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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 Termoelektrik teknolojisi, 19. yüzyıldan itibaren bilinmesine rağmen yeterince 

işlevsel bir kullanım alanına ulaşamamıştır. Günümüzde genel olarak elektrik üretiminden 

çok soğutma alanında kullanılmaktadır. Termoelektrik etkinin kullanımı, günümüzde tam 

olarak yaygınlaşmamıştır. Fakat şu an belli başlı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle düşük 

enerjili cihazların şarj edilmesi ve güç sağlama amaçlı kullanılmaktadır. Vücut ısısıyla 

çalışan elektronik saatler gibi uygulama alanları buna örnek gösterilebilir. Son yıllarda uzay 

araçlarında da termoelektrik jeneratör ile enerji üretimi sağlanmaktadır. Termoelektrik üreteç 

veya termoelektrik jeneratör ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 

cihazlardandır. Bunların başında Peltier modülü gelir.  

Projemizin temelinde Peltier vasıtasıyla iki ortam arasındaki ısı farkından elektrik 

üretimi yatmaktadır. Buna Seebeck etkisi denir. Sıcaklık farklarının, bir potansiyel fark 

oluşturması ile doğrudan elektrik enerjisine dönüşümüdür. Bu fikrin çağımızda en uygun 

olarak kullanılabilecek alanlardan biri yapı malzemeleridir. Projemizin, özellikle soğuk 

coğrafya veya yapı içi, dışı arasındaki sıcaklık farkı fazla olan ortamlarda kullanılması 

amaçlanmaktadır. Bu nedenle Peltier modülündeki (Seebeck) etkisi baz alınarak, bir yapı 

malzemesi (akıllı tuğla) tasarlanmıştır.  Tasarlanan tuğla sayesinde yapının içi ve dışı 

arasında yeterli sıcaklık farkı yakalayabileceği yerlerde kullanımı ile elektrik elde edililerek 

belli bir ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Bu da hem kullanıcının ekonomisine hem 

de enerji sarfiyatını azalttığı için doğanın yenilenmesine katkı sunmaktadır. 

Ekoblok prototipinde yeni bir tuğla şekli tasarlanmıştır. Standart bir tuğla ölçülerine 

sahiptir (19x19x13,5 cm^3). Bu tasarım vasıtasıyla birden fazla peltier tuğla içerisine 

kolayca entegre edilebilir, sorun halinde kolayca duvardan çıkartılıp Peltier modülleri 

yönetilebilir, kolayca birbirine bağlanabilir ve bir ev inşaatında bina içi yalıtımı bozmayacak 

şekilde kullanılabilir. Aynı şekilde tuğlanın üretimi kolay olabilmesi için kalıbının da kolay 

basılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Tuğlamızın iki ayrı tarafındaki (iç-dış) iletkenler 

aracılığıyla ısı transferi gerçekleşmektedir. Bu da tuğla içerisindeki Peltierlerin her iki 

tarafina bina veya yapı, iç ve dış sıcaklıkları transfer edilebilir. İletken malzeme olarak bakır 

metalinin ısı iletimi diğer malzemelere kıyasla daha üstün olduğundan tercih edilmiştir. Tek 

bir peltierden elde edilen enerji kayda değer ölçüde değildir ancak bir binada veya yapıda 

fazla sayıda Ekoblok kullanımı ile verin artırılabilir ve bunun ölçümü de teorik 

hesaplamalarımızla kanıtlanmıştır.  

 

2. Problem/Sorun:  

Enerji elde etmek için günümüzde fosil yakıtlar hala ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 

Bu nedenle enerji üretmek bakımından binalarda alternatif kaynakların kullanılması ya da 

enerji kullanımında tasarruf edilmesi önemlidir. Binaların enerji üretiminde fosil yakıtlardan 

ziyade olabildiğince yenilenebilir ve doğa dostu uygulamalar tercih edilmelidir. Ancak 

elektrik enerjisinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Dünyada elektrik 

üretiminde %40,3 oranında kömür kullanılmaktadır. Bu oran OECD ülkelerinde %34,6, 

OECD dışı ülkelerde %46,6’dır. Halen Dünya’da ısıtma sistemleri satışlarının %80’i fosil 

yakıt kullanan sistemlerden oluşmaktadır. Ekoblok projesi sıcaklık farkını kullanarak enerji 

üretiminde kullanılan enerji israfını önemli ölçüde azaltabilecek, daha temiz ve 

sürdürülebilir bir alternatif enerji sistemi sunacaktır. Bu nedenle ekstrem soğuk ve daha az 

güneş alan coğrafi bölgelerde kullanımı diğer temiz enerjilere oranla daha efektif olması 
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beklenmektedir. Bu özelliği ile temiz enerji kullanımının dünyanın her bölgesinde 

yaygınlaşmasına katkıda bulunacak ve elektrik enerji üretiminin ekonomik boyutunu 

hafifletecektir. 

 
 

3. Çözüm: 

Projedeki sistemde bina duvarlarında kullanılacak çoklu termoelektrik jeneratör 

sisteminden yararlanılacaktır. Projede bina dışı ve içi arasındaki sıcaklık farkından 

yararlanılarak bina duvarlarına yerleştirmeyi öngördüğümüz termoelektrik jeneratörlerle 

elektrik enerjisi elde etmek ve bu enerjiyi binada farklı alanlarda kullanarak enerji tasarrufu 

sağlanması amaçlanmıştır. Projemizde evlerdeki elektrik kullanımını azaltmak, alternatif bir 

enerji tasarruf kaynağı oluşturmak temel alınmıştır. Probleme yönelik çözüm de bu 

düşünceler üzerinden bulunmuştur.  

Proje, toplumun büyük bir kesiminde ısınmaya, soğutmaya ve diğer sistemlerine 

harcadıkları normalden fazla elektrik miktarının azaltılması, ve aynı zamanda bundan kar da 

edilmesi üzerine planlanmıştır. Projenin oluşturulması ve çözümün sonuçlandırılması 

aşamasında elde edilen ürün, peltier teknolojisi entegre edilmiş yalıtımlı bir tuğla tasarımıdır. 

Peltier teknolojisi, zıt ısı kaynaklarını kullanarak enerji üreten bir parçadır ve tuğlanın içinde 

enerji üretimi adına kullanılmaktadır. Yer alan tuğla da, parçaları bir arada tutan bir iskelet 

görevi görmektedir. Sorun çözümlenirken, ilk başta peltier teknolojisinin efektif kullanımı, 

sonrasında da tuğla ve yapı malzemelerinin içine konulması üzerine beyin fırtınası 

yapılmıştır. 

 

Tuğla Tasarımı: 

 Prototipimiz SolidWorks programı üzerinden tasarlanmıştır. Ekoblok’un boyutları 

19x19x13,5’tir. İçerisinde en fazla peltier taşıyıp ev yalıtımını da bozmayacak şekilde 3 

slotluk peltier kapasitesine sahiptir. Peltier slotlarinin bulunduğu bölgelerin kenarlarında 

kablolarının seri bir şekilde bağlanıp düzgün bir kablolama olması için kablo geçiş yerleri 

bulunmaktadır. Tuğlanın üst kısmında  3 slotun bölgeleri tuğlanın kendisi tarafından 

bölünmüştür, bunun temel nedeni Peltier modüllerine transfer ettirilmeye çalışılan iki taraf 

ısılarının binanın iç tarafıyla dış tarafı arasındaki alışverişi önemli ölçüde azaltmaktır. 

Yerleştirme yerlerinin yan tarafları boş bırakılarak da iletkenlerin geleceği yerler için alan 

açılmıştır. Peltier boşlukları ekoblokların orta bölümüne yerleştirilmiştir. Tasarımda 

tuğlamızın iletken bakır plakalarının gelecekleri yerler gömük yapılmıştır, bunun nedeni ise 

olabildiğince diğer tuğlalara benzeterek, inşa sırasında farklı bir işlem uygulanmadan 

dizilebilmesini sağlamaktır. Gömme tasarım vasıtasıyla bakır plakalar tuğla içerisine sabit 

bir şekilde oturtulabilecek ve yerinden çıkması gibi durumlar önlenebilecektir. Görsellerde 
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görüldüğü üzere Ekoblok klasik tuğlalarda da olan dikey silindirik boşluklara sahiptir. 

Böylece normal tuğlalarda da elde edilen ısı yalıtım katsayısı yakalanabilinecektir ve hava 

boşlukları binanın yalıtımına katkı da sunabilecektir. Ekoblok’un görsellerde de görüldüğü 

gibi sağ ve sol tarafında dikey çıkıntılar eklenmiştir. Tekdüze olan tuğla diziliminden 

kaçınılmıştır. Bu sayede Ekobloklar arası 

entegrasyon ve inşa süreci kolaylaştırılmıştır. 

 

Metal Plaka Tasarımı: 

 Tuğladan ayrı, 

takılabilir metal parçada, 

iki iletken metal plakanın, Ekoblok’un her iki tarafına da yerleştirilmesi planlanmıştır. 

Böylece tuğlanın bina içi tarafındaki ısı ve bina dışındaki ısı Peltier modüllerine doğrudan 

iletilecektir. Bunun için bir çok malzeme araştırılmıştır. Gözden geçirilen ısı iletkeni görevi 

görecek metal malzemeler arasında Alüminyum, Bakır, Demir ve Gümüş yer almıştır. Bunlar 

arasından bakırın kullanımına karar verilmiştir çünkü bakırın Isı İletkenlik Katsayısı bir çok 

metal türünden daha fazladır ve fiyatı da diğer metallere kıyasla daha ucuz olan bakırın fiyat 

performans açısından üstün olduğu sonucuna varılmıştır. Metal iletkenlerin tasarımında en 

iyi şekilde verim almaya yönelik teknikler uygulanmıştır. İç ve dış taraftaki hava ile temas 

edecek yüzey büyük bakır iletken tuğlanın yüzünün belli bir büyüklükteki alanını 

kaplayacaktır böylece yüzey alanı artırılıp  daha verimli bir 

biçimde ısı iletimi gerçekleşebilecektir. Aynı şekilde, 

Büyük bakır plakanın kalın olmamasına dikkat edilmiştir ve 

kalınlığı 1 ile 5 mm arasında olması kararlaştırılmıştır. 

Fournier Denklemi gereği havanın etki ettiği ısı metal boyu 

daha az yol alıp iletkenler ile transferi daha kolay olacaktır. 

Metal plakalar tuğlaya gömük bir tasarıma sahiptir.  

Diğer iletken parçalarda, büyük plaka ile peltierler 

temas edecek plakalar arsındaki ısı transferini Isı Boruları 

(Heat Pipe)  adındaki iletkenler kullanılacaktır. Bu 

iletkenler normal 

bir metale 

kıyasla daha farklı bir yapıya sahiptir ve alınan 

ısıyı bir çok metale göre çok daha iyi transfer 

edebilmektedir. Bu yüzden de birçok elektrik ve 

bilgisayar devrelerinde kullanılmaktadır. Isı 

borularının ardından ucuna kaynaklanmış küçük 

bakır plakalar bulunmaktadır. Boyutları 3cmx3cm 

dir. Bunlar da büyük plakadaki özellikleri 
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göstermektedir ve Peltierler ile temas edecek yapı da bunlardır. Hemen uçlarında da 

bilgisayar işlemcilerinde kullanılan termal macun kullanılıp yüzeyine eşit bir şekilde 

dağıtılacaktır. Bu maddenin özelliği ile küçük bakır plakalar ile peltier arasında iyi bir ısı 

iletimi oluşacak ve olası hava boşluklarını kapatacaktır. Bu sayede iyi bir ısı iletimi 

beklenmektedir. 

 

4. Yöntem:  

Projedeki sistemde bina duvarlarında kullanılacak çoklu termoelektrik jeneratör 

sisteminden yararlanılacaktır. Projede bina dışı ve içi arasındaki sıcaklık farkından 

yararlanılarak bina duvarlarına yerleştirmeyi öngördüğümüz sistemle elektrik enerjisi elde 

etmek ve bu enerjiyi binada kullanılan enerji sistemlerinde sarf edilen enerjinin tasarrufu 

planlanmaktadır. Yöntem olarak peltier adı verilen aygıtın soğutma ve ısıtma sistemlerinde 

kullanım şeklinin tam tersini kullanarak yani iki ucuna elektrik akımı verilince soğutması 

yerine ortamdaki ısı farkından yararlanarak elektrik enerjisi üretme özelliğini  kullandık. Bu 

yönteme aynı zamanda seebeck etkisi de denilmektedir. Seebeck Etkisi iletken bir çubuğun 

iki ucuna sıcaklık farkı uygulandığı zaman soğuk ve sıcak tarafları arasında elektrik akımı 

meydana gelmesidir. Isıl farklardan yararlanarak elektrik enerjisi üreten sistemlere 

termoelektrik jeneratör denir. Termoelektrik enerji olarak adlandırılan ısı enerjisinin tekrar 

elektrik enerjisine dönüşümü özellikle ısının atıl durumunda geri dönüşümünün yapılmadığı 

durumlarda kullanılmaktadır. Termoelektrik enerjisi; pil ve akülerin şarj edilmesinde, 

aydınlatma elemanlarının çalıştırılmasında, araçlarda yakıt tasarrufu sağlamada 

kullanılmaktadır. Bu da ısı farkından yararlanıp elektrik enerjisi üretmek anlamına 

gelmektedir. Biz de bu yöntemden yola çıkarak ekoblok isimli hem yapı malzemesi 

olabilecek hem de bunu yaparken elektrik üretecek bir proje öne sürdük. 

Koşullar nedeniyle prototipimiz fiziksel hale zamanında getirilememiştir, ancak 

prototipimize en yakın ortam ve deney düzeneği hazırlanıp peltier enerji ölçümleri 

yapılmıştır ve teorik hesaplamalarla desteklenmiştir.  

Prototipte kullanılacak Peltier türü TC - 12706. Diğer türlerle karşılaştırıldığında 

maksimum gücü daha fazla olması sebebiyle tercih edilmiştir (53.3W). Maksimum çalışma 

sıcaklıkları ve maksimum sıcaklık farkından elde edilecek voltajlar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

 
 

  

Peltier modülümüzde elde edilecek enerjinin hesaplamalarından önce tasarımını 

yaptığımız iletkenlerin ne kadar verimli bir şekilde ısı transferini yaptıklarını test etmemiz 

lazım. Bunun için ısı transferi formülü olan  Fournier Denkleminden yararlandık. Sorumuz, 
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1°C değişimde ne kadar ısı transferi yapabilme kabiliyetine 

sahip?  Denklemdeki kullanılması gereken değerler göz 

önünde bulundurulduğunda iletkenlerin yüzey alanı, 

kalınlığı, sıcaklık farkı ve  bakır, ısı borusunun ısı iletkenlik 

katsayıları bize teorik olarak yaklaşık 1°C farkta  1,697,08 

Joule ısı enerjisi geçirebildiği saptanmıştır. Bu değer ise 

normal gündelik hayatta kullanılan ısı iletkenlerinin bir çoğundan daha verimli bir şekilde 

ısı transferi olduğu gözlemlenebilir. Gerçek şu ki, teorik olarak kullanılması planlanan 

iletkenin  iyi bir şekilde ısı transfer edebildiği kanıtlanmıştır. 

 

 Peltier deneyi sonucunda ortaya çıkan sıcaklık farkı, voltaj ve akım güç tablosuna 

baktığımızda açık bir şekilde iki taraf arasındaki sıcaklık farkı artışında doğru orantılı olarak 

elde edilen voltaj, akım ve watt enerji artışı göstermektedir. Ancak Sıcaklık farkı 60°C’yi 

geçtikten sonra bu değerlerde azalma görülmektedir. Bunun sebebi iki tarafta uygulanan 

ısının belli bir müddetten sonra birbirine etki 

etmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. 

Dışarısının -22°C ve içerisinin de +26°C 

olduğu bir ortam farz edildiğinde, tabloya göre 

sıcaklık farkı 48°C olduğunda anlık elde 

edilecek watt 2,49 değerindedir. Çok az ve 

verimsiz gözükmektedir. Fakat bu sadece bir 

Peltier modülünden elde edilen güçtür. 

Ekoblok’ta toplam 3 peltier yerleştirme yeri 

bulunmaktadır. Ekoblokların tuğla başına 

ürettiği güç 7.47 watt civarıdır. Böyle bir 

teknoloji sayesinde, sıcaklık farkının oluştuğu 

zaman ve ortamlarda yaklaşık ¼ oranında her 

ay kullanılan KW’tan tasarruf edilebilecektir.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

     Peltier bilinen bir malzeme olmakla birlikte, projemizde bu malzemenin inovatif 

kullanımı sonucunda yeni bir enerji üretimi için bir  sistem oluşturulması planlanmıştır. 

Normalde klimalarda kullanılan bu malzeme sıcaklık farkından enerji üretecek yeni bir 

sistemin ana parçası haline getirilmiştir. Peltierle üretilen bir tuğla sistemi kullanılarak 

normalde faydalanılmayan yüksek sıcaklık farkları sistemin avantajı haline gelerek 

sürdürülebilir ve temiz enerji üretimi imkanı oluşturacaktır. Peltierin kullanıldığı ısıtma ve 

soğutma sistemleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Peltier kullanılarak çeşitli enerji 

üretim yöntemleri önceden önerilmiş olsa da hava sıcaklığı farkının yüksek olduğu 

ortamlarda peltier sayesinde enerji üretmeyi hedefleyen bir tuğla tasarımı yeni bir 

yaklaşımdır. 

 

6. Uygulanabilirlik: 
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Prototipi oluşturulan Ekoblok projesi; yaşam, çalışma vb. alanlarda yapı tuğlası 

olarak kullanılması planlanmıştır. Sahip olduğu yalıtım ve enerji üretme özelliği de tercih 

edilebilirliğini arttıracak bir etken olarak ele alınabilir. Bu tuğla, gelecek şartlar 

düşünüldüğünde bir ticari ürün olması açısından büyük potansiyele sahip, aynı zamanda da 

topluma ve doğaya büyük katkı sağlamak gibi bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor. 

Uygulanabilirlik alt başlığında mevcut risklerin en belirgini ise, fiyatının normal tuğlalardan 

daha fazla olabileceğidir. Bir evin ihtiyacı için belirli bir yüzeyin kaplanması yeterli 

olacaktır. Elektrik üretim kazancı düşünülerek tuğlaların fiyatı değerlendirilebilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

*Aşağıda belirtilen maliyet tablosu seri üretim için gerekli tüm ihtiyaçları kapsamaktadır. 

Tuğla birim fiyatları seri üretimde çok uygun olacaktır.  

Ürün Birim Fiyat Adet Maliyet 

Peltier®TEC1- 

12706 

29.90₺ 15 448.5₺ 

QuickCool QG-

SHP-D4 Isı Tüpü 

(Heat Pipe) 

73.42₺ 6 440.52₺ 

Özel Tasarım Tuğla 20₺ 5 100₺ 

Tuğla Kalıbı 600₺ 1 600₺ 

Bakır Plaka 269.04₺ 1 269.04₺ 

Hadron Hd254 

Termal Macun 

12.39₺ 1 12.39₺ 

Toplam 1870.45₺ 

 

Yapılan Çalışma 

 

Hafta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Literatür taraması                 

Ön çalışmalar                 

Mühendislik Hesaplamaları                 

Malzeme seçimi                 

https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/tec1-12706-peltier-sogutucu-termoelektirik-sogutma-12v-92w_pdp_588041247
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/tec1-12706-peltier-sogutucu-termoelektirik-sogutma-12v-92w_pdp_588041247
https://www.conrad.com/p/quickcool-qg-shp-d4-100-mn-heat-pipe-07-kw-x-l-4-mm-x-100-mm-182536?WT.srch=1&vat=true&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping
https://www.conrad.com/p/quickcool-qg-shp-d4-100-mn-heat-pipe-07-kw-x-l-4-mm-x-100-mm-182536?WT.srch=1&vat=true&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping
https://www.conrad.com/p/quickcool-qg-shp-d4-100-mn-heat-pipe-07-kw-x-l-4-mm-x-100-mm-182536?WT.srch=1&vat=true&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping
https://urun.n11.com/diger/010-mm-bakir-levha-010-mm-x-650-mm-x-1000-mm-P469466300
https://www.hepsiburada.com/hadron-hd254-buyuk-siringa-gri-termal-macun-p-HBV000003WQ9Z?magaza=KIPRIZCI%20ELEKTRON%C4%B0K&wt_gl=cpc.6802.shop.elk.it-ssc&isFashion=true&gclid=EAIaIQobChMIoq7Pv7GI8QIV8AyLCh10dQpSEAQYASABEgLB4_D_BwE
https://www.hepsiburada.com/hadron-hd254-buyuk-siringa-gri-termal-macun-p-HBV000003WQ9Z?magaza=KIPRIZCI%20ELEKTRON%C4%B0K&wt_gl=cpc.6802.shop.elk.it-ssc&isFashion=true&gclid=EAIaIQobChMIoq7Pv7GI8QIV8AyLCh10dQpSEAQYASABEgLB4_D_BwE
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Deney düzeneklerinin incelenmesi                 

Rapor Yazımı                 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef aldığı kitle geniş bir alanı, hemen hemen tüm inşaat sektörünü kapsar 

iken problem kısmında belirtilen bölgelerde ve koşullardaki binaların yapımında 

kullanılabilecek bir ürün olması hedeflenmektedir. Yani geniş bir kullanım alanına sahip 

olduğundan projemiz, neredeyse tüm yapısal projelerde kullanılabilir. Fakat ekoblok’un 

kullanılabileceği çok spesifik ve etkili yerler de var. Örnek vermek gerekirse, nükleer 

fabrikalar veya fabrika bacaları gibi ısı farkının gerçekten gözle görülür şekilde fazla olduğu 

yerlerde kullanılması peltierin neredeyse tam kapasitesinde çalışmasını sağlayacaktır. 

  

 

9. Riskler 

 Projenin en büyük riski, tuğlanın içine entegre edilmiş peltierin bozulmasıdır. Bu risk 

ne kadar düşük olsa bile yine böyle bir durum olağan. Tuğlamız, sorun anında peltierin 

değiştirilmesi veya dışarıdan kolayca yönetilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bir 

başka olası risk ise aşırı derecede ısıların temas etmesi durumunda, peltierin iki tarafı 

arasında ısı alışverişi olması efektivliğini azaltır ve verimde bir düşüş etkisi yaratır.  
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https://www.hepsiburada.com/vatan-tugla-pm-HB00000GXH70 

https://www.electrical4u.com/seebeck-effect-and-seebeck-coefficient/ 

https://www.boydcorp.com/resources/temperature-control/best-heat-transfer-fluids.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OR8u__Hcb3k 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890418304801 

https://scienceimproved.com/how-to-generate-electricity-thermoelectric-

generator/#:~:text=A%20thermoelectric%20Peltier%20module%20generates,easy%20way

%20to%20generate%20electricity! 
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