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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde araçlarda kullanılan güneşliklerden güneş enerjisi yardımı ile enerji 

üretimi hedeflenmiştir. Bu amaçla arabası olan kişilerin araçlarını güneş ışınlarından 

korumak için kullandıkları güneşliklere güneş paneli yerleştirmeyi hedefledik. Mevcut 

durumda (Resim 1) kullanılan araç güneşlikleri sadece araçların ısınmaması amacı ile 

kullanılmaktadır. Projemiz (Resim 2) ile araçlarda kullanılacak güneş panelli güneşlik 

sayesinde çeşitli durumlardaki enerji ihtiyacı karşılanabilecektir. Projemiz araçlarda 

akünün bitmesi veya arızalanması, kullanmış olduğumuz elektronik cihazların enerji 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi durumlara çözüm üretmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Projemizdeki işleyiş ilk olarak araç güneşliğine uygun ebatlarda katlanabilir 12V-18W 

gücünde güneş paneli yerleştirerek tasarladığımız ürünün aracın ön camına koyulması 

ile başlıyor. Araçların ön camına yerleştirilen güneş panelli araç güneşliğinden araç 

park halindeyken elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Elde ettiğimiz enerjiyi akü ve akü ile 

çalışan her türlü DC güce gereksinim duyan cihazlar, cep telefonları, taşınabilir güç 

kaynakları, radyo, iletişim ekipmanları ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarda 

kullanmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz elektriği şarj regülatörüne depo edebilmek için 

gerekli kablo bağlantıları sağladıktan sonra elde edilen elektriği şarj regülatörüne depo 

edip insanların bu elektriği kullanabilmesini amaçlıyoruz. Yerleştirdiğimiz güneş 

panelli araç güneşliğinin daha rahat kullanılır olması açısından katlanabilir olmasına 

dikkat edeceğiz. Ayrıca projemizin yapımı çok basamaklı olmaması sebebiyle 

uygulanabilirdir. Hayatımızın bir parçası haline gelen elektriğin tüm insanlık adına 

üretilebilir olabilmesini düşündüğümüz için böyle bir projeyi tasarladık. Projemizde 

enerji kaynağımız güneş olduğu için temiz ve yenilenebilir çevreye ve insanlığa zarar 

vermeyen enerji kaynağı kullanıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 

projemizin literatürde rastlanamaması onu özgün,  üretiminin Türkiye’de yapılacak 

olması ise projemizi yerli ve milli kılmaktadır. 

 

 
               Resim 1 : Mevcut Uygulamalar                           Resim 2 : Proje Prototipimiz 
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2. Problem/Sorun: 

Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlar her geçen gün hayatımızda daha çok yer 

kaplamaktadır. Bu durum bu cihazların enerji ihtiyacının karşılanması ve şarj 

sorununu doğurmaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi de gün 

geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır. Günümüzde bir hayli artmaya başlayan 

elektrikli araçlarda daha temiz bir Dünya için hayatın birer parçası haline gelmeye 

başladı. Bu yüzden şarjları da kolaylıkla bittiğinden bu şarj ihtiyacını daha rahat 

karşılayabilecek bir ürün geliştirmeye karar verdik. Aynı zamanda projemiz elektrikli 

araçların şarj sorununa da alternatif bir çözüm olması açısından önemlidir. Mevcut 

durumda (Resim 3) araçlarda kullanılan güneşlik sadece araçları güneş ışınlarından 

korumakta ve aracın ısınmamasını sağlamaktadır. Bu durumda yenilenebilir enerji 

kaynaklarının boş yere tüketilmesine neden olmaktadır. 

 

 
Resim 3: Mevcut Durum 

Aynı zamanda araçlarda meydana gelebilecek bazı hatalardan (örneğin farların açık 

unutulması) dolayı araçlarda enerji kaybı yaşanabilmektedir. Özellikle Salgın 

döneminde araçlarda sıklıkla kullandığımız cep telefonları, navigasyon cihazları ve 

çeşitli elektronik cihazların şarjları kolaylıkla bitebilmekte ve acil durumlarda bu 

cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

3. Çözüm  

 

Proje kapsamında ismini “Güneş Panelli Araç Güneşliği”  olarak verdiğimiz 

ürünümüzü mevcut uygulamalarda kullanılan standart araç güneşliklerinin ebatlarını 

kullanarak ölçeklendirdik. Projemiz akünün bitmesi halinde, elektronik cihazların ve 

elektrikli araçların şarj ihtiyacının olması durumunda araçta elektrik üretilebilmek için 

bir çözüm önerisidir. Proje fikrimiz toplumsal olarak insanların çok fazla ihtiyaç 

duyduğu elektriğin olmaması veya olası bir durumda yarı yolda kalınabilmesi gibi 

problemleri çözümlemektedir. Aynı zamanda karavan ile dağlık alanlarda etkinlik 

yapan vatandaşların daha rahat elektriğe ulaşabilmeleri için ürünümüz onlar için 

faydalı olacaktır. Projemizde elektrikli araç kullanıcılarının araçlarının şarjlarının 

yeterli gelememesi ihtimaline karşı da elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Böylece 

insanlara ihtiyaç duydukları elektriğe ulaşmada daha rahat bir kullanım sağlayabiliriz. 

Bu rahat kullanımı sağlamak için üreteceğimiz elektriği araç park halindeyken 
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içerisine güneş panelli araç güneşliğimizi koyarak oradan gelen güneş ışınları ile 

karşılamayı düşündük. Üretilen elektriği şarj regülatörüne depo ederek buradan 

kullanıma sunabileceğiz. Böylece araç için gerekli olan enerjiyi projemiz sayesinde 

güneş enerjisi yardımı ile üreteceğiz.  

 

 

 

 

Resim 4: Prototip hazırlık aşaması       Resim 5:Güneş panelli araç güneşliği prototip 

 

 

 

Resim 6: Şarj regülatörü    Resim 7: Devre Şeması 

 

 

 

Prototipimizin alt bileşenleri şunlardır; Güneş Paneli, araç güneşliği, 12 V Şarj 

regülatörü, 12 V Akü, Güneş Paneli kablosu, diğer bağlantı kabloları. Projemizde 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız çevreye verilebilecek zararı en aza 

indirmektedir. 
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4. Yöntem 

 

Bilimsel yöntem gereği öncelikle bir problem durumu tespit ettik. Projemizin 

konusunu bu şekilde seçtik. Sonrasında projemiz için bilgi taraması yaptık ve çözüm 

ve prototip geliştirmek için uygun sistemi seçtik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
  Şekil.1                                       Resim 8: Araç test aşaması 

 

 

 

 

 

 

Prototipimizi mevcut uygulamalara göre ölçeklendirdik.(120 cm x 50 cm) 

Prototipimizde kullanacağımız uygun ebatlarda katlanabilir güneş panelini seçtik. 

Mevcut uygulamalarda kullanılan araç güneşliklerini inceledik. 

Projemizde kullanmayı planladığımız diğer malzemelerin seçimini yaptık. 

Çalışmamızda kullanacağımız devre şemasını oluşturduk. 

Prototipimizi ölçeklendirdiğimiz çalışmamıza uygun şekilde maket olarak hazırladık 

Prototipimizi oluşturmadan önce 2 boyutlu çizimini yaptık (Şekil 1) 

Hazırladığımız prototipimizi araç üzerinde test ettik. (Resim 8) 



7 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu proje çalışmasında literatürde ilk defa bu çalışmaya özgün olarak araç güneşliği 

üzerine güneş paneli yerleştirilerek enerji üretimi sağlanacaktır. Mevcut durumda 

kullanılan araç güneşlikleri araçları güneşin olumsuz etkilerinden korumaktadır. 

Projemiz sayesinde piyasada bulunan araç güneşlikleri yenilenebilir enerji 

kaynaklarından olan güneş enerjisini kullanarak enerji üretebilecektir. Projemiz ile 

piyasada var olan bir ürün insanlık yararına daha kullanışlı ve daha çok insanın 

yararına olacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasadaki benzer ürünler güneş panelsiz araç 

güneşliklerdir. Ayrıca piyasadaki güneşliklerin katlanabilir olması projemizdeki ürün 

ile benzerlik göstermektedir. 

Projemizin donanımsal ve yazımsal parçaları şu şekildedir; 

✓ Araç Güneşliği 

✓ Güneş Paneli 

✓ Solar Şarj Kontrol Cihazı( Şarj Regülatörü) 

✓ Akü 

✓ Güneş Paneli Kablosu 

✓ Diğer Bağlantı Kabloları 

 

Projemizin yenilikçi yönü araç güneşliğine güneş paneli entegre ederek günlük hayatta 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak araçlarda ihtiyaç duyulan enerjiyi 

üretmektir. 

Projemizde kullanacağımız yöntem kısaca şu şekildedir;  

✓ Güneş Panelini araç güneşliğine yerleştirmek 

✓ Güneş Panelinden elde edilen elektriği şarj regülatörüne bağlamak  

✓ Şarj regülatöründe depo edilen elektriği istenilen şekilde kullanmak 

 Ayrıca projemizdeki ürünün üzerindeki güneş panellerine rağmen katlanabilir 

olması projemizi kullanışlı hale getirmektedir. 

  

 

6. Uygulanabilirlik  

Ürünümüz ticari bir amaç ile piyasaya sürülebilir bu nedenle projemizin ticari bir 

değeri vardır. Çalışmamızın uygulanabilirlik durumu şu şekildedir; projemiz ile ilgili 

firmalar ile iletişime geçip onlara projemizi tanıtabilir ve kabul görmesi sonucunda da 

patentimizi alıp insanlık yararına bir ürün oluşturabiliriz. Gelecekte elektrikli araçların 

yaygınlaşması durumu ele alınırsa güneş panelli araç güneşliğinin birçok araçta 

kullanabilir olma durumu söz konusudur. Projemizin olası bir riski her araçta istenilen 

performansı sağlayamamak olmasıdır. Çünkü her aracın aküsü değişkenlik 

göstermektedir. Bir diğer risk ise elektrik üretmek için istenilen güneşin her mevsim 

olmaması olabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje fikrimizin prototip çalışması olmuştur. Prototip giderleri Okul Aile birliği tarafından 

finanse edilmiştir. Ekibimizin proje fikrimiz üzerine çalışma takvimi Tablo-1‘deki gibidir.  

Projemizin tahmini maliyet hesabı Tablo-2’deki gibidir. Projemiz kapsamında hazırladığımız 

prototipin gerçeği proje detay raporunun kabul görmesi ile hazırlanacaktır. 

 

İş Tanımı AYLAR 

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS  EYLÜL 

1 

 

2 3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Literatür Taraması X X               

Prototip Hazırlanması   X X             

Malzeme temini ve 

harcamalar 

    X X X X         

Sistem tasarımı ve 

üretimi 

       X X X X      

Optimizasyon          X X X X    

Test Süreci           X X X X X X 

Tablo-1 

 

 

No Malzeme Listesi Tahmini Fiyat 

1 Güneş paneli 12V-18W 1400 TL 

2 28 Ah 12 V Akü 500 TL 

3 PWM 12/24 V Şarj Regülatörü 450 TL 

4 Solar kablo ve konnektörler  150 TL 

5 Diğer bağlantı kabloları 50 TL 

 TOPLAM MALİYET                                                     2550 TL 

Tablo-2 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Problemi yaşayan kişiler genellikle araç sahipleridir. Projemizin kullanım alanı araç 

içidir. Örneğin araba içerisinde yolculuk eden gruptan birinin telefonun şarjı bitmek 

üzeredir ve telefonu şarja takması gerekir bu durumda da güneş panelli araç 

güneşliğinden depo edilen elektrikten telefonunu şarja takabilir. Bu örnek üzerinden 

de görmüş olduğumuz üzere projemiz toplum yararına sunulmaktadır. Projemiz 

toplum için hizmet etmektedir. 

 

 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek olası riskler şu şekildedir:  

✓ Her aracın aküsü değişkenlik gösterdiği için aküde istenilen performans 

sağlanamayabilir. 

✓ Aracımız park halindeyken etrafındaki nesneler araca gölge yapabilir ve bu 

durumda güneş panelli araç güneşliği devre dışı kalabilir. 

✓ Elektrik üretmek için yeterli güneş her mevsim olmayabilir. 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek risklere yönelik çözüm önerileri şu 

şekildedir: 

✓ Araç tiplerine uygun güneşlik tasarlanabilir. Örneğin; kamyon için daha büyük güneş 

panelli araç güneşliği yapılabilir. 

✓ Araç park halindeyken güneş panelli araç güneşliğine gölge düşmesi ve sıcaklık 

sensörlerinin güneş panelinin devre dışı kaldığını tespit etmeleri durumunda araç 

sahibine SMS ile bilgi verilip araç sahibinin aracını güneş alan bir yere park etmesi ile 

sorun çözülebilir. 

✓ Araç sahibi hava durumunu takip ederek havanın güneşli olduğu günler aracına Güneş 

Panelli araç güneşliğini yerleştirebilir ve Güneş Panelli araç güneşliğinden elektriğini 

depolayabilir. 
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10 . Kaynaklar  

 

 

Rüveyda Kocakuşak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinin Türkiye’deki 

Önemi ve Ges Kurulum Araştırması,İstanbul, Eylül  2018 

 

Alternatif Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinin Günlük Hayatta Kullanılabilirliği 

URL : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328805 

 

Osman Demiroğlu, Elektrikli Araçların Araştırılması, Isparta,2012  

 

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2018/02/gunes-enerjisi-panal-sarj-kontrol-

cihaz.html  

 

https://tureco.com.tr/blog/gunes-panelleri-nedir 

 

https://www.teknofest.org/upload/diger/3-Enerji% 20YUHA.pdf  

 

https://teknofest.org/upload/aece54f538a922a87384cbf650108443.pdf  

 

https://solaravm.com/tasinabilir-katlanabilir-gunes-enerji-paneli-12v-18w 

 

2 Boyutlu Tasarım : Ms Paint 

 

Malzeme Fiyat Bilgisi: https://solaravm.com/ 
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