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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Enerji ihtiyacı her daim var olan  insan, yaptığı her etkinlikte gerekli duyduğu 

enerjiyi; kolay, ekonomik ve daha kaliteli kullanma hususunda yeni fikirler 

aramaktadır. Ortaya çıkardığı en ideal fikrin ise  yenilenebilir enerji kaynakları 

olduğunu görmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçlerdeki var olan 

enerji akışından sürekli olarak elde edilen enerjidir. Örneğin; güneş ışığı, rüzgâr, 

akarsu ve jeotermal kaynaklar gibi. En genel  kullanılan yenilenebilir enerji şekli ise 

güneşten elde edilendir. Güneş enerjisi kaynağını dünyadaki bütün canlılar aynı anda 

kullansa dahi asla hiçbir eksilme olmayacaktır. 

 Bu fikirlerle yola çıktığımız projemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 

etkin ve daha kaliteli kullanılması hedefiyle tasarlandı. Ülkemizde yaygın olan güneş 

panelleri üzerine yerleştirilecek olan merceklerle bize ulaşan güneş ışınlarını 

mercekler yardımıyla bir araya toplanması sağlanacak ve güneş enerjisinden elde 

edilen verim yedi kata kadar arttırılacaktır. Ayrıca güneş ışınlarının mercekle 

kırılımının sonucu ortaya çıkan ısıdan da peltier yardımıyla enerji üretilecektir. Bu 

projenin tasarım aşamasında aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır. 
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 Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve daha kaliteli kullanmayı hedefleyen 

bu projeyle tek kaynaktan iki farklı yoldan enerji elde etme ve elde edilen enerjinin 

daha kaliteli ve sürdürülebilir olması beklenmektedir. 

 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemiz dünya ülkeleri arasında artan enerji ihtiyacından en fazla etkilenen 

ülkelerdendir. Çünkü özellikle genç nüfusun hızla artması yeni istihdam arayışlarına 

ve endüstrileşmeye yol açmış, tarım ve hayvancılıkta da modern yöntemleri uygulama 

çabasını ortaya çıkarmış ve ülkede hızlı bir şehirleşme olgusunun devam etmesini 

sağlamıştır. Bu gelişmeler sonucu büyük bir enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır, ancak 

ülkemiz bugünkü var olan durumda kendi kaynaklarından yaptığı üretimle, ülke 

nüfusunun tüketiminin ancak belli bir bölümünü karşılayabilmektedir. Bu durum tüm 

dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 

ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

 Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda etkin bir şekilde 

kullanılmakta fakat insanlar elde ettiklerin enerjinin verimini ve kalitesini arttırmak 

için yeni arayışlar peşine düşmemektedir. Neden bir kaynaktan bir ürün almak yerine 

standartları aşarak iki ve ya daha fazla ürün elde etme arayışında olmayalım.  

Şarj kontrol cihazı Mc 4 konnektör 
İkili paralelleme 

aparatı 

Güç anaharı Destek ayağı 
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Eğer güneş enerjisinden elde edilen verim kat kat arttırılırsa insanların enerji 

ihtiyaçları azalacak ve ürettiği teknoloji sayesinde enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 

 

 

 

 

3. Çözüm  

Son yıllarda güneş enerjisinden güneş panelleri vasıtasıyla ısı enerjisi üretimi 

yanında, güneş enerjisi kullanarak doğrudan elektrik enerjisi üretimi çalışmalarında 

belirgin bir artış izlenmektedir. Yıllık ortalama ışınım şiddetinin 1311 kWh/m² olduğu 

ve güney enlemlerde 1800 KWh/m²’ye kadar yükseldiği ülkemizde, konutların 

elektrik ihtiyacının bu yolla temin edilmesi süreci de hızlanmıştır. Bu projede, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinden güneş panelleri ve 

peltier  üzerine yerleştirilen mercekler vasıtasıyla elektrik üretimi ve üretilen enerji 

miktarının standart panellere göre yedi kata arttırıldığı gözlemlenmiştir.  

 

 
 

 

Bu proje, oluşturulan benzersiz tasarımıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelen insanların bu kaynaklardan daha fazla verim alabilmesi ve bir kaynaktan 

farklı yönlerde enerji elde etme başarısı göstermektedir. 
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4. Yöntem 

Projede kullanım maliyeti uygun olan ve piyasada bulunan panellerin % 70’i 

polikristal güneş paneli olduğundan polikristal güneş paneli tercih edilmektedir. Zemin 

üzerine montajlanıp sabitlenen güneş paneli üzerine yerleştirilen merceklerde 

gökyüzündeki güneş ışınları mercek yardımıyla güneş paneli üzerinde toplanacak ve 

panelin güneşten aldığı enerji kat kat artacağı için bununla doğru orantıda panelin 

ürettiği enerji miktarı da artacaktır.  

Güneş panelinin üzerine destek ayakları vasıtasıyla mercekler yerleştirilecek 

ve merceklerin konumu ışığın kırılma ve toplanma durumuna göre ayarlanabilir 

olacaktır. Daha sonra panelin arkasındaki 2 adet kablolu MC4 konnektör ucundan güç 

anahtarına kadar  2 adet solar kablo çekilir. Bu kabloların 1 tanesi + (artı) uçtur, diğeri 

ise – (eksi) uçtur. Artı ve eksi uçları belirgin hale getirmek için farklı renk kablolar 

tercih edilir. Güneş panelinden alınan kabloların ucu güç anahtarı girişine kadar 

getirilir. Önce güneş paneline solar kablo  bağlantısı, sonra güneş panellerinden gelen 

ampule bağlanır. Kırmızı kablo panelin + artı kutbuna; siyah kablo akünün – kutbuna 

bağlanır. Burada bağlantıların gevşek kalmamasına dikkat edilmelidir. Eğer gevşek 

kalırsa ısınır ve yanabilir. Böylece daha sağlam ve sağlıklı bir bağlantı elde edilir. 

Bağlantıların sağlam ve doğru olması durumunda ve güç anahtarı açık konumda ise 

led ampul enerji verecektir. Projede bir diğer enerji üretim şekli ise mercek ve peltier 

yardımıyla olacaktır. Panelin sağ ve sol yanlarına destek ayaklarıyla mercekler 

sabitlenecek ve aynı doğrultuda alt kısımlarına da sağ tarafa 1 adet peltier, sol tarafa 

da 1 adet peltier yerleştirip merceğin yansıttığı ısıyı tek alanda incelterek peltier 

üzerine yansıtacak ve peltier ısı yardımıyla elektrik üretecektir. Peltierin + kutbuna 

kırmızı kablo – kutbuna ise siyah kablo bağlanılarak kablolar ikili paralelleme 

aparatında birleştirilir. Ordan devam eden kablolar şarj kontrol ünitesine gelir ve 

sistemden üretilen enerji şarj kontrol ünitesinde değerlendirilir. Eğer enerji yeterli 

seviyede ise burada inverter kullanılır. İnverter, yenilenebilir enerji kaynaklarında 

elektrik üretmek için kullanılır. Amacı sistemde oluşan dalgaları, dengesizlikleri ve 

kesintileri önlemesidir. Bu durumda sistem daha dengeli, etkili ve etkin bir şekilde 

çalışır. Mekanik herhangi bir aksamda oluşacak hasarları en aza çeker ve bu şekilde 

mekanik aksamın ömrü uzatır ve maliyeti azaltır.  

Ardından, inverterdeki gösterilen artı (genelde kırmızıdır) ve eksi uçları (genelde 

siyahtır); bu kablolar güç anahtarına bağlanır ve anahtardan alınan kablolar da led 

ampule bağlanır. Güç ampulü açık konuma geldiğimde ise sistem çalışır ve ampul 

enerji verir. Sonra gerekli hazırlıklar tamamlanarak mercekli güneş paneli ve mercekli 

peltier sistemi kullanıma hazır hale getirilir. Aşağıda bağlantısı yapılmış sistemleri 

farklı farklı çizilmiş 2B çizimleri görülmektedir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dünyada ve ülkemizde var olan güneş enerjisi sitemleri su ısıtma ve elektrik 

üretme amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistemler incelendiğinde sadece panelden verim 

alındığı gözlemlenmektedir. Bu panelleri aşağıdaki görsellerde de görmekteyiz. 

 
Kendi tasarımımız olan projemizde dünyadaki ve ülkemizdeki sistemlerden 

bağımsız olarak özgün fikirlerimiz ön plana çıkmakta ve bu tasarımımızın dünyada 

hiçbir benzerinin olmayışında ötürü bu projede öncüyüz. Yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi bütün sistemlerde sadece panelden ve var olan gün ışığından verim alınmaktadır. 

Bizim projemizde ise mercekle arttırılmış gün ışığının verimi 7 kata kadar arttırdığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca tasarlamış olduğumuz sistemle güneş enerjisinden 2 farklı 

yöntemle enerji elde etmeyi başarıyoruz. Böyle bir tasarımın dünyada ve ülkemizde 

olmayışı bize cesaret vermekte ve insanlığa faydalı olmak yolunda projeyi tescillemek 

ve tüm insanlığın faydasına sunmak bizleri gururlandırmaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Güneş enerjisi her zaman  var olan bir enerji olduğu için kendi kendine yeten 

bir kaynak sağlamamıza olanak tanır. Tasarlanan sistem güneşten topladığımız yüksek 

enerjiyi kullanılabilir hale getirir. . Ayrıca projemiz piyasada bulunan, kolaylıkla 

erişilebilecek malzemeler kullanılarak yapılabilir. Kurulumu oldukça kolay ve kısa 

sürelidir. İlk başlangıçta maliyeti yüksek gibi görünse de uzun vadede enerjiden 

sağlayacağımız tasarruf ve çevre duyarlılığına yapacağımız katkı ile oldukça cazip bir 

hal almaktadır. Bu yönüyle de emsallerinden farklı olduğu ticari bir ürüne 

dönüştürülerek de daha geniş kitlelere ulaşması sağlanabilir. Ayrıca bu sistem 

geliştirilerek var olan güneş enerjisi sistemlerine de entegre edilebilir ve kullanım 

alanları genişletilebilir. Firmalara tanıtımlar yapılabilir. Seri üretim durumunda daha 

makul maliyet ile hayata geçirilebileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, zaten 

üretimde olan güneş panelleri bu teknoloji ile piyasaya sürülebilir. Bu sayede 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanan vatandaşların bu teknolojiye ulaşımları daha 

da kolaylaştırılabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılacak olan malzemelerin birim ve toplam fiyatları tabloda belirtilmiştir. 

Buna göre proje için gerekli tutar 2050 TL olarak belirlenmiştir.  

Malzeme Adet Sayısı Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Güneş Paneli 1 300 300 

Mercek 20 10 200 

Peltier 2 200 400 

Solar Kablo 4 100 400 

Led Ampul 2 40 80 

İnverter 1 200 200 

Şarj Kontrol Cihazı 1 150 150 

Mc4 Konnektör 1 30 30 

İkili Paralelleme Aparatı 1 100 100 

Güç Anahtarı 2 20 40 

Destek ayağı 10 15 150 

TOLAM   2050 

Proje Zaman Çizelgesi 

Faaliyetin Adı  Şubat Mart Nisan Mayıs 
1.Proje takımının 

kurulması  
✓    

2.Proje konusunun 

belirlenmesi ve malzeme 

temini 

✓ ✓   

3.Proje takviminin 

hazırlanması 
✓ ✓   

4.Literatür taranması ✓ ✓   
5.Düzenek kurulumu ve 

prototip yapımı 
  ✓ ✓ 

6.Test edilmesi    ✓ 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisini etkin ve kaliteli 

kullanmayı amaçlayan bütün bireyler ve bu alanda yatırım yapacak girişimciler 

tarafından projemiz ilgi görecektir. Güneş panelleri üretimi yapan ve ülke içine ve 

dışına pazarlayan bütün üretim sektörü, çığır açtığımız ve geliştirdiğimiz bu 

teknolojiyi insanlığın yararına sunmak için bir girişimde bulunduğunda bu tasarımımız 

onlara büyük katkı sunacaktır. 

 Güneş panellerinden elektrik üretip ticari gelir sağlayan şirketler de bu 

tasarımla en az maliyetle daha çok enerji elde edecektir. Özellikle panel yerleşiminde 

kullanılan alan azalacak ve ortalama 3 panelden elde ettiği enerjiyi bir panelden 

sağlayacaktır. Güneşin baskın olmadığı günlerde de bu tasarımda kullanılan mercek 

var olan güneş ışınlarını panelde toplayacak ve sürekli üretim sağlanacaktır. 
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9. Riskler 

Proje için öngörülen riskler listelenmiştir.  

•Kullanılan malzemelerin bozulabilmesi( peltier, inverter vs.) 

• Proje yapımında kullanılacak malzemeler için ürün çeşitliliğinin fazla olması ve bu 

yüzden toplam maliyetin değişebilmesi  

• Olumsuz dış ortam şartları  

•Panel camlarının kirlenmesi ve deforme olması 
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