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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım alanındaki maddi zorluklardan en önemlisi elektrik ihtiyacıdır. Tarım arazilerinde 

elektrik sarfiyatının en yoğun olduğu alan ise sulamadır. Elektrik, sulama sistemlerinde su 

motorunda harcanır. Elektrik dağıtım hatlarına uzak olan arazilerde ise elektrik ihtiyacı çiftçiler 

için büyük sorun teşkil etmektedir. Bahsi geçen alanlarda çiftçiler su motorlarını çalıştırmak 

için petrol türevi enerji yakıtları kullanmaktadırlar. Kullanılan enerji yakıtları maliyeti 

nedeniyle çiftçilerin bütçelerini zorlarken fosil yakıt olmaları sebebiyle de doğayı 

kirletmektedirler.  

Yapılan projede bahsi geçen elektrik ihtiyacının yenilikçi güneş paneli montaj aparatı tasarımı 

ile tarlaya zarar vermeden ve tarım arazisini mümkün olan en az şekilde işgal edip toprak 

kirliliğini minimum düzeyde tutarak karşılanması amaçlanmıştır. Ayrıca sulama yöntemi olarak 

su zayiatını azaltmak ve güneş panellerine zarar vermemek için damlama sulama sistemlerinin 

kullanılması teşvik edilmiştir. Çiftçimiz güneş panellerinden elde edilecek elektrik ile sulama 

ihtiyacını karşılayacak, fazla elektriği de dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde edecektir. 

Geliştirilen montaj aparatı sayesinde güneş panelleri arazide daha az yer kaplamasına karşın, 

çift eksende güneş takip özelliği sayesinde kullanılan sistemlere nazaran daha fazla enerji 

verimliliği sağlayacaktır. Panellerin doğru konumlandırılması sonucunda, çiftçi aynı arazide 

hem elektrik üretebilecek hem de tarlasında mahsulünü yetiştirecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Tarım alanında, ülkemizde çiftçilerin en büyük maddi giderinin elektrik ihtiyacı olduğu; hatta 

bu ihtiyaç yüzünden belirli dönemlerde bazı tarım arazilerinde tarıma zorunlu olarak ara 

verildiği yapılan saha çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Bahsi geçen bu yerler elektrik 

dağıtım şirketlerinin ulaşamadığı yerler ya da elektrik maliyetinin fazla olduğu yerler olup 

toprağının gerekli minerallere sahip olması ve yer altı su kaynakları bakımından yeterli 

potansiyele sahip olmalarına nazaran doğru sulama yapılamayan yerlerdir. Bu araziler sadece 

yağmur dönemlerinde kısmi tarım yapılarak değerlendirilmektedir. Bu durum zaten kısıtlı 

olan tarım arazilerinin verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır. Halihazırda kullanılan 

sistemlerde güneş panellerinin sabitlenebilmesi için beton ve türevleri toprağa dökülerek 

sistemin iskeleti inşa edilir.  

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan bir araştırmaya göre, çimento üretimi esnasında 

kadmiyum, nikel, bakır, cıva, çinko, arsenik, kurşun ve krom gibi ağır metaller toprağa 

karışmaktadır. Bu ağır metallerin arasında kadmiyum ve bakır oranı en yüksek düzeyde 

olmaktadır. Bahsi geçen elementler toprağı kirletmesi sebebiyle toprakta geri dönülmesi zor 

olan zararlara yol açmaktadır [1]. 
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Fotovaltaik panellerde iki farklı şekilde yangın oluşma riski söz konusudur. Birincisi yangının 

güneş hücrelerinden kaynaklı olarak meydana gelmesidir. Bu duruma yüksek voltaj, güçlü 

akım, kısa devre gibi etmenler sebep olmaktadır. İkincisi ise dış ortam kaynaklı yangınlardır. 

Panellerin yarı iletken malzemeden mamul olması bu yangınların yayılma hızını artırmaktadır 

[2]. Ayrıca olası yangında fotovoltaik hücreler yanarken zehirli gazlar da açığa çıkmaktadır.   

 

3. Çözüm  

 

Bahsedilen sorunların çözümüne yönelik elektrik olmayan ya da elektrik kullanım maliyeti 

yüksek olan tarım arazilerinde sulama yapmak için petrol türevi maddelerle çalışan pompalar 

veya su tankları ile su taşıma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler daimi bakım gerektirir 

ve sadece ulaşımı kolay olan yerlerde kullanılabilirler. Bu sistemlerin alternatifi olarak çevreci 

ve kolay kullanım bakımından yenilenebilir enerji sistemleri kullanılması gerekmektedir.  

 

Şekil 3.1’deki diyagramdan da görüldüğü üzere arazide sulama yapmak için en uygun yöntem 

elektrik enerjisi kullanan su motorlarının kullanılmasıdır. Gereken enerji ihtiyacı ise 

yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı sürece maliyet de azalmış olacaktır. 

 

 
Şekil 3.1: Sulama Yöntemleri Diyagramı 

 

 

 

 

Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları: hidrolik, güneş, biyokütle, rüzgar, jeotermal, dalga ve 

hidrojen kaynaklarıdır [3]. Yıllar süren çalışmalar sonucunda yenilenebilir enerji 

kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi 

bakımından diğerlerine nazaran daha pratik olduğu öğrenilmiştir [4]. Bu kaynaklardan güneş 

enerjisi ülkemizdeki çoğu tarım arazisi için potansiyel enerji kaynağıdır.  
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Güneş hücreleri, uzun ömürlü olmasının yanı sıra dayanıklı ve çevreye kayda değer zararlar 

vermeyen yarı iletken aygıtlardır. Çalışmaları boyunca elektriksel sorun çıkarmazlar ve az 

bakım gereksinimi duyarlar. Modüller halinde olan güneş hücreleri birbirlerine seri ve paralel 

biçimde bağlanabilirler [5]. 

 

Solar sistem ile işleyen su pompası sistemleri daimi bakım istemedikleri gibi istenilen herhangi 

bir yerde, düşen güneş ışınlarının verimli olması durumunda kurulabilirler. Bu tip pompaların 

ilk kuruluş masraflarının kullanılan diğer sistemlere nazaran yüksek olmasına rağmen, kurulum 

sonrası masrafları çok düşüktür. Bu nedenle, özellikle güneş enerji potansiyeli yüksek 

bölgelerde kısa süreler içinde daha ekonomik duruma geçerler [6].  

Yapılan montaj aparatı üç temel bileşenden oluşmaktadır (Şekil 3.2 ve 3.3’te ayrıntılı biçimde 

gösterilmiştir): Toprakla temas eden alt montaj parçası, güneş panelini yükselten orta parça ve 

güneş panelinin monte edileceği üst parça. Bu üç parça, birbirine yarı oynar malzemeler 

kullanılarak bağlandığı için sistem ayrıca güneş takibi yapabilmektedir. Kullanılan yapı 

malzemeleri kompozit ve metal türevleridir. 

 

         

Şekil 3.2- 3.3: Tasarımın 3D Görüntüleme Programı Üzerinde ve Perspektif Görünümleri 
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Güneş panellerinin konumlandırılması, Fotoğraf 3.1 ve 3.2’de de görülebileceği üzere aynı 

arazide hem elektrik üretmek hem de tarım yapmak için tasarlanmıştır. Bu sayede çiftçiler 

elektrik ihtiyaçlarını karşılarken güneş panellerinin kurulum yerleri için arazilerinin belirli 

bölümlerini ayırmak zorunda kalmayacaklardır. Aynı zamanda montaj için gerekli alan 

küçültüldüğü için toprak kirliliği de azalacaktır.  

         

Fotoğraf 3.1- 3.2: Tasarımın 1/30 Oranında Küçültülmüş Modellemesi 

 

 

Güneş enerji santrallerinde yıldırım düşme ve buna bağlı olarak yangın çıkma riski olduğu için 

sistem paratoner vasıtasıyla topraklanmış olacaktır. Bu sayede hem can hem de mal güvenliği 

sağlanmış olacaktır.  

Son olarak önerilen damlama sulama yöntemleri, diğer yöntemlere oranla, daha denetimli ve 

daha düzgün bir dağılım sağlayabilmektedir. Bu durum bitkiye istenilen düzeyde su dağılımını 

sağladığı gibi su zayiatını da azaltmaktadır [7].  

4. Yöntem 

 

Tasarıma önce karakalem ile eskiz çalışması yapılarak başlandı. Yapılan çalışmada güneş 

panellerinde kullanılan yarı iletken malzemelerin kolay yanabilecek yapılar olduğu [8] göz 

önünde bulundurularak yıldırım düşmesine karşın modele paratoner eklendi. Ardından 

“Autodesk” temelli “Fusion360” uygulaması kullanıldı ve model tasarımı yapıldı. Modelin 2 

eksende hareket edebilir olması ve güneşi takip edebilmesi bir avantaj olarak düşünüldü [9]. 

Modelin yerden yüksekliği 2,5 metre olarak önerilse de çiftçinin kullanacağı zirai araçları 

(traktör, biçerdöver vb.) ve inşada kullanılacak malzemeler göz önünde bulundurarak yeniden 

düzenlenmesine olanak sağlandı. Aynı zamanda panellerin birbirine seri bağlanması için alttan 

kablolama kanalları oluşturuldu, toprak üstünde bir traktörün çalışabilmesi için kablolama 

kanalı traktörün geçeceği bölgeyi kesmeyecek şekilde kablo kanalının döşemesi modellendi. 

Tasarımda yangın riskini azaltmak amacıyla enerji nakil hatlarının toprağın 2 ila 3 metre 

altından geçmesi planlandı.  
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Şekil 4.1: Tasarımın 3 Boyutlu Yazıcıda Üretilmek Üzere G-Code’a Çevrilmesi 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Şu an kullanılan sistemlerde, sulama için elektrik ihtiyacı olan bölgelerde konvansiyonel enerji 

kaynakları ile çalışan su pompaları kullanılmaktadır [10]. Bahsi geçen enerji kaynakları 

maliyeti ve çevreye bıraktıkları atıklar sebebi ile kullanılmamalıdır. Buna alternatif olarak bu 

projedeki sistem, çevreci olması ve bakım maliyetlerinin çok düşük olması sebebi ile 

kullanılabilir. Ayrıca halihazırda kullanılan güneş enerji sistemlerinin toprağa monte 

aşamasında beton, çimento ve türevi kimyasal maddeler kullanılmak zorundadır. Bu kimyasal 

maddeler toprağa ağır metaller saçar. Çimento kullanımı toprakta kadmiyum ve bakır kirliliğine 

yol açar [1]. Önerilen sistemde, sistemin toprak ile temas yüzeyi düşürülerek bu kirliliğin en az 

düzeye getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çimento gibi kimyasal maddelerin kullanımını en az 

düzeyde tutmak için sistemin kazık çakma yöntemi ile toprağa sabitlenmesi önerilmiştir. 

Çoğunlukla kullanılan güneş santrallerinin aksine panelin iki eksenli hareketinin olması, verimi 

çok büyük ölçüde arttırmaktadır. Ayrıca mevcut sistemlerin aksine yıldırım düşmesi gibi hava 

olaylarından kaynaklanabilecek yangınları önlemek amacıyla sistemde paratoner kullanılması 

önerilmiştir. Sistemin iskeleti ve hareketli parçalar için kompozit malzemeler uygun 

görülmüştür. 

Projenin tasarımı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilmiş olunup Türk 

Patent ve Marka Kurumundaki dosya numarası: 2018 04598’dir. 

Projenin ticari değeri bakımından faydalı model tescil başvurusunda bulunulmuştur ve süreç 

devam etmektedir. İlgili dosya numarası: 2019 03340’tır. 
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6. Uygulanabilirlik 

 

Projenin gerçekleşebilmesi için temel mühendislik ve proje yöntem adımları takip edilecektir. 

Otonom güneş takibi için gerekli yazılım çalışmalarına devam edilmektedir.  

Ülkemizde toprak üzerinde güneş enerji santrali yapılması için öncelikle toprak analizi yapılır 

ardından analizde çıkan değer toprağın kurak ve verimsiz olduğuna işaret ediyorsa o zaman inşa 

işlemine başlanır. Yasal düzenlemeler gereği bunun dışına çıkılamaz [11]. Bunun sebebi 

verimli toprağın çimento vb. etmenlerle kirlenmemesini sağlamaktır. Projenin gerçekleşmesi 

durumunda yeni yöntemle oluşturulacak güneş enerji santrallerinin toprağı kirletme oranı 

minimum düzeyde olacağından az önce bahsedilen toprak skalası genişletilebilecektir. Bu 

sayede daha fazla araziye güneş panelleri dikmek olanağına sahip olunacaktır. Çiftçimizin 

yapılması muhtemel devlet destekleriyle bu sistemi kendi arazilerine uyguladıkları takdirde 

montaj aparatı yüzünden ilk kurulum maliyeti her ne kadar geleneksel güneş enerji santrallerine 

nazaran yüksek olsa da yapılan araştırmalar göstermiştir ki sistemin iki eksende güneş takibinde 

bulunması ve aynı arazide çiftçinin mahsul yetiştiriyor olması bu maliyet farkını bir ila iki yıl 

arasında tolere edecektir. Bu sayede ülkemiz enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, güneş 

enerjisi kullanımında hak ettiği yere gelecektir.   

Güneş panellerinde yapılan yenilikçi değişimler sayesinde çiftçimiz sulama sistemleri için 

gerekli olan elektrik maliyetlerini kendileri karşılayabileceği gibi ürettiği enerjiden kalanını 

elektrik dağıtım şirketlerine satmak yoluyla ek gelir sağlayabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projelerin imalatının yapılması için gerekli olan malzemeler ve zaman çizelgeleri 

oluşturulmuştur. Tablo 7.1’de ayrıntılı şekilde gösterildiği üzere proje için gerekli bütçe günlük 

kurlar çerçevesinde 7900 Türk lirasıdır. Proje zaman planlanması ise Tablo 7.2’de ayrıntılı 

biçimde gösterilmiştir. 

Sarf Malzemesi Adı Adet Birim Fiyat 

(TL) 

Toplam Tutar 

(TL) 

Creality Ender 3 Max 3D Yazıcı 1 3200 3200 

ABG marka PLA Filament 7 120 840 

Arduino Uno 2 50 100 

Arduino Nano 2 40 80 

Motor Sürücü L298N 3 40 120 

NEMA Step motor 3 400 1200 

Arduino SMD L298 Çift Motor Sürücü 

Shield 

2 80 160 

4.2 V 100 mA Güneş Paneli- Solar Panel  10 30 300 

Boyar Maddeler ve Baskı Düzeltme Araçları - 400 400 

Risk Bütçesi (Kur farkları – Yedek 

Malzemeler) 

- 1500 1500 

Toplam Tutar: 7900 TL 

Tablo 7.1: Maliyet Tablosu 



8 

 

 

İşin Tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Sorunların Belirlenmesi 

ve Çözümlerin 

Araştırılması 

       

Literatür Taraması 

 

       

Tasarımın Geliştirilmesi 

 

       

Ön Değerlendirme 

Raporunun Yazımı 

       

Malzeme ve Bütçe 

Araştırması Yapılması 

       

Saha Çalışmaları- Bilgi 

Toplanması 

       

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

       

İlk Prototip Üretimi 

 

       

Yazılım Geliştirilmesi 

 

       

Model Üretimi 

 

       

Yazılımda İyileştirmeler 

 

       

Testler ve 

Kalibrasyonlar 

 

       

Tablo 7.2: Proje Zaman Planlaması 

 

Mart-Nisan-Mayıs Ayları: Araştırma ve Planlama 

Bu dönem zarfında herhangi bir maddi harcama söz konusu değildir.  

Haziran Ayı: İlk Prototip Üretimi 

Bu dönemde projenin elektronik kısmı olmadan ilk model üretilecektir. Bütçenin %7’lik kısmı 

kullanılacaktır. 

Temmuz-Ağustos Ayları: Elektronik ve Mekanik Malzemelerin Temini ve Üretimi 

Bu dönemde model üretimi ve elektronik sistemler tamamlanacaktır. Bütçenin %75’lik kısmı 

kullanılacaktır. 

Eylül Ayı: Proje Yürütme 

Yaşanabilecek aksaklıklar ve riskler giderilecektir. Bütçenin %18’lik kısmı ayrılmıştır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bu projenin temel hedef kitlesini enerji sorunu çeken çiftçiler oluşturmakla beraber; ek gelir 

sağlamak isteyen arsa sahipleri, yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmak isteyen 

girişimciler ve şirketler de bu projenin hedef kitlesidir. Ülkemizde güneş enerji potansiyeline 

sahip arazi alanının ülkenin yüz ölçümüne oranı yüksek olduğu için hedef kitle özellikle 

Anadolu’da çalışma yürüten çiftçilerin tamamına yakınını kapsamaktadır. 

 

9. Riskler 

Tablo 9.1: Riskler ve Çözüm Önerileri 

Risk 

No 

Riskler Çözüm Önerileri 

1 Korona Virüs pandemisinden dolayı 

takım çalışmalarında aksaklık 

Online iletişim programları kullanılarak 

iletişim ve takım çalışması sağlanması  

2 Korona Virüs pandemisinden dolayı 

model prototipleme aşamasında 

atölye erişim eksikliği  

Ev ortamında prototipleme çalışmalarının 

sürdürülmesi 

3 Maliyeti düşük sensör kullanımı 

yüzünden veri sapmaları yaşanması 

Mikrodenetleyiciyi çalıştıran kodlar 

üzerinde optimizasyon çalışmalarında 

bulunulması 

4 İthal malzeme temininde ekonomik 

olumsuzluklar ve gümrük sorunları 

Yerli malzeme kullanımı 

5 3 boyutlu yazıcıda prototipleme 

esnasında oluşabilecek olası hatalar 

Yedek malzemeler kullanarak çalışma 

sağlanılması 

 

Tablo 9.2: Risk Tablosu 

Risk 

No 

Olasılık Etki 

Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 

1  X  X   

2   X  X  

3 X     X 

4  X  X   

5  X   X  
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10. Proje Ekibi 

 

 
Şema 10.1: Proje Ekibi 
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