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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Bu projede ısı pompası gibi çalışan termoelektrik elemanların elektrik enerjisini ısı 

enerjisine dönüştürme ilkesi kullanılarak bir fındık kurutma makinesi tasarlanmıştır. 

Karadeniz bölgesi fındık üretiminde Dünya'da önemli bir pazar payına sahiptir. Ancak 

bölgenin özellikle fındık hasat zamanı aşırı nemli ve yağışlı iklimi aile tipi küçük 

üreticilerin fındık kurutmada olumsuz etkilenmelerine neden olmaktadır. 

Termoelemanların sıcak yüzeylerinde uygun tasarımlar ile fındık kurtuma için optimum 

sıcaklıklar elde edilebilmiştir. Diğer yandan tasarlanan kurutma cihazı kurutma havasının 

bağıl nemini de düşürme yeteneğine sahiptir. Projede alüminyum ısı borularının üzerine 

yerleştirilecek kurutma kabinleri ile fındığın doğal kurumada elde edilen aroma ve kaliteye 

en yakın sağlıklı kurtulması hedeflenmiştir. 

Sistemin temel çalışma ilkesi:  

• Termoelektrik elemanın soğuk yüzeyine yerleştirilen, su damlarının akışını 

kolaylaştırıcı, kama şekilli metal kütleler çiy noktasının altına kadar soğutulur. 

• Soğuk metallerde nemini bırakan ve nisbeten soğumuş bağıl nemi düşük hava 

termoelektrik elemanın sıcak tarafına yönlendirilerek kurutma için uygun sıcaklığa 

çıkarılır. 

• Kurutma kabinindeki gıda ürünlerinin verimli kurutulması sağlanır. 

Yapılan deneyler ve prototip çalışmaları, Karadeniz Bölgesi Trabzon ilinde 2021 yılı 

Haziran-Ağustos  ayları atmosfer bağıl neminin ortalama %82,8  ve kuru termometre 

sıcaklığının ortalama 23,6 C olduğu hava şartlarında gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma 

sürecinde yaklaşık 2 kg’lık fındık gruplarının kurutulması farklı koşullarda yapılmıştır. 

Uygulanan sistemin fındıkta doğal kurutmaya oranla yaklaşık %50 oranında zaman 

tasarrufu (fındık için %32 ilk nem - %10 son nem değerlerine göre) sağladığı görülmüştür. 

Atmosferdeki bağıl nemden toplanan atık su için 6 saatlik ölçümlerde toplanan ortalama 

yoğuşuk miktarı 60 g  olarak elde edilmiştir. 

Tasarlanan sistem nemi alınarak şartlandırılmış hava sağladığından, kurutma zamanı 

dışında, konutların iklimlendirilmesinde de kullanılabileceğinden ekonomik değeri yüksek 

kullanışlı bir ürün niteliğindedir. Şekil 1’de yapılan deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği 

fındık kurutma makinesi modüllerinden biri görülmektedir. 
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 Şekil 1: Deneysel çalışmalar sürecinde kullanılan bir fındık kurutma makinesi 

prototipi. 

2. Problem / Sorun 

 

Karadeniz bölgesinde fındık kurutma zamınında, özellikle yol kenarlarındaki geniş 

alanlarda, aile tipi küçük fındık üreticilerinin doğal fındık kurutma sergilerine bolca 

rastlanır. Fındığın satışa çıkarılabilmesi için toplandığında yaklaşık % 30-40 aralığında 

olan nem oranının %6-9 değerlerine indirilmesi gerekir. Toprak üstü kurutmanın, kalite ve 

aroma açısından en iyi sonucu verdiği bilinse de (Ayhan, 2020), ortam neminden en fazla 

etkilenen kurutma türüdür. Çiftçiler ürünlerini, yağmurdan etkilenmemesi için beton zemin 

üzerinde, yağmur yağdığında üstünü örtmek için branda içinde kurutmaktadırlar ve bu 

nedenle günlerce fındıklarının başında beklemektedirler (Şekil 2, 3). Beton üzerinde 

brandalı kurutmanın olumsuz yanı ise güneş altında betonun sıcaklığının 50 derecenin 

üzerine çıkabilmesi nedeni ile fındığın iç zarının hasar görmesine neden olmasıdır. Bu 

durum fındığın kalitesini etkilediği gibi saklama ömrünü de kısaltmaktadır (Ayhan, 2020). 

 

Şekil 2: Trabzon’un Yomra ilçesinde fındık sergilerini yağmurdan korumaya çalışan fındık 

üreticileri (07 Eylül 2020). 
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Şekil 3: Fındık kurutmak için yol kenarına branda üzerine serilmiş doğal fındık kurutma 

görseli (turktob.org.tr). 

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sonucunda suni kurtuma sistemleri üzerine 

çalışmalar da artış göstermiştir. Piyasada sanayi tipi de olmak üzere aile tipi fındık üreticisi 

için tasarlanmış modeller genellikle 1-5 ton arası fındık kurutabilmektedir. İlgili firmalar 

genel olarak üreticisi tarafından 2-3 gün sergide bekletilmiş zulufu alınmış fındığı nem 

oranı %15’lerde ise yaklaşık 9 saate, nem oranı %30 larda ise yaklaşık 2 günde 

kuruttuklarını belirtmektedir (TRTHaber, 2021). Genel olarak piyasada bulunan suni 

kurtuma makineleri 1 ton fındık için yaklaşık 2 kW gücünde ve yaklaşık 48 saate 

kurutmaktadır. Oysaki % 30 nem oranına sahip fındığın sağlıklı kurutulması için gerekli 

zamanın en az yaklaşık olarak 72 saat olası gerekmektedir (Demirtaş, 2022). Diğer yandan 

suni kurutma sistemleri doğal kurutma kalitesine ulaşamamaktadır.  

Literatürde soğutucu akışkan bulundurmayan, termoelektrikler kullanılarak tasarlanan, 

makinelerin geliştirilmesi üzerine son yıllarda yapılan araştırmalar artmıştır. Aqilah vd., 

(Aqilah vd, 2018) çalışmalarında termoelektrik soğutmanın olumlu ve olumsuz yanlarını 

incelemişlerdir. Bu derleme makalede termoelektrik soğutmada elektrik iletim ve ısı iletim 

katsayılarının çok iyi olması halinde sistemdeki soğutma tesir katsayısının optimum 

değerde olacağı bildirilmiştir. Siahmargoi vd. çalışmalarında, iki ısı kaynaklı ve tek 

kademeli bir termoelektrik soğutma sisteminin termodinamik modellemesi ile performans 

çalışmaları yapmışlar ve en yüksek soğutma kapasitesini termoelektrik üniteye uygulanan 

14 volt değerinde elde etmişlerdir (Siahmargoi vd., 2019).  
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Adeyanju vd., (Adeyanju vd., 2020) çalışmalarında bir kabin havasının 286 W 

gücündeki bir termoelektrik sistemli soğutmanın deneysel ve teorik modellemesinde, kabin 

havasının istenen hava şartlarına 4 dakikada ulaştığını bildirmişlerdir. Ayrıca termoelektrik 

esaslı hava soğutucularının bakım masraflarının ucuz ve çalışma ömürlerinin geleneksel 

klima cihazlarına göre yaklaşık 7 yıl daha uzun ömürlü olduğunu bildirmişlerdir. 

Termoelektrik teknolojisi kullanılarak ortam havasının iklimlendirilmesi üzerine 

tasarlanan bir diğer çalışmada ortalama 0.6 m/s hızındaki ortam havasının sıcaklığı, 

termoelektrik malzemenin soğutucu kısmında 4 C düşürülmüş ve doğrudan termoelektrik 

malzemenin sıcak tarafına yönlendirilen bu havanın sıcaklığı 33 C ye kadar yükseltilmiştir 

(Keskin vd., 2021). İlgili çalışmada ortam havasının sıcaklığı 24 C, bağıl nemi %80 olarak 

belirlenmiş, kanalda soğutma ve ısıtma işlemine tabi tutulan bu havanın, kanal çıkışındaki 

bağıl nemi %53 olarak ölçülmüştür. 

Keskin (Keskin, 2017) yaptığı çalışmasında elektronik malzemelerin soğutulmasında 

kullanılan termoelemanların ısınan yüzeyinin soğutulmasında termitlerin doğal 

havalandırma sisteminin biyotaklit bir tasarımını gerçekleştirmiştir. Yapılan termit bacası 

modeli fanlı sistemlerin verimini elde edememekle beraber fansız sistemlere oranla 

ölçülebilir miktarda verim artışı sağlamıştır. 

Keskin (Keskin, 2018) çalışmasında termoelektrik kullanarak tasarladığı su hasat etme 

sisteminden elde ettiği suyu Kars yöresinde iyi bilinen Kevek taşından geçirerek saflık 

oranı daha yüksek su elde etmiştir. 

Keskin (Keskin, 2019) çalışmasında termoelektrik kullanılarak tasarladığı sistemden elde 

ettiği suyla damla sulama çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada havadaki nemden 

elde edilen yoğuşuğun musluk suyuna oranla buğday çimi yetiştirilmesinde daha verimli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keskin (Keskin, 2022) gıda ürünlerinin kurutulması ve havanın neminin hasat edilmesini 

amaçlamıştır.  Termoelektrik malzeme (peltier)  aracılığıyla havanın nemi yoğuşturularak 

hasat edilen su damla sulamada kullanılmakta, elde edilen nemi alınmış hava ve oluşan ısı 

ile gıdaların verimli kurutulması sağlanmaktadır. Projede havanın neminden elde edilen su 

buğday çimlenmesinde, elde edilen şartlandırılmış hava ise fındık kurutulmasında 

kullanılmıştır. 
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3. Çözüm 

Gıda ürünlerinin verimli bir şekilde hasat edilmesi, düşük maliyetli kurutulması ve 

depolama koşullarının iyileştirilmesi, üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet şansını 

artıracak ve bölgeye katma değer sağlayacaktır (Ayhan, 2020).  

Karadeniz bölgesinin aşırı  nemli oluşu ve gıda kurutma sürecine olumsuz etkileri 

çözüm arayışlarında temel noktayı oluşturmalı, ancak önerilen sistemler doğal kurutma ile 

elde edilen aroma ve kaliteye olumsuz etkilerde bulunmamalıdır. Örneğin suni kurutma 

tesislerinin olmazsa olmazı kurutma süresinin kısaltılması kurutma sıcaklığının 

artırılmasını gerektirmektedir. Oysaki kurutmada kurutma havasının sıcaklığının fındık 

yüzey sıcaklığını yaklaşık 50 C üzerine çıkılması durumunda fındığın iç zarı zarar 

görmekte bu durum fındık kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

Bu projede öne sürülen çözümler sözü edilen sorunlara ışık tutmaktadır. Tasarlanan 

sistem üreticinin fındık üretim alanına kurulacak pratik yapıya sahip oluşu, fındık kurutma 

zamanı dışında kalan tüm yıl içerisinde de kullanılabilir oluşu ile ürünlerinin sağlıklı 

saklama koşullarını oluşturacak ya da yaşam alanının iklimlendirilmesi amacıyla 

kullanılabileceğinden ekonomiktir. Diğer yandan üreticinin fındığını taşımasına gerek 

kalmadan kendi yerinde kurutması ile günümüzün ticari suni kurutma sistemlerinin 

eksikliklerini giderecek yapıdadır. Maliyet ve dayanıklılık açısından piyasadaki 

benzerlerine oranla alternatif çözümler sunmaktadır. Temel bileşenlerinin ömrünün uzun ve 

hareketsiz parçalardan oluşması, doğru akım ile çalışması nedeniyle herhangi bir 

dönüştürücüye gerek kalmadan güneş enerjisi ile çalışabilirliği önemli üstünlükleri 

arasındadır. 

Ortam havasının neminin alınmasında önerilen çözüm; ortam havasının, 

termoelemanların soğuk tarafına yerleştirilen ve çiy noktası altına kadar soğutulan, metal 

kütlelerin üzerinden geçirilerek nemini bırakması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 4’te toplanan nem miktarını artırmak için yapılan çalışmalardan bir görsel 

görülmektedir. Bir kanal içerisinde alttan gelen hava kama şekilli soğuk metal yüzeylere 

yönlendirilmekte ve nemini bırakması sağlanmaktadır. Toplanan su damlaları yerçekimi 

etkisi ile aşağıya akmakta ve kurutma havasından ayrıştırılmaktadır. Şekil 4’te metal 

yüzeyleyin alt kısmında toplanan su damlaları görülmektedir. 
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Şekil 4: Çiy noktası altına kadar soğutulan kama şekilli metal kütleler üzerinde nem 

oluşumu. 

Kurutma havasının elde edilmesi için önerilen çözüm; nemi alınmış havanın 

termoelemanın sıcak tarafına yerleştirilen alüminyum ısı boruları ile fındığa zarar 

vermeyecek şekilde istenilen sıcaklığa kadar ısıtılması ile sağlanmıştır. Şekil 5’te 

deneysel çalışmalarda kullnılan ısı borularından bir kesit görülmektedir. 

  

Şekil 5: Kurutma havasının ısıtılmasında kullanılan alüminyum ısı borularından bir 

görsel. 

Yapılan çalışmalarda kullanılan ısı boruları üzerinde 30 C ile 90 C gibi geniş bir 

aralıkta sıcaklık elde edilebilmiştır. Sistem kurutulacak fındığın yüzey sıcaklığı 50 C’yi 
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geçmeyecek şekilde giriş gücü ve kurtuma havası akış hızı ile kontrol edilebilmektedir. 

4. Yöntem 

Şekil 6’de sistemin ana bileşenlerinin bulunduğu görsel adım adım açıklanabilir; 

• Termoelektrik eleman güneş enerjisiyle şarj edilmiş akü aracılığı ya da bir güç 

kaynağıyla 12V değerindeki doğru akımla beslenir (Keskin, 2017; Keskin 2018). 

• Termoelektrik elemanın soğuk yüzeyine yerleştirilen, uygun tasarlanmış yüzeyde su 

akışını kolaylaştıracak farklı şekillerdeki, soğuk kütleler ortamın çiy noktası sıcaklığı 

altına kadar soğutulur (Keskin, 2019). 

• Soğuk ve kısmen nemi alınmış hava termoelemanın sıcak yüzeyine yerleştirilen ısı 

boruları ile, kurutulacak gıda ürününe zarar vermeyecek kadar ısıtılarak, kurutma 

kabinine gönderilir. Şekil 7’de kurutma kabini olarak kullanılan bir ahşap yapı örneği 

görülmektedir. 

 

 

 Şekil 6: Termoelektrik elemanlı gıda kurutma makinesi temel çalışma ilkesi şematik 

gösterimi. 

 

Şekil 7: Fındık kurutma deneylerinde kullanılan ahşap kulübe görseli. 
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Termoelektrik Kullanımı ile Şartlandırılmış Kurutma Havası Elde Edilmesi ve 

Fındık Kurutma Deneyleri 

Seebeck etkisi bir bölgede oluşan sıcaklık farklılıklarının doğrudan elektriğe dönüşümü 

şeklinde tanımlanır. Termoelektrik modüller ise bunun aksine elektrik enerjisi ile bir ısı 

pompası gibi çalışarak ısı enerjisini bir yüzeyden diğerine pompalayan malzemelerdir. 

Termoelektrik modülün temel yapısı Şekil 8'de görülmektedir.  

 

 Şekil 8: Ticari bir Termoelektrik cihaz tasarımı (Tan vd, 2017).  

Termoelektrik modüllerin olumlu yanları; Hareketli parçaları yoktur, titreşim, ses ve 

gürültü yapmazlar, uzun ömürlüdürler (kararlı durumda 300.000 sa), bakım masrafları ve 

yön bağımlılıkları yoktur, her konumda kullanılabilirler. Görece küçük boyut ve hafiflik 

kolay kullanım sağlar. Kontrollü akımla soğutma ve ısıtma yapabilirler (0-350W aralığında). 

Termoelektrik modüllerin olumsuz yanları; Darbelere ve ani akım değişimlerine 

duyarlıdırlar, verimleri klasik soğutuculara oranla düşüktür (Hebei, 2021).  

Malzeme Marka ve Model Teknik Özellikler 

Termoelektrik 
Malzeme 

Joytech TEC1-12710 0-15,4 Volt DC, 154 Watt, Tmax=70 0C,  
Kullanım ömrü: 200.000 sa,  16AWG iletkenler, PVC 
kurumalı, Seramik kaplama 

Isı Borusu 99AS 6063-T5 Yükseklik: 125 mm, Genişlik: 135 mm, Uzubluk 240 mm 

Fanlı Isı Borusu C00216 Ürün: 90*110*120mm/3.54 "* 3.54" * 4.72" 
Fan: 90*90*23mm/ 3.54 "* 3.54" * 0.91" 
Fan hızı: 2200RPM 

Soğuk Kütleler AA 1050 Standart Al 80x80 mm2 tavan alanı, 80x10 mm2 taban alanı, bir yüzeyi 
kare kanallı kama 
80x80 mm2 tavan alanı, 80x10 mm2 taban alanı, bir yüzeyi 
oval kanallı kama  

Kurutma 
Kabini 

Basit Alüninyum 
yalıtımlı kabin 

30x30 (cm2) taban alanı, 50 mc uzunlukta alünimyom ısı 
yalıtımı ile kaplanmış karton kutu. 

Ahşap 
Kurutma 
Kabini 

1 cm kalınlıklı 
dikdörtgen tahta 
levhalar 

74x96 (cm2) taban alanı, 100 cm yükseklik, çatılı ev tipi 
ahşap tahtaları hava aralıklı . 

Tablo 1: Gıda ürünü kurutma deneylerinde kullanılan temel malzemer. 



 

11 
 
 

 

Çalışmalara Şekil 9’de görülen basit bir tasarım olan termoelektrik eleman, ısı borusu ve 

kanallı küçük soğutucu kütle ile başlanmıştır. Burada temel amaç elde edilebilecek ısıtma ve 

soğutma sıcaklıklarının sınır değerlerinin belirlenmesi olmuştur ve Şekil 9’daki verilerden 

görüleceği üzere sistem soğutma için -3 C ve ısıtma için ise 90 C sınırlarına 

ulaşabilmektedir. Bu değerler soğutmada çiy noktası altına düşmek için, ısıtmada ise 

kurutma sıcaklığına ulaşmak için gerekli değerleri kapsamaktadır. 

 

Çalışma 

süresi (dak) 

Güç (W) X Bölgesi 

Sıcaklığı (C) 

Z Bölgesi 

Sıcaklığı (C) 

Fan 

20 12x6=72 -3 25 2200RPM 

20 12x6=72 21 90 yok 

Şekil 9: Sistemin temel öğesi termoelektrik soğutma ve ısıtma için sınır değerler. 

Elbette yoğuşmada donma olayının gerçekleşmemesi için soğutucu kütlelerin sıcaklığının 0 

C nin altına inmemesine de dikkat edilmeli, benzer şekilde kurutulan gıda ürününün zarar 

görmemesi için belirli bir sıcaklık değerinin üzerine çıkılmamalıdır. Örneğin fındıkta bu 

değer kuruyan fındık yüzeyi için 50 C civarındadır. Tablo 2’de % 82,7 bağıl nem ve 23,6 

C ortam sıcaklığı için çiy noktası ve mutlak nem değerleri görülmektedir. Aynı şartlar için 

Tablo 2’de görülen mutlak nem değeri ise 17,8 g/m3 dür. 

 

 

Tablo 2: % 82,7 bağıl nem ve 23,6 C ortam sıcaklığı için çiy noktası ve mutlak nem 

değerleri (suto-itec.com). 

Fındık Kurutma Deneyleri 

Fındık kurutma deneyleri temel olarak 2021 yılı, Trabzon ilinde fındık toplama ve 
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kurutma zamanı olan, Ağustos ayı içerisinde öncelikle nemin ve ortam şartlarının kurutma 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi için tamamen doğal ortamlarda yapıldı. Akçaabat ilçesine 

bağlı Yeşiltepe köyü fındıklıklarından temin edilen fındıklar bir gün çuval içinde zuluflu 

olarak bekletildikten sonra Trabzon, Ortahisar, Soğuksu Mahalesinde atmosfer bağıl nemi 

ortalama %82,8  ve kuru termometre sıcaklığı ortalama 23,6 C hava şartlarında yaklaşık 2 

kg’lık gruplar halinde, 

• TÜZ1 kodu ile, toprak üzerinde zuluflu, yağmur alması engellenecek şekilde kalın 

sergi (Şekil 10), 

• FÜZ0 kodu ile, file üzerinde zulufsuz, yerden 60 cm yüksekte metal tel ızgara üzerine 

kalın sergi (Şekil 11), 

• AKZ1 kodu ile, 74x96x100 (cm) boyuttlarında ahşap kulübe içinde zuluflu, tahta 

zemin üzerinde ince sergi (Şekil 12),  

olmak üzere yapılmıştır (Keskin, 2022).  

 

Şekil 10: Toprak üzerinde zuluflu kalın sergi (TÜZ1) fındık kurutma verileri ve görselleri 

 

Şekil 11: File üstü zulufsuz kalın sergi (FÜZ0) fındık kurutma verileri ve görselleri 
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Şekil 12: Ahşap kulübe zuluflu (AKZ1) fındık kurutma verileri ve görselleri 

Fındık bağıl neminin hesaplanmasında Tablo 3’de (Karadeniz Teknik Üniversitesi 

imkanları ile sağlanan) teknik özellikleri verilen Ohaus MB45 marka ve model tahıl nem ölçer 

kullanıldı. Nem ölçümleri, yaklaşık 6-8 g, zulufundan ayrılmış, kabuğu ile birlikte toz haline 

getirilerek hazırlanan, fındık numunelerden alınmıştır.  

Malzeme Marka ve Model Teknik Özellikler 

Termometre 
ve Hidrometre 

ELİTECH DT-3, DX-
150 TEK PROBLU 

Dahili sensör ölçüm aralığı: 0-50℃(32-122℉); 20-99%RH, -
50 ~ +70℃ (-58 ~ +158°F), Hassaslık: 0.1 ℃ /0.1 F ;1%RH 

Hassas Terazi Mettler PM600 Kapasite 610 g, Okunabilirlik 0,01 g, Hassaslık ± 0,01 g 
Tahıl Nem 
Ölçer 

OHAUS MB45 Kapasite: 45 g, Okunabilirlik: 0.001 g, Tekrarlanabilirlik : 
0.05% (3 g numunede)  /  0.015% (10 g numunede) 
Nem Aralığı: 0.01... 100%, Sıcaklık Artışı: 1 °C artışlarla 
Zaman Ayarı: 1-120 dk, Isıtıcı Türü: Halojen , Kalibrasyon 
Ağırlığı: 20 g ASTM Class 1 

Avometre,  BRYMEN, BM907 DC voltaj ölçüm doğruluğu ±(0,6% + 3 hane) 
AC voltaj ölçüm doğruluğu ±(2% + 5 hane) 
DC akım ölçüm doğruluğu ±(%1,5 + 3 hane) 
AC akım ölçüm doğruluğu ±(2% + 6 hane) 

Tablo 3: Verilerin toplanmasında kullanılan ölçü aletleri ve teknik özellikleri. 

Yapılan bir diğer fındık kurutma deneyi ise Şekil 12’de görülen ahşap kulübenin iç 

tarafına zuluflu fındıkla birlikte yerleştirilen Şekil 13’deki termoelektrik kurutma sistemiyle 

yapılmıştır. Bu deneylerde 12Vx6A güç değeri için alt soğuk metal koni 9 C Tablo 1’de 

özellikleri verilen fan ile desteklenen ve yine teknik özellikleri Tablo 1’de verilen ısı borusu 

üzerinde ise 27 C sıcaklık elde edilmiştir.  
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(a) (b) (c) 

Şekil 13: Yoğuşuk toplamak ve fındık kurutmak üzere tasarlanan fanlı termoelektrik sistem 

görselleri. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projenin yenilikçi yönü kurutma havasının neminin alınmasıdır. Piyasada kullanılan 

kurutma makineleri atmosfer havasını doğrudan alarak ısıtma işlemi uygulamaktadır. Bu 

nedenle nemli ve ısıtılmış hava fındığın üzerinde doğal kurutma aromasının kaybolmasına 

neden olmaktadır. Bu projede tasarlanan makine ile ortam havası sürekli yenilenmekte ve 

bu nedenle doğal kurutma aromasına yaklaşılmaktadır. 

Diğer yandan ürün fındık kurutma zamanı dışında da tüm yıl boyunca gerek ürün saklama 

alanlarının iklimlendirilmesinde gerek yaşam alanının iklimlendirmesine yardımcı olarak 

kullanılabilir yapısı nedeniyle yenilikçi bir üründür. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Yapılan çalışmalarda elde edilen veriler termoelektrik kulanımı ile şartlandırılmış ortam 

havası elde edilmesi ve gıda ürünlerinde kullanılmasının mümkün olduğunu göstermektedir.  

Sistemde kullanılan bir modül 72 Watt ile çalışmakta ve yaklaşık 2 kg zuluflu fındığı 5 günde 

kurutabilmektedir. Doğal kurutma sürecinin 10-15 gün sürdüğü düşünülürse tasarlanan 

sistemin % 50 civarında zaman tasarrufu sağladığı söylenebilir. 

Ortam sıcaklığının ortalama 23,6 C ve %82,8 bağıl nem değerleri için soğuk kütleler 

üzerinde yaklaşık 12 C değeri elde edilmiştir. Bu değer genel olarak bölgenin fındık kurutma 
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zamanındaki ortalama çiy noktasının altındadır ve yoğuşmanın başlaması için yeterlidir. 

termoelemanın sıcak tarafına yerleştirilen ısı borularında yaklaşık 40 C ile 90 C arası 

sıcaklık elde edilebilmektedir. Fındığın kurutma sürecinde zarar görmemesi için kurutma 

sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkmaması gerekmektedir (Ayhan, 2020). Dolayısı ile bizim 

elde ettiğimiz sıcaklık aralığı uygun kurutma sıcaklığı aralığını kapsamaktadır. 

Metal yüzeylerde toplanan yoğuşuk miktarı ise yaklaşık 10 g/sa civarında olmuştur. Bu 

değerler literatürde verilen diğer çalışmalarla uyumludur (Keskin, 2021). 

Bir m3 hacimdeki hava, belli bir sıcaklıkta belli miktarlarda nem taşıyabilir. Örneğin atmosfer 

havası yaklaşık olarak 0°C’de 4,8 g, 10°C’de 9,4 g, 20°C’de 17,3 g, 30°C’de 30 gram nem 

taşır. Proje kapsamında tasarladığımız prototip üzerinden 6 saatlik çalışma sonunda 0,5 m/s 

hava akış hızı için yaklaşık 108 m3 hava geçmekte ve yaklaşık olarak 3,2 kg havadaki nem 

içindeki suya karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi bu değer bizim altı saatte topladığımız 

yoğuşuktan (yaklaşık 60 gr) oldukça fazladır. Bu durum çalışmanın geliştirilebilirliğini ortaya 

koymaktadır. Toplanan yoğuşuk miktarının artırılması daha kuru hava ile kurutma sağlayacak 

ve kurutma süresini kısaltacaktır.  

Bu çalışmada kullanılan yüksek bütçeli bazı ölçü aletleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 

öğretim üyeleri (özellikle Prof.Dr. Teoman AYHAN ve Dr.Öğr.Üyesi Cevdet DEMİRTAŞ 

aracılığıyla) tarafından sağlanmıştır ve önümüzdeki süreçte yine kullanılabilir durumdadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Malzeme Teknik Özellikler Fiyat (TL) 

Güç Kaynağı 30V 10A laboratuvar güç kaynağı 2.000 
Akü 12V 42 Ah Jel Akü 1.500 
Isı Borusu 99AS 6063-T5 1.000 

Soğuk Kütleler AA 1050 Standart Al 1.000 
Hava kanalları Şeffaf Pleksi Levha 2.8Mm (100Cmx100Cm) 1.500 
Termoelektrik Eleman TEC1-12710 Peltier 500 
Poster ve sarf malzemesi  500 

 TOPLAM 8.000 

Tablo 4: Tahmini maliyet planlaması. 

 

İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Prototip tasarımı X X X X    

Malzemelerin Temini   X X X X  

Deney Düzenlerinin 

Hazırlanması 
     X X 

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
    X X X 

Sergi Hazırlıklarının 

Tamamlanması 
      X 

Tablo 5: Proje Zaman Planlaması. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Proje özelde Karadeniz bölgesi aile tipi gıda üreticileri olmak üzere kaliteli hava 

gereksinimi duyan tüm kesimlere hitap etmektedir. Projenin bir yan ürünü olarak 

kullanılabilecek, dumandan zehirlenmeyi önlemek için bacaların çatıya yakım kısmına 

monte edilmesi ile sürekli yukarı doğru bir hava akımı elde edilebileceğinden, 

dönüştürülmüş modelleri nedeniyle düşük gelirli ve kömür sobası kullanan konut 

kullanıcıları da hedef kitledir.  

 

9. Riskler 

 

Projenin gerçekleştirilmesinde herhangi bir risk görülmemektedir. Araştırmacı 2017 yılından 

beri konu üzerinde çalışmakta ve gerekli deneyime sahiptir. Çalışma sonuçlarında ısı borusu 

boyutuna yakın kabinlerin kurutmada verimli olduğu ancak daha büyük boyutlarda yetersiz 

olduğu görülmüştür. Bu sorun 72W olarak tasarlanan kurutma ünitelerinin sayısı artırılarak 

ve daha uygun kanal tipleri tasarlanarak aşılabilir. 
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