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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Kış aylarında yollarda oluşan don olayı bazı olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. 

Yollarda aşırı buzlanmadan dolayı kayganlaşan yollar kazalara davetiye çıkarmanın yanı  sıra 

özellikle büyük şehirlerde araçların yollarda kalmasıyla yolun tıkanmasına sebep olmaktadır . 

Tıkanan bu yollar ulaşımda birçok olumsuzlukları tetiklemektedir. Ulaşım olmayan okulların 

kapanmasına, lojistikte yaşanan aksaklıklarla da ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır. 

Geliştirmiş olduğumuz proje elektrik şebekesinden hiçbir şekilde enerji harcamadan soğuk 

havadan aldığı enerjiyle yolun ısınmasını sağlayacak ve böylelikle don olayını ortadan 

kaldıracaktır. Sistemimiz yol kenarına yerleştireceğimiz peltier modülü ile gerçekleşecektir. 

Tasarımı Şekil-1 de bulunan peltier modülü kritik öneme sahip yollarda buzlanmanın önüne 

geçecek ve trafikte tıkanmaları engelleyecektir.  

Geliştirmiş olduğumuz sistemde kullandığımız peltier maddesinin bir yüzeyi dış(soğuk 

ortama bakarken diğer tarafa ise yalıtılmış modül içerisinde kalmaktadır. Bu şekilde sıcaklık 

farkının oluşması durumunda elektrik enerjisi açığa çıkmaktadır ve bu ciddi bir enerjiye 

tekâmül etmektedir. Sistemimiz üzerinde ki ısıtıcı ve soğutucu modül elektrik enerjisiyle suyu 

ısıtarak yol altına göndermekte ve buzlanmayı önlemektedir(Şekil-4 de gösterilmektedir). Bu 

sistem yaz aylarında tersiyer çalışma özelliği ile ısınan hava ile elektrik enerjisi üretmekte ve 

ürettiği eneji ile yol altında geçen kanallar aracılığıyla yolu ferahlatmaktadır. Bu şekilde de 

asfaltın erimesi engellenerek yolların uzun ömürlü olması sağlanacak ayrıca eriyen asfaltın 

neden olduğu kaygan yollarda kazayı ortadan kaldırmış olacağız. Yaz aylarında karşılaşılan 

olumsuzluklar Şekil-3 te gösterilmektedir. 

Projemizde kullanacağımız yerli ve özgün tasarımımız olan 3B tasarımımız Şekil 1 de 

gösterilmektedir. Yol altına yerleştireceğimiz su boruları kanallar içerisinde yer alacaktır. 

Herhangi bir noktada arıza olması durumunda kanal içerisinde rahatlıkla arızalı kısım çıkartılıp 

yerine yenisi takılabilecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Ülkemizde coğrafi iklim olarak çoğunlukla karasal iklim yaşanmaktadır. Karasal 

iklimin en belirgin yönleri ise yaz aylarının aşırı sıcak kış aylarının ise aşırı soğuk geçmesidir. 

Şekil 1. Sistemin 3 Boyutlu Örnek Tasarımı 
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Özellikle bu 2021-2022 yılı kış ayı yoğun kar yağışıyla geçti. Birçok ilimizde yoğun kar yağışı 

sonrasında oluşan buzlanma ve don şehir içi, şehirlerarası yolların trafiğin kitlenmesine sebep 

olmaktadır. Şekil 2 de yoğun kar yağışının trafiğe olumsuz etkileri görülmektedir oluşan 

aksaklıklar görülmektedir.  Oluşan trafik aksaklığı ile birçok can ve mal kaybı yaşanmaktadır.   

Yaz aylarında ise içinde bulunduğumuz coğrafi koşullar nedeniyle yaz aylarının aşırı 

sıcak olmasından dolayı asfalt erimektedir. Eriyen asfalt araçların hem yol tutuşunu etkilemekte 

hem de asfaltın ömrünü azaltmakta yolda bozulmalar meydana getirmektedir. Bu nedenle 

ülkemizde asfalt erimeleri yüzünden yaz aylarında kayganlaşan yollar kazalara davetiye 

çıkararak ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Şekil 3 de asfaltın erimesi sonrası Konya’da 

meydana gelen trafik kazası yer almaktadır. 

Yaz aylarında asfalt eridikten sonra eriyen kısma ince mıcır dökülüp erimeyi 

durdurulmaktadır. Kış aylarında ise kar yağışı başladığı zaman yollarda tuzlama çalışması 

yapılmaktadır. Görüldüğü hem yaz ayında hem de kış ayında kullanılan yöntemler sorunlar 

ortaya çıktıktan sonra kullanılmaktadır. Projemizde ise sorun ortaya çıkmadan sistem devreye 

gireceği için herhangi bir sorun yaşanmamış olacaktır. 

  

 

3. Çözüm  

 

Ülkemizde yaşanan karasal iklimin ulaşımdaki olumsuz etkilerini en aza indirgemek 

için çalışmalara başladık. Bizler projemizle kış aylarında soğuk havadan yaz aylarında ise sıcak 

havadan peltier maddesi ile elektrik enerjisi üreteceğiz. Üretmiş olduğumuz elektrik enerjisini, 

yol altına yerleştirmiş olduğumuz su borularıyla, kış aylarında yolu ısıtmak için yaz aylarında 

ise serinletmek için kullanacağız.  Kışın soğuk havadan elde ettiğimiz enerji ile ısıttığımız yol 

Şekil 4. Aşırı Kar yağışının Ulaşım Yollarına Verdiği Sıkıntılar 

Şekil 2 Kar Yağışı Sonrası Trafiğin Kilitlenmesi ve Trafik Kazası 

Şekil 3  Asfalt Erimesi Sonrası Trafiğin Kilitlenmesi ve Trafik Kazası  
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sürekli açık kalarak ulaşım ve üretim devam etmiş olacak, yaz aylarında ise sıcak havadan elde 

ettiğimiz enerjiyle soğuttuğumuz asfalt uzun ömürlü olarak ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. Şekil 4 de projemizin örnek yol üzerinde nasıl konumlandırılacağı ve kar yağdığı 

zaman yolda araçların geçeceği kısımların temiz olmasının örnek görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Projemizde peltier maddesini kullanmaktayız. Peltier, termoelektrik sistem olarak da 

bilinmektedir. Termoelektrik sistem ısı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki dönüşümü 

sağlayan sistemlere verilen addır. Bir termoelektrik modül N ve P tipi yarı iletkenlerden oluşan 

termo element malzemelerden oluşmaktadır. Peltierin bir yüzeyi sıcak diğer yüzeyi ise soğuk 

olduğunda sıcaklık farkından elektrik enerjisi ortaya çıkmaktadır. Bizlerde projemizde bu 

özelliği kullanacağız. Yaz aylarında sıcak havadan dolayı peltierin bir yüzü ısınacaktır diğer 

yüzü ise bilgisayar işlemcileri üzerinde yer alan soğutucu alüminyum bloklar yardımı ile 

soğutulacaktır. Oluşan sıcaklık farkından elde edilecek elektrik enerjisi ile yaz aylarında yol 

altında ki su borularına soğutulan su gönderilerek asfaltın erimesi engellenerek yol ömrü 

uzatılacak ve kazalar önlenecektir. Kış aylarında ise elde edilen enerji ile yol altındaki su 

ısıtılarak yolun buz tutması engellenerek buzlanma yüzünden birçok kaza önlenmiş ve trafiğin 

sürekliliği sağlanmış olacaktır. Şekil 5 de asfaltı altı yerleşiminden bir kısmı 3 boyutlu olarak 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 4 Asfalt Altına Örnek Yerleşim ve Konumlandırılması 

Şekil 5 Asfalt Altı Yerleşim 3 Boyutlu Çizim 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde kullanmış olduğumuz peltier ile yol ısıtma ve serinletme sistemi enerjisini, 

sıcaklık farkından alması nedeniyle kendi kendine yetebilme özelliğiyle benzerlerinden 

ayrılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan yol ısıtma sistemleri enerjisini hep şebekeden almakta ve 

ciddi enerji tüketimiyle maliyeti artırmaktadır. Projemizde kullanmış olduğumuz peltier 

maddesi haricinde bütün hepsi milli imkanlarla gerçekleştirilebilmektedir. Projemiz ARGE 

çalışmaları ile peltier maddesini de ülkemizde üretimi yapılarak yüzde yüz yerli ürün elde 

edilebilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemizde peltier maddesini kullanmaktayız ve bu peltier maddesi sıcaklık farkından 

elektrik enerjisi üretmektedir. Projemizde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kış aylarında 

soğuk havalarda, tek bir peltier ile yaklaşık olarak 5 volt ile 7 volt arasında bir gerilim elde  

etmekteyiz. Bu gerilim değerleriyle birden fazla peltieri seri bağlayarak gerilimi yükseltebilir 

ve paralel bağlayarak da gücünü artırabiliriz. Elde ettiğimiz bu veriler doğrultusunda 20 tane 

peltier malzeme ile 50 metrekare alanı sıcak tutularak donmasını engelleyebilmekteyiz. Yol 

ısıtma sistemlerine baktığımızda bizlerin bir seferde yapımı için harcayacağımız toplam 

maliyeti, normal şartlarda 45 gün içerisinde harcadığı elektrik enerjisiyle amorti ederek, ömür 

boyu enerji için farklı bir kaynağa ihtiyaç duymamaktadır. 

Milli imkanlarla gerçekleştireceğimiz projemiz ARGE çalışmaları sonrasında ülkemiz 

karayollarında kullanımı haricinde yurt dışına da ihracatını gerçekleştireceğimiz bir ürün haline 

getirmeyi planlamaktayız. Yapacağımız proje için KOSGEB Devlet desteğine başvuru 

yapılarak bu alanda iş kolu oluşturmayı düşünmekteyiz. 

Projemizde uygulamasında ıslak zemin sıcaklık farkları yüzünden birçok olumsuz 

durumla karşılaşılacaktır. Bu olumsuz durumlar projemizde yalıtım ve korunaklı yapı sayesinde 

egale edilerek ortamda güvenli ve sistemli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanacağımız bazı malzemeler kullanım alanlarıyla birlikte Tablo-1 de 

gösterilmiştir. 

Malzeme Cinsi Adet Harcama 

Dönemi  

Birim 

Fiyat(TL) 

Malzeme Özelliği 

Peltier 30 Nisan 60 Isı enerjisini Elektrik enejisine dönüştüreceğimiz 

malzeme 

Soğutucu Blok 10 Nisan 150 Sıcaklık farkını artıracağımız Aliminyum Malzeme  

Yalıtım Malzemesi 1 Nisan 50 Peltierin iki yüzü arasındaki sıcaklık farkını açmak ve dış 

ortamın olumsuzluklarını engellemek için kullanılacak 

strafor köpük ve silikon benzeri ser malzeme 

Voltaj Regülatöeü 3 Mayıs 20 Elde ettiğimiz elektrik enerjisini sistemde karalı bir 

şekilde kullanmak için gerekli olan elektronik bileşen 
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Akü 1 Mayıs 180 12 Volt 7AH (Amper Saat) lik sistemin sürekli çalışması 

için akü 

Isı Dağıtım Borusu 1 Nisan 120 Isıtılan veya soğutulan suyun yol altına iletilmesi için 

kullanılan kanal görevli botu sistemi 

Isıtıcı-Soğutucu Sistem 1 Haziran 50 Elde ettiğimiz elektrik enerjisini ısıtma ve soğutma 

işlemiyle yol altına vereceğimiz sistem 

Diğer Giderler  Temmuz 250 Sistemin kurulumunda kullanılacak Tahmini mefruşat 

giderleri 

Sistemin Toplam Maliyeti  4010 TL 

Tablo 1. Proje Tahmini Maliyet ve Harcama Dönemi 

  Projemiz daha uygun maliyetlerle yapılması mümkün olan bir projedir. Projede 

kullanılan çoğu malzeme yerli ve milli olduğu için seri üretimde maliyetler daha da aşağılara 

çekilebilinecektir. 

 

Tablo 2. İş Zaman Çizelgesi 

Piyasada benzer projeler var ancak Bu sistemler enerjisini şebekeden aldığı için hem 

çevreci değil hemde başka bir kaynağa sürekli bağlı kalmaktadır. Bu  projede maliyet açısından 

külfet oluşturacak enerji giderlerini doğal yollarla aldığımız için sürekli ve temiz bir enerji doğa 

dostu bir proje konumuna getiriyor 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin uygulama alanı Karayollarında kritik öneme sahip yollar ve Hava 

yollarındaki pistler olduğu için tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Karayollarında ulaşımın 

sürekliliği ile ticaret ve insan ulaşımı sürekli ve kesintisiz yapılacak bu durumda maddi ve 

manevi yönden kazanımları beraberinde getirecektir. Havayollarında ise pistik kendi kendini 

kış aylarında ısıtması ile ekstra enerji gereksinimi duymadan otomatik olarak 

gerçekleştirecektir. Projemizde tasarlamış olduğumuz sistemi kurduğumuz yerlerde sıcaklık 

ayarını dış ortamın sıcaklığı ile ters orantılı bir şeilde artırdığı için aşırı soğuk havalarda dahi 

yol veya pistde buzlanma olayı görülmeyecektir.  

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

İşin Tanımı  ֍ ֍      

Literatür Taraması  ֍ ֍ ֍     

Materyal Seçimi ve 

Elektronik Devre 

Şemasının Hazırlanması 

   

֍ 

 

֍ 

 

֍ 

  

Yazılım ve Donanım 

Entegresi 

   ֍ ֍ ֍  

Test Ve Sonuçları  ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 
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9. Riskler 

Projemizde olası riskler tespit edilmiş ve bunlar için alınacak bir B planı hazırlanarak 

Tablo-3 de gösterilmiştir. Problemin çözüm önerileri de yine tablo-3 de gösterilmiştir. 

RİSK (Projeyi olumsuz yönde 

etkileyecek unsurlar) 

DERECE EYLEM PLANI (B-PLANI) 

Kış aylarında aşırı don olayı 

yaşanması 

ETKİ:5 

DERECE:8 

OLASILIK:4 

Sistemimiz sıcaklık farkından dolayı elektrik enerjisi üretmekte ve ürettiği 

enerjiyi de ısı enerjisine çevirmektedir. Çevrilen bu ısı enerjisi sistemde don 

olaylarını engelleyerek sistemin kararlı çalışmasını sağlamaktadır. 

Yağmurlu havalarda sistemin 

su alma durumu 

ETKİ:4 

DERECE:4 

OLASILIK3 

Yağmurlu havalar ve diğer etkenlerden sistemin iç kısmını korumak için yalıtım 

işlemi yapılmakta ve bu durum hem sıcaklık farkının korunumunda hemde dış 

etkenlerden korunmada kullanılacaktır. 

Sistemde arıza durumu ETKİ:9 

DERECE:5 

OLASILIK:4 

Sistem de arıza durumunda kararsız gerilim düşümü yaşanılacaktır. Sistem 

modül modül yapılacağı içi yapılacak bir haberleşme sistemiyle ilgili birime 

arızanın konumu ve durumu gönderilecektir. 

Yol altına yerleştirilen 

soğutma sisteminin ezilmesi 

ETKİ:6 

DERECE:3 

OLASILIK:4 

Su boruları yol altına yerleştirileceği için ağırlık nedeniyle ezilme problemi 

yaşanabilir bu sistem demiz ağlar içerisine koruma muhafazalı şekilde 

yerleştirilmesi durumunda sistemin kendini dış basınçtan koruması 

hedeflenmektedir. 

Tablo-3. Olasılık ve Etki Matrisi 
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