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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektrikli bisikletler ulaşım için çevreci ve ekonomik bir araç olması nedeni ile birçok insan 

tarafından tercih edilmektedir. 0 – 5 km arası yolculuklar arabalardan sonra en çok bisikletler 

ile yapılmaktadır. Bisikletler ile uzun yol yapmak için de elektrikli bisikletler tercih 

edilmektedir. Elektrikli bisikletler ile yapılan uzun yolculuklarda şarj işlemini en aza indirmek 

için güneş panelleri kullanılmaktadır ve bu sistemlerde de genellikle bisikletin arkasında ekstra 

bir römork (Resim 1) ve üzerinde de güneş paneli (Resim 2)  bulunur. Şimdiye kadar kullanılan 

bu panel kullanım şekli çok enerji kaybettiren ve zahmetli bir yöntemdir. Bizim projemizde ise 

elektrikli bisikletin orta kadrosunun ve arka bagajının üzerinde bulunan hareketli güneş 

panelleri (Ek 1) hem hareket hem de park halindeyken bisikletin şarj olmasını sağlamaktadır. 

Bu sayede araba ile yapılan 0 – 200 km arası yolculuklar FetihBike ile de kolaylıkla ve sürekli 

şarj derdi olmadan yapılabilecektir. Bizim projemizin diğer güneş enerjisiyle çalışan elektrikli 

bisikletlerden en büyük farkı hem ergonomik bir tasarıma sahip olup hem de şarj sıkıntısı 

olmadan uzun yolculuklar yapılmasına imkân sağlamasıdır. FetihBike projesi insanların 

elektrikli bisiklet ile yapılan ulaşımını kısa mesafelerden daha uzun mesafelere çıkarmayı 

hedefleyen çevreci bir projedir. 

 

 

 

 

 

Resim 1 Resim 2 

Ek 1 
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2. Problem/Sorun: 

Çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletler genellikle kısa mesafe yolculukları için tercih 

edilmektedir. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma kullanımındaki düşüş ve iklim krizi 

insanları bisiklet kullanmaya yönlendirmiştir. Ancak uzun mesafe yolculuklarda bisikletler 

zorlayıcı olabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak elektrikli bisikletler ortaya çıkmıştır. Ancak 

bu da büyük bir şarj sorunu ortaya çıkarmaktadır. Günümüzdeki mevcut çözümde uzun mesafe 

yolculuklarda kullanılan elektrikli bisikletin arkasına römork bağlanıp üzerine güneş paneli 

konulmakta (Resim 1 ve 2) böylelikle bisiklet güneş enerjisi ile kendini şarj edebilmekte ama 

bu çözüm hem sürücü için denge sorunu oluşturmaktadır hem de zahmetli bir yöntemdir.  

 

3. Çözüm  

Projemizde elektrikli bisikletin şarj problemini çözmek için kullandığımız güneş panellerini ek2 

ve ek3 de görünen şekillerde bisikletin üzerine yerleştirerek bisikletin hem hareket halindeyken 

hem de park halindeyken şarj edilebilmesi sağlanmıştır ve bunun sayesinde bu bisiklet uzun 

yolculuklarda da kullanılabilmektedir. Ayrıca bu tasarım sayesinde bisikletin arkasına ya da 

üzerine fazladan yük bağlanmasının önüne geçilmiştir. Bu değişiklikle bahsettiğimiz denge 

problemi çözülmüş ve daha ergonomik bir yapı elde edilmiştir.(Ek 2 ve 3) 

 

Ek 2 Ek 3 
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4. Yöntem 

 

       Projemizde bisikletin arka ve yanlarında beşi 20 watt dördü 2,5 watt olmak 

üzere toplam 9 adet güneş paneli bulunmaktadır. Gelen güneş enerjisi sabit olmamakla 

birlikte fabrika verileri dışında normal koşullarda ortalama 110 watt olarak 

hesaplanmıştır. Gelen Güneş enerjisinin sabit olmaması problemi ise paneller ve 

batarya arasına konulan bir şarj kontrol devresiyle çözülmektedir. Şarj kontrol 

devresinin sabitleyeceği gerilim ve akım değerleriyle bataryamız şarj edilecektir. Bu 

gerilim ve akım değerleri, gerilim 12 volt sabit; akım ise gelen güce oranla değişken 

olarak iletilecektir. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1:22 watt güneş panellerinin teknik özellikleri. 

 

 

      Kullandığımız güneş panellerinin fabrika değerlerine(Tablo 1) baktığımız zaman 

toplamda maksimum 120 watt güç elde edebiliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu 

standart koşullarda güneş panellerinden toplam 110 watt güç elde edebiliyoruz. W 

(watt) = A (amper) X V (volt) hesaplamasından toplamda 110 watt güç 12 volt 9.16 

amper elektrik enerjisi elde etmekteyiz. Bu enerji bisikletin orta kadrosunda bulunan 12 

volt 50 amper sabit bataryayı güneş paneli şarj kontrol devresiyle beraber şarj etmekte 

Sabit bataryanın içerisinde depoladığı elektrik enerjisini voltaj regülatörü ile 48 volt 10 

ampere çevirerek çıkarılabilen bataryayı şarj etmektedir. Projenin çalışma sistematiği 

aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. (Diyagram 1) 
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Diyagram 1: Projenin çalışma sistematiği 

        

 

  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Elektrikli bisikletler ile güneş panellerini birleştirmeye çalışan pek çok proje bulunmaktadır. Bu 

projelerde güneş panelleri ya jantın içine konulmakta (ek4) ya da bisikletin arkasına bağlanan 

bir römorka(ek1) yerleştirilmektedir. Bu projelerin hiçbiri işlevsel veya sürdürülebilir değildir. 

FetihBike ile biz güneş panellerini uygun açılar ile bisikletin kadro ve bagaj tasarımına 

ekleyerek bu sorunları ortadan kaldırmaktayız.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projede kullanılan güneş panelleri, batarya, motor ve elektronik malzemeler kolayca ulaşılabilir 

malzemeler oldukları için proje uygulanabilir bir projedir. Bisikletler üzerinde bazı tasarımsal 

değişiklikler yaptıktan sonra orta kadro ve arka bagaja güneş panelleri ve elektronik sistemler 

eklenecektir. Üzerinde 2 adet batarya bulunmaktadır. Bataryalardan biri sabit diğeri ise 

kullanıcının istediği zaman istediği yerde çıkarıp istediği yerde şarj edebileceği şekilde 

modülerdir. Bisikletin orta göbeğinde bulunan verimli mid drive elektrik motoru sayesinde az 

enerji ile daha uzun yol gidebilecektir. Hedefimiz 1 saatlik güneş enerjisi ile 15 km 

gidebilmektir. Bu özellikleri sayesinde proje ticari bir ürüne dönüşmesi için önünde hiçbir engel 

bulunmamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çalışmada kullanılacak malzemelerin adet ve fiyat listesi Tablo 1 de açıklanmıştır. 

Tablo 1: 

Proje zaman planlanması; literatür araştırması, parça araştırması, testlerden elde edilen 

verilerin incelenmesi bitmiş durumdadır. Projenin 3D tasarımı yapılmıştır. Prototip 

yapımı, proje sunumu, kuluçka merkezi/yatırımcı görüşmeleri yapılması gereklidir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Araştırmalar, dünya genelinde 2 milyardan fazla bisikletin olduğunu ortaya koyarken, 

2050 yılı itibarıyla bu rakamın 5 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Avrupa’nın en 

yüksek bisiklet kullanımına sahip şehirleri Hollanda, Danimarka, Almanya ve Belçika’dır. 

Hollanda’daki bisiklet sayısı otomobil sayısının üç katıdır ve şehir içlerindeki araçlı trafiğin 

%48‟ini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu dünya kısa mesafe ulaşımlarda 

arabalar yerine halkı bisikletleri kullanmaya teşvik ettiriyor pandeminin gelmesi ile birlikte 

bu kullanıcı sayısı gözle görülür şekilde arttı. Kullanıcıların elektrikli bisikletleri sadece 

kısa mesafe aracı olarak düşünmesinin en büyük sebebi de batarya konusundaki 

güvensizlikleridir. Bizim hedef kitlemiz ise 0-200 km arası şehir içi veya şehir dışı 

yolculukları arabalar yerine bisikletler ile ucuz güvenli ve rahat şekilde gitmek isteyen tüm 

kullanıcılardır.  

 

 

9. Riskler 

Solar bisikletlerde en sık karşılaşılabilecek problem kötü hava koşulları ve akşam saatleri 

gibi güneş panellerinin güneş göremediği zamanlarda enerjiyi depolayamamasıdır. 

Projemizde bu riski bisikletin üzerinde bulunan çıkarılabilir batarya sayesinde çözmüş 

oluyoruz. Bisikletimiz güneş enerjisi görmese bile tek batarya ile ortalama bir kullanımda 

100 km yol gidebilmektedir. 

 

10. Kaynaklar 

Voltaj yükseltici data sheet: 

 https://www.motorobit.com/urun/dc-dc-1500w-30a-voltaj-yukseltici-boost-

modul?gclid=Cj0KCQjwk4yGBhDQARIsACGfAetryFFwW7STCvhpbpCB_SaIaBQd5sM

V2_rZ0g9hRP-sIk1PK2VENnMaAmNZEALw_wcB 

      Hedef kitle araştırması: 

 https://www.arge7.com/detay.php?id=1565 
 

Solar panellerin çalışması: 

 https://entegro.com.tr/solar-enerji-nedir-ve-solar-paneller-nasil-calisir/ 
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