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Yapı sistemi :

Okulun yapısı ahşaptır. Çünkü ahşap, dünyadaki yegane 

dönüşümlü ve kendini yenileyebilen yapı malzemesidir. 

Ülkemiz için çok önemli bir faktör olan depreme karşı taşıdığı 

risk sıfırdır. Yangın emniyeti çeliğe göre beş kat daha fazladır. 

Elde edilirken diğer malzemelere göre en az enerji harcanmakta ve 

çok büyük bir ısı koruma avantajı sağlamaktadır. 10 cm ahşap 135 

cm betonun ısı yalıtkanlık değerine sahiptir.
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İzolasyon karşılaştırmaları:

Okul duvarlarındaki ısı değerlerinin karşılaştırılması için, 

mekanlardan birinin dış duvarında, 60cmx60cm bir ahşap karolaj 

içinde; 

beton, dolu tuğla, delikli tuğla, taş, ytong, metal, cam, cam 

tuğla, kerpiç, saman, kamış, perlitli plak gibi farklı duvarlar 

uygulanacak ve iç yüzlerine yapıştırılan derecelerden, dış-iç ısı 

farkları sürekli olarak izlenecektir.
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Isıtma Soğutma :

Okulun ısıtılmasında yüksek verimli güneş kollektörleri ilk kaynak

olacaktır. Güney, kuzey ve doğuya bakan seralar oluşturulacaktır. Bu 

sırada oluşan hava hareketini vurgulayan grafikler, okulun nasıl 

ısındığını öğrencilere anlatacaktır.

Soğutma ihtiyacı, yine seralar arası hava sirkülasyonu, hava bacaları, 

güney cephesindeki güneş duvarları ile büyük ölçüde giderilecektir.

Bunlar yetersiz kaldığında ise, varsa akifer veya toprak, su gibi sabit 

ısı kaynakları doğrudan veya ısı pompası aracılığı ile devreye 

sokulacaktır.  
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Rüzgar ve güneş ile elektrik  :

Rüzgar 2.5m/sn yi geçtikten sonra elektrik üretimine başlayan 

türbininin hareketi ve üretimi iç mekandan izlenebilecektir. 

Rüzgardan arta kalan elektriği, fotovoltaik piller dediğimiz, güneş 

panelleri karşılayacaktır. Bu paneller, yüzey temin eden yapısal 

eleman olarak kullanılacaktır. 

Okulda sadece enerjiyi verimli kullanan aletler çalışacaktır. 

Örneğin; az enerji harcayan buzdolabı, tasarruflu ve uzun ömürlü 

aydınlatma armatürleri gibi.. 
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Havalandırma :

Havalandırma sorunları yüzünden yüksek tutulması istenen 

tavanların, küçük bedenler üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi 

yadsınamaz.

Akla gelen ilk çare olarak tavan yükseltmek yerine, kuzey ve 

güney seraları arasında doğacak hava akımı, yatay kanallar ve 

bacalarla desteklenecek, okulun havalandırılması doğal 

yöntemle sağlanacaktır.
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Su temini ve kullanımı :

Sadece yağmur suyunun, kullanım suyu olarak basit bir ön 

filtreden geçirilmesi ile sağlanan su, tüketimi %60-65

düşürecektir. 

Aynı şekilde, tüm musluklara takılacak çok düşük maliyetli su 

tasarruf cihazları, hava karışımı ile suyun basıncını arttırmakta, 

buna karşılık su tüketimini %20-25 azaltmaktadır. 

Şehir suyu, ancak bu kaynaklar yetersiz olduğunda kullanılacak,

denize yakın yerlerde, ters ozmoz ve ultrafiltrasyon sistemler

ile kaynak suyu kalitesinde içme ve kullanım suyu elde 

edilecektir.
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Atık kontrolü ve değerlendirilmesi :

Katı atıkları sınıflandırılarak farklı renklerde kaplarda 

biriktirilecek. Çocuklar, çöp olarak atılan birçok şeyi yeniden 

değerlendirmeyi öğrenecekler. Örneğin yoğurt kapları, kutu 

kolalar, süt ve su şişeleri gibi nesneleri kullanarak işe yarar 

nesneler ve sanat ürünleri yapmayı deneyecekler. 

Öğrenciler, atık suların arıtılarak bahçe sulamada kullanıldığını 

görecekler. Yemek atıklarını gübre olarak değerlendirecekler. 

Böylece bu okuldan gereksiz atık çıkmayacağı gösterilmiş 

olacak.
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Yöresel bitkiler ve organik tarım :

Yöreye has bitkiler ve ağaçlar okul bahçesinde yetiştirilmeye 

çalıştırılacaktır. Tıbbi özellikleri ders konusu olarak 

incelenebilecektir. 

Okul alanında, organik tarım koşullarının uygulandığı, ilaç ve 

suni gübre kullanılmadan ürün yetiştirilen bir örnek bahçe 

oluşturulacaktır. Bitkisel ve hayvansal atıklar, ağaç kabukları ve 

dökülen yapraklar ile kompost hazırlanarak sebze ve meyve 

yetiştirilmeye çalışılacaktır.
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Erozyon ve gaz ölçümleri :

İçeriden görülebilen, eğimli bahçelerde, değişik kök yapısına 

sahip bitki örtüleri oluşturulup, yağmur ve rüzgar erozyonu

yaşanarak izlenecektir. 

İç ve dış mekanlarda, bitkilerin bulunduğu bölgelerde ve kent 

yaşam alanlarında  O2 ve CO2 yoğunluğunu ölçecek aletlere 

kavuşulduğunda bu değerler de izlemeye alınacaktır..
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Ölçüm, izleme ve iletişim :

Suyun sıcaklığını ve elde edilen elektrik miktarını dijital 

olarak sürekli gösteren bilgisayar ekranı, sera bölümündeki 

toplanma mekanında bulunacaktır. İç mekan sıcaklığı, seranın 

dışı, içi, sınıflar, kuzey, güney cephelerinin sıcaklık farkları 

sürekli izlenebilecektir. 

Böylece öğrenciler, öğretmenlerin küçük bir açıklaması ile 

hayatın rakamsal seyrini bir bilgisayar ekranından izlemeyi 

öğreneceklerdir. Rüzgar, yağmur, kar, yer altı su seviyesi, 

örneğin 150 cm aşağıdaki toprağın çok az değişen sıcaklığı 

gibi her türlü hava ve toprak ölçümünü bu ekrana taşımak 

mümkündür artık..
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Enerji ve Ekoloji bülteni :

Hava durumunu meteoroloji kolunun rutin eylemi olmaktan 

çıkarıp okulun temel mesajı haline getirilen bu eylem, doğal 

enerjilerin insana yansıma sürecini anlaşılır ve akılda kalır 

kılacaktır. Her okul, bu ölçüm sonuçlarını öğrenci ödevi olarak 

rapor haline getirecek ve Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim 

edecektir. Bu okullar yaygınlaştığında, Milli Eğitim görevlileri, 

toplanan raporları yıllık “enerji ve ekoloji bülteni” olarak 

yayınlayacaklardır.
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Sosyal etkinlik ve hedef kitle:

Okulun, o bölgenin sosyal etkinlik merkezi olmasını 

sağlayacak etkinlikler organize edilecektir. Böylece hem bu 

yapının daha çok işlev kazanması, yani bir anlamda yatırımını 

hak etmesi sağlanır hem de daha önemlisi bu yeni konseptin 

bölgede oturanlar tarafından benimsenmesi gerçekleştirilerek bir 

halk eğitiminin sağlam temelleri atılır.
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BEKLENEN ! ..

Yukarıdaki hedefe yönelik çabaları; yapısal, sözel ve eylemsel 

bazda kurgulamaya yönelik bu okullarda yetişen 

çocuklarımızın elde edeceği çevre bilinci; önümüzdeki 20-30 

yılda sanayi, turizm, konut ve diğer ticari sektörlerdeki 

yatırımlarda enerji ve ekoloji faktörünün en üst seviyede 

dikkate alınmasına neden olacaktır. Böylece kabuk 

değiştiren yapılaşma ve bu süreçte deneyimlenen yeni çevre 

kavramı, “birlikte var olma ve var etme” anlayışına 

ulaşacaktır.



İşte o gün, bu ne insanların ne de 

doğanın tek başına kurtuluşudur. 

Bu sonuç ; evrensel doğrunun 

farkındalığı ve birlikteliğin 

zaferi olacaktır...



Bitmedi !..



hedef :
Kamuoyunu uyutmak amacı ile önerilen 

“üç lambanın birini söndürmek” değil, 

doğru planlama ile daha az enerji 

tüketerek daha yüksek yaşam 

standartı elde etmektir..Doğru yapı 

malzemesi olan ahşabı seçerek, hayatta 

kalmayı becerebilmek ve beraberinde 

ekolojik dengeleri koruyabilmektir..
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