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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projedeki amacımız teknoloji, yazılım ve yenilenebilir enerji çalışmalarını bir 

araya getirerek elektrikli arabaya farklı bir boyut kazandırmak, doğa dostu ve 

kişiselleştirilebilen bir araç üretmektir. Bu amaçla daha önceden de kullanılan 

elektrikli araba teknolojisi üzerine kendi yazmış olduğumuz mobil uygulama ve 

temassız kartla kontrol edilebilme özelliğine sahip olan ve güneş paneliyle elektronik 

aksamının enerjisinin sağlandığı teknolojileri entegre ederek projemizi oluşturduk. 

Aracın elektrikli motoruyla yeşil bir sürüş sağlanması ve temassız kartla 

(motor çalıştırma, durdurma) ve kişiselleştirilebilen mobil yazılımla kontrol 

edilebilmesi (motor çalıştırma, durdurma, sinyaller, ön arka aydınlatma ve korna gibi) 

hedeflenmiştir. 

Aracın oluşturulma süreci şu şekilde gerçekleştirilmiştir; önce aracın sanal 

ortamda tasarımı yapıldı. Tasarıma göre belirlenen ölçülerde demirler kesildi ve 

kaynakla birleştirilmesi yapıldı. Bu şekilde oluşturulan araca elektrikli motor, aküler 

ve güneş paneli eklendi. Aracın elektrik ve elektronik aksamlarını yönlendirmek için 

kontrol paneli hazırlandı. Aracı mobil uygulama üzerinden kontrol edebilmek için 

Şekil 3’de yer alan Mit App Invertor2 uygulamasıyla ECONAR mobil uygulaması 

oluşturuldu. Bu mobil uygulama ile kontrol paneliyle akıllı cihaz arasında bağlantı 

kurularak; aracın akıllı cihaz üzerinden yönetilmesi sağlandı. Aracı elektronik olarak 

yönetmemizi sağlayan kontrol panelinin enerjisi araca eklemiş olduğumuz güneş 

paneli ile sağlandı. Ayrıca aracın çalıştırılması, durdurulması, ön far arka stop 

aydınlatmalarının kontrol edilmesi için RFID modülü aracılığıyla kullanılan temassız 

kart seçeneği oluşturuldu. 

Aracımız elektrikli olması sebebiyle diğer araçlarla benzerlik göstermektedir 

ancak kişiselleştirilebilen mobil yazılımı ve içerisinde güneş paneli kullanılmış olması 

projemizin özgün yönünü oluşturmaktadır.  

Sonuç olarak ülkemizde yaygın olarak kullanılan atmosfere zararlı gaz salınımı 

yapan benzinli ve dizel araçlara alternatif olarak elektrikli bir araba tasarladık. 

Tasarladığımız elektrikli aracımızı içerik yönünden zengin tutarak tercih 

edilebilirliğini arttırmayı hedefledik. 

 

  
ġekil 1. 
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ġekil 2. 

 

 
ġekil 3. 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizin ortaya çıkış aşamasındaki temel sorunumuz; hem doğa dostu hem 

de günümüz mobilite teknolojisini biraraya getiren bir araç olmamasıydı. 

Araştırma sürecinde incelenen araçların elektrikle çalışma özelliği olmasına 

karşın güneş paneli gibi bir yenilebilir enerji kaynağına ve mobil cihazlarla kontrol 

teknolojisine sahip olmadığı görüldü. 

  

3. Çözüm  

Araştırma süresi boyunca elektrikle çalışan doğa dostu birçok araç olduğunu 

gördük ancak bu araçların hem güneş paneli gibi bir yenilenebilir enerji kaynağına 

hem de mobil cihazlarla kontrol teknolojisine sahip olmamaları sebebiyle bu 

teknolojileri birleştiren çevreci ve kullanımı kolay bir araç tasarlayarak bu soruna bir 

çözüm bulduk. 
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4. Yöntem 

Tasarlanan araba prototipinde yer alan elektrikli motor, aydınlatmalar ve korna 

sistemlerinin kontrolü için Arduino Uno geliştirme kartı kullanılmıştır. Elektrikli 

motor, aydınlatmalar ve korna; Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar 

üzerinden oluşturduğumuz Android uygulama ile bluetooth bağlantısı üzerinden 

kontrol edilebilmekte ya da RFID kartla kontrolü sağlanabilmektedir. Bu kontroller 

Arduino Uno kartı sayesinde gerçekleşmektedir. Akıllı cihazlardan kontrol edilebilen 

ve aracının sistemine erişimi sağlayan yazılım ise Mit App Invertor2 aracılığıyla 

geliştirilmiştir. 

 

Projemizin Yapım AĢamaları 

 

 

 

 

 

 

ÇalıĢma Adımları 

1) Kontrol panelindeki açma kapama anahtarı açık konuma getirilir. 

2) Android yüklü akıllı cihaz ile aracın bluetooth bağlantısı şifre girilerek 

eşleştirme yapılır. 

              
ġekil 4. 

3) “ECONAR” Android uygulaması açılır. Şekil 4.’te görülen uygulama 

ekranından “ECONAR BT Bağlan” butonuna tıklanarak aktif olan 

bluetoothlardan “ECONAR-BT” isimli cihaz seçilir ve bağlantı sağlanır. 

4) ECONAR Android yazılımından “çalıştır” butonuna basılarak araç 

motorunun çalışması sağlanır. 

5) “Ön far Arka Stop” butonuna basılarak aydınlatmalar aktif hale getirilir. 

6) Vitesin ileri pozisyonda olduğu kontrol edilir. 

Prototip Araç 

Tasarımı 

Devre 

Tasarımı 

Android  

Yazılım 

mBlock Kod 

Bloğu 

OluĢturma 
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7) Gaz pedalına basılarak aracın hareket etmesi sağlanır. 

Aracın hareketleri şu şekillerde gerçekleştirilebilir; 

 Sola dönüşlerde “sol sinyal yak”; sağ dönüşlerde “sağ sinyal yak” butonları 

kullanılarak sinyal aydınlatmaları aktif hale getirilir. Dönüş sonrasında ise “sol 

sinyal sön” ve “sağ sinyal sön” butonlarıyla sinyal aydınlatmaları pasif hale 

getirilir. 

 Gerekli görülen durumlarda kornanın aktif hale gelmesi için “korna” bas-bırak 

butonu kullanılabilir. 

 Gerekli bir durumda dörtlülerin yakılması ve söndürülmesi için “dörtlü yak”, 

“dörtlü söndür” butonları kullanılabilir. 

 Aracın geri hareket etmesi gerektiği durumlarda vitesin pozisyonunun geri 

konumuna getirilmesi gerekir. 

8) Araç durdurmak için fren pedalına basılır ve araç durur. 

9) Kontrol panelindeki anahtar kapalı konuma getirilerek aracın tüm elektriği 

kesilir. 

(I adımdan sonra temassız kart okutularak II, III, IV, V ve VI numaralı adımlardaki 

işlemler gerçekleştirilebilir.) 

Yapılan test sürüşlerinde aracımızın maksimum hızı 25 km/sa olarak tespit edilmiştir. 

Tam şarjla ortalama 25 km/sa hızla aracımızın 1 saat boyunca kesintisiz ve şarj ihtiyacı 

olmadan sürüş gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Araçta yer alan akülerin dolum durumları ile ilgili şarj süreleri ise aşağıda görüldüğü 

gibidir. 

 
 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Piyasada elektrikle çalışan birçok araç bulunmaktadır. Aracımız bu yönüyle 

diğer araçlarla benzerlik göstermektedir ancak kişiselleştirilebilen mobil yazılımı ve 

içerisinde güneş paneli kullanılmış olması, projemizin özgün yönünü oluşturmaktadır.  

Projemizde Arduino Uno, 16X2 LCD Ekran, HC-05 Bluetooth, RFID RC-522 

Modül, Şerit Led, Röle, Korna, Akülü Araba Vites Kolu, Akü Şarj Gösterge Paneli, 

Güneş Paneli, Solar Şarj Kontrol Ünitesi, 12V 7A Akü, 12V 22A Akü, 48V 750W 

Motor Sürücü, 48V 750W DC Motor, Yangın Tüpü, Açma Kapama Anahtarı, 

Regülatör kullanılmıştır. 
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Aracımızda kullanmış olduğumuz elektrik – elektronik ürünlerinin bağlantı 

şeması ise aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz üzerine bir insanın binip kullanabileceği boyutlarda prototip olarak 

tasarlanmıştır. Bu sebeple şuanki haliyle yaygın ve günlük kullanıma uygun değildir. 

Günlük kullanımının yaygınlaştırılabilmesi sürecinde; yağmurlu havalarda 

kullanıbilmesi için aracın üzerinin kapanması, lastiklerinin uzun mesafelere ve sürate 

dayanıklı hale getirilmesi (araca uygun yeni lastiklerin takılması), güvenlik amacıyla 

emniyet kemeri eklenmesi, daha uzun süre şarja ihtiyaç duymadan gidebilmesi için 

daha çok sayıda akünün araca dahil edilmesi yeterli olacaktır. 

 Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak araç geliştirildiğinde projemiz 

seri üretim yapılıp kullanıcıların beğenisine sunulmaya uygundur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Zaman Planlama Tablosu 

ĠĢin Tanımı 
Ağusto

s 2020 

Eylül 

2020 

Ekim 

2020 

Kasım 

2020 

Aralık 

2020 

Ocak 

2021 

ġubat 

2021 

Mart 

2021 

Problemi 

Belirleme 
x x       

Problemi 

AraĢtırma 
 x x x     

Literatür 

Taraması 
 x x x     

Olası Çözümler 

GeliĢtirme 
   x x    

48V 750W 
DC MOTOR 

12V 22AH AKÜ 
(4 ADET SERİ BAĞLANTI 
48V 22AH DEĞER VERİR) 

12V 7AH AKÜ 
MOTOR HARİÇ 

DİĞER 
ELEKTRONİK 

MALZEMELERİN 
ÇALIŞMASI İÇİN 

MOTOR SÜRÜCÜ 

750W 

4'LÜ ROLE 
AYDINLATMALAR VE KORNA İÇİN 

GAZ  VİTES 

LCD EKRAN RFID RC-522 
MODÜL 

BLUETOOHT KİT 
HC-05 

ARDUINO 
UNO 

TEKLİ ROLE 
MOTOR İÇİN 

SO
L 

Sİ
N

Y
A

LL
ER

 
Ö

N
 V

E 
A

R
K

A
 

K
O

R
N

A
 

SA
Ğ

 S
İN

Y
A

LL
ER

 
Ö

N
 V

E
 A

R
K

A
 

Ö
N

 F
A

R
LA

R
 

A
R

K
A

 S
TO

P
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En Ġyi Çözümü 

Seçme 
   x x    

Prototipi 

OluĢturma 
    x x x x 

Proje Raporu 

Yazılması 
       x 

 

Maliyet Tablosu 

Ürün B.Fiyatı Adet Toplam 

48V 750W MOTOR KĠTĠ 949,00 1 949,00 

12V 22AH JEL AKÜ 265,00 4 1060,00 

LASTĠK – JANT - BOYA 380,00 - 380,00 

YANGIN TÜPÜ 75,00 1 75,00 

12V 7AH AKÜ 70,00 1 70,00 

GÜNEġ PANELĠ  200W MONOKRĠSTAL 350,00 1 350,00 

SOLAR ġARJ KONTROL ÜNĠTESĠ 12V 10A 75,00 1 75,00 

ARDUĠNO UNO - HC-05 MODÜLÜ - ROLE  80,00 1 80,00 

VĠTES - LCD EKRAN – ĠZOLE BANT –LED 100,00 1 100,00 

KABLO –LED – AYNA - KORNA – KOLTUK  500,00 - 500,00 

PLASTĠK, AHġAP KUTU 100,00 - 100,00 

DEMĠR - ARKA BAĞLANTI MĠLĠ 500,00 - 500,00 

DĠREKSĠYON – FREN TERTĠBATI 120,00 1 120,00 

TOPLAM 4359,00 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz zararlı gaz salınımı yapan araçların kullanımını azaltmak, doğa dostu bir 

alternatif sunmak için tasarlanmıştır. Güneş enerjisinin maliyetsiz ve ulaşılabilir oluşu, 

elektrik enerjisinin maliyetinin yakıt maliyetine göre daha düşük oluşu göz önünde 

bulundurulduğunda aracımız; yaş itibariyle araç kullanma ehliyeti olan ve doğayı korumak 

adına önlem almak isteyen tüm yetişkin bireylere hitap etmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemiz prototip olarak tasarlanmasına karşın boyutları itibariyle kullanıma hazırdır, 

yani büyük ölçüde hayata geçirilmiştir ancak yaygın kullanım için geliştirilmesi gereken 

yönler vardır. (6.Uygulanabilirlik başlığında belirtilmiştir.) 

Projemizi olumsuz etkileme ihtimali olan en önemli etken; elektrikli arabalar için şarj 

istasyonlarının yeterli olmamasıdır. 

Projemizi hayata geçirme aşamasında değil kullanımını yaygınlaştırma konusunda 

karşılaşılabilecek diğer bir sorun ise; aracımızın tek kişilik oluşudur.  

Aracımız üstü açık bir şekilde tasarlanmıştır, bu sebeple yağmurlu havalarda 

kullanımında elektronik parçalar zarar görebilir. 
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10. Kaynakça 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7GX8GSYj6hQ   (elektrikli araba yapımı) 

2. https://www.youtube.com/watch?v=wth7xV5Gew0    (elektrikli araba yapımı) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DwNzn-_G5_M   (elektrikli araba yapımı) 

4. https://www.youtube.com/watch?v=-U-trNzLDcw      (elektrikli bisiklet dönüşüm 

kiti) 

5. https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/#Arduino-Nedir (arduino 

nedir çeşitleri nasıl yüklenir) 

6. https://dersimizkodlama.com/mblock-nedir/ (mBlock nedir) 

7. http://www.kodlakafa.com/mblock/mblock-ve-arduino-ile-led-kontrolu-blink-

nasil-yapilir/ (mblock ile arduino lamba yakma söndürme)  

8. https://maker.robotistan.com/role-nedir/ (arduino role kullanımı) 

9. https://blog.direnc.net/rc522-rfid-okuyucu-ile-role-kontrolu/ (rfid modül nedir role 

kontrolü) 

10. https://lezzetlirobottarifleri.com/bluetooth-kontrollu-arac-arduino-uygulamalari/ 

(BT ile araba kontrolü) 

11. https://maker.robotistan.com/app-inventor-dersleri-1-tanitim-ilk-uygulama/ (mit 

app invertor 2 kullanımı nasıldır) 

12. http://www.kodlakafa.com/arduino/appinventor-bluetooth-ile-led-yakma-

bluetooth-kullanimi/ 

13. https://maker.robotistan.com/gunes-enerjisi-paneli-pili/        (güneş paneli genel 

bilgi)  

14. http://www.acsenerji.com/blog/5-adimda-gunes-enerjili-sistem-tasarlayalim (şarj 

regülatörü seçimi)  

15. https://www.powerenerji.com/gunes-paneli-secimi-monokristal-mi-polikristal-mi-

fiyat-ve-ozellikleri.html    (monokristal polikristal seçimi)  

16. https://www.elektronik-

guvenlik.com/index.php?route=information/information&information_id=11 

(voltaj amper watt hesaplama)  

http://www.kodlakafa.com/arduino/appinventor-bluetooth-ile-led-yakma-bluetooth-kullanimi/
http://www.kodlakafa.com/arduino/appinventor-bluetooth-ile-led-yakma-bluetooth-kullanimi/
http://www.acsenerji.com/blog/5-adimda-gunes-enerjili-sistem-tasarlayalim
https://www.elektronik-guvenlik.com/index.php?route=information/information&information_id=11
https://www.elektronik-guvenlik.com/index.php?route=information/information&information_id=11

