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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Halk arasında 10 Numara Yağ olarak bilinen sanayi yağı içine çeşitli yanıcı maddeler 

karıştırılarak inceltilmektedir ve bu sayede dizel araçlarda kullanılabilmektedir. Ama bu 

kullanım sonucu aracın motoruna ciddi zararlar vermekte hatta sıcak havalarda aracın 

patlamasına sebep olmaktadır. Ayrıca yüksek karbon salınımı dolayısıyla insan ve çevre 

sağlığına da zarar vermektedir ve yüksek meblağlarda ÖTV+KDV vergi kayıplarına da neden 

olmaktadır. Bu projede bu sorunlara çözüm bulabilmek için bir 10 Numara Yağ Tespit Kiti 

yapılmıştır. Bu kit aracın depo kısmının üzerine yerleştirilmekte ve araca koyulan yakıt depoya 

girmeden önce kısa bir sürede burada analiz edilmektedir. Deponun kapak kısmının üzerine 

yerleştirilen sistem çok küçük bir alan kaplamakta ve analiz yapıldıktan sonra yakıtın aracın 

deposuna olan akışını engellememektedir. Sistemin bir ucunda lazer ışık kaynağı diğer ucunda 

ise LDR sensörü bulunmaktadır. 10 Numara Yağ ve mazotun yoğunlukları farkından dolayı 

kırıcılık indisleri de farklıdır. Bundan dolayı içlerinden geçen ışık iki yakıtta farklı 

kırılmaktadır. Lazerden çıkan ışıklar sistemdeki yakıtın içinden geçerken farklı kırıldıkları için 

LDR’nin üzerine düşen ışık şiddetleri de farklı olmaktadır. Bu proje de bu farkı kullanarak 

yakıtın türüne karar vermektedir. Yakıtın mazot ise deponun kapağı açılmakta ve akış 

sağlanmaktadır. Ama yakıt 10 Numara Yağ ise polise ve araç sahibine mesaj atılarak bilgi 

verilmekte aynı zamanda deponun kapağı açılmayarak yakıt akışı kesilmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Bu projeyi gerekli kılan sorun araçlarda kullanılan 10 numara yağın motora ciddi zararlar 

vermesi ve kükürt oranının yüksek olması nedeniyle de insan ve çevre sağlığını tehdit etmesidir. 

Son zamanlarda özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılan 10 Numara Yağın araç yanması 

sonucu meydana gelen trafik kazalarına sebep olduğu değerlendirilmektedir. Bu tip yakıtların 

sadece otobüs, tır ve kamyonlarda 

kullanılmadığı halk otobüslerinde, minibüslerde 

hatta dizel olan binek araçlarda bile kullanıldığı 

bilinmektedir. Ayrıca bu yağın araçlarda 

kullanılması yaklaşık 1,5 milyar liralık ÖTV + 

KDV vergi kaybına neden olmaktadır. Bu 

durumla her yıl sık sık karşılaşılması ve bu konu 

hakkında yeterli çalışmaların yapılmaması da bu 

konuyla ilgili bir çalışma yapılmasına fırsat 

yaratmaktadır. Araştırmalar sonucu 10 Numara 

Yağın tespit edilmesiyle ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamıştır ve bu yüzden bu yağın tespit 

edilip gerekli kurumlara ve araç sahiplerine haber 

edilmesi ile ilgili proje yapılmasına karar 

verilmiştir.   

 

 

   

Görsel 1: 10 Numara Yağ ile ilgili bir gazete 
haberi 
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3. Çözüm  

Halk arasında 10 numara yağ olarak bilinen sanayi yağının inceltilerek araçlarda kullanılması 

araçların motorlarına zarar vermektedir. Bu zararlar sonucunda ise araçlarda bulunan parçalarda 

yanma ve patlama gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu sorunu çözebilmek adına bir “10 Numara 

Yağ Tespit Kiti” tasarladık. Bu kit yakıt deposunun kapağının üstüne yerleştirilmekte ve araca 

eklenecek akaryakıt önce buraya dolmaktadır. Sisteme koyulan numuneye kısa bir süre 

içerisinde ölçüm yapılarak 10 numara yağ ya da mazot olduğuna karar verilmektedir. Sistemin 

bir ucunda lazer diğer ucunda ise LDR (Light Dependent Resistor) sensörü bulunmaktadır. 

LDR, üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak direnci değişen bir sensördür. 10 Numara 

Yağ ve Mazotun yoğunluk farklarından dolayı kırıcılık indisleri de farklıdır. Bu nedenle 

lazerden çıkan ışık 10 Numara Yağ ve mazotta farklı kırılmaktadır. Bu yüzden LDR’nin üzerine 

düşen ışık şiddetleri de değişmektedir. Bu değişiklik sonucu LDR’nin gösterdiği değerler 10 

Numara Yağ ve mazotta farklı olmaktadır. Bu farklılıktan yararlanılarak akaryakıtın türüne 

karar verilmektedir. Eğer mazot koyulmuşsa deponun kapağı açılmakta ve yakıt akışı 

sağlanmaktadır. Eğer 10 numara yağ ise deponun kapağı açılmamakta ve araç sahibi ile polise 

mesaj atılarak durum haber verilmektedir. 

 

4. Yöntem 

Projenin çalışabilirliğini test etmek için mazot deposuna benzer kapaklı bir maket yapılmıştır. 

Sistemin ışıktan etkilenmemesi için maket içine ışık girmemesine dikkat edilmiştir. Maketin 

içine ışık kaynağı ve LDR sensörü sabitlenmiştir. Bu ikisi arasına deney tüpü yerleştirilmiştir. 

Lazerden çıkan ve deney tüpünden geçerek LDR’ye gelen ışığın şiddetini ölçmek için Arduino 

Uno kullanılmıştır. Deney tüpüne mazot konulduğunda LDR’ye düşen ışık şiddeti 92 olurken 

10 Numara Yağ koyulduğunda bu değer 89 olmaktadır. Bu fark sayesinde yakıtın türüne karar 

verilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDR ( Işığa Duyarlı Direnç ) Lazer ( Işık Kaynağı ) 

Cam Deney Tüpü 

Görsel 2:  Test Prototipi  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucu dansimetre adında bir alete rastladık. Bu 

alet sıvıların yoğunluğunu ölçmekte kullanılmaktadır. Ama dansimetrenin 

ölçüm yapabilmesi için sıvının içine koyulması ve sabit kalması 

gerekmektedir. Bu da akaryakıt alımlarında işlevsiz olacağından bizim 

sistemimizin yanında kullanışsız kalmaktadır. 

 

Ayrıca Marker ölçüm test cihazı adındaki sistem de sahada denetime 

giden personelce kullanılmaktadır. Bu sistem de pompadan ya da depodan 

akaryakıt örnekleri alınarak cihaza koyulmakta ve analizler 

yapılmaktadır. Ama Marker cihazının çalışabilmesi için belli bir sıcaklık 

değerinin olması gerekmektedir. Çalışma metodu ve boyutu nedeniyle 

araçlara entegrasyonu sağlanamamaktadır. 

 

Görsel 3 ve Görsel 4’te anlatılan sistemler hızlı ölçüm yapamamaları ve 

günlük kullanıma uygun olmamaları nedeniyle kullanılmamaktadırlar. Bu 

projeyi diğer sistemlerden ayıran en büyük özellik araçlara entegre 

edilebilmesi ve hızlı bir şekilde ölçüm yaparak kullanıcıyı bilgilendirmesidir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin hayata geçmesi için yapılması gereken tek şey kullanılan Arduino yerine daha küçük 

ve stabil çalışan bir kart kodlamak olacaktır. Projenin araçlarda kullanımı sırasında içindeki 

sensörün veya kartın arıza yapmasından başka bir risk bulunmamaktadır. Ama tabi ki de her 

şey insanların bu konulara karşı farkındalığının artmasında ve bu kiti bir standart haline 

getirmesine bağlıdır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzemelerin ortalama fiyatı 350 ₺’dir.  

Ürün Adı Adet Fiyat Kullanım Amacı 

Arduino Uno  1 143.22₺ Kontrol kartı (yazılımın çalıştırılması) 

Lazer 1 10 ₺ Hedef alandan görüntü sağlanması 

LDR Sensör 1 20 ₺ Elde edilen sonuçların gözlenmesi 

Filament 1 130 ₺ Daha geniş alandan görüntü sağlanması 

Atölye ve Montaj 

Malzemeleri 

- Ort. 50 

₺ 

Montaj işlemlerinin kolaylaşmasının ve 

stabilleşmesinin sağlanması 

Tablo 1 

 

 

 

 

Görsel 4: Marker 

Ölçüm Cihazı 
 

Görsel 3: Dansimetre 
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Projenin prototipinin maliyeti Tablo 1.0’da gözüktüğü üzere 350 Türk Lirasına yakındır. Lakin 

bu maliyet ürünün prototipine aittir. Proje normal koşullarda profesyonel olarak hazırlanacak 

tek bir modül olarak hayata geçirilecektir. Bu bir nevi fabrikasyon ürününe dönüşmek demektir. 

Bu durum ise hazır olarak satın alınan bütün modüllerin masrafının ciddi anlamda azalması 

anlamına gelmektedir. 

 

 
Tablo 2 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Türkiye ve dünyada kullanılan tüm dizel araçlar ve akaryakıt istasyonları projenin müşteri 

kitlesini oluşturmaktadır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18 

milyon 532 bin 604 adet taşıtın %52,1’ini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %15,2’sini 

motosiklet, %8,6’sını traktör, %4,2’sini kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,1’ini otobüs, 

%0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.  

 

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 659 bin 550 otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li, 

yüzde 29,6'sı benzinli, yüzde 28,5'i dizel yakıtlı araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen 

otomobillerin oranı yüzde 0,5 olarak gerçekleşti 

 

Kamyonet, traktör, kamyon, otobüs ve minibüsün yüzdelik toplamı %32,5’dir (6 milyon 023 

bin 096 doksan altı adet araç) 

 

Dizel otomobil yüzdesi 28,5’tir. (2 milyon 75 bin 297 adet otomobil) 

 

. Buradan yola çıkarak hali hazırda ülke içinde ürünümüzü satabileceğimiz araç sayısı 8 milyon 

098 bin 393 tür. 

  

Ürünümüzü satabileceğimiz kayıtlı akaryakıt istasyonu sayısı 12500 dür.  

 

 

 

Mayıs

• Yazılımın hazırlanması ve bilgisayar koşullarında test edilmesi,

• Prototipin 3D Parçalarının tasarlanması.

Haziran

• Projeye uygun ürünler için bir market araştırması yapılması, 

• 3D Parçaların baskılarının verilmesi.

Temmuz

• İhtiyaç duyulan sensör ve kartların satın alımının gerçekleştirilmesi,

• Proje prototipinin montajının ve testlerinin yapılması. 
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9. Riskler 

Projede karşılaşabileceğimiz büyük bir problem bulunmamaktadır. Sadece içindeki sensör ve 

kontrol kartının arıza yapma ihtimali mevcuttur.  

 

10. Proje Ekibi 
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