................................................................. 5 

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

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................................ 7 

6.Uygulanabilirlik .............................................................................................................................. 7 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ................................................................................. 8 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): .................................................................................... 9 

9.Riskler ............................................................................................................................................. 9 

10.Kaynakça ve Rapor Düzeni ........................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Airdorsebag okulumuzun yanından geçen Bayburt-Erzurum kara yolunda yaşanan ve 

bizimde okul çıkışı şahit olduğumuz bir trafik kazasından esinlenerek yaptığımız projedir. 

Kaza Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Aleyna K., idaresindeki 38 VK 

087 plakalı otomobil seyir halindeyken M.G. yönetimindeki saman yüklü kamyona arkadan 

çarptı. Kazada, ön kısmı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza 

yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri yaralı kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim 

etti. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. [1]Okulda bu kazanın 

nedenlerini değerlendirdiğimizde ve kısa bir araştırma yaptığımızda bu tip kazaların çok sık 

gerçekleştiği ve can kaybının çok feci şekilde olduğunu gördük. Tüm bu değerlendirmeler 

ışığında aklımıza bu fikrin gelmesiyle bu projeyi geliştirdik.  

Ülkemizde her yıl ortalama 1.087.241 trafik kazası gerçekleşmektedir. Bu kazalarda 

birçok kişi hayatını kaybetmekte, can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu kazaların en acı 

olanları da binek araçların tır ve kamyon dorselerinin altına girmesiyle gerçekleşen 

kazalardır. Çünkü tır ve kamyonlar ağır tonajlı araçlar olduğu için bu kazalar büyük ölçüde 

can kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bunun önüne geçmek için her ne kadar emniyet bariyeri 

(darbe tamponu) ve çeşitli uyarı sistemleri kullanılsa da bu önlemler yeterli gelmemektedir.  

 
Resim-1- Tır Dorsesinde Tehlike Boşluğu ve Emniyet Bariyeri 

 

Projemiz olan AİRDORSEBAG (Havalı Dorse Yastığı) ile bu tip kazalarda can kaybının 

önüne geçmeyi hedefliyoruz. Dorselerin arkasına uygun yerlere basınç ve yaklaşım 

sensörleri ve açıldığında hilal şeklini alan dorse yastığını yerleştireceğiz. Trafikte binek 

araçlar dorseye çarptığında dorse yastığı açılacak ve aracın çarpma darbesi sönümlenecek ve 

özellikle aracın dorse altına girmesi engellenecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Tır ve kamyon dorselerinin arka kısmında bir boşluk mevcuttur. Bu boşluk binek 

araçların tırlara arkadan çarpması esnasında, aracın ön ve üst kısmının hasar görmesine ve 

insanların feci şekilde can vermesine sebebiyet vermektedir. Mevcut durumda reflektör ve 

durdurucu bariyer sistemleri ile önlem alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu önlemler yeterli 

olmamaktadır. Çünkü hava koşulları, sürücü dikkatsizliği ve aşırı hızdan dolayı bu tip 

kazalar maalesef yaşanmaktadır. Bu tip kazaların acı olan yönü çarpma ile aracın dorse 
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altındaki boşluğa girmesiyle aracın üst kısmının tamamen tahrip olması sonucu can kaybının 

feci şekilde gerçekleşmesidir. Projemiz tamda bu noktada işlevsellik sağlamaktadır. Çünkü 

projemizde ana amaç dorseye çarpma anında aracın dorse altına girmesini engellemektir.   

Dorse kazaları maalesef çok sık gerçekleşmektedir. Aşağıda bunlardan bazılarını 

aktaracağız.  

Doktor Rümeysa Berin Şen 23.10.2021 tarihinde Ankara'da yol kenarında duran 

kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti. [2] Genç doktorun ölümünden sonra tır ya da 

kamyonlara arkadan çarpan araçların kasanın altına girerek sıkıştığını ve darbe 

tamponlarının koruyucu olacağı ve ölümleri azaltacağı vurgulandı. Hatta sosyal medyada 

‘‘tamponsuz kamyon kalmasın’’ kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda bu tür kazaları 

önleyecek arka koruma donanımlarının etkili olacak şekilde zorunlu tutulması ve 

denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı. Ancak Ankara'da O doktorun ölümünden yalnızca 

bir ay sonra İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Selçuk Gazi Viyadüğü yakınında tıra arkadan 

çarpan otomobildeki gençler hayatını kaybetti. [3] Hatta bu gençlerden biri Türkiye’nin 

önemli bir değeri BAYRAKTAR’ın genç mühendisi Tarık KESEKÇİ idi. Birçok açıdan soru 

işaretleri barındıran bu kaza yük araçlarının arkasında neden koruyucu tampon yok sorusunu 

hatıra getirdi. 

 

Resim-2: Bazı dorse kazaları ve mevzuata uymayan haller 
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3. Çözüm  

 

Motorlu taşıtlar arka koruma tip onay yönetmeliğine göre kasalı kamyonet kamyon 

römork tipi yük taşıyan araçlar arkadan çarpma durumunda araç altına girişine karşı etkili 

koruma sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Arka dingilin genişliği, aracın arka kısmının 

yapısı, boyutları, şekli ve imalatında kullanılan malzemeler ilgili yönetmeliğe uygun 

olmalıdır. Yüksüz aracını arka kısmının yerden yüksekliğinin dingil uzunluğunun 10 

santimetre dışından her iki yönlü ölçüldüğünde 55 cm’yi aşmaması gerekiyor. Kasalı 

kamyonet-kamyon ve TIR tipi yük taşıyan araçların arka kısmında, arkadan çarpmalarda 

kasanın altına girmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış çelikten yapılmış tampon olması 

zorunluluğu bulunmaktadır. [4] Ancak bu tamponların muayenede takılıp sonra söküldüğünü 

görmekteyiz. Yani mevzuatta var ama uygulanmıyor. Bu konuda denetimlerin 

sıkılaştırılması ve ağır cezai müeyyidelerin uygulanması gerekiyor.  

Kazaların hafif atlatılabilmesi için tampon bir muhafazadır. Arkadan çarpmalarda 

aracın en azından hızını keser ve kasanın altına doğru girmesini engelleyerek kazaların 

azalmasına neden olabilir. Ancak mevzuatta zorunlu olan darbe tamponu da kazalarda tam 

bir koruma sağlamamaktadır. Resim-3’de görüldüğü gibi özellikle dorse ye yandan 

çarpmalarda bu tampon ya kırılmakta yada araca ok gibi saplanmaktadır. Buradan hareketle 

çelik darbe tamponunun kendisi de araçta tahribat yaptığından tam koruma sağlamadığı 

ortaya çıkmaktadır. O halde en aracın dorseye çarpma anındaki hız ve darbesinin yumuşak 

bir şekilde sönümlenmesi gerekmektedir. Çünkü zaten hızlı olan aracın sert olan çelik 

tampona çarpması, tampon kırılmasa bile bu sefer tampon tarafından araçtakilerin zarar 

görmesi anlamına gelmektedir. Airdorsebag de ise çarpma anında istediğimiz darbe 

sönümlemesi mümkündür. 

 

 
Resim-3: Darbe tamponunun Kırılma Anı ve Aracın Dorse Altına Girmesi 

 

Herhangi bir nedenle dorse arkasına araç çarpması durumunda sensörler sayesinde bu durum 

algılanacak, Airdorsebag (Havalı Dorse Yastığı) çok kısa bir sürede açılacak ve çarpan aracın 

dorse boşluğuna girmesini engelleyecektir. Çarpma esnasında tırın ya da kamyonun şoför 

mahallindeki uyarı sistemi de aktif edilerek şoförün durumdan haberdar olması 

sağlanacaktır. 

Aırdorsebag için geliştirdiğimiz prototip uygulamasına ait tanıtım videosuna aşağıdaki 

linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/shorts/OQuWKPL9qwU 

 

4. Yöntem 

 

https://www.youtube.com/shorts/OQuWKPL9qwU
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Dorsenin alt kısmındaki boşluğa Resim-5’teki gibi tasarladığımız Airdorsebag’ i 

yerleştireceğiz. Airdorsebag tasarımımızın yüzeylerine açılan yuvalara (Resim-5) hava 

yastıkları yerleştirilecek ve aynı yüzeylere piezzo basınç sensörleri monte edilecektir.   

Normalde hava yastıklarında sodyum asit ya da amonyum nitrat mevcut olup, bir mekanizma 

ile ateşlenmekte ve bu sayede nitrojen ya da oksijen gazı ortaya çıkarılmaktadır. Bu gazlar 

gayet hızlı bir şekilde hareket ettiklerinden saniyenin 1/10 i kadar bir sürede hava yastığını 

şişirebilmektedir. Hava yastığı üzerindeki delikler sayesinde şiştikten birkaç saniye sonra 

geri inmektedir. [5] Bu sayede tam bir darbe sönümlemesi yapmaktadır. Airdorsebag 

tasarımımız araçların içindeki hava yastığı mekanizmasının yaptığı işlevi dorse altında 

çarpan aracın hızını ve darbesini sönümleyerek yapacaktır. Aracın kaza anın da Airdorsebag 

in yüzeylerinden herhangi birine çarpması halinde piezzo basınç sensörleri mikro 

denetleyiciye sinyal gönderecektir. Mikro denetleyici fişek mekanizmasını ateşleyerek 

nitrojen gazının ortaya çıkmasını ve bu gaz ise hava yastığının şişmesini sağlayacaktır. Hava 

yastığını önce şişip sonra söneceği için aracın çarpma hızını ve darbesini sönümleyecektir. 

Airdorsebag için yaptığımız prototipte ise Resim 4-5-6’da görüldüğü gibi hava tankı, 

hilal şekli balon, servo motor, mikro denetleyici, piezzo basınç sensörleri gibi malzemeler 

kullanılacaktır. Prototipte de Airdorsebag in yüzeylerinde bulunan piezzo basınç sensörleri 

çarpma sonucu çıkış verdiğinde mikro denetleyici valfi açacaktır. Açılan valf hava tankının 

çıkışına bağlı balonlara hava dolmasını sağlayacaktır. Şişen balonlar mini Airdorsebag deki 

yuvalarından ön perdelerini açarak çıkacak ve mini aracımızın çarpma darbesini 

sönümleyecektir. Airdorsebag’in prototip modellemesinde geliştirme çalışmalarımız devam 

etmektedir. Amacımız gerçek uygulamaya en yakın modellemeyi yapabilmektir. Bu 

kapsamda raporumuzu geliştirmek için güncellemekteyiz ve projemizde makul değişiklikler 

yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. (Dorse altına yerleştirilecek daimi silikon dolgulu 

yastılar gibi maliyeti daha da düşürecek çözümler gibi.) Ayrıca Airdorsebag için patent ve 

faydalı model çalışmamız da vardır.  

 

 
Resim-4 : Piezzo basınç sensörü montaj şekli 
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Resim-5 : Airdorsebağ Tasarımı ve Açılma Şekli 

 
Resim-6 : Airdorsebag in prototipi için kurulan devre bağlantısı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Piyasada dorse güvenlik sistemi olarak çelikten yapılmış tamponlar vardır. Ancak bu 

tamponlar her zaman amacına hizmet edememekte ve çoğu zaman kaza esnasında 

kırılmaktadır. Kırılmasa bile çelik malzeme olduğundan çoğu zaman kendisi de ölüm ve 

yaralanmaya sebep olmaktadır. Airdorsebag ise çelik tamponun görevini yapmakla birlikte 

çarpan aracın hızının ve darbesini sönümleyebilmektedir. Projemiz yerlilik oranı oldukça 

yüksektir. Araştırmalarımızda benzer bir çalışmaya rastlamadık. Ürettiğimiz proje Türkiye 

şartlarında kendi yerli üretimimiz ile sorunsuz bir şekilde hayata geçirilebilir. Proje de 

kullanılan malzemeleri mümkün olduğunca yerli üretim olmasına dikkat edilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Airdorsebag Resim de görülen özgün tasarımı sayesinde araç içinde kullanılan hava 

yastıklarının dorse arkasına da uygulanabilir hale getirmektedir. Montaj şekli ve hilal 

şeklinde açılan hava yastığı sayesinde kaza durumunda aracın dorse altına girmesini 

önleyecektir. 
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Resim-7’de belli koşullar altında dorseye arkadan çarpma sonucu ortaya çıkacak kuvvet ve 

yük hesaplanmıştır. Dikkat edildiğinde tır ve binek araç arasında hız farkı arttığında ve 

çarpışma esnek olmadığında çarpma kuvveti ve buna bağlı olarak tahribat artmaktadır. 

Çarpışma esnasındaki etkileşim süresi 0,2 s olduğunda bile çarpma kuvveti yükü 7980 kg 

olacaktır. (5x1596=7980kg) Aramid ve çelik sicim katkılı hava yastıklarının 67000 kg’a 

kadar yük taşıyabildiği [6] göze alındığında Airdorsebag’in dorseye çarpma yükünü 

sönümleyebileceği ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca Resim-7’deki hesaplamadan Airdorsebag’in, Darbe tamponuna göre üstün olduğu 

rahatlıkla görülebilmektedir. 

 
Resim Dorseye Arkadan Çarpma Kuvveti Yük Hesabı[7] 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sıra No Malzeme Cinsi Miktarı Birimi Fiyatı Tutarı 

1 Hava Yastığı 3 adet 4.200 12.600,00 
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2 Mikro Denetleyici 1 adet 250 350,00 

3 Piezzo Basınç Sensörü 10 adet 180 1.800,00 

4 Profil Çelik 5 metre 205 1.025,00 

TOPLAM 15.775,00 

Tablo 1: Airdorsebag gerçek uygulaması için maliyet: 

 

Sıra No Malzeme Cinsi Miktarı Birimi Fiyatı Tutarı 

1 Mini hava komprasörü  ve tankı 1 adet 4.200 250,00 

2 Mikro Denetleyici 1 adet 250,00 350,00 

3 Piezzo Basınç Sensörü 10 adet 5,00 50,00 

4 Prototip Hava Yastığı 3 adet 50,00 150,00 

5 Selenoid valf 1adet 120,00 120,00 

6 Kablolama ve sarf malzeme 1 adet 250,00 250,00 

7 Model tır ve model araba 1 adet 500,00 500,00 

TOPLAM 1.670,00 

Tablo 2: Airdorsebag in Prototip Üretimi için Maliyet 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz tır firmaları ve tır şoförleri tarafından kullanılacaktır. Kara yolu güvenliği ve kaza 

durumlarını minimuma indirmek içindir. Ancak fonksiyonu itibariyle karayollarını kullanan 

herkese hitap etmektedir. 

9. Riskler 

Dorse kazalarında meydana gelebilecek kaza kırımı parçalarının hava yastığına zarar vererek 

Airdorsebag’i işlevsiz hale getirme riski vardır. Ayrıca diğer bir risk Airdorsebag klasik hava 

yastıkları gibi insan ağırlığını karşılamak için değil hızla dorseye çarpan aracın darbesini 

sönümlemek için tasarlandığı için maliyeti yüksek çıkacaktır. Ancak bu ve bunun gibi riskler 

Airdorsebag in arge çalışmaları kapsamında değerlendirilerek giderilmeye çalışılacaktır. 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 

1. https://www.haberturk.com/bayburt-haberleri/93260059-bayburtta-trafik-kazasi-

1-yarali 

2. https://t24.com.tr/haber/ankara-sehir-hastanesi-nden-dr-rumeysa-berin-sen-

hakkinda-nobet-aciklamasi,988230 

3. https://www.yenisafak.com/gundem/darbe-tamponu-hayat-kurtarir-3724008 

https://www.haberturk.com/bayburt-haberleri/93260059-bayburtta-trafik-kazasi-1-yarali
https://www.haberturk.com/bayburt-haberleri/93260059-bayburtta-trafik-kazasi-1-yarali
https://t24.com.tr/haber/ankara-sehir-hastanesi-nden-dr-rumeysa-berin-sen-hakkinda-nobet-aciklamasi,988230
https://t24.com.tr/haber/ankara-sehir-hastanesi-nden-dr-rumeysa-berin-sen-hakkinda-nobet-aciklamasi,988230
https://www.yenisafak.com/gundem/darbe-tamponu-hayat-kurtarir-3724008
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4. Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına 

Dair Tip Onayı Yönetmeliği (70/221/AT) 

5. https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_yast%C4%B1%C4%9F%C4%B1 

6. https://atekas.com.tr/tr/itfaiyeci-ekipmanlari/diger/vetter-s-tec-12-kaldirma-yastiklari/ 

7. Nurhan YAZICIOĞLU (Bayburt Fen Lisesi Fizik Öğretmeni) 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_yast%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://atekas.com.tr/tr/itfaiyeci-ekipmanlari/diger/vetter-s-tec-12-kaldirma-yastiklari/

