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bulunmasıdır. Kaza olmadığı müddetçe bu tampon görülmemekte ve gizli olarak 
Tır’ın altında bulunmaktadır. 
 

23.09.1999 tarihinde Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka 
Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmelikte yapılan düzenleme ile 
23.09.2000 tarihinden itibaren üretilen kamyonet, kamyon, çekici ve römork kategorisi 
araçlar için zorunlu hale getirildi.(egm.gov.tr , 30.11.2021) 
 

Görüldüğü gibi darbe sönümleyici tampon günümüzde kanunlar çerçevesinde de 
zorunlu olmasına rağmen , büyük araç sahipleri Tüvturk ‘de yapılan yıllık rutin 
kontrollere girmeden önce bu tamponları araçlarına taktırıp , muayeneden geçtikten 
sonra tekrardan söktürmektedirler. Bizim sistemimiz elektronik bir yapıya sahip 
olduğu için , gerçek hayatta uygulanmaya başlandığında diğer elektronik sistemlerle 
entegre edilerek ve sisteme uyarı kodları eklenerek , keyfi olarak sökülüp takılmasını 
engelleyici güvenlik önlemleri rahatlıkla oluşturulabilir. Bu akıllı darbe sönümleyici 
tamponun kontrol görevi de tüm araçların trafiğe uygunluk kontrol görevini yürüten 
Tüvtürk’e verileceğinden yeni bir denetim mekanizmasına gerek kalmayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  
Projemiz maliyet fayda açısından bakıldığı zaman kolayca hayata geçirilebilir. Çünkü 
son yıllarda bu tarz kazalar çok artmış durumdadır ve kamuoyunun oldukça dikkatini 
çekmiştir. Ülkemizde büyük araçlarla yapılan karayolu taşımacılığının oranı dikkate 
alınırsa , ticari bir ürüne dönüştürülmesi mümkün görünmektedir. Bu sistemin yapımı , 
montajı  ve onarımı özel sektörde gerekli sertifikaları alan şirketlere verilmeli , sadece 
denetim mekanizması Tüvtürk aracılığıyla işletilmelidir. 
Sistemin sabit darbe sönümleyici sistemlere göre daha maliyetli olması , büyük araç 
sahiplerinin ekstra harcama yapmak istememesi ilk başta tahmin edilen riskler 
arasındadır. Sisteme ait elektronik parçaların yerli firmalar tarafından üretilmesi için 
teşvikler verilebilir. Mekanik parçaları ise kolaylıkla ülkemizde üretilebilir. 
Diğer bir risk ise sistemin algılayıcılarında yaşanacak bir sorun sebebiyle açılması 
gereken durumlarda açılmaması olacaktır. Bu risk; senelik rutin kontroller dışında , 
bazı kodlarla sistemin kendi içinde özellikle uzaklık sensörü üzerinde hata kontrolü 
yapılarak en aza indirilecektir. Sonuç olarak bu tarz bir hata riski , keyfi olarak takılıp 
çıkarılan sabit tamponlara oranla çok daha kabul edilebilir sınırlarda olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması X X      
İhtiyaç Listesinin Çıkarılması 
ve Temini 

  X X    

Prototip Üzerinde Çalışılması    X X   
Proje Detay Raporu Yazımı     X   
Modelin Geliştirilmesi      X X 

Şekil 8.Proje Zaman Planlaması 
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