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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Yakıt tanklarında zamanla meydana gelebilecek çatlak ve sızıntıların oluşturacağı tehlikeler, 

günümüz endüstrisinde kaçınılmaz bir hal almaktadır. Sızıntıdan kaynaklı bileşenler çevreye 

zarar vermekte ve bu durum insanlar, hayvanlar ve bitkiler için risk yaratmaktadır. Bu projede 

yakıt tankları üzerinde gezinerek hasar ve çatlak tespiti yapabilen ve elde edilen bilgileri 

kablosuz bir şekilde bilgisayara göndererek gerekli bilgilerin işlenmesini sağlayan bir robot 

tasarlanmıştır. Tank Tarama Robotu, manyetik yapışma mekanizması sayesinde herhangi bir 

güvenlik halatına ihtiyaç duymadan tank yüzeyinde gezinecektir. Bu sırada sahip olduğu 

sensörler aracılığıyla tank yüzeyine zarar vermeden tahribatsız muayeneyi yapacak ve gaz 

kaçağı olup olmadığını kontrol edecektir. Üzerinde bulunan kameralı WiFi modülü ile insan 

gözünün göremediği yerlerde de çalışıp sensörlerden gelen bilgileri kablosuz bir şekilde 

bilgisayara aktarabilecektir. Bilgisayarda hazırlanan yazılımlar ile robotun yönetimi yine 

kablosuz bir biçimde sağlanacak ve robottan gelen bilgiler hem sayısal olarak hem de grafikler 

aracılığı ile görsel olarak ifade edilecektir. Robotun malzemeleri kolay ulaşılabilir olup ucuza 

temin edilebilecektir. Bu sayede üretici ve tüketici firmalar maddi açıdan büyük bir yükten 

kurtarılmış olacaktır.     

 

2. Problem/Sorun: 

 

Yakıt tanklarında oluşan çatlak ve sızıntılar, çevre kirliliği oluşturmakla kalmayıp canlıların 

hayatına mal olmaktadır. Oluşan sızıntıların yanıcı olması ve yangına sebebiyet vermesinin 

ötesinde, çevreye yaydığı kimyasal bileşenler ile kanser gibi ölümcül hastalıklara yol 

açmaktadır. Bu durumu önlemek adına belirli periyotlarla yakıt tankları tahribatsız muayene 

yöntemleri ile denetlenmeye tabi tutulmaktadır. Türkiye’de her yıl yapılan denetlemelerin 

maliyetinin yüksek olması, üretici ve tüketici firmaları finansal olarak etkilerken, 

yaşanabilecek olan iş kazalarıyla da firmaları zor durumda bırakmaktadır. Bu sebeple, Tank 

Tarama Robotu, yakıt tanklarının denetlenmesinde kullanılan yöntemlerin eksikliğinden ve 

maliyetinin yüksek olmasından dolayı ihtiyaç duyulan bir projedir. 

 

                 
 

Görsel 1: Yakıt Tankı Kazaları
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3. Çözüm 

  

Tablo 1: Çözüm Şeması 

 

3.1. Tahribatsız Muayene Gerçekleştirerek Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Canlı 

Hayatının Korunması: 

Sektörde kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden bazıları ultrasonik test yöntemi, 

girdap akımları yöntemi, manyetik parçacık testi, radyografik muayene ve akustik 

emisyondur. İnsan sağlığına ve çalıştığı yüzeye zarar vermemesi, maliyetinin düşük olması, 

kolay uygulanabilir ve pratik olması gibi sebeplerden ötürü test yöntemi olarak ultrasonik 

test yöntemine karar verilmiştir. Bu sonuçlardan dolayı tahribatsız muayeneyi 

gerçekleştirmek için robotumuzda ultrasonik sensör kullanılmıştır. Yüzeydeki derinliğin 

artması, aşınmanın ve çatlağın göstergesidir. Bu sensör, derinliğin ne kadar olduğunu 

göstererek hasarın boyutu hakkında bilgi verecektir.                     

 

3.2. İş Kazaları ve Can Güvenliğinin Sağlanması: 

Yakıt tankları, 4.5-5 metre çap ve 20 metre yükseklik değerlerinde olabilmektedirler. Bu 

tanklarda 10.000 ton hacminde yakıt depolanabilmektedir. Her yıl bu tanklara yapılması 

zorunlu olan tahribatsız muayeneler işçiler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir ve bu 

muayeneler esnasında işçilerin başına gelen iş kazaları, onların ölümüne yol açabilecek 

kadar ciddi bir durum taşımaktadır. Bu projede, tasarlanan mıknatıslı tekerlekler sayesinde 

robot, ferromanyetik yüzeylere yapışacak ve yüzeyde dolaşabilecektir. Ayrıca robotun veri 

alışverişi ve hareket kontrolü bilgisayar aracılığıyla kablosuz bir şekilde sağlanacaktır. Bu 

sayede insan gücüne duyulan ihtiyaç en aza indirgenmiş olup işçilerin can güvenliği 

güvence altına alınacaktır. 

 

3.3 Yüksek Maliyet: 

Ulaştırma Bakanlığından alınan verilere göre Türkiye’de 58 bin civarında kamyon tanker, 

tanker treyler ve 12737 petrol istasyonu mevcut. Bu verilere göre tank tarama 

sistemlerindeki yöntemlerin eksikliği bu konudaki maliyeti arttırmaktadır. Tankların 

kusurlarının, eksiklerinin tespit edilmesi için muayene yapılır ve bu muayene ücreti tek 

sefer için yaklaşık 5000 TL’dir. Bunun yanı sıra kullanılan bazı muayene yöntemlerin de 

test edilecek tankın test süresi boyunca kapatılması gerektiği için, oradan elde edilecek 

maliyeti de olumsuz etkilemektedir. Tank Tarama Robotu’nun maliyeti ise 7. kısımda 

(Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması) daha ayrıntılı gösterildiği üzere 1.611 

TL’dir. Yerli üretimde böyle bir robotun yapılması, bu testlerin maliyetinin minimum 

düzeye ineceğini göstermektedir. 

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İŞ KAZALARI

YÜKSEK MALİYET

SORUN

Sensörler Yardımıyla Tahribatsız              
Muayene

Manyetik Yapışma Mekanizması

Kablosuz İletişim

Robotun Uzun Ömürlü ve 
Ekonomik Olması

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM
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4. Yöntem 

4.1. Elektronik 

Tank Tarama Robotu’nun elektronik işlemlerinin kontrol edilmesi için işlemci olarak 

Arduino Nano kullanılmıştır. Arduino Nano; geniş bir kullanım ağına sahip olması, robotik 

projelerde kullanımının pratik olması ve hakkında çok fazla bilgiye ulaşılabilmesi gibi 

özelliklerinden ötürü tercih edilmiştir. Başta sensörler olmak üzere, bütün devre elemanları 

Arduino Nano’ya bağlanacaktır. Robotumuzda iki farklı sensör bulunmaktadır, bunlardan 

birincisi ultrasonik sensördür. Bu sensör için; istenilen aralıkta hassas ölçüm yapabilmesi, 

maliyetinin düşük olması ve kolay temin edilebilirliğinden ötürü HC-SR04 tercih 

edilmiştir. Bu sensör aracılığı ile, 2-5 cm aralığında milimetrik ölçümler dahilinde hasar 

tespiti yapılacaktır. Bu ölçüm sonucundaki bilgiler işlemciye iletilecektir. Robotta bulunan 

diğer bir sensör ise gaz sensörüdür. Gaz sensörü, tank üzerinde herhangi bir gaz kaçağının 

olup olmadığını tespit edecek ve yine bu bilgiler işlemci ile paylaşılacaktır. Gaz sensörü 

için ise izobütan, propan gibi gazları algılayabilmesinden dolayı MQ-5 gaz sensörü 

seçilmiştir. Yapılan mesafe ölçümlerinin daha kolay anlaşılabilmesi için, projemizde 

sensörlere bağlı olacak şekilde bir buzzer kullanılmıştır. Ultrasonik sensörün ölçtüğü 

mesafenin uzaklığına göre ve gaz sensörünün algıladığı gaz yoğunluğuna göre buzzer farklı 

tepkiler verecektir. Devredeki diğer bir önemli eleman ise ESP32-CAM’dir. ESP32-CAM, 

Arduino Nano’ya bağlı olacak ve robotun kablosuz bir şekilde bilgisayar ile haberleşmesini 

sağlayacaktır. Bu sayede sensörlerden gelen bilgiler bilgisayar ortamında işlenebilecek ve 

bilgisayardaki komutların işlemciye ulaşmasını sağlayarak robotun hareketi 

sağlanabilecektir. Ayrıca üzerinde bulunan kamera sayesinde ise robot gözden uzak 

yerlerde bile kolayca kontrol edilebilecektir.  

 

 
 

Görsel 2: Devre Şeması 

4.2. Yazılım 

Bilgisayar ortamında; robottan gelen bilgilerin işlenmesi, gelen bilgilere göre robotun tepki 

vermesi ve robotun hareketinin yönetilmesinin sağlanacağı bir yazılım tasarlanmıştır. Bu 

yazılım arka yüz ve ön yüz olarak ikiye ayrılmıştır. Arka yüzde; sensörlerden gelen bilgiler 

toplanacak ve bu bilgilere göre buzzerın çalışması ayarlanacaktır. Örneğin 2 cm den 5 cm 

ye kadar mesafe arttıkça buzzerın ötme sıklığı artacak ve 5 cm yi geçtiği zaman ise 

durmaksızın ötecektir. Aynı şekilde eğer ortamda bir gaz kaçağı tespit edilirse buzzer yine 

durmaksızın ötecektir. Arka yüzde ayarlanacak olan bir diğer konu ise robotun hareketidir. 

Bilgisayar üzerindeki bazı tuşlar; robotun ileri, geri, sağa ve sola gitmesi gibi hareketlerini 

kontrol etmekle görevlendirilecektir. Ön yüzde ise bu yapılan işlemlerin görsel ifadesi 

bulunacaktır. Örneğin; ultrasonik sensörden gelen bilgiler, hem sayısal olarak hem de 

grafikler ile mesafenin ne kadar olduğu gösterilecektir. Aynı zamanda gaz kaçağı olup 
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olmadığı, pilin hangi seviyede olduğu ve robotun hareketinde hangi tuşların rol oynadığı bu 

bölümde gösterilecektir. Kısacası, kullanıcı ön yüz ile meşgul olacaktır.    

 

                           
 

Görsel 3: Ön Yüz ve Arka Yüz Görünümlerine Birer Örnek 

 

            4.3. Mekanik 

Mekanik kısım tekerlek tasarımı, gövde tasarımı ve motor ve güç aktarımı olarak 3 bölüme 

ayrılmıştır: 

4.3.1 Tekerlek Tasarımı 

Tank Tarama Robotu’nun hareket mekanizması için 4 adet mıknatıslı tekerlek 

geliştirilmiştir. Ön tekerleklerin manevra kabiliyetini arttırmak için rot sistemi 

tasarlanmıştır. Tekerlekler ve rot sistemi özgün bir şekilde tasarlanmış olup 3D yazıcıdan 

PLA filament kullanılarak basılmıştır. Tekerlekleri çevreleyen TPU filament kayışının 

üzerine, ön tekerlek için 20 adet 15x3 mm boyutlarında, arka tekerlek için 20 adet 15x5 

mm boyutlarında olmak suretiyle toplamda 40 adet N35 Neodyum silindirik mıknatıs 

yerleştirilmiştir. Mıknatıs yerleşiminde, kuvvetli yapıştırıcı ara malzemesi olan epoksi 

kullanılmıştır. Bu projede robotun, ferromanyetik yüzeylere güvenilir bir şekilde 

tırmanması ve bu yüzeylere en iyi şekilde yapışmasını sağlamak için mıknatıs seçimine 

özen gösterilmiştir. Bu bağlamda kalıcı mıknatıs olan (N35) Neodyum mıknatıslar yüksek 

yapışma kuvvetleri, küçük boyutlarda üretilebilmeleri ve piyasadan tedariklerinin kolay ve 

ucuz olmaları sebeplerinden ötürü, uygun bir alternatif haline gelmektedir. Kalıcı 

mıknatısların kullanıldığı robotlarda robot hareket halinde değilken yapışma için ekstra bir 

enerji ihtiyacı olmamasının da bu projede önemli bir enerji avantajı sağladığının altı 

çizilmelidir. 

 

                                             

 

Görsel 4: Üretimi Yapılan Tekerlekler 
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4.3.2 Gövde Tasarımı  

Tank Tarama Robotu’nun gövdesi oluşturulurken lazer kesim teknolojisinden yararlanılmış 

olup ısı deformasyonunun minimum seviyede tutulması ve yüksek dayanıklılığın 

sağlanması amacıyla alüminyumdan yapılmıştır. Bu sayede yağmur altında, yağlı ve tozlu 

yüzeylerde çalışabilecektir. Gövdeyi birbirine bağlamak ve dayanıklılığı arttırmak için 4 

adet destek elemanı kullanılmıştır. Destek elemanları, sensör kutusu, motor tutucu ve son 

olarak diferansiyel tutucu 3D yazıcıdan PLA filament kullanılarak basılmıştır. 

 

 
 

Görsel 5: Gövde Tasarımı 

 

4.3.3 Motor ve Güç Aktarım Organı 

Tank Tarama Robotu’nda, uygun şartlar belirlenerek motor seçimi yapılmış ve 2 adet 

motor kullanılmıştır. İlk olarak, verimliliğinin yüksek olması, daha uzun ömürlü olması ve 

bakımının daha kolay olması sebepleri ile su geçirmez fırçasız DC motor kullanılmıştır. Ek 

olarak bu motorlarda, fırça gibi aşınabilecek parçaların olmamasından dolayı sürtünme az 

olmaktadır ve bu durum, robot sahada kullanılırken yangın çıkma ihtimalini azaltmaktadır. 

Aynı zamanda, fırça ve kolektör olmayışı, tehlikeli ortamlarda kullanılırken avantaj sağlar. 

Kullanılan DC motor, 4370 KV BRUSHLESS DC MOTOR WATERPROOF adında 820 

Watt, 50000 maksimum RPM özelliklerine sahip 295 g ağırlığında su geçirmez fırçasız DC 

motordur. Motor, yapılan motor tutucuya yerleştirilir ve kaplinler aracılığı ile diferansiyele 

bağlanır. Motorun gücü, diferansiyel ile tekerlek arasında kullanılan şaftlar yardımı ile arka 

tekerleklere iletilir. Devamında, yüksek güç, tork ve hız ihtiyacının yanı sıra kalkış 

momentlerinin küçük olması sebebi ile servo motor kullanılmıştır. Bu motor sayesinde ön 

tekerleklerin hareket kabiliyeti arttırılmış olup robotun daha kolay manevra yapabilmesi 

sağlanmıştır. TOWER PRO MG996 RC servo motor kullanılmıştır ve 55 g ağırlığındadır. 

Dönme açısı 30 ile 160 derece arasındadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemize benzer, yurtdışında CETA 2016, CETA 2 ve Altiscan gibi tahribatsız muayene 

yapan robotlar bulunmaktadır. Ancak bu robotların güvenlik halatı ve kablolu iletişim gibi 

gereksinimleri vardır. Tank Tarama Robotu, yurtdışı muadillerine kıyasla yüzeyde 

gezinebilmek için herhangi bir güvenlik halatına ihtiyaç duymayacak ve tamamen kablosuz 

bir şekilde yönetilecektir. Bunların yanı sıra robotun enerjisi güneş paneli ile sağlanacaktır. 

Ayrıca robotun pili, pil yuvasında amyant bez ile sarılı olacak ve bu sayede LiPo pilin alev 

alma ihtimaline karşı önlem alınmış olacaktır. Robotun mıknatıslı tekerlekleri ise özgün bir 

tasarım olup bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Tank Tarama Robotu’nun tasarımı SOLIDWORKS 2020 programında yapılmıştır. 

Sonrasında metal kesim işlemleri ile gövdesi oluşturulmuş ve gerekli parçaları 3D 

yazıcıdan bastırılıp birleştirilmiştir. Robotun elektronik parçaları ise tedarik edilip PCB 

baskı devresinde birleştirilmiştir. Robotun; veri aktarımı yapabilmesi ve hareketi için 

gerekli olan yazılımlar yüklenmiştir. Robotun enerjisinin güneş panelinden sağlanmasıyla 

çevreci tutumuna dikkat çekilmiştir. Böylece robot piyasaya sürülebilir ve sahada 

kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu robot Türkiye’de bir ilk olduğu için yerli sanayiye 

katkıda bulunacaktır. Uygulama esnasında oluşabilecek riskler 9. kısımda (Riskler) 

bahsedilmiştir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin zaman planlaması ve tahmini maliyeti aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Yurtdışı muadilleri sipariş üzerine çalıştıkları için herhangi bir fiyat tespit edilememiştir. 

Ancak döviz kuru ve robotun tasarımının yerli olması göz önünde bulundurulduğunda 

Tank Tarama Robotu çok daha ekonomik olacaktır.  

 

 

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 3: Tahmini Maliyet 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

2. Kısımda (Problem/Sorun) belirtilmiş olan tahribatsız muayene yöntemlerinin getirdiği 

sorunlar, başta işçiler olmak üzere üretici ve tüketici firmaları olumsuz etkilemektedir. 

EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBATMART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Literatür Taraması

Verilerin Toplanması ve Analizi

Prototip Tasarımı

Malzemelerin Belirlenmesi

MalzemelerinTedariği

Tasarım Doğrulama ve Analizi

Yazılım

Rapor Yazım Süreci

Deney

2020 2021

GÖREV

FİYAT MEKANİK FİYAT

HC-SR04 Ultrasonik Sensör 9₺ Alüminyum Şase 142₺

ESP32-CAM WiFi Modülü 139₺ Neodyum Mıknatıslar 225₺

Buzzer Kart Devresi 19₺ Fırçasız Motor 510₺

Güneş Paneli 92₺ Servo Motor 32₺

MQ-5 Gaz Sensörü 25₺ Rulman 26₺

7.4V LiPo Pil 85₺ Vidalar 25₺

LiPo Pil Göstergesi 20₺ Baskı Elemanları 50₺

BMS Devresi 22₺ Diferansiyel 120₺

Arduino Nano 32₺ Kaplin 50₺

Amyant Bez 10₺

ELEKTRONİK TOPLAM 421₺ MEKANİK TOPLAM 1190₺

ELEKTRONİK

MALZEMELER

GENEL TOPLAM 1611₺
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Dolayısı ile bu projenin hedef kitlesi, akaryakıt istasyonlarında çalışan işçilerle beraber; 

rafineri, petrol dolum tesisleri ve çevre ve petro-kimya tesisleri ile ilgilenen işletmelere 

kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. 

9. Riskler 

“Olasılık ve Etki Matrisi” ve “Riskler ve Tedbirler Tablosu” aşağıda gösterilmiştir: 

 

Tablo 4: Olasılık ve Etki Matrisi 

 

Tablo 5: Riskler ve Tedbirler Tablosu 
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RİSKLER TEDBİRLER

R1 LiPo pilin aşırı ısınmasından dolayı patlaması. Robotu uygun sıcaklıkta muhafaza etmek.

R2 Finans kaynağının bulunamaması. Sponsor bulmak.

R3 Ortamda kablosuz ağların birbirine karışması. Şifreli bir haberleşme metodu kullanmak.

R4 Mıknatısların aşınması. Yedek mıknatıs bulundurmak.

R5 Robota alıcı bulunamaması. İlgili sektörlerde robotun reklamını etkili bir şekilde yapmak.

R6 Malzeme tedariğinin gecikmesi. Üretici ve tedarikçi ile önceden anlaşmak.

R7 Malzemelerin arızalı çıkması. Malzemeleri güvenilir satıcılardan temin etmek.

R8 Robotun kullanım sırasında arıza yapması. Arıza yapabilecek robot parçalarının yedeğini bulundurmak.

R9 Kötü hava koşullarında robotun kullanım dışı kalması. Robotu en az su geçirecek şekilde tasarlamak.
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