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1. Proje Özeti (Proje Tanımı):  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılında paylaşılan trafiğe kayıtlı 

araçların yakıt cinsi dağılımına göre ülkemizde elektrikli araç sayısı %0,2’ dir. Ülkemizde 

2030 yılında 1–2,5 milyon elektrikli aracın trafikte olacağı ön görülmekte olup bu durum 

elektrikli araçların yaygınlaşması noktasında yenilikçi elektrikli şarj istasyonlarını gerekli 

kılmıştır.   

Birleşmiş Milletler 2030 ve Ülkemizin 2023 hedefi olan sürdürülebilir şehirler için ulaşım 

servislerinin verimliliği büyük önem arz etmektedir. Elektrikli araçların kullanımının 

yaygınlaşması ve şehirler arası ulaşım gibi daha uzun mesafelerde etkin şekilde 

kullanılabilmesi noktasında menzil sorununa çözüm getiren Otonom Elektrikli Şarj 

İstasyonu: ECHORUN’ı tasarladık. Yolda kalan elektrikli araç kullanıcısı tasarladığımız 

mobil uygulama üzerinden yardım çağrısı gönderdiğinde ECHORUN, beklediği istasyondan 

otonom hareketle kullanıcıya ulaşıp aracının batarya dolumunu sağlayacaktır. Otonom şarj 

istasyonları, elektrikli arabaların yaygınlaşmasını sağlayacak temel gerekliliktir. 

   Görsel 1.1 Otonom Şarj İstasyonu:ECHORUN                             Görsel 1.2 6S 7.2Ah Li-ion Batarya 

 

 Sistemimizin CAD modeli Fusison 360 üzerinde oluşturulmuştur. Oluşturulan 

tasarımın topolojik optimizasyonları aynı program üzerinde tamamlanarak ağır parçalar 

hafifletilmiş mukavemeti düşük parçalar ise gerekli yerlerden desteklenmiştir. 

Oluşturulan tasarımın hayata dahil edilmesi noktasında CNC lazer kesim, levha 

bükme, alüminyum kaynağı, sıkı geçme gibi yöntemler gerekli yerlerde kullanılarak 

modelin montaj ve imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Sistemimiz Python programlama dili kullanılarak oluşturulan yazılım aracılığı ile 

Raspberry Pi tarafından yönetilmiştir. Programda görüntüyü almak ve işlemek amacıyla 

OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Trafik işaret ve işaretçilerinin tanınması amacıyla 

YOLO yapay sinir ağı ile oluşturulan model kullanılmıştır. Model aracılığı ile insan araba ve 

trafik ışıklarının tespit edilmesi sağlanmıştır. Kullanıcının şarjının biterek yolda kalması 

durumunda konumunu bildirmesi için Python programlama dili ile Kivy kütüphanesi 

kullanılarak mobil uygulama oluşturulmuştur. 



 
 

2. Problem/Sorun:                        

 3. Çözüm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼Otonom şarj istasyonu ECHORUN öncelikle büyük 

şehirler arasındaki anayollara kurulacaktır. 

 

◼Elektrikli araçların yaygınlaşması ile enerji dağıtım 

şebekelerinde aşırı yüklenmeler meydana geleceği 

düşünüldüğünde otonom şarj istasyonu ECHORUN, 

şebekelerdeki bu yükü alacaktır. 

 

 

◼ECHORUN yolda kalan elektrikli aracın yer ve zaman 

fark etmeksizin batarya dolumunu sağlayarak menzil 

problemini ortadan kaldırmaktadır. ECHORUN aynı 

zamanda internet bağlantısı ile uzaktaki bir bilgisayar 

tarafından da kontrol edilebilmektedir. 

 

 

◼Otonom şarj istasyonu ECHORUN yüksek akım çıkışlı 

güç sistemi ile elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi için 

uygun ve yenilikçi bir sistemdir. 

 

 

 
◼İçten yanmalı motorların terk edilmesi zehirli gaz salınımı ve 

gürültü kirliliğini azaltırken aynı zamanda elektrikli motorların 

içten yanmalı motorlara göre parça sayısının az olması tamirat 

ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. 

Fosil yakıt kullanan araçlar her yıl atmosfere 333 milyon ton karbondioksit 
salgılamaktadır.Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl 4.6 milyon insan hayatını 
kaybetmektedir. Bu durum  sıfır egzoz emisyonuna sahip   elektrikli araçların kullanımını 
gerekli kılmıştır. Ancak şarj istasyonlarının şehirlerarası  ulaşımda yetersizliği elektrikli 
araçlara olan ilgiyi azaltmaktadır.

Elektrikli araçların, içten yanmalı araçların yerini alması şehir elektriğinde önemli bir yükü 
beraberinde getirmiştir.

Mevcut şarj istasyonları şehir merkezi, alışveriş merkezleri, iş yeri otoparklarına 
yerleştirilmiş olup uzun süren batarya dolumu şarj istasyonlarında kapasite problemlerine 
sebep olmaktadır.

Elektrikli araçların tam dolu bataryalar ile gidebildiği mesafe, yakıt deposu tam dolu olan 
içten yanmalı motorlu araçların gidebildiği mesafeye göre çok düşüktür ve bu oran yaklaşık 
dörtte birdir. Şehirlerarsı ulaşımda şarj dolum istasyonlarının yetersiz kalması ve 
erişilebilirliğinin düşük olması elektrikli araç tercih edilmesinin önündeki en büyük 
engeldir.

Şehir ulaşımında maruz kalınan gürültü kirliliği strese bağlı ruhsal hastalıklara sebep 
olduğu kadar kalp yetmezliği felç gibi sağlık problemlerine de sebep olmaktadır.

İçten yanmalı motorlar daha fazla hareketli parçaya sahiptir.Bu durum bakım ve onarım 
maliyetlerini arttırmaktadır.



 
 

4. Yöntem: Literatür taramalarımızda elektrikli  araçların otomotiv sektöründeki 

yaygınlaşma hızının düşük olmasına etki eden iki temel faktörün sabit şarj istasyonları ve 

eskiyen bataryaların kullanıcıya menzil hakkında net bilgi verememesi olduğunu tespit ettik. 

Kavramsal tasarım ve literatür taramasını sonucunda çözüm olarak Otonom Şarj 

İstasyonu: ECHORUN’ı oluşturmaya karar verdik.  

4.1 İmalat: Proje takvimi kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinde imalat sürecine 

başlanmıştır. Proje Detay Raporu teslim tarihine kadar gecen süreçte batarya ile gövdenin 

imalat ve montajı tamamlanmıştır. Gövdeye motorlar sabitlenerek elektronik diferansiyel 

yazılımına başlanmıştır. Aerodinamik parçaların üretim süreci devam etmektedir. 

A.Batarya: Projenin test aşamalarının tamamlanması ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi 

için 6S3P dizilimli 24V batarya tasarlanmıştır. Pil paketinin oluşturulabilmesi için öncelikle 18 

adet 18650 2400mAh li-ion pil, pil tutucu braket, nikel şerit ve shrink malzemeler tedarik 

edilmiştir. Puntalama esnasında pillerin potansiyel farkından dolayı oluşacak  elektrik arkını 

engellemek için tüm piller üst voltaj limiti olan 4.2V ile şarj edilmiştir. Şarj edilen piller 

puntalanmadan önce ideal kaynak parametrelerinin belirlenmesi için nikel şeritler üzerine punta 

denemesi yapılmıştır. Bu deneme sonucu 690 amper ve 40 milisaniyenin ideal olduğu tespit 

edilmiş ve tüm piller gerekli düzende kaynaklanmıştır. 

  Görsel 1.3 Bataryanın Paketlenmeden Önceki Görünümü          Görsel 1.4 Bataryanın Paketlenmiş Hali 
  

Kaynaklama sonrası tüm hücrelerin voltajları kontrol edilerek şarj balans kabloları ve 

(+,-) kutup kabloları lehimlenmiştir. Kablolar batarya üzerine çift taraflı bant ve  yapıştırıcı 

yardımıyla sabitlenmiştir. Batarya sıcaklığının ölçümünü sağlamak adına bir adet 10K su 

geçirmez NTC direnç bataryanın içerisine termal macun ve kapton bant yardımıyla 

sabitlenmiştir. Bataryanın ön ve arka yüzeylerine normal batarya  paketlerinden farklı olarak 

iki adet pleksi levha yerleştirilmiştir. Bu pleksilerin yüzeyine ayaklı matkap yardımıyla acılan 

delikler sayesinde batarya içerisine sirküle olan hava, oluşan sıcaklığın tahliyesini sağlamıştır. 

 Puntalama ve kablolama adımlarından sonra gerekli kontrollerin tamamı sağlanarak 

batarya; eva ve shrink malzemeler ile paketlenmiştir. 



 
 

B.Gövde: Gövde tasarımı Fusion 360 üzerinde oluşturularak lazer kesim için gerekli 

olan DXF formatında çıktısı alınmıştır.  

Görsel 1.5 Gövde Tasarımının Görünümü        Görsel 1.6 Gövdenin Teknik Çizimi 
 

700x1000x1mm ölçülerde krom levha tedarik edilerek, DXF formatındaki parçalar 

anlaştığımız lazer kesim atölyesinde kestirilmiştir. Kesilen parçalardan ön ve arka paneller 50 

mm çaplı radius ile her iki kenarından büktürülmüştür. 

       Görsel 1.7 Lazerde Kesilen Panellerin Bükümü            Görsel 1.8 Köşebent deliklerinin Açılması 

 Kesilen panellerin birleştirilerek gövde haline getirilebilmesi için 2 mm kalınlıktaki 

köşebent üzerine panellere hizalı delikler çizilerek delinmiştir. Delinen köşebent 10 mm 

genişlikte parçalar oluşturulacak şekilde kesilmiştir. 

4.2 Montaj: 

Görsel 1.9, Görsel 2.1 Gövdenin Montaj Sonrası Görünümü 

 Kesilen levha ve köşebent parçaları birbirlerine 7mm uzunluğundaki M4 civata ve 

fiberli somunlar ile bağlanmıştır. Tüm bağlantılar tamamlandığında kesilen levhalar gövde 

formunu kazanmıştır.  Projede gövde, aerodinamik parçalar (ön lift, arka kanat ve difüzör), 

direksiyon mekanizması ve motorların montajı için alüminyum sigma profiller kullanılmıştır. 



 
 

 Bu noktada alüminyum sigma profiller, demir kutu profillere göre hafif olmaları, 

profil üzerine delik açmadan kanal somunu ve köşe bağlantısı gibi aksesuarlar ile kolaylıkla 

montaj edilebilmeleri gibi özellikleri sayesinde tercih edilmiştir.  

4.3 Donanım: 

Raspberry Pi Model 4B: Sistemimizde görüntüyü işleme, değerlendirme ve bu doğrultuda 

Arduino’yu yönlendirmek amacıyla kompakt tasarımı, esnek ve güçlü yapısı nedeniyle 

Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir. 

Arduino Mega: Sensörlerden gelen verilerin okunması ve motorların yönlendirilmesi 

amacıyla sistemimizde Arduino Mega kullanılmıştır. 

Proton 24V 2000 RPM Redüktörlü DC Motor: 2000 devir/dakika dönüş hızına karşılık 34 

kgF*cm’ lik yüksek torku ve düşük maliyeti ile bu fırçalı motor tercih sebebi olmuştur. 

Runcam Racer 3 FPV Kamera - Eachine ROTG01: Elimizde halihazırda bulunan bu FPV 

kamera ve görüntü vericisi mekanik testler için aracı manuel kontrol ederken güvenliği 

sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

BTS7960 Motor Sürücü: Proton 24V 2000 RPM motorun zorlanma anında 35A’ e kadar 

akım çekilmesine karşın 43A dayanımlı ve akım sensörü sayesinde aracın telemetri 

değerlerini izlediğimiz bu motor sürücü tercih edilmiştir. 

2400mAh 18650 Profuse Piller: Test aşamalarında kullanılmak üzere oluşturulan bataryada 

1000 cycle ömürlü bu li-ion piller uygun maliyetleri sebebiyle tercih edilmiştir. 

RC522 RFID Kiti: Kullanıcının batarya dolumunu sağladıktan sonra ücret ödemesini 

yapabilmesi için RC522 RFID kiti kullanılmıştır. 

Feetech  Dijital Servo Motor 20 Kg: Araçta oluşturulan direksiyon mekanizmasını 

bağlanarak tekerleklerin döndürülmesini sağlamak adına Feetech Yüksek Torklu Servo 

motor kullanılmıştır. 

60A 6S BMS Kartı: Pil voltajlarının yönetimi ve aşırı akım koruması sağlamak için 60A 6S 

BMS kartı kullanılmıştır. BMS kartı batarya paketine dahil edilmemiştir. BMS, gövde içerisine 

fanlar ile montajlanıp soğutma performansı arttırılmıştır. 

 

4.4 Yazılım: ECHORUN’da sensörlerden veri alınması ve motorların yönetilmesi 

amacıyla bir Arduino Mega, kameralardan gelen verilerin işlenerek aracımızın yol durumunu 

takip etmesi ve kullanıcının konum bilgisi alınarak rotanın takip edilmesi amacıyla  

Raspberry Pi kullanılmıştır. Raspberry Pi, Linux tabanlı Rasbian işletim sistemi altında 

Python programlama diliyle yazdığımız programı çalıştıracaktır. Raspberry Pi ile Arduino 

Mega yol boyunca iletişim halinde olacaktır. Bu amaçla programımızda pySerial 

kütüphanesi kullanılarak Arduino ve Raspberry Pi’ ın seri haberleşmesi USB portu 

üzerinden sağlanmıştır. Sistemimizin trafik işaret ve işaretçilerini tanıma, insanları ve motorlu 

taşıtları algılama yeteneği kazanması amacıyla gürültüden arındırılmamış gerçek test 

ortamlarında başarılı sonuçlar veren derin öğrenme metodu kullanılmıştır. Programımızda 

doğruluğun yanında hız çok önemlidir. Bu bağlamda R-CNN, Fast R-CNN ve Faster R-

CNN gibi modellerin aksine tek aşmalı nesne tanıma modeli YOLO kullanılmıştır. 

YOLO yapay sinir ağı modelinin eğitilmesi için insanların ve araçların tespiti amacıyla 

“Google Open Images Dataset”, trafik ışıklarının tespiti için “Bosch Small Traffic Lights 

Dataset” kullanılmıştır. Ayrıca trafik işaretlerinin tespiti amacıyla açık kaynaklı olarak elde 

edilen resimler Labelimg programı aracılığı ile işaretlenerek datasetimize eklenmiştir. 



 
 

Modelimiz Google Colab üzerinde GPU kullanılarak eğitilmiştir modelin kararlılığını 

arttırmak amacıyla dataset büyütülecektir. 

Görsel 2.1, Görsel 2.2: YOLO Gerçek Dünya Test Görüntüleri  
 

Kullanıcının elektrikli aracı ile yolda kalması durumunda ECHORUN’a kolayca erişebilmesi 

amacıyla Python programlama dili kullanılarak mobil uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın 

grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) Kivy aracılığı ile oluşturulmuştur. Kullanıcı, arayüzden 

konumunu elle girebildiği gibi izni doğrultusunda Plyer kütüphanesini kullanarak GPS 

üzerindeki anlık konumunu hızlıca servera gönderebilmektedir. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Ülkemizde 600 sabit şarj istasyonu bulunmakla birlikte sistemimiz ECHORUN elektrikli 

araçların şarj edilmesi için hareketli istasyon özelliği ile bir ilktir. ECHORUN otomobil 

formatında tasarlanan bir istasyon olup standart otomobillere kıyasla tam otonom çalışma 

özelliğine sahiptir. Sistemimiz yerli yazılım ve özgün tasarımı ile benzeri üretilmemiş bir 

sistemdir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren şarj istasyon şirketlerinden sadece bir tanesi, sürücülere şarj 

istasyonlarının konumlarını bildirmek için kendi  uygulamasını geliştirmiştir. Ancak sürücü 

sadece o firmaya ait olan şarj istasyonlarının konumlarını ve özelliklerini görebilmektedir. 

ECHORUN ise hareketli bir istasyon olup  ülkemizde bulunan tüm elektrikli araç sürücülerinin 

talepleri doğrultusunda  sürücülere otonom ulaşarak dolum hizmeti sağlayacaktır. ECHORUN 

yerli yazılımı ve özgün tasarımı ile  milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacaktır. 
 

6. Uygulanabilirlik: 

Proje, ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektrikli araçların yaygınlaşması için kilit rol 

oynayacaktır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gerekli izinler alındığında trafiğin ve 

elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu bir şehir pilot uygulama için seçilecektir. Uygulama 

öncesi elektrikli araç sürücülerinin şarj istasyonlarına yönelik memnuniyet anketi 

uygulanacaktır. Otonom Şarj İstasyonu: ECHORUN’ nın kullanımından sonra memnuniyet 

anketi uygulanacaktır. Alınan olumlu geri dönüşler neticesinde proje  yerli ve milli bir ürün 

olarak ticari olarak pazarlanabilecektir. 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projenin hedef kitlesi uzun yolculuklarda yolda kalma endişesi yaşayan elektrikli araç 

sürücüleri, T.C Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, şarj istasyonlarının kurucu şirketleri ve 

elektrikli araç üreten şirketlerdir. 

 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 



 
 

 

 

MALZEME ADI ADET BIRIMFIYAT TOPLAMFIYAT 

18650 Li-ion Pil (2400mAh) 15 ₺24,65 ₺369,75 

18650 15'li Braket 2 ₺8,36 ₺16,72 
Voltaj Göstergeli USB Soketi 1 ₺56,45 ₺56,45 

Feetech  Dijital Servo Motor 20 Kg 1 ₺213,51 ₺213,51 

Proton 24V DC Motor 2 ₺205,31 ₺410,62 
37mm Motor Tutucu 2 ₺17,21 ₺34,42 

Dagu 120x60 Tekerlek 2'li 2 ₺95,50 ₺191,00 

20x20mm Sigma Profil (1 metre) 2 ₺35,21 ₺70,42 
Arduino Mega 2560 1 ₺71,27 ₺71,27 

RC522 RFID Kiti 1 ₺15,29 ₺15,29 

40A DC Motor Sürücü (BTS7960B) 2 ₺58,68 ₺117,36 
NeoPixel 8'li Şerit LED 2 ₺14,47 ₺28,94 

60A 6S BMS Kartı 1 ₺40,65 ₺40,65 

Toplam maliyet ve maliyet tablosunun detaylı hali ekler bölümündeki bağlantıya eklenmiştir. 

9. Riskler: 
 

Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

Li-ion pillerin yüksek akım ve sıcaklık altında 

patlaması 

Li-ion pillerin sıcaklığı ve akım çıkışı her an denetlenmektedir. 

Böylece arıza durumda sistem durdurulacaktır. 

 Mevcut istasyonların internet ağına bağlı 

olmamasıdır. 
Şarj istasyonumuzda internet ağı vardır. 

Online ödeme sisteminde engellerin ortaya çıkması Bakiye sistemi getirilmesi planlanmaktadır. 

10. Ekler: 

Ek Görseller Drive Bağlantısı  

11. Kaynakça: 

1.https://www.uab.gov.tr/ 

2.  https://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/ 

3.  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Eylul-2020-33657 

4. https://www.akillisehirler.gov.tr/ 

Proje Başlangıcı Literatür Taraması Problemin 
Belirlenmesi 

Ön 
Değerlendirme 

Raporu 
Ön Tasarımın 
Oluşturulması 

Tasarımın 
Detaylandırılması Parcaların Temini Bataryanın 

Oluşturulması Gövde İmalatı Detay Raporu 

Aerodinamik 
Parcaların İmalatı Testler İyileştirmeler Teknofest2021 

OCAK ŞUBAT MART 

NİSAN MAYIS HAZİRAN 

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

https://drive.google.com/drive/folders/1euim7RrDXnW70iZV3xxUUkE7yVFvMrFb?usp=sharing
https://www.uab.gov.tr/
https://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/
https://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Eylul-2020-33657

