
1-PROJE ÖZETİ 

Günümüzde afetler oluşum nedenlerine göre beş grupta sınıflandırılmıştır: Biyolojik, jeofizik, 

meteorolojik, klimatolojik ve hidrolojik kökenli afetler (Türkeş ve Deniz, 2010). 

Doğal afetler içerisinde klimatolojik ve meteorolojik afetlerin yenilenme sıklığı ve etkisi 

oldukça fazladır. Hatta dünya genelinde afetlere bakıldığında bu tür afetler toplam afetlerin 

%80’ini oluşturur. Fırtınalar, taşkınlar ve seller, doğal afetlerin sırasıyla %28 ve %37’sini, 

birlikte ise %65’ini oluşturur (WMO, 2006).  

Biz de takım olarak projemizde hem ülkemiz genelinde hem de dünya genelinde son yıllarda 

daha da artan fırtınaların yarattığı sorunlardan biri olan çatı uçmalarını ele aldık. Projemizde 

Bernoulli İlkesini günlük hayatımıza uyarlayarak çatı uçmalarını engelleyebilecek bir prototip 

geliştirdik. Projemizde çatıya koyduğumuz anemometre ile rüzgârın hızını ölçtük. Rüzgârın 

hızının saatte 60km ( rüzgar fırtınası olarak nitelendirilen alt sınır) üzerine çıkması halinde 

yanlardaki panelleri içe katlanmasıyla çatı altında bir hava akımı oluşturduk. Bernoulli 

İlkesine göre hareket halindeki akışkanlar farklı kesitlerden geçerken farklı hızlara sahip olur 

ve farklı basınç uygular. Akışkanların hızı arttıkça uyguladıkları basınçları düşer. Çatının 

altında alçak basınç, üstünde ise yüksek basınç oluşacağından dolayı çatının uçması 

engellenmiş olur 

 

2-PROBLEM/SORUN  

Doğa kaynaklı, insan hayatını olumsuz etkileyen yıkıcı olaylara afet denilmektedir. İnsanların 

doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve alınacak tedbirler doğal afetlerin önlenmesi, 

zararlarının azaltılması yönünden önemlidir. Klimatolojik ve meteorolojik afetlerin dünya 

genelinde afetler içerisinde %80 paya sahip olduğu bilinmektedir. 

Afet boyutundaki fırtınalar ayrıca orta enlem ve tropikal siklonlara; gök gürültülü fırtınalara 

ve hortumlara, ağaçların devrilmesine; binaların çatılarının, ağaçların, arabaların hatta evlerin 

parçalanıp uçmasına; kıyı yapılarının ve deniz araçlarının zarar görmesine; gemilerin 

batmasına, kara, deniz ve hava ulaşımının engellenmesine; tarımsal ürün kaybına, hatta can 

kayıplarına yol açar. 

Rüzgârın 55 km/saat ve üzeri hıza ulaşması ile oluşan hava hareketine fırtına denir 

(Ertürkmen 2006). Fırtına başta deniz taşımacılığı olmak üzere, kıyılarda su baskınlarına, iç 

bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca basması diye tabir edilen soba dumanının 

mekân içerisine dolması sonucu karbon monoksit zehirlenmesine yol açmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçülmüş saatlik maksimum rüzgâr hızı ve yönü verilerine 

göre Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde fırtına görülmektedir. Çatı Sanayici ve İş 

Adamları Derneği (ÇATIDER) verilerine göre  Türkiye’de geleneksel yöntemlerle yapılmış 

yaklaşık 7 milyon çatı bulunduğu ve  bunların önemli bölümünün, lodos gibi şiddetli fırtınada 

uçma riski taşıdığı belirtilmiştir. 

Biz de sorun olarak çatı uçmalarını ele aldık. Fırtınalarda çatı uçmalarından kaynaklanan can 

ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçladık. 

 



3-ÇÖZÜM   

Bernoulli ilkesine göre: 

Bir borudan akan akışkan, borunun farklı kesitlerinde farklı hızlarda akar. Akışkanlarda 

süreklilik ilkesine göre bir boruda akan akışkanın hızı, borunun kesitinin daraldığı yerde 

artmaktadır. 

 

Farklı kesit alanlarında ideal akışkanın basıncının nasıl değiştiğini açıklayan ilkeye Bernoulli 

prensibi denir. 

 

Bernoulli ilkesine göre akışkanın hızı ile basıncı arasında ters orantı vardır. Yani akışkanın 

hızının arttığı kesitte basınç azalır, hızın azaldığı kesitte basınç artar. 

V3 > V2 > V1 ise P1 > P2 > P3 olur.                          

 

Bernoulli ilkesi günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır. Uçak kanatlarının tasarımında 

bu ilişkiden doğan basınç farkından yararlanılmıştır. Uçak kanadının kaldırma etkisi 

yaratmasındaki püf nokta, kanadın üst tarafındaki dışa doğru bombeli tasarımıdır. Kanadın 

tasarımı sayesinde hava üst kısımda daha çok yol kat eder. Bunun sonucu olarak hava üstte 

hızlı, altta ise yavaş akar. 

 

 

Uçak hareket ettiğinde Bernoulli prensibine göre laminer akış halinde olan hava, kanadın üst 

tarafında alçak alt tarafında ise yüksek basınç oluşur. Oluşan bu basınç farkı sayesinde uçak 

yukarı doğru itilir. 

Çalışmamızda uçağın kanadını iterek uçağın havalanmasını sağlayan bu ilkeyi tersine çevirip 

çatıların altında alçak basınç üst tarafında ise yüksek basınç oluşmasını sağlayarak çatının 

uçmamasını amaçladık. Bernoulli İlkesini günlük hayatımıza uyarlayarak çatı uçmalarını 

engelleyebilecek bir prototip geliştirdik. Projemizde çatıya koyduğumuz anemometre ile 

V3 > V2 > V1 ise P1 > P2 > P3  



rüzgârın hızını ölçtük. Rüzgârın hızının saatte 60km ( rüzgâr fırtınası olarak nitelendirilen alt 

sınır) üzerine çıkması halinde yanlardaki panelleri içe katlanmasıyla çatı altında bir hava 

akımı oluşturduk. Çatının altında alçak basınç, üstünde ise yüksek basınç oluşacağından 

dolayı çatının uçması engellenmiş oldu. 

 

4-YÖNTEM 

Projeye maket evin yapılmasıyla başlanmıştır. Maket evin yapımında abeslang çubukları 

kullanılmıştır. İlk aşamada çatı oluşturulmuş ama eve sabitlenmemiştir. 

 

Resim 1: Prototipimizin ilk aşaması olan ev maketi yapımı. 

  

Resim2: Mekanik aletlerin takılması 

 

Resim3: Şeffaf panellerin çatı etrafına yerleştirilmesi (paneller kapalıyken) 

 



Resim4: Şeffaf panellerin içe katlanmış hali 

           Projemizin prototip hali yukarıdaki gibidir. Çatımızın günlük hayatta yapım aşamaları 

aşağıdaki gibidir: 

1. Çatı yapım aşamasındayken çatının binaya bağlantıları açık bırakılır. Çatının dört bir 

tarafına kapakları yerleştirmek için çatıyla bina arasında boşluk bırakılır. 

2. Bırakılan boşluklara kapakların menteşe görevini görecek rulman yatakları, 

transmisyon mili motoru ile beraber monte edilir.  

3. Aradaki boşluk kadar mesafeye kanatlar yerleştirilir.  

4. Çatıya anemometre yerleştirilir.  

5. Motorların enerjisi için elektrik panosu oluşturulur ve panoya enerji getirilir. 

6. Motorlar elektrik panosundaki sigortaya bağlanır. 

7. Motor bağlantıları kontaktörün çıkışına bağlanır. 

8. Anemometreyle kontaktörün bağlantısı yapılır. 

 

Çatımız gerçekte de prototipimizdeki çalışma mantığıyla çalışacaktır. 

Anemometredeki değer fırtınalı günlerde rüzgâr hızının artmasıyla saatte 60 km’yi 

gösterdiği anda elektrik motoru çatıya yerleştirilmiş olan kapakların içe doğru 

kapanmasını sağlayacaktır. Çatıyla da bina arasında oluşan boşluktan hava geçerken 

BERNOULLİ ilkesine göre havanın hızı artıp basıncı düşecektir. Çatının üst tarafında 

yüksek basınç alanı alt tarafında da alçak basınç alanı oluşacaktır. Bu sayede çatının 

uçması engellenmiş olacaktır. 

 

5-YENİLİKÇİ (İNOVATİF )YÖNÜ 

Günümüzde küresel ısınmanın etkileriyle beraber fırtına sıklığı ve yıkıcı etkileri artmıştır. Bu 

etkilerden en sık görülenler arasında çatı uçmaları bulunmaktadır. Çatıların projelendirme, 

yapım veya bakım süreçlerinde; çatı projesinin yapılmaması, yapım tekniklerine uyulmaması, 

standart dışı malzeme kullanılması veya yapım işlerinin bilgisiz, yetersiz ve belgesiz kişilere 

bırakılması durumunda yapılar riske açık hale gelmektedir. Bernoulli ilkesini tüm standartları 

karşılayan çatılara uygulayarak gelecekte daha dayanıklı ve güvenli çatılar tasarlanabilir. 

 

6-UYGULANABİLİRLİK   

Ülkemizde yapılan çatılarda maliyeti düşürmek adına standartlara uymayan çatılar yapılmakta 

ve bu durum ilerleyen süreçte çatı uçmalarından dolayı daha çok can ve mal kaybına sebep 

olmaktadır. Başlangıçta düşürülen maliyet daha çok artmaktadır. Bu sebeple projemiz ilk 

etapta maliyetli gibi görünse de standartlara uyulduğunda dayanıklılık ve kullanım süresi 

düşünüldüğünde çağa uygun ve uygulanabilirdir. 

Projenin laboratuvar ve saha çalışmalarını üniversiteler, mühendisler, inşaat sektörü gibi 

alanında uzman kişiler yaptığında kullanılabilirlik daha da artacaktır. Günümüzde akıllı evlere 

duyulan ilgiyi ve çok katlı binaların artışını da düşünürsek uçmayan çatı tasarımımız ihtiyaca 

uygun olduğundan ticari alanda ilgiyle karşılanabilir. 

 



7-TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMANLAMASI 

100  m² lik bir evin çatısının projemize uygun şekilde üretilmesi durumunda tahmini maliyet 

tablo 1’de verilmiştir. Bu maliyetler alanında uzman kişilere başvurularak oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Gerekli malzeme fiyatları ve tahmini toplam maliyet bilgileri 

Malzeme Adı Miktar Tahmini Fiyat(TL) 

Redüktörlü 0,50 Kw 

Elektrik Motoru 

4 Adet 4500  

Transmisyon Mili 40 metre 800 

Rulman Yatak 12 adet 1200 

Anemometre 1Adet 750 

Elektrik Panosu 

20 A’lik Sigorta 

3 KA ‘lik Kontaktör 

Kablo 

1 Adet 

 

 

Yeterli Miktarda 

1500 

Metal Sac (1m x 2m x 2 

mm) 

20 Adet 7600 

İşçilik  2500 

TAHMİNİ TOPLAM 

MALİYET 

 18.850 

 

 

Proje Takvimi 

                                                             AYLAR 

İşin Tanımı 15-31 

EKİM 

 

1-30 

KASIM 

1-15 

ARALIK 

15-23 

ARALIK 

1 OCAK-

14 

ŞUBAT 

15 

ŞUBAT-

30 

MART 

6-25 

HAZİRAN 

Ekibin 

oluşturulması 
X       

Literatür 

taranması 
 X X X X   

Proje 

malzemesi 

temini 

 X X     

Tasarımın 

yapılması ve 

veri analizi 

  X X X X  

Proje detay 

raporunun 

yazılması 

  X X X X X 

 



8-PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ(KULLANICILAR) 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde 

kayıtlı toplam konut sayısı eylül sonu itibarıyla 38,4 milyona ulaştı.(Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programı,2020:338)Bu verilere dikkate alındığında büyük bir kullanıcı potansiyeli 

bulunmaktadır. Projemiz bütün insanlığın yararlanması için tasarlanmıştır. 

 

9-RİSKLER 

Okulumuz imkânlarıyla ürettiğimiz prototipimiz maliyet açısından fazla bir meblağ 

tutmamasına karşılık, gerçek çatılar üzerinde uygulaması fazla gelmesi artı bir maliyet 

çıkartarak bir risk oluşturabilir. Ancak uzun vadede çatı uçmaları sonucu ortaya çıkan zararlar 

ilk aşamada ortaya çıkan maliyeti tolere edecek düzeydedir. Bu durumun malzeme 

bilimcilerle araştırılıp olumlu sonuçlar alınacağı öngörülmektedir. 

 

10- PROJE EKİBİ 

TAKIM DANIŞMANI: HAKAN ÇELİK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi 

 

Okul Tecrübe Durumu 

Hakan ÇELİK Yazılım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır. 

Seval ERYILMAZ Yazılım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır 

Hatice GİRGİN Yazılım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır 

Nisa Nur AKMEŞE Yazılım-Tasarım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır 

Öykü SAYDAM Yazılım-Tasarım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır 

Serra SEVİM Yazılım-Tasarım Göbel Şehit Nusret 

Kula Ortaokulu 

Tübitak projeleri 

alanında çalışma 

yapmaktadır 

Gökhan ÇELİK Elektronik Göbel Şehit Nusret 

Kula İlkokulu 

Tecrübesiz 
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