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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemiz kuzey yarım kürede orta kuşakta bulunması sebebiyle her mevsimin 

yaşandığı bir yerdir. Özellikle iç ve doğu kesimleri görülen karasal iklim sebebiyle kış 

aylarında yoğun kar yağışı almaktadır. Kar yağışının yoğun gerçekleştiği bölgelerde çatılara 

biriken kar çatı çökmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca çatılara biriken karın kayması ve 

çatılarda oluşan sarkıtların düşmesi can ve mal kayıpları oluşturmaktadır. Projemizle kar 

yağışının yoğun gerçekleştiği bölgelerde çatılarda kar birikmesi sonucu meydana gelen çatı 

çökmeleri ve kar kaymaları engellenmesi hedeflenmiştir. Böylece meydana gelebilecek can ve 

mal kayıpları engellenebilecektir. Çatı kaplama malzemeleri yapılırken içerisine döşenecek 

olan rezistanslar sayesinde açığa çıkan ısı enerjisi çatının kar tutmasını engelleyecek. Çatıya 

konulan sensörlere kar yağışı algılanarak sistem aktif hale gelecek. Böylece gereksiz elektrik 

sarfiyatının önüne geçilecek. Elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerji sistemi ile 

karşılanacaktır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yoğun kar yağışı meydana gelen bölgelerde çatılarda biriken kar, çatı çökmelerine 

sebep olmaktadır. Ayrıca karın erimeye başlaması ile çatılardan kar kaymaları, sarkıt 

oluşumları meydana gelmektedir. Bu durum can ve mal kaybı oluşturmaktadır. Çatı 

temizlemek için çatıya çıkan insanların kayıp düşmesi sakatlıklara ve ölümlere sebep 

olmaktadır.  

 

 
                Görsel 2.1: https://cagingazetesi.com.tr/gundem/kar-catilari-cokertti-156203 

https://cagingazetesi.com.tr/gundem/kar-catilari-cokertti-156203
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Görsel 2.2: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/catidan-dusen-kar-kafenin-catisini-cokertti-

olu-ve-yaralilar-var-1229341 

 

3. Çözüm  

   Çatı kaplama malzemeleri (ısıyı iletebilmesi için sac olmalı) yapılırken içine döşenen 

rezistans teli (Ni-Cr) üzerinden geçen elektrik akımını ısıya dönüştürecek, sac üzerindeki 

sıcaklığın sıfırın ( suyun donma noktası ) üzerine çıkmasını sağlayacak. Donma noktasının 

üstünde bir ısı oluştuğu için çatıya düşen kar taneleri eriyecektir. Böylelikle çatılarda kar 

birikmesi engellenmiş olacak ve kar birikmesinin oluşturduğu olumsuzluklar ortadan 

kalkacaktır. Sistemin aktif olması için Arduino için kar/yağmur damlaları algılama sensörü 

kullanılacaktır. Sensörler kar yağışını algılayarak rezistanslar aktif olacaktır. Ardunino 

kar/yağmur sensörü bağlantı şeması görsel 3.1 de gösterilmiştir. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 Görsel 3.1 Yağmur Sensörü Arduino Bağlantı Şeması 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/catidan-dusen-kar-kafenin-catisini-cokertti-olu-ve-yaralilar-var-1229341
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/catidan-dusen-kar-kafenin-catisini-cokertti-olu-ve-yaralilar-var-1229341
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Sistem enerji ihtiyacını çatıya ya da uygun görülen bir yere kurulan güneş enerji sisteminden   

karşılayacaktır. Böylece sistem kendi kendine yetebilir halde olacaktır. Enerjinin sürekli 

sağlanabilmesi için enerji pillerde depolanacak ve buradan enerji kullanılacak. 

 

4. Yöntem 

Karın yağışını algılayacak Arduino için kar/yağmur damlaları algılama sensörü 

modülüyle rezistanslar aktif olacaktır. Rezistansların elektrik ihtiyacı ise çatıya yerleştirilecek 

güneş panelleri ile sağlanacaktır. Kar yağışı sırasında panellerin kapanması nedeniyle 

oluşabilecek enerji kesintileri için enerji pillerde depolanacaktır.  Bu sayede enerjide 

süreklilik sağlanacaktır. Enerji güneşten elde edildiği bütçeye herhangi bir yük getirmeden kar 

birikmesi engellenecektir. 

 

 

 

                                     Görsel 4.1: Sistemin Uygulanmış Hali 
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                              Görsel 4.2. Rezistansların Çatı Malzemesine Döşenmesi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada çatı oluklarına ve çatılara monte edilen malzemelerle kar birikmesi ve sarkıt 

oluşmasını engellemeye yönelik ürünler bulunsa da bu ürünler sonradan kablo döşeme 

şeklinde olmaktadır. Açıkta bulunan bu ürünler güneş ışınlarından ve günlük sıcaklık 

değişimlerinden etkilenmektedir. Ayrıca uygulama alanı itibariyle çatının sadece bir 

bölümüne uygulanmaktadır. Enerjisini elektrik şebekesinden karşıladıkları için çok fazla 

enerji gideri olmaktadır. Bizim tasarladığımız üründe çatı malzemesi içine rezistans döşendiği 

için çatının tamamının kar tutması engellenmekte ve hava koşullarından etkilenmemektedir. 

Sistem için gerekli enerji yenilenebilir kaynaklardan (güneş enerjisi) karşılandığı için hem 

sistemin enerji maliyeti olmamakta hem de sistemin karbon emisyonu sıfırdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5.1: Piyasa Ürünleri Uygulaması 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz ticari amaçla satışa sunulabilmesi için öncelikle üretim hattı kurulmalıdır. Bunun 

için yatırım yapacak bir üretici bulunduktan sonra hemen piyasaya sürülebilir. Piyasadaki 

ürünlerle karşılaştırıldığında son derece ekonomik olmaktadır. Aynı anda hem çatı 

kapatılmakta hem de çatı rezistans sistemiyle döşenmiş olmaktadır. Böylece ikinci bir 

rezistans sistemi maliyeti oluşmamaktadır. Mevcut sistemlerde çatının sadece bir bölümü 

kapatılmakta ve çatının bir bölümünde kar erimekte. Bu sistemde ise çatı tümüyle kaplandığı 

için tüm alanın kar birikmesi önlenmektedir. Çatı malzemesine rezistans döşendiği için çere 

şartlarından etkilenmemekte uzun ömürlü olmaktadır. Enerji gideri ise piyasadaki sistemlere 

göre çok daha az olmakla beraber güneş enerjisinden yararlanıldığı için karbon emisyonu sıfır 

olmaktadır.  

Projemize benzer ürün bulunmakla beraber, benzer ürünler çatı üzerine serilen kablo 

sistemlerinden oluşmaktadır. Doğrudan çatı malzemesine uygulanan ürün bulunmamaktadır. 

Alternatif ürünlerin m2 100 TL’den başlamaktadır. Kablolar yurtdışı menşeli oldukları için 

metre fiyatları 1 dolardan başlamakta 30-40 dolarlara ulaşmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti 400 TL ile 800 TL arasında olması beklenmekle birlikte 

tabloda piyasadan alınabilecek yaklaşık malzeme fiyatları verilmiştir.   

  Tablo 7.1: Tahmini Maliyet Tablosu 

Tablo 7.2: Proje Zamanlama Tablosu 

  

S.NO Adı Miktarı 
Birim 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyat 

1 Yağmur ve Kar Algılayıcı Modül (Sensör) 1 20 TL 20 TL 

2  Mini güneş paneli 2 100 TL 200 TL 

3 
3.7           V 1S Lipo Batarya-Pil 1100 mAh 25C 

1 

1 125 TL 125 TL 

4 Direnç Rezistans Teli- Isıtıcı Tel 0,1 mm 1 55 55 TL 

5 Çatı Sacı 1m2 1 50 TL 50 TL 

6 Ev maketi  1 150 TL 150 TL 

TOPLAM MALİYET        600TL 

İŞİN TANIMI 
OCA

K 

ŞUBA

T 

MAR

T 

NİSA

N 

MAYI

S 

HAZİ

RAN 

TEM

MU

Z 

Literatür taraması X X X     

Veri taraması X X X     

Proje ön raporu hazırlama  X X     

Proje detay raporu hazırlama     X X   

Uygulama tasarım ve üretimi      X  

Uygulamanın test aşaması      X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

   Projenin hedef kitlesi yoğun kar yağışının gerçekleştiği ve karın uzun süre erimediği 

bölgelerde bulunan tüm kamu ve şahıs binalarıdır. 

 

9. Riskler: 

 

10. Proje Ekibi:  

Proje Yöneticesi: Adem KAYA 

Ekip Üyeleri: Yusuf Zeki AYAN, Samet BAŞER 

Takım Şeması 

Adı Soyadı Görevi Okul Bölüm Sınıf 

Yusuf Zeki 

AYAN 
Teknik- Tasarım 

Havza İmam Hatip 

Ortaokulu 
Yok 6 

Samet BAŞER Teknik- Tasarım 
Havza İmam Hatip 

Ortaokulu 
Yok 6 

 

R
İS

K
L

E
R

 

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

• Piyasadaki diğer 

ürünlerle rekabet  

• Elektrik üretiminde 

meydana gelen aksamalar 

ve pillerde depolanan 

enerjinin yetersiz kalması 

• Rezistansların bağlantıları 

arasında meydana 

gelebilecek kopukluklar 

• Sensörlerin yağışı 

algılamada 

gecikmesi ve 

sensörlerin üstünün 

kapanması 

• Yoğun kar yağışı 

durumunda sistemin 

yetersiz kalması 

Ç
Ö

Z
Ü

M
 

• Maliyet fayda analizi ile 

yapılacak pazarlama 

stratejisiyle piyasada 

kolaylıkla yer edinebilir. 

• Sistem ayrıca elektrik 

şebekesinden de elektrik 

alabilecek şekilde 

yapılacak. 

• Pillerin durumu 

yazılımsal olarak kontrol 

edilecek. 

• Üretim hattından indikten 

sonra ürün kontrolü 

yapılacak arızalı ürünler 

piyasaya sürülmeyecek. 

• Sistemdeki arızaları ve 

bağlantı hatlarını 

bulabilecek yazılımsal 

destek ürünleri 

kullanılacak. 

• Sensörler belirli 

aralıklarla 

kontrolleri 

yapılmalı. 

• Yazılımsal olarak 

kar yağışı miktarına 

göre rezistansların 

ürettiği ısı şiddeti 

ayarlanmaktadır. 
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11. Kaynaklar  

1. https://www.tamyuksel.com/hizmetDetay478c.html?id=430&kategori=kar-buz-eritme-

sistemleri 

2. https://www.samm.com/product/81/frostop-black-cati-kar-buz-eritme.html 

3. https://cagingazetesi.com.tr/gundem/kar-catilari-cokertti-156203 

4. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/catidan-dusen-kar-kafenin-catisini-cokertti-olu-ve-

yaralilar-var-1229341 

5. https://beyogluakademi.blogspot.com/2020/05/yagmur-sensoru-ozellikleri-raindrop.html 
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