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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Binanın  çatı yapısı,  üzerine  düşen  bütün  suyu  2  farklı  yere  konumlanmış  haznelere 

dolduracak  şekilde  tasarlanır. Çatı, suyu emmeyecek ve akışını engellemeyecek cam 

kiremitlerden oluşur. Böylece sistemde güneş enerjisi de kullanılır. Çatı haznelerinde belirli   

bir   seviyeye   kadar  biriken  su,  hazne içinde bulunan mazgallar ile arıtılır ve sisteme zarar 

verecek atıklar tutulmuş olur. Salınan su bina  etrafını  saran  boruların  içinde -haznede 

birikmesinden dolayı yüksek basınçla- dolaşmaya  başlar.  Boruların  içine  yerleştirilen  ve  

döndükçe  enerji  üreten, Pelton Türbinin fiziksel yapısına sahip -yorulmaması için tek parça 

üretilmiş- çarklar, akan suyun  debisiyle  beraber   dönmeye  başlar. Çarklar direk jeneratöre 

bağlanmak yerine araya bir dişli yerleştirilir ve verim arttırılır. Araya yerleştirilen dişli sayısı 

arttırabilir ve yağlama gibi işlemleri yapıldıktan sonra enerji ihtiyacı inanılmaz derecede 

giderilir. Aynı zamanda bağlandığı motorun iç direncinden ötürü kaybolan enerji (enerjinin 

%45i motor içinde kaybolur, mekanik ,manyetik ve elektriksel etkilerden dolayı), motorun 

mekanik yapısı basitleştirilerek geri kazandırılır. Çarkların  hareketi  ile  oluşturulan  enerji 

jeneratör ve bataryalar aracılığı ile  depolanır. 

     PPRC (Polipropilen Random Copolimer)  özelliklerine sahip ancak projeye özel 

tasarlanmış borular yere  dik  olacak  klasik  bir  şekil  yerine  bina  etrafında   hesaplanmış  

bir eğimle  farklı  şekillerde  dolaşır. Bunun  asıl  amacı  boru  uzunluğunu  arttırarak  çark 

sayısı  ve  verimi arttırmaktır. Dik inmez ise su yavaş akar hipotezine karşı suyun çatı 

haznelerinden yüksek hızla salınması gösterilebilir. Boruların  farklı  yapı, renk gibi 

özelliklerde  olması  da  mimarlar  için  bir  nimet  olarak  özgün, yenilikçi  eserler  ortaya  

çıkarır. Aynı   zamanda   su   geçtikçe  tasarımdan  ötürü  borulardan melodiler duyulur.  

Yolculuğunu tamamlayan su yer altına yerleştirilen su deposunda toplanarak kullanıma hazır 

bir halde bekletilir. Depolanan su arıtmayla içme suyuna da dönüştürülebilir. Sistem, hafif, 

ufak materyaller ile oluşturulduğundan montaj kolaylığı sağlanır. Daha mekanik bir yapısı 

olduğundan özel yazılım gerektirmez. [1] 

 
2. Problem/Sorun: 

      Yeraltı kaynakları yetersiz, gelişmemiş ülkelerin sefalet içinde kaderlerine mahkum 

edilmesi ve ihtiyaçlarında dışa bağımlılıkları giderek artıyor. Hayatta kalma mücadelesi 

verilen coğrafyalarda değişen düzene ayak uyduramamak maalesef hüsranla sonuçlanıyor. Bu 

düzende söz sahibi olabilmek teknoloji ve bunu çalıştıracak enerji ile mümkün. Teknoloji 

sürekli gelişiyor ancak sınırlı olan enerji kaynakları aynı hızla azalıyor. Ayrıca bu zararlı 

kaynakların oluşturduğu atıklar sadece insanları değil bütün canlıları etkiliyor. Bir döngü 

içinde bulunan doğa ve biz, biri birimize zarar verdikçe o kadar etkileniyoruz. 
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       Alternatif kaynaklar için çalışmalar yapılıyor ancak yüksek maliyetli ve az verimli 

olduğundan tercih edilmiyor. Güneş paneli ve Projem kıyaslandığında, panelin doğaya tek 

yararı ona zarar vermemesi. E-HES ise doğaya zarar vermemekle birlikte depoladığı su ile 

betondan geçilemeyen şehirlerimizde onu besliyor. İki sistem aynı yapı içerisinde de cam 

kiremitler sayesinde buluşuyor.  

      Projede kullanılan yöntem ve malzemelerden ötürü diğer alternatif enerji seçeneklerine 

kıyasla çok ucuz ve uygulanabileceği saha çok geniş. Kısaca artan çevre kirliliği, küresel 

ısınma, enerji açığı, bireysel ve toplumsal ekonomik refah, karbon salınımı azaltılması vb. 

onlarca probleme çoklu dalda çözüm üretmeyi amaçlıyor. Buzullarda kalan birçok virüsün 

olduğunu biliyoruz. Eriyen buzullarla birlikte açığa çıkan virüsler, su seviyesinin 

yükselmesiyle değişen dengeler, çoğu hayvan türünün yaşam alanlarının değişmesi sonucu 

adaptasyon sürecinde yok olması gibi birçok probleme de enerji üretmek için göz yumuluyor. 

Projem dolaylı yoldan insan sağlığından doğal dengeyi düzeltmeye kadar birçok etki 

barındırıyor. [1]  

 

3. Çözüm  

    Problemi kökten çözmenin, bu tarz proje önerilerinin değerlendirilmesi ve uygulanması, 

alternatif kaynaklara sonuna kadar yatırım yapılması olarak görüyorum. Toplumun pandemi 

süreci nedeniyle de ekonomik sıkıntı içine girmesi, sürekli evde olunduğundan elektrik, su 

gibi kaynakların normalden fazla kullanılması durumlarına karşı evlerinde E-HES olsaydı en 

azından su ve elektriğe ödenen faturalar ve şebekenin üretim yükü hafiflerdi. Bu üretim ve 

depolamayı gerçekleştiren E-HES, doğaya zarar vermeden İstanbul gibi merkezlerin yoğun 

yağış altında trafik, su baskınları, kanalizasyon taşması vb. problemlerine çözüm üretiyor. 

Olağandışı bir durumda elektrik kesilmesine karşıda her yapının belirli bir süre kendi kendine 

yetebilmesi sağlanıyor. Böylece her ailenin sistemin parçası olması bir çığ etkisi yaratarak 

ülkenin enerji ithalatını azalatacaktır. Enerji ve Su üretim, depolanmasında rol oynuyor. 

Görmeye alışık olduğumuz borular yerine bu sistem için özel olarak tasarlanmış borular 

binaların etrafında farklı şekillerde dönecek ve ilgi çekecektir. 

    Projede verimin en büyük etkeni olan türbinin doğru seçimiyle çözüme bir adım daha 

yaklaşmış olacağız. Projem için pelton tipi türbinin en uygun tip olduğuna karar verdim; [2] 

Tablo (1) Pelton türbininin maksimum verimlilik ve sabit akış hızında tasarım 
parametreleri 

Hg (m) Pto  (Kw) nt  (%) Tt  (N.m) N  (r.p.m) Ns Dr(m) Dj  (m) Vtr  (m) Vj  (m) Ln  (m) nb 

50 43 96.9 660 620 33.5 0.43 0.065 13.9 29.8 0.27 19 

60 51.5 96.9 722 680 32 0.43 0.062 15.2 32.5 0.26 19 

70 60 96.9 779 735 31 0.43 0.060 16.4 35.2 0.25 19 

80 68.5 96.9 832 787 30 0.43 0.058 17.5 37.5 0.25 19 

90 77.2 96.9 882 835 29 0.43 0.056 18.6 40 0.24 19 

100 85.8 96.9 930 881 28.3 0.43 0.055 19.6 42 0.24 19 

110 94.3 96.9 974 925 27.7 0.42 0.053 20.6 44 0.24 19 

120 103 96.9 1016 967 27 0.42 0.052 21.5 46 0.233 19 

130 111.5 96.9 1057 1007 26.6 0.42 0.051 22.4 48 0.230 19 

140 120 96.9 1097 1045 26 0.42 0.050 23.2 50 0.228 19 
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4. Yöntem 

      NEWTON YERÇEKİMİ YASASI  

Her bir noktasal kütle, diğer bir noktasal kütleyi ikisini birleştiren çizgi doğrultusunda çeker.  

Projede suyun, borulardan depoya yani yeryüzüne inmesi esnasında bu kanundan yararlanılır.  

Çatıdaki su toplama haznesinde toplanan su, salındığında yerçekimi sayesinde hızla aşağı 

dökülerek çarkları döndürür.  

           BERNOULLİ İLKESİ  

Yatay bir yolda hareket eden akışkanın yol üzerindeki her yerde mekanik ve potansiyel 

enerjisi eşittir. Ancak dikey bir yol ele alındığında akışkan sürekli hızlanacağından dolayı 

değerler değişir. Bu ilke bağlamında iç akış yaşanan bir sistemde borunun kesit alanının 

daraltılması akışkanın hızını arttıracaktır. Debi veya hacimsel akış oranı, akış tüpünden birim 

zamanda geçen akışkan miktarını ifade etmektedir. Debinin matematiksel formülü ; Hızdaki 

değişim/Zamandaki değişimdir.Boru çapının küçük seçilmesi hızdaki değişimi arttırıp zamanı 

da kısaltacağından ötürü verimi arttıracaktır. [3] 

Sistemde kullanımı planlanan Pelton Türbini ile ilgili analizlerin grafikleri aşağıdadır. 

Tablo(2) Pelton Türbinin Max. Verim ve Sabit Brüt Kafadaki Tasarım Parametreleri 

Tablo (2) Pelton türbininin maksimum verim ve sabit brüt kafadaki tasarım 
parametreleri 

 
Hg(m) 

Qt 
(m3/s) 

Pto(Kw) 
Tt 
(N.m) 

n  
(%) 

N 
(r.p.m) 

Ns Dr(m) 
Dj  
(m) 

Vtr  
(m) 

Vj  
(m) 

Ln 
(m) 

nb 

-50 

0.1 43 660 96.9 620 33.5 0.43 0.065 13.9 29.8 0.270 19 

0.2 85.8 1320 96.9 620 47.4 0.43 0.065 13.9 29.8 0.240 19 

0.3 129 1980 96.9 620 58 0.43 0.065 13.9 29.8 0.220 19 

0.4 171.5 2640 96.9 620 67.1 0.43 0.065 13.9 29.8 0.208 19 

-60 

0.1 51.5 722 96.9 680 32 0.43 0.062 15.2 32.5 0.250 19 

0.2 103 1444 96.9 680 45.4 0.43 0.062 15.2 32.6 0.230 19 

0.3 154.4 2167 96.9 680 55.6 0.43 0.062 15.2 32.6 0.210 19 

0.4 206 2889 96.9 680 64.2 0.43 0.062 15.2 32.6 0.202 19 

 

Tablo (3) Pelton Türbininin diğer Türbinlerle verim kıyaslaması 
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     Grafiklerdede bariz bir şekilde görüldüğü üzere sadece türbin seçimi ile verimi 

katlayabiliriz. Pelton türbinin bu kadar verimli olmasının önemli nedenlerinden biride üzerine 

gelen suyu bir miktar geri göndermesi, böylece tork neredeyse iki katına çıkmış oluyor. 

Verimi etkileyen yükseklik (h) , yerçekimi ivmesi (g),borunun eğimi (m) , borunun yarıçapı(r) 

ve çark sayısı(n) gibi etmenlerle de yapılan hesaplamalarla enerji üretiminin su aktığı sürece 

30watt değerlerinde olması öngörülüyor.[2] 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Yenilenebilir kaynaklar denildiğinde akla bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ürün 

(güneş, rüzgar) geliyor. E-HES ile bunlara sadece enerji üreten, doğayı koruyan bir proje 

yerine insan ruhuna dokunan, sanata hizmet eden bir yenisi eklenecek. Ukrayna’nın dışa göç 

vermesinin sebeplerinden birinin bütün yapılarının gri ve tek tip olması olduğunu muhtemelen 

ilk defa duyuyorsunuz. Ancak çarpık kentleşme gibi şehirsel etmenler sizi de bunaltmıyor 

mu? E-HES boru tasarımının her bina için farklı eğim, renk, şekil, uzunluk ve yapıda olması, 

ev olduğundan şüphe edeceğimiz yapıları karşımıza çıkartacaktır. Boruların verimi arttırmak 

için bina etrafında değişik şekillerde dolandığını hayal edin. Ayrıca borular özel girinti, 

çıkıntıları ile birer müzik aletine dönüşeceklerdir. Akan suyun bu boşluklardan belirli hızlarla 

geçmesiyle oluşturulacak melodilerin birleşimleriyle farklı tınılar bizi bekliyor. 

      Gittikçe popülerleşen akıllı evlerde bile hidroelektrik sistemi ve yağmur suyunu 

değerlendirip kullanımınıza sunan herhangi bir sistem yok. Veya hidroelektrik kullanan 

barajlar istenilen her yere yapılamaz ancak E-HES yaşamın olduğu her yere uygulanabilir. Bir 

santral kurmak için gereken para ile binlerce insanın evine E-HES uygulanıp su ve elektrik 

faturalarında ciddi düşüşler yaşanabilir. İleri düzey bir mühendislik bilgisinin gerekmediği 

proje basit ama etkili ,ucuz, çok yönlü, etki kapasitesi yüksek, kurulumu kolay, sanatsal 

yönleriyle alternatif enerji ailesinin göz bebeği konumuna ulaşacak, onlardan ayrılacaktır. 

 
 

6. Uygulanabilirlik  

     Solar teknoloji nasıl uygulanabiliyorsa E-HES’te aynı uygulanabilirlik düzeyinde. 

Hepimizin evinde var olan yağmur gideri boruları , teknolojiyle harmanlanıp boru tipi 

değiştirilecek. Bu durumda sistemi uygulamak boru döşemek , kablo bağlamak gibi basit 

işlemlerden ibaret. Sadece araçlar ve yöntemler değişecek.  

      Yemek, barınmak nasıl tüm dünyanın sıkıntısı ise, enerji ve su da öyle. Proje bütün 

insanlığa hitap ettiğinden, kapsadığı kitle inanılmaz büyük. Bundan sonra herkes E-HES 

sayesinde kendi evinde kendi enerjisini üretip suyunu depolayabilecek. Ülkelerin giderek 

büyüyen enerji açığı ve alternatif kaynak arayışları bu proje ile bir nebze olsun azalacak. 
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Uygulandığı şehirlerde toplumsal refah düzeyleri artacak. Küresel ısınmayla çölleşen 

ülkelerde su kıtlıkları baş gösterdiğinde depolanan sular kullanılabilir ve petrolden bile değerli 

suyun depolanmasını sağlayan projenin maddi değerini sizin yorumunuza bırakıyorum. 

       Projeye dışarıdan bir etki olmadığı ve  kullanılan parçaların ömür süresi de dikkate 

alındığı zaman yaklaşık 50 yıllık bir periyotta bakımına gerek kalmaz. Proje, su içine 

girdikten sonra tamamen kapalı bir sistem olduğundan dolayı güvenli. Peki suyla beraber 

içine katı bir madde girme ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Borulara salınmadan önce 

depolandığı yer olan haznedeki mazgallar böyle bir tehlikeyi tamamen ortadan kaldırıyor. 

Yoğun yağış alan yerlerde de suyun çatıdan taşması gibi olasılıklara karşı yatay borular 

devreye giriyor. Kullanılan materyallerin hafif, ucuz ve kolay montajıyla projenin 

uygulanabilirliği diğer sistemlerin önüne geçiyor. 

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DURUMLARI (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) 

BÖLGELER 
Yağış 
(mm) 

Normal 
(mm) 

2018 Yılı 
(mm) 

Normale Göre 
Değişim (%) 

2018 Yılına Göre 
Değişim (%) 

Marmara 780,5 662,3 686,5 17.8 ARTMA 13.7 ARTMA 

Ege 651,8 592,2 592,9 10.1 ARTMA 9.9 ARTMA 

Akdeniz 785,1 666,5 590,9 17.8 ARTMA 32.9 ARTMA 

İç Anadolu 449,4 406,5 359,8 10.6 ARTMA 24.9 ARTMA 

Karadeniz 733,5 696,5 637,7 5.3 ARTMA 15.0 ARTMA 

Doğu Anadolu 638,9 558,3 428,8 14.4 ARTMA 49.0 ARTMA 

Güneydoğu Anadolu 736,6 532,2 363,8 38.4 ARTMA >100 ARTMA 

 

 

 

 

 

 

 

Verilere baktığımızda ülkemizin orta kuşakta bulunması ve yağış oranının normalin üstünde 

olması projenin uygulanabilirliğini de arttırıyor. [4] 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Alanında son kalite olan ürünlerden oluşan sistem PPRC Su Borusu , Polietilen Su Deposu, 

Pelton tipi su çarkı, Cam Kiremit Solar Sistemli çatı döşemesi, Jeneratör ve özel tasarım Çatı 

Haznesi içermekte. Bu durumda 5 katlı bir ev için ürün maliyeti 50m Boru; 2,000 TL ,   1 Ton 

su deposu;1.400 TL , Gerekli Boyutlarda 2 Jeneratör; 3,200 TL , 2 Çatı Haznesi; 750 TL 10 

adet Su Çarkı; 2000 TL’dir. Cam Kiremit Solar Enerji çatı döşemesinin sisteme uygun 
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versiyonunun maliyeti -henüz yaygın olamadığından dolayı- bilinmiyor ancak yeni ve güneş 

enerjisi entegrasyonlu olduğundan pahalı olacağı kesin. Cam kiremit döşeme haricinde sistem 

maliyeti işçilik haricinde 15bin TL’yi bile geçmeyen gülünç bir rakam. -Aynı malzemeler olsa 

bile fiyatlar tedarik edilen yere göre değişkenlik gösterebilir.- 

    Akıllı evlerde kullanılan rüzgar ve güneş enerjili sistemler bu fiyattan katbekat pahalı 

olmakla beraber yüksek bir verim sağlamıyor. Sadece enerji üretmek için düşünülmüş bu 

sistemlerin su depolama gibi bir özelliği olmaması da cabası. Küçük bir prototip için 

yapılacak harcamalar maksimum 2.000 TL. Sistemin maalesef bu boyutlarda bir benzeri 

bulunmamakta o yüzden aynı aileden olduğu HES ile maliyet ve verim karşılaştırması 

yapmak pek doğru olmayacaktır. Akıllı evlerle karşılaştıracak olursak güneş panelli çatılar 

85.000 TL den başlarken E-HES’te cam kiremit kullanılmadığı takdirde toplam maliyet 

30.000 TL civarında olacaktır. Kaldı ki kullandığımız çoğu malzeme zaten bina yapımında 

kullanılan malzemeler. Bu durumda en kaliteli ürünler seçilmesi halinde bile toplumun her 

kesimine hitap edebilen bir ücreti var. Projenin yılın büyük bölümünde yağış alan yerlere 

uygulanması ve bu kesimlere harcama yapılması ilk periyotta mantıklı olacaktır.[2] 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Enerji ve Su problemleri Afrika’daki kabilelerden New York zenginlerine kadar her insanı 

ilgilendiren dünya çapında bir sorundur. Bu durumda hedef kitlemiz evinin çatısı olan tüm 

insanlardır. Bu bağlamda bireysel enerji alternatiflerini gereksiz gören, kendi problemi 

değilmiş gibi davranan zengin kesimler için sistem, melodi çalması ve farklı dış tasarımı ile 

daha cezbedici hale getiriliyor. 

PROJE TAKVİMİ-İŞ ZAMAN TABLOSU 

 

Bütçe    GEREKLİ MALZEMELER 

   Pelton Tipi Su 

Çarkı   
Polietilen Su 

Deposu  

PPRC Boru   Jeneratör Solar Teknoloji 

Cam Kiremit   
  Çatı Haznesi 

Fiyat (TL) 
 2.000   1.400   2.000 3.200   Net bilgi 

yok. 

750 

Yapı  

Tek parça 

şeklinde üretilir. 

HES’te büyük 

tipi kullanılır. 

Çevre dostu, suya 

zarar vermez. 

Stabilizanlı.  

 Günümüzdeki 

en popüler ve 

sağlam boru 

tipi. 

 Enerji depolama ve 

dağıtımı için 

gerekli. 

 Su akışını 

engellemez. 

Güneş enerjisi 

kullanma 

imkanı sunar. 

 Suyu temizler, 

basıncını 

arttırarak hızını 

dolayısıyla 

verimini arttırır.   

NOT; Malzemeler 5 katlı 130 metrekare bir bina için hesaplanmıştır. Piyasada farklı tedarikçiler olduğundan ve 

proje için bazı malzemelerin özel tasarlanması gerektiğinden yaklaşık fiyatlar yada benzer ürünlerinin fiyatları 

verilmiştir.   

İŞİN TANIMI       AYLAR         
   NİSAN   MAYIS   HAZİRAN   TEMMUZ   AĞUSTOS   EYLÜL   EKİM   KASIM   ARALIK   OCAK   
LİTERATÜR 

TARAMASI   
     X          X   X   X   X   X   

VERİ   

TOPLANMASI   
  X                X   X   X   X   

PROTOTİP 

ÇALIŞMASI   
     X   X             X   X   X   

RAPORU YAZIMI   X   X                   X   X   
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9. Riskler 

Risk Derecesi Eylem Planı 

Kış koşullarının sert geçtiği 

yerlerde  

çatıya kar yığılması durumunda 

sistem kilitlenebilir 

Olasılık :6 
Derece :18 

Etki :3 

Çatı ısıtma sistemi entegre edilip kar 

eritilir  

ve eriyen kar suyu ile enerji üretmeye 

devam edilir 

Boruya böcek, yaprak gibi 

tıkanıklık  

yapacak bir şey girmesi. 

Olasılık :7 
Derece :14 

Etki :2 

Çatı haznelerindeki mazgallar  

yardımı ile ayıklanır 

Suyun çatıdan taşma  

riski olabilir. 

Olasılık :4 
Derece :16 

Etki :4 

Bu riske karşı çatıda bulunan  

acil tahliye boruları kullanılır. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Muhammed Ali Yahşi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

MUHAMMMED ALİ 

YAHŞİ 

LİDER – 

TASARIMCI 

GAZİ ANADOLU 

LİSESİ 

Proje düşünürü. 
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