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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

SolarWay; yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini kullanarak şehir içi ve 

şehirler arası karayolu elektrikli ulaşım araçlarının elektriğini sağlayan, üzerinde yer alan 

sensörler vasıtasıyla karbon ayak izi hakkında belirli periyotlarla rapor veren ve kendi panel 

temizliğini otonom olarak yapabilen sürdürülebilir şehirler ve akıllı ulaşım araçları projesidir. 

 

Bu raporda projeye dair tasarım ve prototip üzerinde teknik ve teorik bilgilere yer verilmektedir. 

Proje çizimi için öncelikle pilot iller olarak belirlediğimiz İzmir ve Eskişehir'in elektrikli ulaşım 

hatlarının şehir planından kesitler alınarak, SolarWay projesi bu kesitler üzerinde tasarımsal 

olarak  uygulandı.Bu uygulama için mühendis ve mimarlarca sık kullanılan AutoCAD, 3ds Max, 

SketchUp ve Adobe Photoshop programları kullanıldı.  

 

Proje çizimlerinde panel yerleşimleri için optimizasyon çalışması yapıldı. Maximum enerji elde 

edebilmek için kullanılması gereken panel boyutu, panel açısı ve paneller arası mesafe için veriler 

üzerinden optimizasyon modeli kuruldu. Amacın enbüyüklemek olduğu bu doğrusal model 

GAMS (General Algebraic Modeling System) ve Lingo gibi paket programlar kullanılarak 

çözüldü ve en yüksek verim alınabilecek değerler  elde edildi. 

 

Aşağıda örnek çizimlerden kesitler verilmiştir. 

 
Resim 1. İzmir elektrikli banliyö treni istasyonu projeuygulaması 

 

 
Resim 2. Eskişehir tramvay hattı proje uygulaması 
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2. Problem/Sorun 

-Dünyanın hızla artan nüfusu ve nüfusla doğru orantılı olarak artan karbon ayak izi yeşil enerji 

de denilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi kaçınılmaz kılıyor. Söz konusu nüfus 

artışının karbon ayak izi oranı artışına etkisinde  büyük paylardan biri kullanılan ulaşım araçlarına 

aittir. Son dönemlerde küresel olarak bu soruna çözüm olabilecek alternatiflerden  biri elektrikli 

ulaşım araçlarıdır. Fakat çevre dostu olan bu ulaşım araçları aynı zamanda elektrik enerjisi 

tüketmesi nedeniyle birtakım handikapları da beraberinde getirmektedir. SolarWay'in temel 

amacı bu tür elektrikle çalışan ulaşım araçları için temiz ve yenilenebilir elektrik üretmektir.  

 
Resim 3. Karbon ayak izi dağılımı                                  

-Mevcut güneş enerjisi yatırımları için 

panellerin konumlandırılacağı arazilerin 

tarıma elverişsiz olması ve tapusunun 

devlete ait olması gereklidir. Bu da yatırım 

yapılacak alanları sınırlandırmaktadır. Şehir 

içi ve şehirler arası raylı hatların üzerleri 

değerlendirilerek ekstra alan işgal 

edilmemektedir.(Resim 4) 

 

Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için 

kullanılan solar panellerin belirli aralıklarla 

bakım ve temizliğinin yapılması gereklidir. 

Şuan ki sistemlerde, panellerin bulunduğu 

arazi yapıları, panellerin dizilme şekilleri 

gibi etkenler düşünüldüğünde, panel 

dizilerine ulaşmak zor ve tehlikelidir. 

 
Resim 4. Solar panel arazisi   

                                

 
Resim 5. Panel temizliği 
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3.   Çözüm  

Tükettiği enerjiyi karşılayabilen,elektriğini kendi üretebilir bir ulaşım ağına sahip ideal kent için 

çözüm önerimiz olan Solarway; kentlerdeki mevcut elektrikli ulaşım ağı üzerine yerleştirilecek 

olan solar panellerle birlikte elde edilen güneş enerjisinin, elektrik enerjisine dönüştürülerek 

depolanması ve elde edilen bu enerjinin elektrikli ulaşım araçlarında kullanılmasına olanak 

sağlayan bir projedir. 

Aşağıda panellerin konumlandırılmış tasarım çizimleri verilmiştir. 

 

 
Resim 6. SolarWay'in İzmir ili İzban banliyö tren hattına uygulanması  

 

 
Resim 7. SolarWay'in Eskişehir ili Estram tramvay hattına uygulanması  

 

Konumlandırılan paneller ile yeşil bir enerji olan Güneş enerjisi ile elektrik üretilirken, aynı 

zamanda üzerinde yer alan akıllı sensörler ile hava durumu ve  karbon ayak izi oranı hakkında 

belirli periyotlarla rapor verebilmektedir.  
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Solar panellerden elektrik üretimi için büyük araziler yerine var olan raylı hatların üst kısımları 

değerlendirilmektedir.  

Aşağıda İzmir ve Eskişehir illerinin elektrikli ulaşım hatlarının SolarWay için kullanılacak alanlar 

yeşil ile gösterilmiştir. 

 

  
 Resim 8.Eskişehir                                               Resim 9.İzmir 

 

 
Resim10-11.Şekillerdeki görseller İzmir Banliyösüne aittir.Görsellerde SolarWay'in 

yerleştirilmesi istenilen alanlar işaretlemiştir. 

 

Panel temizliği elde edilen elektrik enerjisi miktarı için çok önemli bir konudur. Aşağıda verilen 

istatistiksel grafik bu durumun özetidir. 

 

 
Resim 12. Panel temizliği aralığına bağlı enerji kaybı   
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Güneş panellerinde  dönüşüm verimliliği panel 

yapısına göre değişse de maksimum %20 

civarındadır. Bu verimlilik oranı zamanla 

panelin üzerinde toz,kir,polen ve çeşitli 

partiküllerin birikmesiyle azalır. Ticari 

deterjanlar ve çeşitli kimyasal temizleyicilerle 

panelleri temizlemek zaman alıcı,pahalı,çevre 

için tehlikeli hatta panellerin yapısına önemli 

ölçüde zararlar verebilir. İdeal güneş panelleri 

maksimum verimlilik için her hafta 

temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. 

Panellerin kurulduktan sonra temizlenmesi 

oldukça zor olup bir hayli masraf 

gerektirmektedir.  

Bu zorluklar ve maliyetlerden kurtulmak için 

panellerin üst kısmını nanohidrofobik kaplama 

ile kaplamayı düşündük. Nanohidrofobik 

kaplama panellerin uzun süre dayanıklı 

olmasını ve maksimum verimlilikte çalışmasını 

sağlıyor. Malzeme bünyesindeki kovalent 

bağlar panel yüzeyine tutunup oldukça güçlü 

bir kimyasal bağ oluşturur bu da zamanla 

düşen sprey boyalara göre oldukça avantajlıdır. 

 Nanohidrofobik kaplama yüzey materyalleri 

açısından oldukça çeşitlidir. Bünyesinde 

cam,alüminyum,kumaş lifleri,ağaç,tekstil ve 

plastik materyaller barındıran kompozit bir 

yapıdır. Bu tabaka o kadar incedir ki güneş 

panellerinin performansını engellemez ve ışık 

saçılımını azaltır. Fotovoltaik panellerde bu 

kaplamanın kullanılması bakım masraflarını 

minimuma indirir 

 
Resim13. Mikroskobik düzeyde nanohidrofobik 

kaplamanın yüzeyi

4. Yöntem  

Gücünü güneşten alan  bir sistem kurarken akla gelen ilk soru güneş paneli yönü ve açısının ne 

olması gerektiğidir. Güneş paneli ya da diğer adıyla solar paneli, güneşe yönlendirmek basit bir fikir 

gibi görünse de; güneş yıl içindeki farklı zaman dilimlerinde farklı konumlarda yer alır. Gün içerisinde 

de sürekli olarak yeri değişmektedir. Bu yüzden optimal bir eğim açısı hesabı yapma gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Güneş panelinin yönü, sistemin kurulacağı yerin konumuna göre belirlenir. 

Türkiye gibi kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde güneş paneli güneye doğru yönlendirilir. Güneş 

paneli, optimal eğim açısı ile yerleştirildiğinde, günün tamamında güneşten azami düzeyde 

faydalanabilmesini sağlar.Güneş paneli eğim açısı, enlem değeri yardımıyla hesaplanır. Bu açı, eğer 

enlem değeri 25‘ten küçükse 0,87 ile çarpılarak hesaplanır. Enlem değeri 25 ile 50 arasında ise 0,87 ile 

çarpılır ve sonuca 3,1 derece eklenir. Türkiye‘deki tüm şehirlerde kullanılmak üzere güneş paneli eğim 

açısı hesabı için ise aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz. 

Panel eğimi = Enlem x 0,87 + 3,1 

 

İzmir için panel eğimi = (38,4)x0,87+3,1≈36,50 

 

Eskişehir için panel eğimi= (39,76)x0,87+3,1≈37,69 

 

 

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/canl-gunes-panelleri/4580#ad-image-0
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SolayWay,kent ölçeğine uygun boyutlarda tasarlanmış solar panellerin belirlenmiş aralıkla 

elektrikli ulaşım hattı boyunca yerleştirilmesi şeklinde kurgulanmıştır. Bu aralıklar algoritmik 

hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Projenin ilk taslağı için 

aralık hesaplayan GAMS kodları aşağıdaki gibidir. 

  

 

 
ESKİŞEHİR İÇİN DOĞRUSAL KARAR MODELİ 

 

İndisler: 

j: panel genişliği = jϵ{1,2,3,4,5,6,7} 

 

Parametreler: 

w:panel uzunluğu(sabit) = 290(cm) 

s: standart panel boyutu (165x100)=16500(cm
2
) 

e: s boyutlu panelin ürettiği elektrik miktarı = 270(watt/saat) 

u: örnek hat uzunluğu =1000 (m) 

y: panel ile yüzey arasındaki açının kosünisü = 

    cos(37,69
o
)=sin(52,31

o
)=0,79133 

pj: alternatif panel genişliği= (60,70,80,90,100,110,120) 

 

Karar Değişkenleri: 

 

              1 = j'inci alternatif seçilmişse 

xj  = 

              0 = diğer durumlar 

 

Kısıtlar: 

    7 

  ∑ xj =1 
   j=1 

Amaç Fonksiyonu: 

max z = ∑ xj*(((w*pj /s)*e)*((u/(pj/y))+1)) 

                   
j 

 

 

GAMS SONUCU 
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İZMİR  İÇİN DOĞRUSAL KARAR MODELİ 

 

İndisler: 

j: panel genişliği = jϵ{1,2,3,4,5,6,7} 

 

Parametreler: 

w:panel uzunluğu(sabit) = 620(cm) 

s: standart panel boyutu (165x100)=16500(cm
2
) 

e: s boyutlu panelin ürettiği elektrik miktarı = 270(watt/saat) 

u: örnek hat uzunluğu =1000 (m) 

y: panel ile yüzey arasındaki açının kosünisü = 

    cos(36,50
o
)=sin(53,50

o
)=0,803 

pj: alternatif panel genişliği = (150,160,170,180,190,200) 

 

Karar Değişkenleri: 

 

              1 = j'inci alternatif seçilmişse 

xj  = 

              0 = diğer durumlar 

 

Kısıtlar: 

    7 

  ∑ xj =1 
   j=1 

Amaç Fonksiyonu: 

max z = ∑ xj*(((w*pj /s)*e)*((u/(pj/y))+1)) 

               
j 

 

 

 
 

GAMS SONUCU 
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Yukarıda yazılan algoritma sonuçlarına göre Eskişehir için  panel boyutu ve aralığı 

alternatiflerinden en optimal değer 7. alternatif ve bu şekilde kurulan bir sistem ile 1 km'lik bir 

ulaşım hattında 4324 watt/saat elektrik elde edilecektir.  

Aynı şekilde İzmir için GAMS sonucu için şu yorumu yapabiliriz: 

İzmir için kurulmak istenen sistem 10. alternatifteki değerler baz alınarak kurulur ve bu 

sistemden 1 km uzunluktaki bir ulaşım hattından 10175 watt/saat elektrik elde edilecektir.    

 

Panel açısının 0o kabul edip her iki pilot il için de yatay bir sistem kurulursa; verim %9 oranında 

azalacaktır. Bunu rakamlarla ifade edersek şu şekilde olur: 

Eskişehir için yatay kurulan panel sisteminden 1 km'lik bir hat üzerinden 4318,36 W/s, İzmir için 

yatay kurulan panel sisteminden 1 km'lik bir hat üzerinden 9232,363 W/s elektrik elde edilecektir. 

Bu sonuçlara bakıldığında eğimli sistem karlı gibi görünse de daha uzun mesafelerde bu kar 

azalacak hatta daha zararlı duruma bile geçecektir. İzmir ili üzerinden kısaca şu şekilde 

gösterilebilir.10 km'lik bir ulaşım hattı üzerine eğimli panel sitemi kurulduğunda toplamda 83497 

watt elektrik elde edilirken yatay kurulan sistem üzerinden 92323 watt elektrik elde edilecektir.  

 

Tüm bu test çalışmaları sonucunda uzun mesafede en karlı sistemin 0o derece eğimle 

konumlandırılan panellerin yer aldığı sistem olduğu sonucuna varıldı. Aynı zamanda kurulum 

kolaylığı açısından  da eğimli sisteme oranla çok daha  rahattır. Panellerin yatay pozisyonda  

olması kent silüetine müdahaleyi  de minimum hale getirmektedir. 

 

Aşağıda İzmir Halkapınar banliyö hattına SolarWay'in uygulanmış tasarımları yer almaktadır.  

 
Resim 14: SolarwWay'in ilk tasarım hali 

 

 
Resim 15. Optimizasyon çalışmaları sonrası çizilen tasarım 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

SolarWay, şeffaflık yönüyle standart solar panellerden ayrılmaktadır.Genellikle çatılara kurulan 

sistemlerdeki solar panellerde şeffaflık özelliği aranmamaktadır. Fakat SolarWay'in, kent 

dokusuna uyum sağlaması ve kentlinin görüş açısında herhangi bir kısıtlayıcı unsur 

oluşturmaması için şeffaf olması özellikle düşünülmüştür. 

 

Panel temizliğinin verimlilik üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulursa neredeyse her gün 

panel temizliği yapılması gerekmektedir. Bu hemen zaman hem zaman, hem iş yükü hem de 

maliyet açısından ekstra kalem gerektirecek bir durumdur. Ancak SolarWay'de kullanılan 

panellerin üstünün nanohidrofobik bir kaplama malzemesi ile kaplanması bu külfeti ortadan 

kaldıracaktır.

                                                                              

Dünyada da bu yeşil enerji  ulaşım ağlarına 

çeşitli şekillerde uygulanmaya çalışılmıştır. 

Örneğin, Çin'de trafik lambalarının elektrik 

ihtiyacını karşılamak için direkteki lambanın 

hemen üstüne solar paneller entegre edilmiş. 

Trafik lambalarına kıyasla  elektrikli ulaşım 

hatları, çok daha kompleks ve enerji 

kazanımı yüksek bir sistem kurabilme 

imkanı sağlamaktadır.  
 

 

  

Bir başka örnek uygulama ise Fransa'da 

yapılmıştır.Wattway olarak isimlendirdikleri, 

karayollarına, asfalta döşenen solar panellerle 

elektrik enerji elde eden bir projedir. Ancak 

projenin çok büyük bir eksiği ise sürtünme 

kuvveti neticesiyle panellerin bakım 

masrafının bir hayli fazla olmasıdır.  

 

Yine Avusturya Melbourne'da kendi elektriğinin bir kısmını üreten güneş enerjili tramvaylar 

ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulacaktır. Tramvayın sürekli hareket halinde olması nedeniyle sabit 

panel sistemine göre üretilen elektrik miktarı daha az olacaktır. Ve bir başka olumsuz diyebileceğimiz 

yönü ise panellerin tramvay için ekstra yük oluşturması ve yaşanabilecek teknik bir arıza  nedeniyle 

ulaşımın aksaması gibi sorunların yaşanması muhtemeldir. 

 
Resim 18. Avusturya / Melbourne  

Resim 16. Çin / solar trafik lambası 

 

Resim 17. Fransa / Wattway 
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6.  Uygulanabilirlik 

 

Projemiz günümüzde yabancı olmadığımız bir kullanım alanına hitap etmektedir.Güneş enerjisi 

en çok kullanılan sürdürülebilir enerji kaynaklarındandır ve örneklerini somut bir şekilde 

hayatımızda görmekteyiz.Bu nedenle projenin uygulanabilirliği veya hayata geçirilebilirliği 

konusunda bir sıkıntı yoktur.Kente kuracağımız sistemin benzer örneklerini şehir dışı  karayolu 

ulaşım ağlarında uygulamakta ve verim almakta olan pek çok yabancı ülke mevcuttur.Projemiz  

zaten kullanılan ve getirisi yüksek olan bu  sürdürülebilir enerji sistemini kent içerisine entegre 

ederek  kendi elektriğini kendi üreten, akıllı ulaşım ağına sahip sürdürülebilir kentler oluşturma ve 

bu sürdürülebilirlik bilincini kentliye benimsetme noktasında başarılı olacaktır.Şehirlerimizdeki 

elektrikli ulaşım ağı,projemiz için büyük bir potansiyel barındırmaktadır. 

 

 
Resim 19. Projenin uygulanabileceği tramway ağı haritası-ESKİŞEHİR                                        

 
Resim 14. Projenin uygulanabileceği tramway (kırmızı) ve elektrikli banliyö ağı haritası-İZMİR 
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7.  Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tüm model 1 km üzerinden tasarlandığı için maliyetler de bu mesafe üzerinden 

hesaplanmıştır. İstenilen mesafeye göre maliyet genişletilebilir. 

  

Nanohidrofobik kaplamali panel : 2.050 TL (165x100x3 cm) (adet) 

Destek için yanlara yerleştirilecek kutu demir profiller : 65 TL (20x20x450 cm)  

Tavan için şeffaf pleksi mika  : 110 TL (65x 70 cm) 

 

Tramvay (Eskişehir) hattı için maliyet:           

42 adet kutu profil = 65x42=2730 TL                              

Panel maliyeti  = 360.303.000TL                      360.312.740 TL 

Tavan maliyeti = 7010 TL  

 

İzmir metro ve İzban için maliyet : 

42 adet kutu profil = 2730 TL 

Panel maliyeti =770.303.000 TL                       770.320.719  TL 

Tan maliyeti = 15.000 TL 

 

Proje planlamamız 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Bunun ilk ayında elde edilen elektrik 

enerjisinin raylı ulaşım hattı için ne kadar  katkısı olduğunu gözlemlemek amaçlanmıştır.Aynı 

zamanda kent ve projenin adaptasyon sürecini takip etmek amaçlanmıştır. Bir sonraki aylık 

periyotta uygulayabileceğimiz optimizasyon çalışmalarını tamamlamak. Alınan feedbacklere 

göre gerekli görüldüğü takdirde B planına geçilecektir. 

 

 

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

2020 istatistiklerine göre Eskişehir'de tramvay ile taşınan yolcu sayısı günde 251.000 kişi, 

İzmir'de ise günde 500.000 kişi İzban ve metro kullanıyor. 

 

Proje birebir kentliyle somut bir temas gerektirmemekle birlikte, kent dokusuna katılması 

nedeniyle artık kentin bir parçası haline gelecektir. 

 

İlk aşamada yalnızca elektrikli ulaşımın kullanıldığı iller için geçerli olan proje, aynı zamanda 

sosyal bir girişim projesidir. Diğer iller için de daha temiz ve sürdürülebilir bir kent ve ulaşım 

yapısı için teşvik edicidir.  Milli bir hedef amacıyla başlangıç yapılıp evrensel boyutta da çok 

çabuk yer edebilecek bir potansiyele sahiptir. 

 

 

 

9.  Riskler  

 

      Proje kent içinde açık bir şekilde konumlandırılacağı için yağmur,kar,rüzgar ve toz gibi dış 

etmenlerden direkt  etkilenecektir.Proje üzerinde oluşacak herhangi bir katman güneş enerjisi 
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emilimini olumsuz yönde etkileyecektir.Fakat projenin nanohidrofik kaplama ile kaplanması bu 

handikapı etkisizleştirecektir. 

      Birebir elektrikli ulaşım araçlarına entegre edilmek yerine sabit tavanlar üzerine yerleştirilmesi 

oluşabilecek bir teknik arıza nedeniyle trafiğin askıya uğraması riskini de ortadan kaldıracaktır.  

      Çok ekstrem hava koşullar (yıldırım, şimşek ...vb) dışında risk olarak değerlendirebilecek bir 

durum söz konusu değildir. 

      Yalnızca karasal iklim koşullarının hakim olduğu iller için bu projenin uygulanması dahilinde, kış 

mevsimi boyunca panellerin güneş almasını engelleyecek veya verimini düşürecek etmenler (kar, 

buz, kırağı ...vb hava şartları) bir risk unsuru oluşturmaktadır. Paneller nanohidrofobik malzeme 

ile kaplanacağı için bu gibi unsurlar zaten yüzeye yapışmayacaktır. Panel sistemlerine 5-10 

derecelik bir eğim katarak yüzeydeki sıvının akarak gitmesi sağlanmış olur.  

 

 
Resim 15. Olası risk durumları için B planı tasarımı  

 

 

10.  Proje Ekibi
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(Takım Lideri) 

-Proje taslağını hazırlamak 

-Test için matematiksel 

model kurmak ve 

algoritmasını yazmak 

-Optimizasyon için 

alternatifleri test etmek 

-Piyasayı araştırmak ve 

maliyeti  hesaplamak 

-Zaman planlaması  

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

 

 -Endüstri Mühendisliği 

(1. Anadal) 

 

-Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği               

(2. Anadal) 

Okuduğum çift lisans 

alanında edindiğim 

teorik bilgiler, 

Yaptığım uzun dönem 

staj ve  

Kaltıldığım çeşitli 

yarışmalardan 

edindiğim tecrübe ve 

kazanımlar  

 

  Tuğçe DOĞAN 

-Projenin kente entegre 

olmasını sağlamak 

-Projenin tasarım çizimlerini 

yapmak  

         

     Mezun/MİMAR 

Mimari bakış açısıyla 

kent ve proje 

uyumunu sağlamak 
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11.   Kaynaklar  

 

https://www.extremetech.com/extreme/296951-frances-solar-road-is-a-complete-failure 

https://www.youtube.com/watch?v=-qaDbZhk1_A 

https://www.enerjiportali.com/seffaf-hafif-sekil-verilebilen-gunes-panelleri-geliyor/ 

https://www.limitsizenerji.com/soltech-solar-cam-kiremitler-muhtesem-gorunum-ve-gunes-enerjisi-

bir-arada/ 

https://tr.pinterest.com/pin/49328558403996445/ 

https://tr.pinterest.com/pin/616782111450680133/ 

https://news.energysage.com/most-common-solar-energy-uses/ 

https://www.solarreviews.com/blog/how-does-solar-energy-work 

https://www.researchgate.net/profile/Cem_Haydaroglu2/publication/318224207_INVESTIGATION_

OF_THE_EFFECT_OF_SHORT_TERM_ENVIRONMENTAL_POLLUTION_ON_ENERGY_PRO

DUCTION_IN_PHOTOVOLTAIC_PANELS_DICLE_UNIVERSITY_SOLAR_POWER_PLANT_E

XAMPLE/links/595dd46daca2723085149fa3/INVESTIGATION-OF-THE-EFFECT-OF-SHORT-

TERM-ENVIRONMENTAL-POLLUTION-ON-ENERGY-PRODUCTION-IN-PHOTOVOLTAIC-

PANELS-DICLE-UNIVERSITY-SOLAR-POWER-PLANT-EXAMPLE.pdf 

 

http://www.emo.org.tr/ekler/38f0038bf09a40b_ek.pdf 

 

http://www.emo.org.tr/ekler/65eb10e64749410_ek.pdf 
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