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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan güneş panelleri portatiftik, 

düşük maliyet- yüksek verim gibi avantajlarından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre 

oldukça ön plandadır. Verim yüksekliği panel bakımlarına bağlıdır. Güneş panellerindeki 

verim kayıplarını en aza indirmek için güneş panellerinin periyodik olarak temizlenmesi 

şarttır. 

Şuanda piyasada çok maliyetli ve bir o kadarda ergonomik olmayan çok sayıda temizleme 

aracı vardır. Örneğin insan gücü ile temizleme, traktör den itki alan temizleme sistemleri vb. 

Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için, güneş paneli temizliğinin otonom olarak 

yapılmasının iş gücü ve enerji tasarrufu açısından daha verimli olacağını düşündük. Proje 

kapsamında Şekil-1’deki “güneş enerji panelleri temizleme aracı” kısaca (GEPTA) ismini 

verdiğimiz otomatik panel temizleme cihazını tasarladık. GEPTA; güneş panellerinin üzerine 

yerleştirilen, döner bir mekanizmaya sahip otonom olarak çalışarak güneş paneli temizliği 

yapmaktadır. Hem ülkemizde hem dünyada güneş enerjisi tarlalarının insan gücü 

kullanılmadan takibi ve temizliği bu sistemler sayesinde söz konusu olabilir. 

 

Şekil-1. 

2. Problem/Sorun: 

Yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi gün geçtikçe artmaktadır. Güneş enerjisi sektörü de 

ciddi anlamda büyüme göstermiştir. Güneş paneli temizliği de bu sektörün yan sektörü olma 

durumundadır. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji ile elektrik üretim tesisleri 

 genelde periyodik bakıma ihtiyaç duyar. Yaptığımız araştırmalarda panellerin düzenli 

temizlenmeme durumu güneş panellerinden üreteceğimiz elektriği ciddi anlamda azaltır. 

Güneş panellerinde verim kaybına neden olur. Kirli, tozlu ortamlarda uzun süre 

temizlenmeyen paneller verimliliği %30’a kadar azaltabilir. Kimyasal maddeler ile 

temizlenmeleri panellerin yapısına önemli ölçüde zarar verir. Doğru olmayan temizleme 

panellerin yapısına önemli ölçüde zarar verir. Bu sebeple güneş panelleri, Ultra De İyonize 

Saf Su ile düzenli aralıklarla temizlenip bakım yapılmalıdır. Güneş panellerindeki verim 

kayıplarını en aza indirmek için güneş panellerinin periyodik olarak temizlenmesi şarttır. 

Güneş enerjisine yönelik en son gelişmelerden biri de Ekonomi Bakanlığı tarafından 2015 

Şubat ayında teşvik belgelerinin verildiği 35 enerji üretim projesinden 28 tanesinin güneş 

enerjisi santralleri için gerçekleştirilmiş olmasıdır.  

 

Bu bağlamda Türkiye’nin güneş paneli üretimi, güneş tarlaları oluşturulmasında devlet 

teşvikini ve gerekli yasal destekler ile artışa geçmiştir. Söz konusu bu durum sonucunda 

oluşturulan güneş enerjisi santrallerinin daha verimli kullanımı çok önemlidir. Özellikle 

güneşlenme süresi dikkate alındığında güney illerimizde gözlenen artışa binaen güneyden 
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gelen kum fırtınaları ve yağışın az olması partikül miktarını artırmaktadır. Hayvanları 

özellikle kuşları dikkate aldığımızda panel üzerinde oluşan küçük lekeler bile önem arz 

etmektedir.  

Ülkemizde panel üretim yapan Alman ortaklı Türk firması üretim müdürü, “Panellerde oluşan 

küçük lekelerin panel hücrelerinde aşırı ısınmaya neden olduğu ve tüm bir panelin sistemi 

bozması ya da sistem dışı kalmasına neden olduğunu” ifade etmiştir. 

3. Çözüm  

Proje kapsamında ismini “güneş panelleri temizleme aracı (GEPTA)” olarak verdiğimiz 

otomatik panel temizleme cihazını oluşturacağız ve bu araç güneş panellerinin üzerine 

yerleştirilen, güneş panelinin boylamasına hareket eden, günün, haftanın veya ayın belli 

dönemlerinde döner bir mekanizmayla güneş paneli temizliği yapacak olan bir araçtır. 

Otonom çalışacak aracımızın prototipleme süreci:  

 

 
   

 Görev Mekanizmasının Tasarımı SolidWorks Çizimi: Temizleme sistemini 

taşıyacak olan yapı Solidworks tasarım programında Şekil-2’de görüldüğü gibi 

çizilmiştir. Bu yapılar taşıyıcı motorlar, fırça motorları ve sensörleri ölçülerine göre 

tasarlanmıştır. Tasarım 3 Boyutlu yazıcıdan baskını alınarak iki pirinç boru ile bir 

birine bağlanan parçalardan oluşan sistem üzerinde fırçayı taşıyarak panel üzerinde 

gidip gelme ve temizleme hareketlerini yapacaktır. 

 
Şekil-2 Solidworks Çizimi 

 

GEPTA'nın kontrollü deney düzeneğinde testlerin yapılması ( temiz, az kirli,orta kirli, çok kirli ) kirlilik oranına göre 
üretilen enerjinin ölçülmesi 

GEPTA'nın  görev mekanizması algortmasının belirlenmesi ve arduino ide de kod yazımı  

GEPTA'nın  görev mekanizması 3d baskısı ve aracın montajı  

GEPTA'nın  görev mekanizması  devre şema tasarımı (pcb baskı) 

GEPTA'nın  görev mekanizması  tasarımı (solid çizimi)  

Gözlemlenen ve öngörülen  problemlere çözüm getirecek GEPTA'nın görev  mekanizmasının belirlenmesi  

Güneş paneli  temizleme  ve bakım hizmetlerinin incelenmesi  
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 Görev Mekanizması Devre Şema Tasarımı: Sistemi arduino nano ve buna bağlı 

devre elemanları ile otonom olarak çalışmasını sağlayacak devre şeması tasarımı  

Şekil -3 de görüldüğü gibidir. PCB devre yapıldıktan sonra Şekil- 4 ‘de gösterilen 

şema doğrultusunda gerekli elektronik bileşenler birleştirilip sistemin algoritmasına 

göre Şekil -5’de verilen kodlar arduino ide de programında yazılır. 

 

o ArduinoNano: Sitemi kontrol eden sensörden gelen veriyi işleyerek motorlara 

güç verilmesi sağlayacak. 

o 12V 1500RPM 16mm Redüktörlü Motor: İki adet motordan birisi panelin 

üstünden diğeri adlından tekerlekler hareket vererek sistemin panel üzerinde 

gidip gelmesini sağlayacak. 

o 6V 150Rpm Redüktörlü Mikro DC Motor: Bir dişli yardımı ile hareketi 

sisteme bağlı olan temizleme fırçasına akatarma görevini yapacak. 

o Hall Efect Sensörü: Panel sınırlarına yerleştirilen mıknatısları algılayarak 

sistemin durması ya da algoritmada verilen şekilde hareket etmesini 

sağlayacaktır. 

o Slide Switch ON-OFF 3P 90’ derece: Sistemin açılması kapanmasını 

sağlayacak. 

o 7.4V Lipo Pil - Lipo Batarya 350mA 2S 25C: Prototip için gerekli enerjiyi 

sağlayacak. 

o TB6612FNG Çift Motor Sürücü Taşıyıcı - Pololu 713 :Dc motorların 

sürücüsü olarak görev yapacak. 

o Plastik Sarhoş Tekerlek: Sistemin panel üzerinde hareketini kolaylaştıracak  

o Silikon Teker: Sistemin panel üzerinde hareketini sağlayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3 Devre Şeması PCB                                 Şekil-4  Devre Şematik Gösterimi 

 

 



5 

 

 

 

Şekil-4 Devre Şematik Gösterimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistemin Test Edilmesi: GEPTA'nın Şekil-6.7.8.9 ‘da kontrollü deney düzeneğinde 

testlerin yapılması ( temiz, az kirli, orta kirli, çok kirli ) kirlilik oranına göre üretilen 

enerjinin ölçülerek kayıt altına alınmıştır. Yapılan Çalışma: 

 

 

Sistem devreye girdiğinde sol alt köşede bulunan mıknatısı algılayan hal sensörü sağ tarafa 
doğru taşıyıcı motorları çalıştırır. 

Aynı anda fırçaya bağlı olan 3. Motor çalışmaya başlayarak panel üzerindeki tozu ilerlediği 
tarafa doğru temizler. 

Sistem panelin sonuna yaklaştığında panelin sonunda bulunan mıknatısı algılayan hal sensörü 
sistemin geldiği tarafa doğru dönmesini sağlar ve sistem başladığı noktaya geri gelir.  

Yaptığımız prototip te sistem 5 kez ardışık olarak temizleme yapmaktadır.  

Sistemin test edilmesi için güneş panelimizin üzerine güneş ışınlarını kesmesi için toz 
parçalarını temsilen kâğıt parçaları ve odun talaşaı kullanılmıştır.  

Temiz, az, orta ve çok kirliyi temsilen kâğıt parçaları ve odun talaşı ile 4 deneme yapılmıştır  

Bu denemeler ayrı ayrı 10 kez tekrarlanmıştır.  

Elde edilen  enerji üretim verileri edilip ortalaması alınarak tablo oluşturulmuştur. 

const int ENA;  
const int ENB;  
const int A1;  
const int A2;  
const int B1;  
const int B2;  
const int HALL1;  
const int HALL2;  
void ileri();  
{  
analogWrite(ENA , 200);  
analogWrite(ENB , 200);  
digitalWrite(A1 , HIGH);  
digitalWrite(A2 , LOW);  
digitalWrite(B1 , HIGH);  
digitalWrite(B2 , LOW);  
}  
void geri();  
{  
analogWrite(ENA , 200);  
analogWrite(ENB , 200);  
digitalWrite(A2 , HIGH);  
digitalWrite(A1 , LOW);  
digitalWrite(B2 , HIGH);                
digitalWrite(B1 , LOW); 

    Şekil- 5 Sistemin Arduino Kodları  

}  
void setup() {  
pinMode(ENA , OUTPUT);  
pinMode(ENB , OUTPUT);  
pinMode(A1 , OUTPUT);  
pinMode(A2 , OUTPUT);  
pinMode(B1 , OUTPUT);  
pinMode(B2 , OUTPUT);  
pinMode(HALL1 , INPUT);  
pinMode(HALL2 , INPUT);  
}  
HALL1OKU=digitalRead(HALL1);  
HALL2OKU=digitalRead(HALL2);  
void loop() {  
if(HALL1OKU==HIGH){ ileri(); }  
else if(HALL2OKU==HIGH){ geri(); }  
} 
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Şekil-6 Çok Kirli 

 
Şekil-7 Orta Kirli 

 
Şekil-8  Az Kirli 

 
Şekil-9 Temiz 

 

Sitemin Çalışması ve test aşamaları için video linki: https://youtu.be/U3EuBcirllw 

https://youtu.be/U3EuBcirllw
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4. Yöntem: Yapılan deneysel çalışmalar ile güneş 

panelinden elde potansiyel farklar Tablo-1 ‘deki 

gibidir.  

 

 Tablo-1 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

o Sistemimiz fırça yardımı ile panel üzerindeki yabancı cisimleri( partikülleri) ortamdan 

uzaklaştırmaktadır.  

o Sitemimiz otonom olarak çalışmaktadır. Şu anda piyasada çok maliyetli ve bir o kadarda 

ergonomik olmayan çok sayıda temizleme aracı ve şirketleri bulunmaktadır. Bu araçlar bir 

traktörden güç alıp sistemini çalıştırmaktadır. Ancak bu sistemlerde mutlaka insan gücü 

ve takibi gereklidir. Bununla birlikte en önemli dezavantajı yurt dışından ithal 

edilmektedirler. Tasarlayacağımız sistemin maliyeti düşük ve ergonomik ve otonom 

çalışabilen bir ürün olacaktır. Çünkü Türkiye’de bulunan Güneş panelleri sadece düz 

arazilere değil engebeli arazilerde ( Bolu Bölgesi) kurulmaktadır. Bu da diğer temizleme 

sistemleri için sorun teşkil etmektedir.  

o Gereksiz temizlik yapmasının önüne geçmek için kullanılabilecek sensörler ile yüzey 

parlaklığından temizlik miktarı hakkında veri alarak işlem yapacaktır. Ayrıca daha az 

enerji harcamak için ilk hareketinde yüzey taraması yaparak kirlilik miktarını algılayıp, 

sonra bu orana göre fırça motorunun hızını ayarlamaktadır. Bununla birlikte hava tahmin 

raporlarına ya da aldığı hava verilerine göre yapılan programla sonucu temizliğini 

ertelenilecektir. 

o Sistem algoritması esnek olup bölgesel farklılıklara göre çeşitlilik gösterebilir 

programlanabilir. 

o Sitemimiz tek panel dışında paneller arası geçiş yapabilmektedir.(yapılan testlerde 3 panel 

kullanılmıştır.) 

 

6. Uygulanabilirlik  

Sistemimiz 30*40 Güneş paneller üzerinde prototipleşmiştir. Gerçek panellere göre 

ölçeklendirilen sistemimiz standart üretim panel levhalarda kullanılabilecek hale 

getirilebilinir. Bu konuda Güneş paneli üreticisi Düzce Pekintaş Firması ile sistemimiz test 

ettirilmiş ve onay alınmıştır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Proje fikrimizin prototip maliyeti: 175 TL olmuştur. Proje giderleri Okul Aile birliği 

tarafından finanse edilmiştir. Ekibimizin proje fikrimiz üzerine çalışması Tablo-2 ‘deki 

gibidir. Bize destek olan sponsorlarımız ile prototipin gerçeği PDR’nin kabul görmesi ile 

yapılacaktır.   

Temizlik Oranları Gerilim Değeri(V) 

Çok Kirli 5,03 

Orta Kirli 6,45 

Az Kirli 7,84 

Temiz 9,87 
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Tablo-2 Çalışma Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):Güneş Enerji Santral işletmecileri , 

Güneş panelleri ile elektrik üreten bireysel kullanıcılar,( ev, tarla, değirmen vb işletmeler) 

9. Riskler 

Sistemin prototipleme aşaması deneyseldir. GEPTA ‘nın üretiminde özellikle hava şartları 

dikkate alınmalıdır. Bunun ile birlikte panellerin sıralanma düzenleri, bir sırda bulunan panel 

sayısı, sistemin kullanacağı enerji kaynağı, Kullanılacak materyaller detaylı araştırma ve arge 

çalışması istemektedir. Bu bağlamda gerçek üretim aşaması için yapılan modelleme üzerinden 

ve saha araştırması yapılarak risk faktörlerine göre üretim gerçekleştirilmelidir. 

 

10. Proje Ekibi: Ekip Lideri: Emirhan YILDIZ 

ADI SOYADI PROJEDEKİ GÖREVİ OKUL PROJEYLE VEYA       

PROBLEMLE İLGİLİ      

TECRÜBESİ 

BERAT BALOĞLU DENEY DÜZENEĞİ 

HAZIRLAMA 

MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL Daha önce katıldığı  

Çalışmalar 

BEYTULLAH AFACAN TASARIM(SOLIDWORKS)  MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL 5 ay boyunca her hafta düzenli 
solıdworks eğitimi aldı 

BURAK GÖKSU LİTERATÜR ARAŞTIRMASI MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL Düşünce atölyemizdeki çalışmaları 

EMİRHAN SEYHAN ARDUINO İLE KOD YAZMA MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL 6 ay boyunca her hafta düzenli 
arduıno eğitimi 

EMİRHAN YILDIZ ARDUINO İLE KOD YAZMA MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL 6 ay boyunca her hafta düzenli 

arduıno eğitimi aldı 

MEHMET EMİN POLAT LİTERATÜR ARAŞTIRMASI MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL Düşünce atölyemizdeki çalışmaları 

MELİH BEKDEMİR DENEY DÜZENEĞİ 

HAZIRLAMA DENEYİN 

YAPILMASI  

MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL Daha önce katıldığı  

Çalışmalar 

MUHAMMED ZENGİN TASARIM(SOLIDWORKS) MEHMET AKİF İNAN HAFIZ AİHL 5 ay boyunca her hafta düzenli 
solıdworks eğitimi aldı 

 

 

 

EYLÜL -
EKİM  

Problem 
Tarama 

 Problem 
Tespit 

KASIM- 
ARALIK 
Literatür 
Tarama 

OCAK-
ŞUBAT  

 Tasarımların 
Yapılması  

ŞUBAT-
MART  

Prototip 
Yapılması 

 ve test 
edilmesi 

NİSAN-
HAZİRAN  

Rapor 
Yazımı 

TEMMUZ 
Gerçek 

ürünün imalatı 
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