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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Damperli araçların sürüş halinde damperinin açık unutularak üst geçitlere ve köprülere 

çarpması, güvensiz eğim seviyesinde yük boşaltma esnasında devrilmesi, sürüş halinde 

devrilmesi veya araçlara fazla yük yüklenmesi sonucu yükseklik sınırının aşılması nedeniyle 

oluşan kazalara günlük hayatta sıkça karşılaşılmaktadır. Söz konusu bu sorunların çözülmesi 

için elektronik bir sistemden destek alınarak hem sürücü hem çevre hem de ekonomik 

kaynakların güvenliğinin sağlanması kolaylaştırılabilir. Bu doğrultuda geliştirilmiş Damperli 

Araç Güvenlik Sistemi (DAGS) tüm bu sorunlara çözüm olabilecek bir sistemdir. Hazırlanan 

sistem, anlık olarak şase ve damperde yer alan eğim sensörlerinden gelen verileri kontrol edip 

işlemektedir. Algoritmaya uygun olarak olası tehlike durumlarında sürücü ve kontrol 

merkezini bilgilendirebilmektedir. Damperi açık unutan, güvensiz eğim seviyesinde yer alan 

veya yükseklik sınırını aşan sürücüler anlık olarak sistem tarafından hem sesli hem de 

görüntülü olarak uyarılmaktadır. Araç devrilme durumlarında ise kontrol merkezine kablosuz 

olarak bilgi aktarılmaktadır.  

2. Problem/Sorun 

Günlük hayatta insanlar üretim, tüketim gibi ihtiyaçlarında makine ve araçlardan 

yararlanmaktadır. Gerek makinelerde gerek günlük hayatta kullanılan araçlarda teknolojik 

imkanlardan yararlanılarak kazaların önüne geçilebilmekte, sorunlar engellenebilmekte ve 

süreç kontrol altında tutulabilmektedir.  

Proje kapsamında ülkemizde ve dünyada meydana gelen kazalar incelenmiştir. En dikkat 

çekici olan kazaların başında damperli araçlarda meydana gelen kazalar olduğu görülmüştür. 

Damperli araç sürücülerinin araç damperini açık unutması ve dikkatsizliği neticesinde köprü 

ve üst geçitlere çarparak can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasarlı kazalara yol açtıkları 

görülmüştür. 2014 yılında İstanbul Avcılar’da meydana gelen bir kazada tehlikeli madde 

taşıyan tanker sürücüsü aracının damperini açık unutarak üst geçite çarpmış, kazada bir can 

kaybı, bir yaralanma ve maddi hasarlar meydana gelmiştir(Cunhuriyet Gazetesi, 2014). 2021 

yılında ise İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen başka bir kazada E-5 karayolu üzerinde 

ilerleyen bir kamyon sürücüsü damper yükselirken farkında olmadığından üst geçite çarparak 

maddi hasara yol açmıştır(Türkiye Gazetesi, 2021). Isparta’da kamyonunun yük yüksekliğine 

dikkat etmeyip aşırı yükleme yapan başka bir kamyon sürücüsü alt geçitte tavana çarparak 

sıkışmıştır(Bomba32, 2017). Güvenli eğim seviyesine ve arazi yapısına dikkat etmeyen bir taş 

ocağı kamyon sürücüsü ise damperi kaldırdığı esnada aracın devrilmesine ve maddi hasara 

sebep olmuştur(Sahadakiler, 2018). Kazaların başlıca sebepleri arasında sürücü dikkatsizliği 

olduğu görülmektedir. Sürücülerin dikkatini aracın güvenliğine odaklayan, anlık olarak sürüş 

ve damper güvenliğini kontrol edebileceği bir sistemin olması gerektiği aşikardır.  

3. Çözüm  

Günümüzde mikrodenetleyici adı verilen elektronik parçalar aracılığıyla pek çok sistem 

rahatlıkla geliştirilebilmektedir. Mikrodenetleyiceler endüstriyel sistem tasarımında otomatik 

kontrol amacıyla maliyeti ve güç tüketimi azlığı nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. 
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Mikrodenetleyici, bir bilgisayarın temel bölümleri olan hafıza ve giriş/çıkış ünitelerinin bir 

yonga içine gömülü olarak üretilmiş şeklidir. Mikrodenetleyici, dışarıdan gelen bir veriyi 

(programı) hafızasına alan, derleyen ve sonucunda da çıktı elde eden bir bilgisayardır. 

Mikrodenetleyici yapısında CPU, RAM, ROM, giriş çıkış pinleri, seri ve paralel portlar ve 

bazı modellerde olmak üzere A/D (Analog to Digital) çeviriciler barındırır(Özsoy, Aksoy, 

İnan, 2019). 

Mikrodenetleyiciler sensörler sayesinde topladıkları bilgiyi düzenleyerek 

programlandıkları şekliyle kullanıcılara sunabilmektedir. Bu kapsamda kullanılabilecek pek 

çok sensör çeşidi bulunmaktadır. Damperli araçların güvenliğini sağlamak amacıyla en 

önemli ihtiyacın eğim ölçebilen bir sensör olduğu yapılan araştırmalar neticesinde 

görülmüştür. Eğim sensörleri mikrodenetleyiciler ile uyumlu çalışarak anlık olarak verileri 

doğru bir şekilde iletebilmektedir. Damperli araçların olası kazalarını engellemek, 

güvenlikleri sağlamak ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine gelişimlerini desteklemek amacıyla 

mikrodenetleyici kontrollü, sensörleri kullanan ve kablosuz haberleşme ile verileri aktaran bir 

sistemin kullanılması fayda sağlayacaktır.  

Damperli Araç Güvenlik Sistemi(DAGS) hazırlık aşamasında ilk olarak literatür taraması 

yapılmış olup benzer örneklerin var olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Daha evvel 

yapılmış olan bir benzer sistem görülmüştür. Ancak bu sistem sadece damperin açık veya 

kapalı oluşunu bildiren ve eğim seviyesini ölçen bir sistemden ibarettir. Proje kapsamında 

geliştirilen yeni sistemde yeni özellikler ve gelişmiş fonksiyonlarla akıllı ulaşım sistemleri 

üzerine daha iyi bir çalışma ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

 

Şekil 1: DAGS prototip tasarımı 

Literatür taraması neticesinde mikrodenetleyici kontrollü bir sistem tasarımının ideal 

olduğu saptanmış ve bu kapsamda kodlaması kolay, maliyeti ucuz ve birçok sensörle uyumlu 

çalışması sebebiyle Arduino Uno kullanımı uygun görülmüştür. Arduino yüksek seviyeli C 

dili ile geliştirilen AVR mimarisi ile tasarlanmıştır. Açık kaynak kodlu olması, donanım ve 

yazılımına kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, PIC ve diğer mikro kontroller gibi çıplak olmayışı 
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ve programlanabilmesinin bir parça kod ile sağlanması bunun nedenlerindendir(Demir, 2016). 

Damper ve şase için eğim sensörü, yüksekliğin kontrolü için ultrasonik sensör ve konumlama 

için servo motor, sesli uyarı için buzzer, görüntülü bilgilendirme için LCD ekran, kablosuz 

bilgi gönderimi için 2.4 Ghz Wireless bağlantısına sahip NRF24L01 tercih edilmiştir.  

Tasarlanan sistemin çalışma şekli tam otomatik olacak şekilde düşünülmüştür. Bu 

kapsamda araç çalışmaya başladığı andan itibaren aküden güç alan sistem de çalışmaya 

başlayacak, anlık olarak sensörlerden gelen verileri kontrol edip kritik durumlarda uyarı 

verecektir. Algoritma tasarımı Şekil 1’de gösterildiği gibi hazırlanmıştır. 

 

Şekil 2: Algoritma tasarımı 

Algoritma tasarımı tamamlandıktan sonra prototipi hazırlamak için kartondan damperli 

araç maketi yapılmıştır. Akabinde 3D yazıcıdan gerekli olan parçaların basım işlemi 

yapılmıştır. İhtiyaç duyulan sensör ve malzemelerden Arduino Uno, MPU-6050, ADXL345, 

HC-SR04 ultrasonik sensör, SG90 servo motor, NRF24L01 Wireless modül, buzzer, 20x4 

LCD, potansiyometre temin edilerek prototip hazır hale getirilmiştir.  

Arduino gibi geliştirme kartları ile kablosuz haberleşme sağlamak için birçok modül 

mevcuttur. Ancak NRF24L01 kablosuz haberleşme modülü, ucuz olmasının yanı sıra, küçük 

boyutları ve uzun haberleşme menzili ile öne çıkmaktadır. Açık alanda 800 metreye kadar 

haberleşme sağlayabilmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, NRF24L01 

projeler için tam olarak biçilmiş kaftandır(Taşçıoğlu, 2022). NRF24L01 Wireless modülü 

damperli aracın devrilmesi durumunda kablosuz olarak güvenlik ve kontrol birimlerine bilgi 
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gönderilmesi için kullanılmıştır. 

Eğim sensörü olarak i2c haberleşmesine sahip iki farklı sensör kullanılmıştır. Bu sensörler 

ADXL345 ve MPU-6050 sensörleridir. İki farklı sensör kullanılmasının amacı i2c 

haberleşmesi esnasında farklı adresleme kullanılması gerekliliğidir. ADXL345 sensörü X, Y, 

Z eksenlerinde 0 açıda 0 bilgisini, 90 açıda 1 veya -1 bilgisini vermektedir. MPU-6050 

sensörü 0 açıda 0 bilgisini, 90 açıda 70 veya -70 bilgisini vermektedir.  

Ultrasonik sensör ve servo motor damperli aracın yük yüksekliğini ölçmek için 

kullanılmıştır. Bunun için thingiverse.com adresinden ücretsiz olarak paylaşılmış çizim 

dosyası indirilerek 3D yazıcıdan basılmış ve parçalar yerlerine yerleştirilmiştir(Öztürk, 2019).  

 

Şekil 3: Ultrasonik sensör ve servo motorun kullanımı 

Sistemin çalışması için gerekli olan kodlar mBlock isimli uygulama geliştirme programı 

aracılığıyla yazıldı. Bu programa LCD i2c, ADXL345, NRF24L01 ve Tiny_MPU_6050 

eklentisi uzantılar bölümünden dahil edildi. Akabinde algoritma tasarımına uygun olacak 

şekilde gerekli kütüphaneler ve eklentiler kullanılarak kodlaması yapıldı. 

4. Yöntem 

Prototipleme süreci tamamlandıktan sonra projenin test çalışmaları yapıldı. Test 

çalışmaları kapsamında ilk olarak sistemin kalibrasyon yapma özelliği test edildi. Gerek 

eğimli zeminlerde gerek düz zeminlerde kalibrasyon başarıyla gerçekleştirildi. Eğim 

sensörlerinin %10 civarlarında ölçüm farklılığı içerisinde sonuçlar gönderdiği saptandı. 

Prototip üzerinde şaseye bağlı olan MPU-6050 eğim sensörü 0 açıda 0 bilgisini gönderirken, 

90 açıda -70 veya 70 bilgisini göndermekte olup dampere bağlı olan ADXL345 sensörü 90 

açıda -1 veya 1 bilgisini göndermektedir. Damperin açık olup olmamasının kontrolü damper 

ile şasede bulunan eğim sensörlerinin karşılaştırılmasıyla yapılmaktadır. Bu noktada doğru bir 

karşılaştırma yapmak için şaseye bağlı olan MPU-6050 eğim sensörünün değerini, maksimum 

değeri olan 70’e bölerek ADXL345 eğim sensörünün değer aralığına indirgeme işlemi 

yapılmıştır.  
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Damperli aracın baş aşağı eğimli durması ve damperin kaldırılması esnasında değerlerin 

istenilen sonucu vermemesi nedeniyle tüm ölçülen sensör değerlerinin mutlak değeri alınarak 

kullanılmıştır. Yapılan testlerde ölçüm farklılığı göz önünde bulundurularak 0,1 değeri 

şasenin değerine eklenip çıkarılarak damperin değeri karşılaştırılmış, büyük veya küçük 

olması durumunda damper açık kabul edilmiştir.  

Damperli kamyon veya dorselerin devrilmeleri düz zeminde olmamalarından 

kaynaklanmaktadır. Sağa veya sola eğimli zemin üzerinde kaldırıldıklarında, damper yükü 

boşaltma esnasında yer çekimi nedeniyle eğim yönüne doğru yatmaya başlar. Kamyon 

sürücülerinin eğimli yerlerde damperi kesinlikle kaldırmamaları gerekmektedir. Ancak sadece 

% 8’ lik bir eğim (yaklaşık 14°) damperin devrilmesine yeterli olacağından kabin içerisinde 

sürücünün bu eğimi algılaması çok zordur(Meta Damper, 2022). Bu açıdan damper açılmaya 

başladığı andan itibaren şase eğimi kontrol edilip eğer 0,12 değerinin üzerine çıkarsa acil 

durum uyarısı verilmeye başlamaktadır. Bu noktada sürücü bilgilendirilerek olası damper 

devrilmelerinin önüne geçebilecektir. 

Damperli araçlar ve kamyonlar uzun araç olmaları sebebiyle dikey olarak değil yatay 

olarak devrilme problemi yaşarlar. Dolayısıyla şasede bulunan eğim sensörünün Y ekseni baz 

alınarak, eğer 70 değerinden büyükse veya -70 değerinden küçükse araç devrilmektedir. Tam 

da bu noktada şasenin değerleri bu seviyelerin dışına çıktığında NRF24L01 Wireless modülü 

aracılığıyla kablosuz olarak “Araç devrildi” bilgisini yönetim ve kontrol birimlerine anında 

iletmektedir ve sürücüyü hem sesli olarak hem de görüntülü olarak yardımın çağrıldığına dair 

bilgilendirmektedir. Algoritma tasarımında aracın devrilme ihtimalinde diğer tüm 

fonksiyonlar devre dışı bırakılarak, sadece devrilme uyarısı gönderme özelliği sonsuz 

döngüye alınmıştır. 

Damperli araçların yük yüksekliklerini kontrol etmeleri ve sınırları aşmamaları için HC-

SR04 ultrasonik sensör kullanılmıştır. Yükseklik kontrolünün manuel olarak artırılıp 

azaltılması için servo motor ile çalışan dikey eksenli bir mekanik sistem 3D yazıcıdan 

çıkarılmıştır. Dikey eksenin baş kısmına ultrasonik sensör yerleştirilmiştir. Bu sayede 

yüksekliğin aşılması  durumunda şoför anında bilgilendirilmektedir. 

 

Şekil 4: Çalışmanın test edilmesi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Söz konusu problemlerden damperin açık unutulması ihtimaline ilişkin piyasada üretilmiş 

farklı yöntemler bulunabilmektedir. Ancak 4 farklı probleme aynı anda ve gelişmiş düzeyde 

çözüm üretebilen bir sistemin varlığına rastlanamamıştır. Bu noktada proje çalışmasının Türk 

Patent ve Marka Kurumu’na faydalı model başvurusu da yapılmıştır.  

6. Uygulanabilirlik 

Hazırlanan proje çalışması tüm damperli araçlar için uygulanabilir niteliktedir. Aracın türü 

veya markası fark etmeksizin tamamına entegre edilebilir. Hazırlanan prototip 100x100x70 

cm. ölçülerindedir. Ancak seri üretimle daha küçük boyutlara getirilebilir. Bu sayede araç 

içerisinde herhangi bir yer kaplama durumu da söz konusu değildir. Sistem ihtiyaç duyduğu 

elektriği araç aküsünden doğduran alabileceği gibi, çakmaklık üzerinden veya herhangi bir 

bataryadan da beslenebilir. Sistemin prototipinin üretim maliyeti 529,50₺ olmuştur. Seri 

üretimle bu rakam çok daha uyguna geleceği için araç sahipleri tarafından tercih edilebilir ve 

erişilebilir bir sistem olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Hazırlanan projenin toplam maliyeti 529,50₺ olmuştur. Proje iki farklı kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısım; araca yerleştirilecek olan sistemdir. İkinci kısım ise kontrol 

merkezinde bulunacak sistemdir. Aracın içerisindeki sistemde Arduino Uno kartı, sensörler, 

Wireless alıcı verici, servo motor, LCD ekran, buzzer ve potansiyometre kullanılmıştır. 

Kontrol merkezinde ise Arduino Uno kartı, Wireless alıcı verici modülü ve LCD ekran 

kullanılmıştır. Projede kullanılan tüm malzemelerin listesi ve maliyet tablosu aşağıdaki 

gibidir: 

 Malzeme Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

1 Arduino Uno Kartı 90,00₺ 2 180,00₺ 

2 HC-SR04 Ultrasonic Sensör 10,00₺ 1 10,00₺ 

3 MPU-6050 Eğim Sensörü 35,00₺ 1 35,00₺ 

4 ADXL345 Eğim Sensörü 30,00₺ 1 30,00₺ 

5 NRF24L01 Wireless Alıcı Verici  20,00₺ 2 40,00₺ 

6 SG-90 Servo Motor 20,00₺ 1 20,00₺ 

7 20x4 LCD Ekran 85,00₺ 2 170,00₺ 

8 Buzzer 2,00₺ 1 2,00₺ 

9 Potansiyometre 2,50₺ 1 2,50₺ 

10 Prototip Kutusu (100 gr. 3D Baskı) 15,00₺ 2 30,00₺ 

11 Kablo ve Bağlantı Malzemeleri 10,00₺  10,00₺ 

Toplam 529,50₺ 

 

Proje çalışması 2021 yılı Eylül ayı içerisinde başlatılmıştır. Öncelikle iş takvimi 

oluşturulup sürecin planlaması yapılmıştır. Literatür taraması ile başlayan süreç 2022 yılı 
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şubat ayı içerisinde projenin tamamlanıp raporunun oluşturulmasıyla sona ermiştir. Şuanda 

test ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Damperli araç şoförleri ve sahipleri bu projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hangi 

türden veya markadan olursa olsun fark etmeksizin her şoförün aracında kullanımına 

uygundur . 

9. Riskler 

Dampere ve şaseye yerleştirilecek sensörler sıvı, sıcaklık ve darbe kaynaklı olarak 

arızalanabilir. Bunu önlemek adına  koruyucu ekipmanlarla desteklenmesi gerekmektedir. 

Kablo tesisatlarının kopma veya ezilme durumlarına karşı kablo koruyucuların kullanılması 

gerekmektedir. Kontol merkezi ile kurulan bağlantının kopma ihtimali bulunmaktadır. Bunu 

önlemek adına daha güçlü ve kaliteli sistemler kullanılabilir.  

Hazırlanan sistem, damperli araç şoförlerine uyarı vererek bilgilendirme ve ikaz etme 

amacı güden, anlık olarak çalışan ve verileri şoföre aktaran bir sistemdir. Aracın çalışmasını 

veya çalışmamasını sağlayacak bir sistem değildir. Şoföre ve kontrol merkezine uyarı vermek 

dışında bir etkisi ve yetkisi yoktur. Dolayısıyla sistemde meydana gelebilecek herhangi bir 

olumsuz durum aracın güvenliğini etkileyemeyecektir.    

AYLAR 

İşin Tanımı Eylül 

2021 

Ekim 

2021 

Kasım 

2021 

Aralık 

2021  

Ocak 

2022 

Şubat 

2022 

Literatür 

Taraması 

X X     

Algoritma 

tasarımı 

 X     

Malzemelerin 

Temini 

  X    

Prototip 

üretimi 

  X X   

Test süreci    X   

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

   X X  

Proje Raporu 

Yazımı 

    X X 
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