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Sevgili do¤a dostlar›
Sayg›de¤er akademisyen arkadafllar›m
De¤erli kat›l›mc›lar,

Bizler yaflanabilir bir dünya b›rakma çabas›n› sürdürürken,
dünya küresel ›s›nma gibi çok büyük bir tehlikeyle karfl›
karfl›ya bulunuyor. Sebebinin büyük bir bölümü insan
faktörü olan bu tehlikenin büyümesinde fosil yak›tlar›n
etkisinin çok büyük oldu¤u ifade ediliyor.
Yer kürenin görebilece¤i en büyük felaketlerden biri olan
küresel ›s›nman›n kayna¤›n›n yine insan olmas› asl›nda
bir paradokstur. Peki insan neden içinde bulundu¤u yaflam
alanlar›n› böylesine hoyratça kullan›r. Kan›mca bunun en
önemli nedeni, insan›n do¤ay› alg›lay›fl fleklinden
kaynaklan›yor. Do¤an›n kral›, egemeni olarak kendini
gören insan, her bir fleyi ihtiyac›n›n de¤il, bitmek tükenmek
bilmez egosunun tatminine kurban ediyor.

Durum böyleyse ifle do¤aya, do¤a-insan iliflkisine bak›fl
aç›m›z› de¤ifltirmekle bafllamak durumunday›z. Bu bak›fl
aç›s›n› de¤ifltirmek yapacaklar›m›z›n çok büyük bir
bölümünü oluflturuyor. Do¤ayla bar›fl›k, demokratik,
ekolojik bir yaklafl›m göstermeliyiz.

De¤erli konuklar,
‹flte bu paradigmal de¤iflikli¤in mümkün oldu¤unu bize

gösterebilecek Diyarbak›r Günefl Evimizin aç›l›fl› için bir
araday›z. Diyarbak›r Günefl Evimiz, bölgemizde ve
ülkemizde bir “ilk”e imza atmaktad›r. Kendi enerjisinin
tamam›n› üretebilen ve “Enerji Mimarl›¤›” ilkelerine göre
infla edilmifl ilk yap›y› kentimizde gerçeklefltirmenin
mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Sümerpark alan›nda, E¤itim ve Uygulama Park› projesi
çerçevesinde, Avrupa Birli¤i Sürdürülebilir Kalk›nma Deste¤i
kullanarak infla edilen bu bina; bundan böyle temiz ve
sürdürülebilir enerji kullanma biçimlerini baflar› ile
sergileyecektir. Bir evin kendi enerjisinin tamam›n›
üretebildi¤ini kan›tlayan; halka ve bilim dünyas›na daima
aç›k kap›lar› ile bu konularda 24 saat bilgi aktar›lan bir
e¤itim yap›s› olacakt›r.

Öncelikle flunu belirteyim ki; ülkemizin 3200 saat
ortalamay› geçen en uzun günefllenme süresine sahip
günefl flampiyonu Diyarbak›r’›m›z bu önceli¤i hak
etmektedir. Günefl evimizde her yafltan insanlar; ilkokuldan
üniversiteye, giderek bu konularda araflt›rma yapan
uzmanlara kadar genifl bir yelpazede herkes, hizmet ve
bilgi alabilecektir. Kendi ölçümlerini, enerji içerikli
e¤itimlerini; dört kameras› ve özel sensörleri arac›l›¤› ile
bilgisayara ve oradan 24 saat internete aktaracak olan
evimiz, bu fleffaf ve paylafl›mc› özelli¤i ile de dünyada bir
ilke ad›n› yazd›rmaktad›r.

Büyükflehir Belediyemizin maddi manevi deste¤i baflta
olmak üzere, Proje Ofisi elemanlar›n›n üstün gayreti, Yük.

Mimar Çelik Erengezgin’in gönüllü projesi ve AB proje
dan›flmanl›¤› alt›nda gerçeklefltirdi¤imiz bu yap›, tam 72
sponsor firman›n yürekten katk›s› sayesinde hayat bulan
bir imece evidir. Evimizde kulland›¤›m›z tüm malzemeler;
ülke genelinde ve Diyarbak›r’›m›zda kendi konular›nda
uzman firmalarca temin edilmifl, yerinde uygulanm›fl ve
bu baflar› gönüllü olarak paylafl›lm›flt›r. Bu içten deste¤i
bizden esirgemeyen ve heyecanla katk› veren herkese
flükranlar›m› sunuyorum.

Enerjinin uluslararas› ölçekte en büyük sorun oldu¤unu
hepimiz biliyoruz. Buna paralel olarak Türkiye’nin de en
büyük gider kalemi enerji harcamalar›d›r. Asl›nda s›f›r
enerji harcamas›n› hedefleyen bu ve benzeri projeler
sayesinde, söz konusu bedelin yar›ya indirilmesi bile,
ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar›n›n çözümü
için çok büyük bir mali kayna¤›n yarat›lmas› anlam›ndad›r.
Enerji Bakan›n›n da aç›kça ifade etti¤i gibi Avrupa birli¤i
ülkelerinin y›ll›k enerji ihtiyac› art›fl› % 1.5 seviyesinde
iken, ülkemizin ayn› standartlar› yakalamak için % 8.5
enerji art›fl talebi içinde bulunmas›, tüm ekonomik dengeleri
alt üst etmektedir. Bu savurganl›k yüzünden ve bu
bahaneyle, yöresel sorunlara ve kalk›nmaya kaynak
ayr›lmas› büsbütün güçleflmektedir. O yüzden denebilir
ki Diyarbak›r Günefl Evimiz, 120 m2’lik, küçük görülebilecek
cüssesi ile asl›nda ülke genelinde dev bir de¤iflimin
öncülü¤ünü üstlenmifltir.

Günefl Evimizin bafl›na, belediyemiz bilgi ifllem
bölümünde ve Günefl Evi infla sürecinde de¤erli hizmetleri
olan Gültekin Aydeniz getirilmifltir. Kendisi, ayn› zamanda
bir e¤itim gönüllüsü olarak Diyarbak›rl› çocuklar›m›z›
birçok kez, uluslararas› önemli baflar›lara tafl›m›flt›r. Bundan
sonra da bu çok önemli projede yönetici ve e¤itim
sorumlusu olarak hizmetine devam edecektir.

Sevgili dostlar, sayg›de¤er misafirler, Diyarbak›r Günefl
Evi art›k hepimizin evidir.

Günefl Evimiz, esas olarak insan-do¤a iliflkisinde
paradigmal bir de¤iflikli¤i mümkün k›labilecek, do¤ayla
demokratik bir iliflki kurmay› hedefleyen temel bir e¤itim
merkezi olma ifllevini görüyor. Bu projenin yerelde
sürdürülebilir kalk›nma temelli çabalara bir model ve yol
gösterici k›lavuz olarak yer etmesini temenni ediyorum.

Hepimizin yaflam ve tüketim al›flkanl›klar›n› gözden
geçirtecek bir örnek ve gelece¤imize ›fl›k tutacak bir
yap›d›r. Evimizi; ülke genelinde ak›lc› ve olumlu bir rüzgara
dönüflmesi ve sa¤lam bilgi temeli üzerinde yükselecek
dostluklara vesile olmas› dile¤i ile hizmete aç›yorum.

Hepinizi sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.

Av. Osman Baydemir
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›
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D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

GÜNEfiEV‹ E⁄‹T‹M VE
UYGULAMA PARKI PROJES‹

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Bu Program Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› koordinasyonunda
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› taraf›ndan yürütülmektedir.

D‹YARBAKIR GÜNEfi EV‹N‹N HEDEFLER‹ ve GERÇEKLEfiEN SONUÇLAR

“Diyarbak›r Günefl Evi” bir AB projesidir. 01.12.2006 tarihinde “Diyarbak›r Solar House Education and Implementation park”(
Diyarbak›r Günefl Evi E¤itim ve Uygulama Park› ) projesi kapsam›nda Diyarbak›r Büyük fiehir Belediyesinin öncülü¤ünde, Dicle
Üniversitesi ve Güneydo¤u Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤inin (GÜNS‹AD) ortakl›¤›nda bafllat›lm›fl ve 21 Haziran 2008 tarihinde
bitirilip hizmete aç›lm›flt›r.

Proje e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar› Avrupa Komisyonu (AK)  taraf›ndan fonlanm›fl ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’n›n (UNDP) deste¤i al›nm›flt›r.

Bilindi¤i gibi Avrupa Birli¤i, e¤itim destekleri d›fl›nda, yap›m iflleri ile ilgili katk›da bulunmamaktad›r. Dolay›s› ile bu ev de
badanas› ve boyas›na kadar ülkemizin olanaklar› ile yani imece usulü ile bitirilmifltir.

E¤itim amaçl› çal›flmalar için 80 bin Euro’luk bir fon tahsis edildi. Bu para ile, onar bin adet ço¤alt›lmak üzere; bir saatlik
enerji konulu film çekildi ve bir kitapç›k haz›rland›. Büyük kat›l›ml› bir sempozyum düzenlendi. Konular›nda söz sahibi yedi
yetkin uzman, bilgilerini aktard›. Farkl› üniversitelerden mimar ve makine mühendisi üç de¤erli profesörün verdi¤i e¤itim
ile 20 kifli, sertifikal› e¤itim gönüllüsü olarak yetifltirildi.. Gidifl gelifller karfl›land›. Projede görev alan bir teknik eleman›n
maafl› ödendi. Bilgisayar benzeri al›mlar›m›z yap›ld›..

Yani san›ld›¤› gibi inflaata befl kurufl katk›s› olmad› bu fonun. Evin tamam›, Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin olanaklar›
ile ve 72 sponsorun katk›lar›yla tamamland›. Yani 72 yürekli insan ve firma tafl›n alt›na elini koydu. Hiçbirisi öne ç›kma
heveslisi de¤ildi. Sadece “burada var olman›n heyecan›n›” paylaflt›lar. Hepsine flükranlar›m›z› sunuyoruz.. fieref levham›za
isimlerini yazm›fl olmam›z, bir vicdan borcu ve bundan sonraki gayretlerine bir teflviktir..

MAL‹YET

120 m2 lik evimiz için para harcamaya kalksa idik, yani sponsorlar›m›z olmasa idi, s›f›r enerji harcamas› hedefi için 170.000
YTL’yi aflmayan bir bedel ödememiz gerekecekti.. Bu bedele, tüm PV paneller, aküler, Günefl kolektörleri, ak›ll› flömine, yer
alt› borular›, tromp duvarlar› ve sera gibi, normal bir evde bulunmayan araç gereç dahildir.. Ezcümle böyle bir günefl evi
san›ld›¤› gibi pahal› de¤ildir.. Sadece enerji giderlerinden tasarruf ile fazladan harcanan para; 5 ile 10 sene aras›ndaki periyotta
amorti edilmektedir..

Bu enerji amaçl› ilaveleri ç›kar›rsan›z ve evinizi sadece “enerji mimarl›¤›” bafll›¤› alt›nda anlatmaya çal›flt›¤›m›z ilkelere göre
infla ederseniz, metrekaresi 1.000 YTL’yi geçmeyen, ama %50 enerji tasarrufuna kavuflmufl ça¤dafl bir ahflap eviniz olur..
Yani bu performansa ve kaliteye sahip benzer bir yap› ile bafla bafl bir harcama karfl›l›¤›nda % 50 tasarrufa ulafl›labilir... Bu
analizler tek ev için yap›lm›flt›r. Çoklu uygulamalarda, yap›m kolayl›klar› ve toplu al›mlarla bu bedellerin % 25 oran›nda
düflebilmesi beklenir..

Özetle; do¤ru planlama, do¤ru malzeme seçimi ile yapaca¤›m›z bir yap›, hayat›na % 50 enerji tasarrufu ile bafllar. Harcad›¤›n›z
para ise, klasik bir yap› ile ayn›d›r. % 100 tasarrufa giden yol ise, bina bedeline % 20-25 bir ilave ile edinilen mekanik ve
elektronik araç gereç ile aç›l›r. Yani di¤er de¤iflle, bütün geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi“art› enerji” yap›lar›na giden yol..

fiebekeye uzakl›k faktörü ise, 2 km den itibaren tek bafl›na bu yat›r›m› ak›ll›ca k›lmaya bafllar. Çünkü; direkler, nakil hatlar›,
trafo ve kompanzasyon panosu bedeli karfl›l›¤› bir yat›r›m ile, kendi elektri¤inizi üretebilmek nerede ise kabil olmaya
bafllamaktad›r art›k.

MEDYANIN ve HALKIN ‹LG‹S‹

Bu proje, ülkemizde bir ilktir. “Enerji Mimarl›¤›” ilkelerine
göre infla edilmifl ve kendi enerjisinin tamam›n› üretecek
olan ilk “Çevreci Günefl Evi” dir..

Bitmeye yak›n ve aç›l›fltan sonra; televizyonlar, radyolar ve
bas›l› medya, yapt›¤› haberlerle Günefl Evimize büyük destek
verdi. Ülke genelinde bir haber patlamas› yafland›. TRT baflta
olmak üzere  nerede ise tüm televizyonlar, radyolar ve büyük
gazeteler defalarca haber yapt›. Aç›l›fltan sonra iki ay içinde
evimizi 5.000 kifli ziyaret etti, 10.000 kifli de internet sitesinden
yararlanarak ev hakk›nda bilgi ald›.

Tüm de¤erlerini ve etkinliklerini 24 saat dünya ile paylaflacak
olmas› ile de dünyada ilk olacakt›r. Bu konularda “ilk olma
heyecan›” ile kendisini takdim eden di¤er tüm projelere
sevgi ve sempati ile bakmaktay›z. Deneyimlerimizi paylaflmaya
da haz›r›z.

ORANLAR ve KAYNAKLAR

Ankara’daki bir konutun, Berlin’dekine göre “dört buçuk
kat” enerji ile yaflam›n› sürdürdü¤ünü, ülkemizdeki sanayi
ürünlerinin de geliflmifl ülkelere göre “dört kat” enerji
harcanarak üretildi¤ini iflitmifl miydiniz ?..

Enerji bakan›m›z›n  son günlerde aç›klad›¤› gibi, AB ülkeleri
ortalamas› y›lda ancak % 1.5 artarken Türkiye’nin % 8.5
art›fl talebi içinde oldu¤unu da biliyor muydunuz ?. Peki bu
befl buçuk kat› fazla talebin karfl›l›¤›nda, petrol zamlar›n›n
da tetikledi¤i rakamlarla sadece enerjiye harcad›¤›m›z paran›n,
maliye bakan›m›z›n aç›klad›¤› gibi 52 milyar dolar oldu¤unu
da duydunuz mu  ?.. Fazla harcamam›z› dört kat› kabul
etsek, yani 52 milyar dolar› dörde bölüp üçle çarparsak 39
milyar dolarl›k gereksiz bir fazla ç›kt›¤›n› görürüz. Ülkemizin
bundan fazla ne bir harcamas› ne de daha büyük bir tasarruf
flans› vard›r.

San›lan›n aksine fakir de¤il “kaynak zengini” bir ülkeyiz. Bu
topraklar, maddi ve manevi de¤erleri ve insan kaynaklar› ile
dünyan›n en flansl› ve en zengin ülkelerinden birini
bar›nd›r›yor. Fakat yukar›daki hesaplamadan da anlafl›laca¤›
gibi, yaflam ve üretim biçimlerimizi gözden geçirmemiz
gerekiyor. Bunu sa¤lad›¤›m›z takdirde neleri
de¤ifltirebilece¤imizi görece¤iz. Diyarbak›r Günefl Evi kendi
konusunda, yaflama yönelik olanaklar› gözler önüne seren
ve kurgusunun basitli¤i ile cesaret veren bir örnek oluflturmak
tad›r..

Ankara’ya dönüp de “benim ad›ma kayg›lanma ve enerjim
için borçlanma !” diyecek cesareti gösterebilen Diyarbak›r
Günefl Evi, ›s›tmas›n›, so¤utmas›n› ayd›nlatmas›n› ve at›klar›n›
kendi olanaklar› ile çözümleyen bir uç örnek olarak, geliflmifl
ülkeler ortalamas›na göre dört kat› fazla olan harcaman›n
dörtte birine bile ihtiyaç duymayan “enerji mimarl›¤›”
ilkelerine göre infla edilmifl ilk somut örnektir.

YAfiAMAK VE BEDEL‹

Tüm varl›klar için “yaflamak” öncelikli bir hakt›r. Do¤al
döngü içinde “yaflamak” ise “evrensel canl›l›k” yani birlikte
yaflayabilmek ve bunu sürdürebilmektir. O yüzden; bireysel
veya kurumsal büyüklükte siyasi ve ticari tercihler bütünün

dengesini bozdu¤unda, bireyin yaflam› tehlikeye girer.

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçekte dengesizlikler bafllar.
Sa¤l›k sorunlar›ndan

global ›s›nmaya, ola¤and›fl› iklimsel olgulardan buzul ça¤›na
uzanan riskli bir yol aç›l›r önümüzde..

Sürdürülebilir olmayan üretim biçimleri, kaynak tüketici yani
sonludur. Her fley bitmeden al›nacak önlemler ve dönüflümlü
yani sürdürülebilir yaflam›n kurallar›, e¤itimin önceli¤i
olmal›d›r. Global ticaretin metas› olan fosil yak›tlar yerine
tercih edilmesi gereken, lokal çözümlerin evrensel yararlar›
ve mevcut enerjilerin kullan›m› s›ras›nda al›nabilecek önlemler
daima gündemde olmal›d›r.

ENERJ‹ ve EKOLOJ‹

“Enerji mimarl›¤›”; yap›lar›n, nefes alma do¤all›¤› ve
ölçüsünde enerji kullanmas›n› öngörür. Ne bir fazla ne bir
eksik.. Diyarbak›r Günefl Evi, bu ilkenin tam bir uygulay›c›s›d›r.
Gelecekten korkmak istemiyorsak do¤al döngüye direnmeyi
de¤il uyum sa¤lamay› seçmeliyiz.. Art›k ne olmuflsa olmufltur.
Buzul ça¤›na h›zla gidifli durduracak ve hatta bu gidifli geri
çevirebilecek olan yegane güç “toplumsal bilinç”tir.. “evrensel
döngüye uyum”dur.

Ekoloji; paylafl›md›r. Ekolojik yaflam; ödeflmeyi bilmektir.
Ekoloji; yaflam için gerekli enerjiyi sadece gerekti¤i kadar
kullanmay› tercih etmektir. Ekolojik davran›fl; senin bölgen,
benim yörem, “bu iflten kim karl› ç›kacak ?” paranoyas›na
düflmeden, do¤al kaynaklar› ve olanaklar› insanca
bölüflebilmeyi istemektir.. Ekolojik denge; zihinsel enerjinin,
fiziksel ve kimyasal ölçekte ifllenip do¤al dengeye
dönüflmesidir. Tüketirken sa¤l›¤›m›z› da, çevreyi de
tüketmeyen enerji biçimlerinin keflfidir..

Ekolojinin ruhunda ba¤›ms›zl›k yatar. Ormanda padiflah
yoktur. A¤açlar kolluk kuvvetlerinin talimat› ile çiçek açmaz.
Kendi üretebildi¤i besin ve güneflten ald›¤› enerji için kimseye
bedel ödemez.. Güneflten beslenen organizmalar daima
birbirine sayg›l›d›r. Kimse kimsenin aya¤›na basmaz.. Hak
talep etmez..

Bir yap›n›n “ekolojik” oldu¤unu iddia etmek için önce enerji
s›nav›ndan geçip geçmedi¤ine bakmak gerekir.. Enerjisini
üretebilmekte midir ?.. Bu bir.. Ve üretebildi¤i enerjiyi nefes
alma do¤all›¤›nda kullanabilmekte midir ?.. Bu iki.. Bu
kullan›m›n ç›kt›s› ya da at›¤›, çevresinin can›na m› okumakta,
katk› m› sunmaktad›r ? Bu üç..

‹flte “Enerji Mimarl›¤›” dedi¤imiz fley de; bu üç soruluk
s›navdan aln›n›n ak› ile ç›kmay› becerebilmektir. Bu da dört
!..

Yaflam›n çekirde¤i olan enerji ve onun ürünü olan ekoloji,
ça¤›m›z›n en önemli gündem maddesidir art›k . Kendine
yeten ve yenilenebilen enerjileri kullanarak yaflam konforunu
ve üretimini artt›rmas›n› ö¤renen insanl›k, savafllar›n ve
do¤al y›k›mlar›n temel nedeni olan enerji sorununu ortadan
kald›rmay› bilecektir.

Salt günefl enerjisi, zannedilenin aksine pahal› de¤il tamamen
bedavad›r. Elbette; do¤ru yönlenme, do¤ru tasar›m, do¤ru
detay ve do¤ru malzeme ile.. Fosil yak›tlar›n yaratt›¤› bir
trilyon dolarl›k sa¤l›k sorunlar›, t›p sektörünü beslemektedir.
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Bu uluslararas› kayna¤›n onda biri temiz enerjiler ad›na araflt›rma
ve gelifltirmeye ayr›labilse, dünyam›z hem sa¤l›¤›n› kazanacak
hem de gelece¤ini kurtaracakt›r.

Y›llard›r, “zavall› k›rsal kesim” diye and›¤›m›z “unutulmufllar›n”
önünü böyle projeler açacakt›r. Köylerimiz, mevcut günefl ve
rüzgarlar›n› ak›ll›ca kulland›¤›nda hem uzun vadeli ak›ll› krediler
bulacak hem de kaçak elektrik sorunu çözüme do¤ru gidecektir.
Çünkü belli bir amortisman süresi ard›ndan art›k enerji
bedavad›r. Güneflten üretti¤i elektrikle çal›flan pompan›n çekti¤i
su bedavad›r.. Kurulacak yeni santralar›n ço¤undan vazgeçebilir,
süzgeç misali döke saça tafl›d›¤›m›z elektri¤in kay›plar›ndan
kurtulabiliriz.

Devletle vatandafl› karfl› karfl›ya getiren ana sorunlar art›k
çözüm noktas›ndad›r.. Seras›ndan elde etti¤i enerjinin ›s›nmaya
katk›s›, burada yetifltirece¤i ve kurutaca¤› bitkilerin katma
de¤eri ile, %60’l›k iflsizlik çark› tersine dönmeye bafllayacakt›r…
Böylece vatandafllar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u, kendisine kefen
gibi biçilen yoksulluk rolünü oynamaktan giderek kurtulmaya
bafllayacakt›r.

Bu de¤iflimi sa¤lamak için birinci hedef do¤rudan halkt›r. Ne
zaman ki, bu örnekten yola ç›karak, “ben de art›k böyle yaflamak
istiyorum !” der, iflte o gün gerçek dönüflüm bafllar. Diyarbak›r
Günefl Evi bu de¤iflim ve dönüflüm noktas›nda yer alan ve
halk›n kullan›m›na aç›k ilk örnek olmufltur.

AHfiAP

Alt› katl› binalara kadar önü aç›k olan ahflab› temel yap›
malzemesi olarak seçtik. Böylece, ahflab› konut sektöründe
kullanan tüm ülkelerde oldu¤u gibi, ormanlar›m›z›n da yeniden
yap›lanmas›na ve geliflmesine öncü olaca¤›m›z› düflünüyoruz.
Ayn› zamanda en süratli infla biçimi olan ahflap yap› sistemi,
s›f›r deprem riski sa¤lam›flt›r. Bu sistemin yayg›nlaflmas› ile,
ülkemiz gündeminden hiç düflmeyece¤i kabul edilen “depreme“
karfl› güvenli bölgeler ço¤alacakt›r. Sürdürülebilir enerji ve
ahflap teknolojisinin yarataca¤› istihdam ve yepyeni ifl sahalar›
ise topluma nefes ald›racakt›r.

B‹L‹M ve E⁄‹T‹M KATKISI

Diyarbak›r Günefl Evinin, “Enerji ve Ekoloji” ad›na benimsedi¤i
ve hayata geçmifl olan projesi ve sürdürece¤i e¤itimler ile,
yörede, ve ülkede bir de¤iflim rüzgar› yarataca¤›na inan›yoruz..
Daha flimdiden 1000 in üzerinde ilkö¤retim ö¤rencisine 20
gönüllü e¤itmen ile bilgi aktar›ld›. Özellikle elektronik ve
mekanik sistem tasar›mlar› ile Günefl Evi inflas›n›n
tamamlanmas›nda bizzat çal›flarak önemli katk›lar sa¤layan
ve e¤itim çal›flmalar›na gönlünü ve hizmetini koyan, Günefl
Evimizin bundan böyle yöneticisi olan Gültekin Aydeniz’ in çok
önemli katk›s› ile bütünleflmifl, gelece¤imizin e¤itim merkezine
kavufltu Diyarbak›r. Yenilenebilir enerji kullan›m› konusunda
bekli de en güzel ve heyecan verici yüz metreyi kofltu. Fakat
unutmamak gerekir ki bu bir “sürdürülebilir yaflam” koflusudur
ve bitecek gibi görünmeyen uzun bir yol vard›r önümüzde.

Fakat; bizce katar yola ç›km›flt›r, bundan sonras› gümbür
gümbür gelecektir.

Bizim gözümüzde bu giriflim; ayr›mc›l›¤› de¤il, ortak de¤erimiz
olan do¤a taban›nda birleflebilmeyi teflvik eden bir projedir.
Bilinmelidir ki, do¤adaki bir derenin sahibi, kayna¤›n›n yada
akt›¤› tarlan›n sahibi de¤ildir.. Gerçek sahibiyet; kimseye
patronluk taslamadan, do¤aya ait nimetleri insanca paylaflmay›
ö¤renenlerindir..

Diyarbak›r Günefl Evi projesi, k›sa vadede Diyarbak›r ilinde,
uzun vadede Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde günefl enerjisinin
kullan›m›na yönelik e¤itim ve bilinç yükseltme faaliyetlerin ilk
ad›m› olacakt›r. Bu evde her kesimden halka evin kapsam› ile
ilgili sürekli e¤itim verilecektir.

Bu proje ayn› zamanda, yeni yap›larda “enerji mimarl›¤›”
bafll›¤› alt›nda al›nabilecek tasar›m önlemlerini ve mimarl›¤a
enerji penceresinden bak›fl› bilimsel gündeme tafl›yacakt›r.
Ard›ndan, belediyelerce mimarlara ve yöre halk›na yap›labilecek
öneriler ve yapt›r›mlar girecektir s›raya. Meslek odalar›ndaki
e¤itimlerin içeri¤inin ve e¤itim sistemine katk› biçiminin
araflt›r›lmas› gerekecektir daha sonra. Üniversitelere e¤itim
programlar› önerilecek, halk›n bilgilendirilmesi, enerji bilinci
ve ekolojik duyarl›l›k kazanmas› için sürekli e¤itimin yollar›
bulunacakt›r giderek..

BEKLENEN SONUÇLAR
Bu yeni yaflam biçimini özümseyen ve hayata geçirebilen,
elektrik, ›s›tma, so¤utma enerjisi ve su temini konusunda
kendine yetebilen, giderek, üretti¤i enerji ile bulundu¤u yerde
kalk›nabilmeyi ö¤renen k›rsal kesim, art›k sorunlar›n› kente
sürüklemeyecektir. Kentteki yeni yap›lanman›n bu örnekten
alaca¤› dersler ise, daha konforlu fakat daha ekonomik bir
yaflam›n önünü açacakt›r. Ve bu dönüflüm nihayet, bu yaflam›n
gere¤i olan kanun ve yönetmelikleri haz›rlayacak siyasi erki
de kendili¤inden yaratacakt›r.
Günefl kaynakl› enerjilerin bu flekilde  kullan›m› ile kent halk›
öncelikle, çevre de¤erlerini koruyan, do¤al dengeyi bozmayan,
hava kirletici emisyon üretmeyerek sera etkisi yaratmayan yani
iklimsel felaketlere gebe global ›s›nmay› artt›rmayan yaflam
biçimi ile tan›flm›flt›r. Tasarruflu enerji kullanarak; ›s›tmas›n›,
so¤utmas›n› piflirmesini ve ayd›nlatmas›n› kendisine yetecek
koflullarda becerebilen bu ev “Enerji Mimarl›¤›” ilkelerine göre
planlanm›flt›r. Sürdürülebilir yap› ve kentlerdeki yaflama
ihtiyac›na örnek bir yan›t olacakt›r. Ayr›ca, projemizden sonra
halk›n talebi ile oluflacak sektör, yeni bir yat›r›m ve istihdam
alan› yaratacakt›r.

D‹YARBAKIR  GÜNEfi EV‹N‹N TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Benzer uygulamalara ivme oluflturmas› temennisi ile, günefl
evimizin; enerjisinin tamam›n› üretebilen, ayn› zamanda do¤a
dostu kurgusunu özetlemek gerek. Bu amaçla, evin
duvarlar›ndaki bilgi plaketlerinde yer almak üzere haz›rlad›¤›m›z,
15 bafll›k alt›ndaki aç›klama metinlerini bilgilerinize sunuyoruz..

1- TOPRAK ALTI ENERJ‹S‹

Yer kabu¤unun 2 metre alt›na indi¤imizde, sabitleflmeye
bafllayan bir enerji karfl›lar bizi. Ekvatordan kutuplara kadar
uzanan toprak katman›n›n ›s›s›d›r bu. 15 derece ortalaman›n
5 derece üstüne ç›kar yada 5 derece alt›na iner.. Bu sabit
enerjiyi do¤rulamak için yapt›¤›m›z ölçümde, evimizin hemen
yan›nda bulunan eski kuyudaki mevcut suya, en s›cak yaz
gününde ve en so¤uk k›fl gününde sald›¤›m›z derecenin, yaz-
k›fl daima 12-17 dereceler aras›nda oldu¤u tesbit edilmifltir..

Arka bahçemizde 3 metre toprak alt›na döflenen borularda
dolaflan su arac›l›¤› ile al›nan bu ortalama 15 derece sabit
enerji, zemin kat döflemesinde, tavanlarda ve asma kat tavan
alt›ndaki özel yeflil borularda dolaflt›r›larak sudan havaya enerji
tafl›nmakta ve yaz›n evin do¤al serinli¤i sa¤lanmaktad›r..

Bu enerjiden, havadan havaya enerji transferi yolu ile istifade
edebilmek için de yine toprak alt›na 30 cm çap›nda 88 metre
boru döflenmifltir. Hava borular›nda terleme sonucu su
yo¤uflmas›na karfl›l›k baflta ve sonda tahliye noktalar›
oluflturulmufltur. Tromp duvarlar› ve seran›n yarataca¤› vakum
etkisi ile do¤al yöntemle ve gerekti¤inde devreye giren
aspiratörle bu do¤al serinlik yaz›n iç mekana al›nmaktad›r.

2- SERA ve GÜNEfi DUVARLARI ‹LE ISITMA

Güney cephesindeki oturma alan›na eklenen serada, evin
ihtiyac› olan baz› sebzeler yetifltirilebilecektir. Güneflin k›fl›n
hemen ›s›tt›¤› bu bölümde ve günefl duvarlar›m›zda (tromp) ;
altta ve üstte, iç mekana aç›lan hava menfezleri vard›r. Alttaki
menfezden tromp duvar›na giren serin hava, güneflin etkisi ile
›s›nmakta ve hafifledi¤i için yükselerek üstteki menfezden
tekrar eve dönmekte ve iç mekan›n süratle ›s›nmas›n›
sa¤lamaktad›r.

Günefl duvar› camlar›ndan geçen k›sa dalga boylu ›fl›n, tromp
duvar› da denilen bu düzene¤in içindeki, yüzeyi büyütmek için
profil verilmifl siyah saça çarpt›¤›nda ›s›ya dönüflmekte ve dalga
boyunu büyütmektedir. Dalga boyu fiziki olarak büyüdü¤ü için
girdi¤i camdan tekrar geri ç›kamayan ›fl›n, “sera etkisi”
dedi¤imiz iç ›s›nmay› yaratmaktad›r. Bu ›s›n›n günefl olmad›¤›
zaman bir süre daha kal›c› olmas› için 1.5 mm’lik siyah boyal›
saç›n arkas›na kum doldurulmufl, böylece ›s› depolay›c› bir
kütle yarat›lm›flt›r.

So¤uk ülkelerde, bu ›s›l kütle do¤rudan binan›n tu¤la yada tafl
duvar› olabilmektedir. Fakat Diyarbak›r için, yaz›n gündüz
›s›nan duvar›n iç mekan› afl›r› ›s›t›c› etkisi göz önüne al›narak,
›s›l kütle olarak “kum” kullan›lm›fl ve izolasyonlu duvar›n d›fl›na
tafl›nm›flt›r..

3- SERA ve GÜNEfi DUVARLARI ‹LE SO⁄UTMA

Günefl duvarlar›m›zda ve seram›zda, içe aç›lanlara ilaveten
sadece üstte, d›fl mekana aç›lan d›fl menfezler de vard›r, Üstteki
iç menfez kapan›p d›fla bakan aç›l›rsa bu defa, yine ›s›n›p
yükselen yani baca etkisi ile sürüklenen hava, kuzey
cephesindeki aç›kl›klardan yani pencere ve menfezlerden yada
yer alt› kanallar›ndan gelecek olan serin havay› içeri çekmektedir.
Bu bir vakum etkisidir.

Bu kurgu sayesinde so¤utma sa¤land›¤› gibi, sürüklenen
havan›n yaratt›¤› esinti, t›pk› bir vantilatörün yapt›¤› gibi serinlik
hissini artt›rmaktad›r.. Yaz aylar›nda, sera yüzeyinde afl›r›
›s›nmay› önlemek için, k›fl›n yapra¤›n› döken sarmafl›k ve
a¤açlarla bu bölümün gölgede kalmas› sa¤lanacakt›r. Kendi
enerjisini üreten evlerde, güney cephesinin, yapra¤›n› döken
bitkilerle yaz  güneflinden korunmas› enerji verimlili¤i ad›na
do¤ru bir yaklafl›md›r. ‹¤ne yaprakl› a¤açlar daima kuzeyde
yer almal› evi sert rüzgarlardan korumal›d›r.

Yaz gecelerinde ise, d›fl hava gündüze göre daha serin
oldu¤undan d›flar›ya aç›lan d›fl menfez kapat›lacak, bu kez
yukar›dan seraya ve günefl duvarlar›na giren s›cak iç hava,
d›flar›daki cam yüzeyde so¤uyarak afla¤› inecektir. Ve afla¤›daki
menfezlerden yada kap›lardan mekana yine geri dönerek iç
serinli¤e katk› sa¤layacakt›r.

4- VENTUR‹ BACASI  ve RÜZGAR KEPÇES‹

Do¤al havaland›rma sa¤layacak rüzgar kepçeleri ve Venturi
bacalar›, konutlardan sanayi tesislerine kadar her türlü yap›da
kullan›labilecek basit düzeneklerdir. S›cak ülkelerdeki tarihi
örneklerde, rüzgar kepçelerinin as›rlard›r kullan›ld›¤› ve çok
geliflti¤i görülür. Esen rüzgar, a¤z› daralt›lm›fl, huni benzeri bir
düzenekten geçerken, t›pk› su hortumunun a¤z› daralt›ld›¤›nda
oldu¤u gibi sürati artar. Bu esintinin, düfley yöndeki kanal ile
iç mekana temiz ve serin hava olarak girmesi sa¤lan›r. ‹ç
mekanda ›s›n›p yükselen pis havan›n ise, venturi bacas› denilen,
yine a¤z› daralt›lm›fl bir düzenekten, rüzgar›n bu kez yatay
geçifl yaparken yaratt›¤› vakum arac›l›¤› ile d›flar› at›lmas›
sa¤lanmaktad›r. Bilindi¤i gibi bir fliflenin havas›n› boflaltma
yöntemi, a¤z›na paralel yönde fliddetli hava üflemektir. Venturi
bacas› da ayn› prensiple iç havay› d›flar› çekmektedir.

Baca ve kepçe, çat›n›n en tepe noktas›nda, günefl kolektörlerinin
üst taraf›nda b›rak›lm›fl genifl çat› deli¤ine monte edilmifltir.
Özel tasar›m olan siyah boyal› saçtan imal edilen düzenekte,
rüzgar kepçesi ve venturi bacas›, farkl› kanallar oluflturulup,
birlikte çözülmüfltür. Tromp, sera ve venturi bacas›ndaki tüm
menfezlerin aç›l›p kapanmas› elle kumanda edilebilece¤i gibi;
günefli, hava s›cakl›¤›n› ve rüzgar› takip eden sensörler vas›tas›
ile otomasyon sistemine de ba¤lanabilmektedir.

5- ‹ZOLASYON

Duvar ve tavanlarda hiçbir sa¤l›k endiflesi içermeyen, selüloz
ve bor bilefli¤i hamurundan üretilen izolasyon malzemesi
kullan›lm›flt›r. Ahflap konstrüksiyonun içi, yap›m foto¤raflar›nda
görülece¤i gibi püskürtme yöntemi ile doldurulmufltur. Farkl›
sonuçlar› gözlemlemek amac› ile çat›m›z›n bir bölümünde
serbest perlit, bir bölümünde ise geleneksel anadolu evlerinin
çat› çözümü olan kil ve kam›fl kullan›lm›flt›r. ‹ç yüzeyler alç›
levha ile kaplanm›flt›r. Bilindi¤i gibi alç› tozu yang›n söndürücü,
alç› levhalar da yanmaz özelli¤i ile yang›n geciktiricidir.

Binam›z›n taban›nda ve d›fl yüzeylerde, lifli sunta üzerine perlitin
organik bir ba¤lay›c› ile
birlefltirilmesinden üretilen özel bir s›va
kullan›lm›flt›r. Bu s›va, su ve ›s›
geçirmeyen fakat buhar geçiren yap›s›
ile dünyadaki ilk ve öncü çözümlerden
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biridir. Bizimle birlikte nefes almas› gereken binam›z e¤er buhar
geçirmeyen yani nefes almas›n› beceremeyen bir yal›t›ma
sahipse, sekiz on y›l içinde, yap›n›n kendisi ile birlikte içindekilerin
de romatizma olmas› kaç›n›lmazd›r.. O yüzden izolasyon
malzemesi seçiminde bu özellik önceli¤imiz olmufltur.

Tüm bu malzemelerin hiçbir sa¤l›k riski içermemesi ve
hammaddelerinin bu topraklar›n ürünü olmas› özel sevincimizdir.

6-fiÖM‹NE YAN‹ OCAK..

Kendi enerjisini üretme yolundaki tüm yap›lar›n ola¤an yada
s›ra d›fl› durumlarda baflvuraca¤›, olmazsa olmaz ›s›nma arac›d›r
flömine.. Toprak alt›ndan enerji al›nmasa bile evimiz, nefes
alan mükemmel ›s› izolasyonu sayesinde zaten hiçbir zaman
eksi derecelere düflmeyecek, adeta nefesle ›s›nabilen bir iç
atmosfere sahip olacakt›r. Döküm gövdeli ak›ll› flömine sayesinde
ise çok az bir yak›tla, ortalama 10 derecenin alt›na düflmeyece¤i
hesaplanan iç havaya 15 derece ekleyerek 25 dereceye kolayl›kla
ulafl›lmaktad›r.

fiöminede yanan odun, ancak yetiflirken bünyesine toplad›¤›
karbon miktar› kadar at›k oluflturabilmektedir. Bir fazla de¤il..
Yani siz toprak alt›ndan petrol veya kömür gibi yeni bir fley
ç›kar›p yakarak atmosfere eklemedikçe, toprak üstü denge
daima yerindedir. Var olan karbon emisyon oran› hiçbir zaman
bozulmamaktad›r.

Ola¤and›fl› iklim koflullar›nda, biyo-kütle dedi¤imiz, yaprak dal
dahil olmak üzere her türlü orman ürününü kapal› hücrelerde
yakabilen, ›s›s›n› yatay ve düfley kanallarla tüm eve yayabilen
bu flömineler, gelece¤in ›s›nma arac›d›r art›k. AB ülkelerinde
flömineye elveriflli bacas› olmayan yap›lara ruhsat verilmemekte,
bedelinin yar›s› vergiden düflülmekte, tamam› için uzun vadeli
kredilendirme yap›lmaktad›r.

7- PV GÜNEfi PANELLER‹ ve GÜNEfi KOLEKTÖRLER‹

Yörenin enlemine eflit olarak 40 derece e¤imli olan güney
çat›s›nda ve yine güneye bakan 17 derece e¤imli mutfak
çat›s›nda; her biri 162 wat’l›k, toplam 3.88 kw kurulu güce
ulaflan 24 adet PV günefl panelimiz var. Bu düzenek, invertör,
regülatör ve depolama amaçl› 16 adet 12 volt 100 amper özel
akülerimiz arac›l›¤› ile elektrik ihtiyac›m›z› sürekli olarak
karfl›layacakt›r. Özellikle günefl zengini ülkemizde enerji
ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmak için, gittikçe verimli ve ekonomik
hale gelen bu teknolojiden yararlanmak kaç›n›lmazd›r.

Bu tip evler, çift saat uygulamas› bafllayana yada hidrojen
teknolojisi yayg›nlaflana kadar enerji dopolamak için elbette
akü kullanacakt›r. Ama, bu alanda görülen h›zl› geliflme,
hidrojenle çal›flan araçlardan sonra s›ran›n h›zla yap›lara
gelece¤ini, yani pek yak›nda enerjinin hidrojene çevrilerek
saklanabilece¤ini ve yak›t pilleri arac›l›¤› ile tekrar elektri¤e
veya do¤al gaz benzeri olarak do¤rudan ›s›ya çevrilebilece¤ini
bize göstermektedir.

Çat›m›zda ayr›ca, s›cak kullan›m suyunu karfl›lamak üzere iki

adet günefl kolektörümüz ve zemin katta özel s›cak su depomuz
(boyler) vard›r. Ülkemizde, y›lda 3300 saat ile günefllenme
flampiyonu olan Diyarbak›r’›n güneflli k›fl günlerinde elde edilen
ve depolanan s›cak su, geceleri döfleme alt›ndaki borular
vas›tas› ile iç mekan›n ›s›t›lmas›na da katk›da bulunacakt›r.

8- B‹YOLOJ‹K ARITMA

Evsel at›klar›m›z, Dönen Biyolojik Disk( Rotating Biological
Disk) yöntemiyle, plastik dairesel levhalar üzerinde üreyen
bakteriler sayesinde, çok düflük bir enerji kullan›m› ile % 90-
95 oran›nda ar›t›lmakta, bahçe sulamas›nda kullan›lmak üzere
ya¤mur suyu deposuna aktar›lmaktad›r. Belli aral›klarla toplanan
kat› at›klar da kurutulup, yine bahçemizde gübre olarak
de¤erlendirilmektedir.

Disklerin yüzeyindeki bakteriler tamamen do¤al olarak
oluflmakta ve ani de¤iflkenlik gösteren organik yüke, di¤er
sistemlere göre çok daha h›zl› uyum sa¤lamaktad›r. Ar›tmay›
gerçeklefltiren bakterilerin ço¤alabilece¤i yüzeyin, dönen
disklerden ibaret olmas› küçük bir alana yüzlerce metrekarelik
yüzeyin s›¤d›r›labilmesini mümkün k›lmaktad›r.

Sistem, disklerin ba¤l› oldu¤u mil rulman›n›n periyodik olarak
ya¤lanmas› d›fl›nda bak›m gerektirmemektedir. Aktif çamur
ünitelerindeki gürültülü hava üfleyiciler, kapasitelerine göre
5-15 kW gibi bir güç harcar. Biyolojik ar›tma ünitelerinde
kullan›lan 1 kW’tan daha az güç gerektiren redüktörlü motorlar
ise %80’e varan enerji tasarrufu sa¤lar. Redüktörlü bir motorun
ç›kard›¤› ses bir otomobil içindeki ses düzeyi (60 desibel)
kadard›r. Bu tip ar›tmalar sessiz ve kokusuz olma özelli¤ine
sahiptir..

‹lave modüllerin eklenebilmesi yada mevcut modüllerin bir
bölümünün çal›flt›r›lmamas›yla da kapasite de¤iflikli¤i
yap›labilmektedir.

9- YA⁄MUR SUYU

‹ster fosil yak›tlar›n tetikledi¤i sera etkisi, ister 1500 y›ll›k do¤al
periyot sonucu olsun, hangi nedenlerle oluflmakta ise de küresel
›s›nman›n beklenen sonuçlar›n›n bafl›nda su kaynaklar› ve sulak
alanlar›n kayb› gelmektedir..

Evin infla edildi¤i Sümerpark alan›nda her ne kadar yer alt› su
kaynaklar› flimdilik bol ise de, suyun gelecekteki de¤eri ve her
yörede bulunmamas› yüzünden örnek bir uygulama yap›lm›flt›r.
Bu amaçla, çat›lardan al›n›p borularla kuzey cephesindeki su
deposuna yönlendirilen ya¤mur suyu, yer alt›nda
saklanmaktad›r. Evsel at›k ar›tmas›ndan elde edilen suyun
karbon filtreden geçirilmesi sonucu, ikisi birlikte bahçe
sulamas›nda kullan›lmaktad›r. Bu suyun, temizlik suyu olarak
rezervuarlarda kullan›lmas› da mümkündür.

Ya¤mur suyu toplama ifllemi bir ileri aflamada, 50-60 cm bahçe
topra¤› alt›na yerlefltirilecek çak›l benzeri süzek malzeme ve
drenaj kanallar› kullanarak yani ya¤mur düflen yüzey alan›n›
büyüterek artt›r›labilir. Böylece bahçe topra¤›n› ve yüzey

bitkilerinin köklerinin ›slat›p ifllevini yerine getiren ya¤murun
fazlas› geri kazan›l›p depolanabilmektedir. Evimizin bulundu¤u
alandaki mevcut eski sulama kuyusu flimdilik bu iflleme gerek
b›rakmam›flt›r.

10-AHfiAP TAfiIYICI S‹STEM

Dünyadaki yegane geri dönüflümlü yap› malzemesi olan ahflap,
bizim Günefl Evimizin de çatk›s›n› yani tafl›y›c› sistemini
oluflturmufltur. Böylece evimizin deprem riski tamamen ortadan
kalkm›flt›r. Ahflab›n getirdi¤i kolayl›k sayesinde iki ay içinde
çat›s›n› kapatabilmifl, içindeki insanlar ile birlikte nefes alan
bir yap›ya kavuflmufltur.

Betona göre 16 kat izolasyon de¤erine sahip ahflab› kullanmak;
ormanlar›m›z›n gerçek korumas›n›n da önünü açmakt›r. Çünkü
dünyada, konutlar›n›n %90’› ahflap olan, baflta Amerika olmak
üzere bu malzemeyi yap›lar›nda kullanan tüm ülkelerin ormanlar›
küçülmemekte tersine y›ll›k %1-3 oran›nda büyümektedir

Ayn› büyüklükte yang›n ç›kar›lm›fl üç farkl› yap›n›n bir saat
sonraki durumu fludur: Çelik yap› ilk on dakika içinde çökmüfl
ve hurdaya dönmüfltür. Betonarme yap›, ›s› etkisi ile demir
aderans› kalmad›¤›ndan ilk depremde y›k›lacak hale gelmifltir.
Ahflap yap› ise, ilk bir saatte çökmeyerek can›n›z› kurtarmaya
izin vermifltir ve sadece yanan yerlerinin tamiri ile tekrar yaflan›r
hale dönecektir.

Ahflap binalar›n alt› kata kadar örnekleri bütün dünyada
yayg›nd›r. Fakat dünyan›n en büyük ahflap yap›s›n›n 28.50 m
yani sekiz katl› bina yüksekli¤i ile 110 y›ld›r ayakta olan,
‹stanbul Heybeliada’daki ünlü bina oldu¤unu da unutmamal›y›z.
300 yafl›ndaki yal›lar›m›z, 600-700 yafl›nda ahflap camilerimiz
ise ahflab›n ömrü hakk›nda fikir vermektedir.. Atam›z›n
dedemizin çok iyi bildi¤i, her iklim kofluluna uygun bir teknoloji
idi ahflap yap› tekni¤i.. Biz de o yüzden, Diyarbak›r Günefl
Evinde ahflab› tercih ettik.

11- ENERJ‹ ÜRETEN VE ENERJ‹Y‹ KORUYAN CAM

Ülkemizde cam, bizi do¤al koflullardan korurken görüflümüzü
engellemeyen bir yap› malzemesi olarak an›ld› daima. Ve
maalesef dünya ölçe¤inde büyüklü¤e sahip cam fabrikalar›m›z
da ton hesab› cam satmaktan öte kayg› tafl›mad›lar.. Bu arada
20’ye yak›n katmanl› cam çeflidi üretip, fosil yak›tlar kullanarak
elde etti¤imiz pahal› ve sa¤l›ks›z enerjinin nas›l daha iyi
korunabilece¤ini örneklemeye çal›flt›lar. Bu çeflitlerin 3-4
tanesinden fazlas›n› mimar ve mühendislere
ö¤retemediklerinden yak›nd›lar. Yani tek odaklar› “a¤›r bir
bedelle üretilen enerjinin” sadece korunmas›na yönelik oldu.

Halbuki cam, do¤rudan “enerji üretebilen” bir malzeme idi.
Görmezden geldiler.. ‹flte Diyarbak›r Günefl Evimiz, seras›nda
ve üç cephesinde de bulunan günefl duvarlar›nda cam› bu
amaçla kullanmaktad›r. Sadece ›s› üretmekle kalmay›p, ›s›nan
havan›n yükselmesi s›ras›nda yarat›lan vakum etkisi ile, evin
so¤utulmas›na bile katk›da bulunmaktad›r..

Elbette d›fl cephelere bakan do¤ramalarda, ›s›cam yani çift
cam uygulamas› ile, üretti¤imiz do¤al enerjiyi koruyoruz. Fakat
evimizde birinci öncelik; fleffaf yüzeyden yani camdan geçerek
bir iç yüzeye çarpan günefl ›fl›¤›n›n, k›sa dalga boyundan uzun

dalga boyuna geçifli yani faz de¤ifltirmesi s›ras›nda içeride
üretilen enerjinin kullan›m›d›r..

12- GÜNEfi OCA⁄I

Cam›n faz de¤ifltirici özelli¤inden yararlanarak, alt› ve çevresi
basit ›s› izolasyonlu, iç yüzeyi yans›t›c› olan bir kutunun üst
k›sm›na cam yerlefltirmeniz, uygun bir güneflte sera etkisi ile
yemek piflirecek kadar ›s› sa¤layacakt›r. Amerikada, her y›l bu
basit yöntemle güneflte pizza piflirme müsabakalar›
yap›lmaktad›r. K›z›lderililer güney duvar›na monte edilen günefl
f›r›nlar› kullanmaktalar. Seram›z, farkl› gibi görünse de asl›nda
bu uygulaman›n bir büyük örne¤idir..

Örne¤in alüminyum folyo ile kapl› yani yans›t›c› yüzeyi olan ve
kendi merkezinde bir ›fl›k oda¤› sa¤layacak flekilde katlanm›fl
kartonla bile ›s›t›c› bir düzenek yapmak mümkündür.. Yine
örne¤in, flemsiye biçiminde katlanabilen yans›t›c› levhalar›
güneflte açt›¤›n›zda, piknikte omlet yapman›za yeterli olacak
›s›y› üretebilirsiniz.. Piknik tüpü yerine bu biçimde bir ›s›t›c›y›
yan›m›zda tafl›mak hem pratik olacak hem de ço¤u güneflli
günde mutlaka iflimize yarayacakt›r.

Diyarbak›r Günefl Evimizde, ters flemsiyeye benzer bir yöntemle
›s› oluflturan bir günefl oca¤›m›z vard›r. ‹ç bükey parlak metal
levhalar, günefli odaklamakta ve odak noktas›nda bulunan tel
platforma yerlefltirilmifl kab›n içindeki suyu kaynatmakta yada
yeme¤i piflirebilmektedir..

Amac›m›z, sadece günefli kullanarak enerji üretmenin çeflitli
biçimlerini örnekleyerek vatandafllar›m›z›n bilgilenmesini
sa¤lamakt›r.

13- B‹LG‹ ‹LET‹fi‹M‹ ve PAYLAfiIMI

Diyarbak›r Günefl Evimizde Oluflturdu¤umuz kütüphane; Enerji,
Ekoloji ve Ahflaba iliflkin, “Enerji Mimarl›¤›” ilkelerini ve
örneklerini içeren bir araflt›rma kitapl›¤› olmak üzere
kurgulanm›flt›r.

Amac›m›z; bu konuda ilgisi ve bilgisi olan, her yafl grubundan
çocuklar›m›z›n ve büyüklerin, giderek yüksek ö¤renimde bu
konuda araflt›rmas› olan ö¤renci ve ö¤retim görevlilerinin günefl
evimize gelerek yay›nlardan yararlanmas›n› ve gerekirse
araflt›rmalar›n› burada sürdürebilmelerini sa¤lamakt›r.

Bu konulara iliflkin ç›kan dergiler, gönüllü olarak Diyarbak›r
Günefl Evimizi aboneleri aras›na katm›flt›r. Mevcut kitaplardan
ve bundan böyle ç›kacak yay›nlardan birer adedinin
kitapl›¤›m›za ba¤›fllanmas› için sürekli giriflimlerde
bulunulacakt›r.



Yedi bin y›lda yaklafl›k: 20 kat›!..

‹nsan›n enerji talebi ça¤lar boyunca artt›. ‹LK‹N fiUNU FARK ETT‹ UYANAN TOPLUMLAR;

DÜNYAYI

HALBUK‹; GÜNEfi AYDINLATINCA

D‹⁄ER B‹R DEY‹fiLE ;
GÜNEfiTEN YERYÜZÜNE
B‹R YILDA GELEN ENERJ‹,
DÜNYADA B‹R YILDA
TÜKET‹LEN ENERJ‹N‹N

10.000 KATIDIR..

GÜNEfiTEN YERYÜZÜNE
B‹R GÜNDE GELEN ENERJ‹,
DÜNYADA B‹R YILDA
TÜKET‹LEN ENERJ‹N‹N

27.4 KATIDIR..

Petrolün 42,
Do¤al gaz›n 62 ve
Kömürün 224 y›l
içinde tükenmeye
bafllayaca¤›
bilinmektedir..

Fosil yak›tlar atmosfere en çok
zarar veren enerji kaynaklar›d›r.
Yaklafl›k olarak y›lda toplam
25 milyar ton CO2, CO, SO, NOx,
O2, is ve kül ç›karmaktad›rlar..
Bunun 12 milyar tonu CO2’dir.

Bu emisyonun;

%44’ü kömür,

%35’i petrol,

%21’i do¤al gaz

yüzünden!..

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Ayr›ca elektronik ortamda bilgi paylafl›m›n› sa¤lamak için,
internette mevcut enerji ve ekolojiye iliflkin bilgilerin de
arflivlenmesi ve www.gunesevi.org  adresinde sürekli yay›nda
olacak internet sitemizde paylafl›lmas› sa¤lanacakt›r. Farkl›
kesimlere ve gruplara yap›lacak e¤itimlerimiz, buluflmalar›m›z
ve her türlü etkinliklerimiz ile birlikte iç ve d›fl enerji
ölçümlerimizin de canl› olarak paylafl›lmas›, dünya ölçe¤inde
bir özelli¤imiz olmaktad›r. ‹ki iç ve iki d›fl kameras›yla internet
sitesinde bilimsel amaçla sürekli gözlemlenen ilk günefl evi
Diyarbak›r Günefl Evidir..

14- OTOMASYON S‹STEM‹

Günefl Evimizde kullan›lan tüm iklimlendirme elemanlar›n›n
merkezi koordinasyon ile çal›flmalar›n› sa¤lamak üzere bir
otomasyon sistemi kurulmas› düflünülmektedir. Bu sistem;
ölçüm, de¤erlendirme ve kontrol kumanda sistemlerinden
oluflacakt›r. Sistem, iç ve d›fl s›cakl›klar› ölçen sensörlerden,
venturi bacas› ile günefl duvarlar› ( tromp ) menfezlerini açma
kapama ünitelerini kontrol eden motorlardan ve iklimlendirme
sistemini kontrol eden elemanlardan oluflacakt›r. Bu amaçla
programlanabilir lojik kontrolör (PLC) kullan›lacakt›r. PLC’ye
gelen ölçüm de¤erleri, program taraf›ndan de¤erlendirilecek
ve ortam›n konfor koflullar›na ulaflabilmesi; mevcut menfez
kanatlar›n›n açma kapama oranlar›n› de¤ifltirmek için monte
edilen motorlar› kontrol etmek sureti ile sa¤lanacakt›r.

Sürekli ölçülen iklimsel de¤erler ve bu de¤erlerle mant›ksal
ba¤ kuran program arac›l›¤› ile sistemin çal›flmas›, bilgisayar
ortam›na ve oradan internetteki web sayfam›za aktar›lacak ve
dileyen herkes taraf›ndan izlenebilecektir.

Elle kumanda ile sonuç al›nabilecek iken, otomasyonun da
öngörülmesindeki ilk amaç; bu konuda yap›lacak     ar-ge
çal›flmalar›na bir kap› açmak için laboratuar ortam›
oluflturmakt›r. ‹kinci amaç ise; kendi enerjisini üreten bir evin
de uzaktan kumanda yada programlama ile yönetilebilece¤ini
kan›tlamakt›r.

15- ENERJ‹ M‹MARLI⁄I

“Enerji mimarl›¤›”; yap›lar›n, nefes alma do¤all›¤› ve ölçüsünde
enerji kullanmas›n› ve kendisine gerekti¤i kadar›n› da
üretebilmesini öngörür. Ne bir fazla ne bir eksik.. Yarat›m
içinde, ifle yaramayan ne bir eklenti ne de fazla bir süs bulunur.
Her varl›k kendisine gerekti¤i kadar enerji üretir ve tüketir.
Yaflam fonksiyonunun tam karfl›l›¤› olan deriyi yada kabu¤u
kullan›r. Gösterifl de¤il ifllevsellik belirler onun formunu..

“Enerji penceresinden bir bak›fl” da diyebilece¤imiz “enerji
mimarl›¤›” pasta keser gibi ikiye veya dörde bölünmüfl ve “her
biri rast gele yönlere bakan”, çok katl› bir mahalle yaratmak
hiç de¤ildir.. Yaz›n cay›r cay›r yananda m›, k›fl›n ayaz›nda
donanda m› ?..  Rüzgardan pencere açt›rmayanda m›, camlar
aç›kken yaprak k›m›ldamayanda m› oturmak isterdiniz ?.. Yani
enerji mimarl›¤›; kent tasar›m›ndan bafllayan ve yap›

malzemelerinin do¤ru seçimine kadar sorumluluk tafl›yan bir
planlama sürecidir.

Do¤ru yönlenme, do¤ru tasar›m, do¤ru malzeme ile infla edilen
bir yap› %50 enerji tasarrufu ile bafllar hayat›na ve klasik bir
infla yönteminden daha fazla para harcatmaz yap›mc›s›na..
Günefl evimizdeki gibi %100 enerji tasarrufuna giden yol ise,
ilaveten %25-50 aras›nda de¤iflen bir harcamay›, yani elektronik
ve mekanik baz› donan›mlar› gerektirir. ‹leri ülkelerde devlet
iflte bu bölümdeki harcamalara tam destek vermektedir. Çünkü
böyle yaparak kendi gelece¤ini de garantiye almaktad›r.

SON SÖZ

Bu yap›da uygulanan ve bu bilgi plaketlerinde özetlenen
çözümlerin “Enerji Mimarl›¤›”n› toplumsal bilinç ve tart›flma
düzlemine tafl›yaca¤›na inan›yoruz.

Kulland›¤›m›z veya içinde yaflad›¤›m›z yap›lar›n sahibi olmasak
bile, bu amaçla harcanan gereksiz paran›n ve enerji giderlerinin,
dolayl› olarak bizden ç›kt›¤›n›, örne¤in; daha yüksek ücretlere
ve yaflam standartlar›na ve istihdama kaynak yaratmak yerine,
zorunlu yap› ve enerji bedelleri olarak ödendi¤ini düflünmeliyiz.
O zaman enerji ve ekoloji tart›flmas›n›n ve bu konuda halay
bafl› olan Diyarbak›r örne¤inden yola ç›kacak uygulamalar›n,
ülkeyi etkileyecek en önemli gündem maddesi oldu¤unu daha
iyi anlayaca¤›m›za inan›yorum..

Bekledi¤imiz köklü de¤iflimin günefli, piramidin tepesinden
de¤il, bu örnekteki gibi halkla bütünleflmifl deneyimlerden yani
tabanda oluflan bilgi ve bilinçten yükselecektir.

Y.Mimar Çelik ERENGEZG‹N
Günefl Evi Proje Müellifi ve  AB Dan›flman›



Bunu biliyor muydunuz?
2 milyon y›l boyunca süregelen dünya ›s›s›ndaki yükselifl,
son yüzy›l içinde 6666 misli artm›flt›r!...

Bu art›fltaki en belirgin de¤iflim
son 11 y›l içinde yaflanm›flt›r!..

• Türkiye: 1990-2004 y›llar› aras›nda
Karbondioksit sal›n›m›n› %72.6 artt›rd›..
• Yani ülkemiz bu art›fl h›z› ile
dünya flampiyonudur!..
• Sadece 2004’de atmosfere gönderdi¤imiz
karbondioksit 294 milyon ton
• Dünyadaki tüm karbon sal›n›m›n›n %85’ini
üreten 25 ülkeden biridir Türkiye!..

Atmosfere yollad›¤›m›z at›klar›n
dünyay› örten bir sera naylonu ya
da cam› gibi ifllev gördü¤ünü ve bu
“sera etkisi” dedi¤imiz, at›klar›n
yol açt›¤› oluflum sonucu havalar›n

›s›nmaya bafllad›¤›n› duymayan
kalmad›…

“Sera Etkisi” ni en çok
%36-70 Su Buhar› (Barajlar ??)

%9-26 CO2 (En çok ›s› tutan gaz)

%3-9 Metan
%3-7 Ozon etkiler.

Kuzey Kutbu 1918  Patagonya Buzullar› 1926

Kuzey Kutbu 2002 Patagonya Buzullar› 2004

Klimanjaro Da¤› (1993 y›l› ) Klimanjaro Da¤› (2000 y›l› )

Bunlar›da biliyor muydunuz?
Son 10 y›l içinde, ülkemize düflen

ya¤mur miktar› %36 azalm›flt›r…

Son 40 y›l içinde, ülkemizde 3 adet
VAN GÖLÜ büyüklü¤ünde

sulak alan kaybolmufltur..

‹nsan, vücudunun ›s›s›
1 derece artt›¤›nda HASTA olur.
Dünyan›n 1 derece daha ›s›nmas›
da onun hastal›¤›d›r.
Unutmay›n ki dünya,buzul
ça¤›ndan ç›kmak için sadece
5 derece ›s›nm›fl ve yaflamsal
dengeye kavuflmufltu..

Diyarbak›r bu y›l, son 70 y›lda
görmedi¤i -23.4 derece
so¤u¤u yaflad›.
Buna karfl›l›k ; 1947-1990 y›llar›
aras›ndaki 53 y›ll›k ortalamaya
göre son 12 y›lda günefl ›fl›nlar›
fliddeti (cal/cm2dak ) ortalama
%12 artm›flt›r.

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

M‹MARLIK:
YAfiAMIN “DO⁄AL”
B‹R KILIFI OLMALIDIR.
B‹R KILIF ‹Ç‹NDE
SIKIfiTIRILMIfi
“ZORAK‹ YAfiAM” DE⁄‹L!..

“Enerji Mimarl›¤›”,
geçerli ve kal›c› olmay› do¤al
olanaklarda arar.
Geri dönüflümlü ve
yenilenebilir olmay›
öngörür. Günefl, rüzgar,
toprak, yer alt› sular› gibi
zaten var olan enerjilerin ve
ya¤mur gibi yaflamsal
kaynaklar›n bize afl›r› gelen
boyutlar›ndan sadece
korunmak de¤il,
yararlanmakt›r amac›.

Enerji mimarl›¤›, örne¤in;
pasta keser gibi üçe veya dörde
bölünmüfl ve
“her biri ayr› yöne bakan”
yada iki daireli olup da
bloklar›n› rast gele yönlere
serpifltirdi¤imiz çok katl› bir
mahalle yaratmak hiç de¤ildir..
Acaba plan› yapan mimar bu
dairelerin hangisinde oturmak
isterdi ?..

Enerjiyi do¤ru ve etkin kullanman›n, dar bir çevrenin “güzellik” kavram›ndan
“evrensel esteti¤e” geçifl köprüsü oldu¤unu fark etmeliyiz..
Yarat›m içinde, ifle yaramayan ne bir aklenti ne de fazla bir süs bulunur. Her varl›k
kendisine gerekti¤i kadar enerji üretir ve tüketir.
Yaflam fonksiyonunun tam karfl›l›¤› olan deriyi yada kabu¤u kullan›r. gösterifli de¤il
ifllevsellik belirler onun formunu..

Günümüz anlay›fl›nda zenginleflme,
do¤an›n yoksullaflmas›na eflde¤erdir..

ARTIK B‹LMEL‹Y‹Z K‹;
MEKAN‹K YA DA ELEKTRON‹K
ÇARELERE BAfiVURMADAN,
SADECE DO⁄RU PLANLAMA VE
YAPISAL ÖNLEMLERLE,

BU GÜNE KADAR HARCADI⁄IMIZ
ENERJ‹N‹N % 50-65’ ‹N‹ TASARRUF
ETMEK MÜMKÜNDÜR…

TÜM ÖNLEMLER ALINDI⁄INDA ‹SE ;
TASARRUF % 100’Ü AfiMAKTA…
YAN‹ ARTIK, ÜRETT‹⁄‹ FAZLA
ENERJ‹Y‹ SATAB‹LEN,

(ARTI) ENERJ‹ YAPILARI
ORTAYA ÇIKMAKTADIR..

EK
OL

OJ
‹

Ekolojik olmak,
do¤aya dokunmamak de¤il,
onunla birlikte yaflamay›
ö¤renmektir..



Do¤al klima yöntemleri ihmal edilerek,
yüksek enerji bedeli karfl›l›¤›nda klima
santrallerines›rt›m›z› dayamak do¤aya
ihanettir...

Önlem: 10
Otomatik Kontrol

‹yi bir izolasyonun, ›s›tma ve so¤utma
giderlerini %50 oranda etkiledi¤i bilinmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken, Mantolama!
Denilen; sa¤l›ks›z bir yap›n›n, petrol türevleri
kullanarak, afl›r› harcama ile ve nefes
almayan flekilde yal›t›lmas› tehlikesidir.
Yal›t›m gereksinimi en aza indirgenmifl, do¤ru
malzeme ve plan ile üretilen yap›lar›n
optimum yal›t›m ile takviye edilmesine dikkat
edilmelidir.

Önlem: 11 ‹zolasyon

Önlem: 9 Çift Cephe ile ‹klim Kontrolü

Opak uygulamada günefl enerjisine karfl›n
adeta bir z›rh oluflturularak, güneflten ›s›
enerjisi kazan›m›n›n önüne geçilmektedir.
“saydam yal›t›m” uygulama›nda ise, ›s›
kay›plar› en aza indirgenmekte ve günefl
›fl›nlar›n›n masif duvara iletilmesi ile
duvar›n ›s›l kütle olarak çal›flmas› veya melez
sistemler arac›l›¤› ile s›cak su elde edilmesi
olanakl› k›l›nmaktad›r.

Önlem: 12 fieffaf
‹zolasyon

Topra¤›n, suyun ve rüzgar›n ›s›s›n›
kullanarak üçte bir oranda enerji
kullanarak ›s›tma ve so¤utmay›
sa¤layan Is› pompas›, ilk yat›r›m
maliyetini ülkemizde 3-6 y›l içinde
ç›karabilmektedir. Baca ve yak›t deposu
gibi gereksinimleri ve at›¤› yoktur.
Bu teknoloji sayesinde, 1997 y›l›nda
‹sveç’te yap›lan araflt›rmaya göre 12TW
yani 1.700.000 m3 motorin tasarrufu
yap›lm›flt›r.

Önlem: 13
Is› Pompas›

Önlem: 14
Toprak sabiti ile -5 (15) +5
›s›tma ve so¤utma (do¤rudan)

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Dünyada kullan›lan tüm enerjinin %17’si ayd›nlat›lma amaçl›
tüketiliyor.Yüksek verimli ampuller 8 kat fazla ayd›nlat›yor
29 kat daha uzun ömürlü..
“Tasarruf ampulleri üretmek için kurulabilecek fabrika 7.5-10
milyon dolara mal olmaktad›r. Burada üretilecek ampullerle, bu
yat›r›m›n  600-700 misline yani, 6 milyar dolara mal olan “iki
nükleer santral” üretimi tasarruf sa¤layabilmek mümkündür.”

Önlem: 1 Tasarruflu Ampul

LED Lambalar tasarruflu ampullerin ulaflt›¤› son noktad›r. Do¤ru
ak›mla çal›fl›rlar. Flamanl› ampullere göre yaklafl›k 10 kat› az
enerji kullan›rlar ve 100.000 saat ömre ulafl›rlar. Tüm renkleri
elde etmek ve ›fl›k fliddetini (%0-100) ayarlamak çok kolayd›r.
LED k›r›lgan de¤ildir ve di¤er lambalara göre 10-30 kat› daha az
›s› üretir.
Cep telefonu tufllar›nda ve flafl›nda, trafik lambalar›nda LED
kullan›lmaktad›r. Bir otomobilde 300 den fazla LED vard›r.

Önlem: 2 Ça¤dafl Yöntem
LED Ayd›nlatma

Elektrikli aletleri kapatmak yerine stand-by konumunda tutmak
hem ekonomiye hem de çevreye büyük zarar verir.
Evde yada ifl yerinde 3-4 aletin böyle b›rak›lmas› 60 vatl›k bir
ampulün sürekli aç›k kalmas› anlam›na gelir. ‹ngiltere’de bu
yüzden, y›lda fazladan 1.2 milyar dolar elektrik harcand›¤› ve bu
yüzden 3.1 milyon ton karbondioksit üretildi¤i hesaplanm›fl.
Örne¤in: Bir milyon bilgisayar›n (PC) boflta beklemesini engellemek,
günde 250 bin ton benzin tüketimini engellemek anlam›na geliyor.
Araflt›rmalara göre 2007’de PC say›s›n›n bir milyar› geçmesi
bekleniyor. Yani tasarruf edilecek tüketim ; dünya genelinde
sadece bilgisayarlardan ötürü 250 milyon ton’u bulacak. Bir
baflka deyiflle : Türkiye’nin benzin tüketiminin 10 kat›na ulaflacak.

Önlem: 3 Boflta Bekleme
Stand-by

Deneysel ve bilimsel çal›flmalar göstermifltir ki el ile kumanda
edilerek kap›c›lar›n insaf›na b›rak›lan ›s›tma sistemlerinin
çal›flt›r›lmas› yerine otomatik kontrol elemanlar› ile sistemlerin
çal›flt›r›l›p durdurulmas› halinde iç ortamlarda daha konforlu
›s›nma ve %35 oran›nda yak›t tasarrufu sa¤lanabikmektedir.

Önlem: 4 Otomatik Kontrol

Is›t›lan ve so¤utulan havan›n ya da suyun,kullan›m sonras› kalan
›s›s›n› geri kazan›m ünitelerinde tekrar enerjiye dönüfltürmek
%30-65 aras› yak›t tasarrufu sa¤lamaktad›r.

Önlem: 5 Geri Kazan›m

Toyota’n›n öncülük etti¤i bu teknolojide frenin yaratt›¤› sürtünme
kuvveti ile elektrik üretiliyor ve oyomobilin aküsü flarj ediliyor.
Düflük h›zlarda benzin devreden ç›k›yor ve hibrit motor kendi
üretti¤i enerjiyi kullan›yor. Bu yolla yak›t tüketimini %50’ye kadar
azaltmak mümkün. Örne¤in orta boyutta bir binek otomobil bu
yolla 100 km’de 3 lt benzin harc›yor.
Ayn› sistem, metro vagonlar›nda da kullan›l›yor. Örne¤in Budapeflte
metrosu bu üretken fren sistemini kullanmay› tercih etti. ‹zmir
Metrosunda da bu yöntem uyguland›.

Önlem: 6 Frenleme etkisi

Modern bir elektrik santral›n›n verimi %40’›n alt›ndad›r. Hem
elktrik hem de ›s› üreten bir santral›n toplam verimi ise %70’in
üzerine ç›kabilmektedir. Danimarka’daki, saman dahil her fleyi
yakan Avedore Santral› %94 verime ulaflm›flt›r. Çevresindei
80.000 evin elektri¤ini sa¤larken 110.000 evi de ›s›tabilmektedir..
Ayr›ca elektri¤in da¤›t›m› s›ras›nda hatlarda oluflan ›s›nma; dünya
genelinde 1.3 teravat saat karfl›l›¤› olan 60 milyar dolar kayba
ve 700 milyon ton sera gaz›na neden olmaktad›r. Bu yüzden
do¤ru çözüm; hat kay›plar›n› azaltan mahalli çözümler ve zorunlu
olarak oluflan ›s›y›, ›s›nma amaçl› kullanan santralleri
ço¤altmakt›r.

Önlem: 7 Elektrik ve Is›
1- Dünya ortalamas› 5.5-6 iken, Bizde kay›p kaçak oran› %23
Yani yine dünyan›n 4 kat› öndeyiz!. Demek ki ak›ll› olsak
(23-6=) %17 lik bir tasarrufu sadece bu kalemden sa¤layabiliriz.
2-  5 nükleer santral en az 25 milyar dolara mal olacak ve tüm
tüketimimizin ancak %3’ünü karfl›layacak.. %20 kayb› düflerseniz
geriye % 2.4 kal›r..
3- fiimdi bütün mesele fludur : %17 lik tasarrufu elde edebilmek
için yapaca¤›m›z yat›r›m kaç milyar dolard›r? Lütfen
hesaplayal›m…

Bu tasarrufun yat›r›m bedeli maalesef henüz hesaplanmam›flt›r.
Çünkü birilerinin iflinde gelmemektedir.

Önlem: 8 Hat Kay›plar›
ve Kaçaklar

fi‹MD‹
ÖNLEM



Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Kaynaklar›n›n sadece %3’ünü kullanabildi¤imiz ülkemiz, bu hali
ile dünyan›n 7’inci Jeotermal gücüne sahiptir.
Türkiye’de ev ›s›tma ihtiyac›n›n %30 gibi çok büyük bir bölümü
jeotermal kaynaklardan karfl›lanabilir.
Bu ›s› kayna¤›; y›lda 9.3 milyar dolarl›k 30 milyon ton
Fuel-Oil ya da 30 milyar m3 do¤al gaz eflde¤eridir.

Olanak: 1 Jeotermal

Günefl paneli kullanarak elektrik üretimi için
mevcut flebekeye 2km den uzak olmak,
ekonomik s›n›rd›r. Yani bu uzakl›ktan itibaren
elektrik için yapaca¤›m›z harcama, TEDAfi’a
ödeyece¤iniz para ile bafla bafl olmaya
bafllamaktad›r..
Bu yüzden yeni yerleflim alanlar›nda; günefl
kuleli, günefl aynal› ve parabolik, termik
günefl santralleri ile kendi enerjisini
üretmek teflvik edilmelidir..

Olanak: 2 Güneflten
Elektrik

TÜRK‹YE GÜNEfiLENME HAR‹TASI

Güneflin ülkemize bir y›lda gönderdi¤i enerji
tüm dünya gereksiniminin10 kat›d›r.

VE
OLANAK

24

Ülke çap›nda tüketilen enerjinin %10’u, yani yaklafl›k 2.5 milyar dolar› s›cak su elde
etmek için harcanmaktad›r.
Ülkemizin %63’ünde 10 ay, %17’sinde ise bir y›l boyunca günefl enerjisinden yararlanmak
mümkündür.
Bu enerjinin en ekonomik uygulamas›, s›cak su elde etme yöntemidir. Günefl enerjili s›cak
su artma sistemleri, kullan›lan techizata ve iklim bölgesine göre ortalama 1.5-3 y›l aras›nda
kendisini geri ödemektedir.

Olanak: 4 Güneflten S›cak Su

Bir konutun ortalama gereksinimi olarak kabul edilebilecek 10kWh/günlük “elektrik”
ihtiyac›n›n rüzgar ve güneflten müfltereken karfl›lanma bedeli eve harcanan toplam paran›n
%10-20’si mertebesinde kalabilmektedir.
Savurgan bir yaflam için 15-25 bin dolar, do¤ru planlama ile yap›lan evler için 8-12 bin
dolar harcanarak, enerji tasarrufu yüzde yüze ulaflabilmektedir. Yani, ortalama bir otomobil
bedeli kadar harcama ile!..
Geri ödeme süresi ise koflullara ba¤l› olarak 1.5-12 y›l aras›nda de¤iflmektedir.

Olanak: 3 Konutlarda
Günefl Elektri¤i

Günefl, dünyan›n
40 y›ld›r gündeminde..
Almanya 1990’da 1.000 çat›, sonra Japonya
70.000 çat› ve Amerika’da 1.00.000 çat›
programlar›n› bafllatt›.. AB 500.000 çat› hedefini
koydu.Bugün Almanya’da 100.000’in üzerinde
günefli kullanan sertifikal› bina var ve say› h›zla
artmakta.. Türkiye’nin temenniler d›fl›nda hiçbir
hedefi yok..
Bunlar›n tümü; Devletten 10-20 y›l vadeli
özel teflvikler almaktalar..



1m2 li metal yüzeyli duvar paneli, yaklafl›k olarak 500 Watt’l› ›s›t›c›n›n
gücüne eflde¤er ›s›tma sa¤lamaktad›r. Amerika’da ›s›tma sezonu süresince
10-60 dolar/m2 enerji tasarrufu sa¤lanabildi¤i hesaplanm›flt›r.
Çevre koflullar›na ba¤l› olarak yat›r›m 1 ila 6 y›l aras›nda geri ödenmektedir.
Havaland›rma havas› ›s›tma giderlerinde %50’ye varan tasarruflar
sa¤layabilmektedir.

Olanak: 7 Metal Günefl Duvar›

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Dünyadaki ilk güneflle so¤utma tesisi
Türkiye’dedir ve bunu gerçeklefltiren bir Türk
mühendistir. 2005 y›l› Çevre nobelini alm›flt›r.
(Dr. Ahmet Lokurlu)

Olanak: 5 Güneflle
So¤utma

Ters ozmoz sistemi ile suda çözünmüfl halde bulunan tüm maddeler
sentetik bir filtreden geçmeye zorlan›r. Kreci ar›nd›r›lm›fl, kaynak suyu
tad›nda, ya¤mur suyu k›vam›nda
su elde edilir.
Bu yöntemle; deniz suyundan,
kuyu suyundan içme suyu elde
etmek mümkündür.
Süs ve yüzme havuzlar›n›n
ar›t›lmas›nda baflar› ile
kullan›lmaktad›r.

Olanak: 6 Güneflle Ar›tma

Do¤ru bir yönlendirme ve planlama ile, bütün
yap›larda cam günefl duvar› (trombe duvar›)
kullanarak, tüm ›s›tma giderlerini %60,
so¤utma giderlerini %30 azaltmak mümkündür.

Olanak: 8
Cam günefl Duvar›
ile Is›tma ve So¤utma

Do¤ru bir yönlendirme ve planlama ile, bütün yap›larda cam sera (limonluk)
kullanarak, tüm ›s›tma giderlerini yine %60, so¤utma giderlerini %30 azaltmak
mümkündür.

Olanak: 9 Cam Sera ile
Is›tma Ve So¤utma

Olanak: 10
Güneflle Piflirme

Olanak: 11 Rüzgar
Dünya yüzeyinin %27’sinde
rüzgardan elektrik elde
etmek mümkündür.
2040 y›l›nda tüm dünyan›n,
enerjinin %40 ›n› rüzgardan
elde etmesi
öngörülmektedir.
Ülkemizde ekonomik rüzgar
potansiyeli y›ll›k 10.000 MW
olarak hesaplan›yor. Bu da
ortalama geri ödeme süresi
25 y›l olan 10 nükleer
santral, yani 50 milyar dolar
eder.Ayn› kapasitede rüzgar
santral› ise
10 milyar dolara ç›kar ve
geri ödeme süresi 3 y›ld›r.

Olanak: 12 Do¤al Ayd›nlatma
‹yi tasarlanm›fl bir yap›; ayd›nlatma ihtiyac›n›n %70’ini
güneflten sa¤layabilir. S›radan binalarda bu oran %25 dir..
Dünyada kullan›lan tüm enerjinin %17’sinin ayd›nlatma
amaçl› tüketildi¤i unutulmamal›d›r.



Olanak: 19 Akarsular›m›z
1-Avrupa birli¤i bundan böyle 20MW’›n üstündeki baraj santralar›n› yasaklam›flt›r.
2-Dünya bankas› art›k enerji amaçl› büyük barajlara kredi vermemektedir.
3-Çevreye ekolojik etkisi ihmal eldir ölçüdeki, çabuk devreye giren, sulama
a¤›rl›kl› küçük barajlardan ve do¤rudan akarsular›m›z›n ak›m gücünden yararlanan
türbinlerle elde edilebilecek enerji yönünden, yine Avrupa ülkelerine göre
en flansl› konumday›z.

Olanak: 20
Denizlerimiz
1-Karadeniz’de 100 m den itibaran
bulunan Hidrojen sülfür H2S Ça¤dafl
yak›t hidrojen için muhteflem bir
depolanm›fl ve dönüflümlü kaynakt›r.
2-Yer kürede sadece Marmara
Denizinde var olan; zeytinya¤›-su
örne¤inde oldu¤u kadar farkl› yo¤unluk
ve s›cakl›k tabakas› ise ele al›nmay›
bekleyen bir baflka potansiyel enerji
deposudur.
3-Bo¤azlar›m›z ve akarsular›m›zdaki
ak›nt› ve k›y›lar›m›zdaki dalga enerjisi
potansiyeli tüm Avrupa ülkelerinden
yüksektir.

Olanak: 21 Hidrojen
1kg benzine göre 1kg hidrojen 2.75 kat› daha çok enerji üretir. Hidrojenin elektrik
hücrelerinde “elektri¤e” dönüflüm rand›man› termal ünitelere göre iki kat›d›r.
Alev parlakl›¤› düflük ve tutuflma s›cakl›¤› benzine göre iki kat yüksek, do¤al
gaza göre %10 fazla oldu¤undan daha emniyetlidir. Do¤al gaz kullan›lan
yerlerde tesisatta önemli bir de¤ifliklik olmadan hidrojene dönülebilir…

Olanak: 22 Toryum
Toryum, nükleer tepkimesi kontrollü, radyoaktif at›¤› ve tehlikesi ihmal edilebilir
boyutlara indirilmifl; “elektrik üretme yöntemi”.. Dünyadaki tüm rezervin
%50’sini geçen, bizden sonra gelen Hindistan’›n 2.5 kat› ile yine en zengin
kayna¤a sahibiz. En az 2 trilyon dolarl›k ham de¤er hesaplan›yor. Bilimsel
çevrelerde, 1 ton toryum=1 milyon ton petrol hesab› ile bunun 120 trilyon
dolara ç›kmas›n›n mümkün oldu¤u söyleniyor..

Olanak: 23 Bor
Sodyum Borhidrür, hidrojeni depolamak için yine ülkemizde bol bulunan zeolit
ten de yüksek kapasiteli, bugüne kadar bilinen, en verimli bileflimdir. Bu eriyi¤in
a¤›rl›k/ enerji oran› birbirine eflittir. Ford, Daimler, Crysler, Honda ve daha
birçok marka, Sodyum Borhidrür yak›t› kullanarak, deneme üretimlerini baflar›
ile tamamlam›fllard›r. fiu ana kadar 600’ü aflk›n “bor bilefli¤ini yak›t olarak
kullanan” proje patenti al›nm›flt›r..
Ve flu anda dünyan›n ham bor ihtiyac›n›n %95 ini karfl›layan bir ülkeyiz. Amerika
kendi rezervlerini kullanmamakta.. Bizdeki bor rezervleri tek bafl›na dünyaya
400 y›l yetebilecek kapasitedeyken ; ABD ve Rusya 77 y›ll›k bir rezerve sahip.

YAfiANTIMIZDAK‹ BOR
Do¤rudan elektrik üretimi,
Ka¤›t sanayinde beyazlatma,
Kozmetik sanayi,
De¤erli metal ayr›flt›rma,
Su ar›tma, pis sudan metal çökertme,
Vitamin ve antibiyotik üretimi,
Dayan›kl› cam üretimi,
Cam elyaf, cam emaye üretimi,
Naylon üretimi,
Selülozik yal›tkanl›k,
Metalurjide eritici katk›,
Organik kimyasallar›n üretimi,
Otomotiv sanayii,
Uçak sanayii,

Plastiklere metalden yüksek
direnç,esneklik,yüksek s›cakl›¤a
dayan›m katk›s›,
Yap›flt›r›c› ve çimento yap›m›,
Dericilik, flarapç›l›k,
Gübre katk›s›, tar›m ilaçlar›,
Yanmay› geciktirici eriyikler,
Kurflun geçirmez tekstil,
Tekstil boyalar›,
Yün koruyucular›,
Deterjan sanayi,
Mikrop öldürücüler,
Nükleer uygulamalarda en
iyi nötron emici,
Foto¤rafç›l›k, Seramik s›rlar›,

Ahflap koruma, Mumyalama,
Spor malzemeleri imalat›,
Süper kaygan yüzeyler,
Süper iletkenlik,
Uzay teknolojisi

Olanak: 24 Perlit
Ziraat, kimya, ilaç ve g›da sanayinde,
seramik ve cam sanayinde, metalurjide,
döküm sanayinde, deniz kirlili¤i
temizli¤inde, tekstil sanayinde, difl
macunu, sabun ve deterjan yap›m›nda,
ambalaj sanayinde, boya, cila ve
s›valarda, yüksek izolasyon de¤eri,
yang›n mukavemeti ve hafifli¤i ile beton
katk›s› olarak kullan›lan, stratejik önemi
yüksek bir malzemedir.

Serbest perlitin (k) izolasyon katsay›s›,
betona göre 100 kat daha yüksektir.
Perlit kar›fl›ml› betonun ›s› tutma
yetene¤i normal betona göre on kat
fazlad›r, a¤›rl›¤› ise befl kat daha azd›r..
Veeeee,

Dünya Perlit rezervinin %65’i
Türkiye’de bulunmaktad›r.

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Olanak: 13
Do¤al Havaland›rma
Yüzy›llard›r bilinen yöntem olan; baca
etkisi ile kendini temizleyen, bu arada
ortalama 15 derece sabit s›cakl›k sunan
topra¤›n serinli¤ini de mekana tafl›yan,
ya da rüzgar kepçeleri ile havan›n
esintisini kapal› hac›mlara ileten, Venturi
bacalar› ile temiz havay› içeri al›rken
pis havay› tahliye eden sistemler ça¤dafl
yap›larda yerini almal›d›r.

Olanak: 14
Yer alt› Is› Depolar›
Yer alt›ndaki do¤al su havzalar›nda
(akifer) so¤utma amaçl› depolamada
%90-95, so¤utma ve ›s›tma amaçl›
depolamada %80-85, sadece ›s›tma
amaçl› depolamada %60-70 daha az
enerji harcanmaktad›r.
Yat›r›m kendisini 2 y›lda geri
ödemektedir. Çukurova Üniversitesinde
Prof. Halime Paksoy taraf›ndan önerilen
sistem, y›lda 500.000 dolar tasarruf
sa¤lamaktad›r. Bu sistem
yayg›nlaflt›¤›nda ülke enerji tüketiminde
%10 luk tasarruf sa¤layaca¤›
hesaplanm›flt›r.

Olanak: 15 Biyomotorin
Kolza, ayçiçe¤i, soya gibi bitkilerin ya¤lar› ve kullan›lm›fl k›zartma ya¤lar›n›n bir
tonundan, 320 kg alkol kullanarak %99 safl›kta bir ton biyomotorin
üretilebilmektedir. Yan ürün ise, alkolün iki kat› sat›fl fiyat› olan 260 kg gliserindir.
Normal motorine göre 20 de 1 oran›nda daha az kükürt içermekte,
buna karfl›l›k %6.2 daha yüsek verim elde edilmektedir.
Ve mazota göre flu anda %43 daha ucuzdur.
Ülkemize has bir hardal türevi olan kanola, her türlü arazide kolayl›kla
yetiflebilmektedir. Bu tar›ma elveriflli, kullan›lmayan tar›m arazilerinin tamam›nda
kanola yetifltirebilmemiz halinde, bugün tüketti¤imiz 10 milyon ton motorinin
dört kat›, yani 40 milyon ton mazotu tar›msal yoldan elde edebiliriz.

Olanak: 16 Bitkisel Ya¤
Kolza, ayçiçe¤i, soya gibi bitkilerin ya¤lar›, sadece dizel motor ürünlerinde gerekli
de¤ifliklik yap›larak do¤rudan yak›labilmektedir. Almanya’da 20 y›ld›r uygulanan
bir yöntemdir. Yak›nda Türkiye ile lisans anlaflmas› yap›lacakt›r.

Olanak: 17 Biyogaz
Ayr›flt›r›lan biyo-çöpler ve hayvansal at›klar gibi organik maddeler depolanarak,
oksjensiz ortamda yan›c› “metan” gaz› üretilir. Bu arada yan ürün olarak
gelifltirilmifl gübre elde edilir.
18.yy dan beri bilinen yöntem.. ‹kinci dünya savafl›ndan sonra Almanya ve
Fransa’da kullan›lmaya baflland›.. Öncü ülke Çin 200 y›ld›r, Hindistan 65 y›ld›r
80.000’in üzerinde ünitede üretim yap›yor.
Yafl evsel at›klar, zeytin karasuyu, tavuk yafl at›¤›,ar›tma tesisleri at›k çamuru,
mezbahalar,bira, fleker, bal›k ve konserve fabrikalar› hesaba al›nd›¤›nda y›ll›k
enerji potansiyeli yaklafl›k 12.000.000.000 kWh’a ulafl›r.
Bunun %20 sini gerçekleflebilir potansiyel olarak varsay›ld›¤›nda bile, ülkemizin
tüm yollar›n› ayd›nlatacak enerjinin elde edilmesi mümkündür..

Olanak: 18
Biyokütle
Çabuk büyüyen, yüksek kalorili, düflük
emisyonlu odunsu bitkilerden yanma
sonucu enerji elde edilir. Bitkisel ve
hayvansal kökenli tüm maddeler
“Biyokütle Enerji Kayna¤›” d›r.
Finlandiya’da ülke enerjisinin %18i,
‹sveç’te %15’i bu tür yanabilen
bitkilerden elde edilen ›s› ve elektrik ile
elde edilmektedir.

Venturi Bacas› ve Rüzgar Kepçesi Bir Arada.



1225 de Ren nehrine infla
edilen Basel köprüsünün
1903 y›l›na kadar 774 y›l
hizmet verdi¤ini.
13. ve 14. yüzy›lda infla

edilen ahflap kolon ve çat›lar› olan Kastamonu: Mahmutbey,
Beyflehir: Eflrefo¤lu ve Afyon: ulu camilerinin, özel bir
bak›ma sahip olmaks›z›n 600 ila 700 y›ld›r ayakta oldu¤unu
biliyor muyuz?

Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Avrupa’n›n en büyük ka¤›t ve a¤aç
ürünleri üreticisi olan Finlandiya
ormanlar›n›n 1945’den bu yana
%50 büyüdü¤ünü, her y›l
ortalama %4 artan orman
ürünlerinin %3’ünü kullanan
ülkede y›ll›k net %1 art›fl
sa¤lad›¤›n›, biliyor muyuz?

AHfiABA
YÖNELT‹LEN

TEMEL
SORULAR??..

AHfiABA
YÖNELT‹LEN

TEMEL
SORULAR??..

1- Yanmaz m›?
2- Çürümez mi?
3- Ormanlar yok olmaz m›?
4- Sa¤lam olur mu?
5- Çok katl› olur mu?
6- Ekonomik olur mu?

1- YANMAZ1- YANMAZ

2- ÇÜRÜMEZ2- ÇÜRÜMEZ

Dünyada ahflab› inflaat
sektöründe kullanan
ülkelerde ormanlar›n
küçülmedi¤ini, tersine
; bilimsel bir yaklafl›m ve
bilinçli bir koruma
anlay›fl› ile büyümekte
oldu¤unu
biliyor muyuz?

3- ORMANLAR
YOK OLMAZ

3- ORMANLAR
YOK OLMAZ

Peki ya BETON?
20.yüzy›l›n bafl›nda “ömrü sonsuzdur!” diye sunulan
betonarmenin fiziki ömrünün,
karbonatlaflma ve korozyon sorunu yüzünden
ortalama 60 y›l oldu¤unun art›k bilimsel olarak kabul
edildi¤ini biliyor muyuz?

4- SA⁄LAM
OLUR

4- SA⁄LAM
OLUR

Amerika’n›n en büyük ve en
ünlü yap›m firmalar›ndan
Skidmore, Ovings&Merrill’in
infla etti¤i 120x200 m
boyutlar›nda 17.500 kiflilik
ütopya salonunun yap›m›nda
yine bu yüzden,
yani yang›na dayan›kl›
olmas› için ahflab›n çeli¤e
tercih edildi¤ini biliyor
muyuz?



Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

Bu proje Avrupa Birli¤i
tarafından finanse edilmektedir.

Ça¤›n gereklerine uygun teknoloji ve mimari
çözüm ile infla edilen ahflap konutlar›n
“Türkiye’de” beton evlerden daha ucuza
ç›kabilece¤ini biliyor muyuz?

5- ÇOK KATLI
OLUR

5- ÇOK KATLI
OLUR

Bunlara karfl›l›k dünyan›n en
büyük tarihi ahflap binas›n›n
100 m boyu, sekiz katl› bina
yüksekli¤i ile tam 100 y›ld›r
ayakta olan Büyükada’daki
Rum yetimhanesi oldu¤unu
biliyor muyuz?

Türkiye’yi boydan boya geçen, yani 1.500 km boyunda bir
çizgi düflünün, bu çizginin 27 km geniflli¤inde olmas› halinde
tüm nüfusun bahçeli ev düzeninde bu alana s›¤abilece¤ini
biliyor muyuz?

6- EKONOM‹K
OLUR

6- EKONOM‹K
OLUR

Radon ; Radyoaktif bir gazd›r. Akci¤er kanserinden
ölenlerin %14 ünün “Beton yap›larda rastlanan”
bina içi radona maruz kalanlar oldu¤unu
biliyor muyuz?

Ve Daha Sa¤l›kl› OlurVe Daha Sa¤l›kl› Olur

Gelin akl›n yolunda birleflelim!..
Ahflab› yeniden tan›maya ve tart›flmaya

bafllayal›m!..

Köprülü yal›s› 17. yüzy›l›n sonlar›nda infla edildi¤inde
Amerika’n›n henüz tarihte yer almad›¤›n›
biliyor muyuz?

D‹YARBAKIR GÜNEfi EV‹



Diyarbak›r Günefl Evinin Yap›m Aflamalar›
Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi

tarafından yürütülmektedir.
Bu proje Avrupa Birli¤i

tarafından finanse edilmektedir.

Diyarbak›r Günefl Evinden Foto¤raflar



43- NORM ENERJ‹ Günefl Enerjisi E¤itim Setleri
ve PV sokak ayd›nlatmam›z›

44- BEST TASARIM Ahflap yer döflemelerimizin
bir k›sm›n›

45- KELEBEK MOB‹LYA Mutfak Masas› tak›m›n›

46- ÖZGÜN B‹LG‹SAYAR Elektronik
malzemelerimizin bir k›sm›n›

47- SERMED ‹NfiAAT Hava Emme borular›m›z›n
dönüfl elemanlar›n›n bir k›sm›n›

48- ÖZDAfi ASANSÖRLER‹ E¤itimde kullan›lacak
Lap Top Bilgisayar›m›z›

49- SER‹N B‹LG‹SAYAR Çok fonksiyonlu
yaz›c›m›z›

50- AKSER ÇATICILIK Çat› kaplamam›z›n tamirat
iflleri ve çat› oluk sistemimizin iflçili¤ini

51- NEFEL ‹NfiAAT Oluk sistemlerimizin
Malzemelerinin bir k›sm›n›

52- KAREN M‹MARLIK ‹ç cephe boyam›z› ve
gelecekte evimizin tekrar boyanmas›n›

53- GÜNEYDO⁄U AHfiAP PARKE Mefle parke
ifllerimizin bir k›sm›n›

54- NET ENERJ‹ Günefl kollektörlerimizin ve PV
Panel montaj› s›ras›nda gönüllü iflçili¤inin bir
k›sm›n›

55- BU⁄DAYCILAR MOB‹LYA E¤itim
masalar›m›z› ve Sehpam›z›

56- ÖZLEM MAK‹NA Yang›n söndürme
tüplerimizi

57- KALKAN OTOMOT‹V Venturi bacas› boyama
ifllemlerini

58- MAV‹ REKLAM Sponsorlar›m›za ait fleref
listesi tabelas› ve Sihirli Ifl›k lazer logo yans›t›c›
cihaz›m›z›

59- ÖZTEKN‹K T‹CARET ‹nflaat Sürecinde
ihtiyac›m›z olan baz› h›rdavat malzemelerimizi

60- EKOSOLAR Günefl teknolojisi e¤itim deney
setlerimizi

61- YILDIZ AHfiAP YAPI Dekoratif ahflap ifllerimiz,
sundurmam›z›, ahflap tamirat ifllerimiz ve
seram›z›n bir bölümünün yap›m›n›

62- TANKES TRAF‹K S‹STEMLER‹ PV ile cal›flan
trafik lambalar›m›z› ve yol butonlar›n›

63- GÜVEN ‹fi DEM‹R DO⁄RAMA Demir
ifllerimizin bir k›sm›n›

64- ÖZGÜVEN CAM SANAY‹ Camlar›m›z›n
tamam›n› ve iflçili¤ini

65- D‹SK‹ drenaj ve tahliye ifllerimiz ve büz
çal›flmalar›m›z›

66- Aldesan Yap› Otomasyonu seram›zda
kullan›lan alüminyum do¤ramalar›m›z›

67- DILOP MADENC‹L‹K ‹NfiAAT Bazalt Yer
Kaplamam›z›n bir k›sm›n›

68- ERYILMAZ ‹fi ELB‹SELER‹ Tekstil bask›
ifllerimizin bir bölümü

69- TARGE ENDÜSTR‹YEL S‹STEMLER Dijital ›s›
alg›lay›c›lar›m›z ve ›s› alg›lay›c› yaz›l›m›n›

70- HCP POMPA Dalg›ç pompalar›m›z›n bir
k›sm›n›

71- DO⁄U KL‹MA ‹KL‹MLEND‹RME Mekanik
sistemlerimizin bir bölümünü

72- AC ‹NfiAAT haz›r betonlar›m›z›n bir k›sm›n›
bila bedel karfl›lam›fllard›r.

Ve gönüllü yard›mlar›n› dile getiremedi¤imiz birçok firma,
projemize seve seve katk› koymufltur. Projeyi, Büyük fiehir
Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Meslek odalar›, Ticaret ve
Sanayi Odalar› müfltereken sahiplendiler ve katk›da
bulundular. Tüm iflçilikleri karfl›lad›lar, ahflap olan evimizin
kerestesi ve di¤er inflaat malzemelerini temin ettiler.

Bu proje kapsam›nda ülkemizde bir ilke daha imza
at›lmaktad›r:  CENG‹ZD‹R‹M PRODÜKS‹YON, firmas›
stüdyolar›nda çekilip, bir dedenin iki torunu ile konuflmas›
üzerine kurgulanan, iki bölümden oluflan, 55 dakikal›k, iki
bölümden oluflan “enerji ve ekoloji” temal› bir filmimiz var
art›k. AB deste¤i ile çevrilip bitirilen bu filmin ve bu kitapç›¤›n›n
onar bin adet bas›l›p da¤›t›lmas› gerçekleflmifltir.

Fakat inan›yoruz ki, bu ülkenin ve giderek dünyan›n gelece¤ini
ilgilendiren, çevresel felaket senaryolar›n› tersine çevirebilecek
yegane çözüm olan, bu ve benzeri “yeni yaflam tarz›”’n›
örnekleyen giriflimlere katk›da bulunman›n manevi önemi,
tüm katk›da bulunanlar için en ön s›rada yer almaktad›r.

1-   Boyler sistemini  TANSU⁄ MAK‹NA

2-   PV invertörlerini EN‹SOLAR

3-   Akülerimizi MUTLU AKÜ,

4-   Biyolojik Ar›tmay› PlanetDISK,

5-   Ar›tma hidroforunu GRUNDFOSS,

6-   Bor bileflikli selüloz ›s› izolasyonunu
CELLUBOR,

7-   Is› ve su geçirmeyen ama buhar geçiren
perlitli s›vay› STYRON‹T,

8-   Su ›s›tma amaçl› günefl Kolektörlerini
FEN‹fi TEKN‹K,

9- Toprak alt› enerjisini kullanan so¤utma
sistemini, GEL‹fi‹M TEKN‹K,

10- Yine döfleme alt› ›s›tma ve toprak alt› ›s›tma
sitemi borular›n› D‹ZAYN GRUP,

11- Ak›ll› döküm flöminemizi MEDA fiÖM‹NE

12- Özel baca sistemimizi POUJOULAT BACA ,

13- Wc lavabo klozet özel hijyenik malzemelerini
ECE BANYO,

14- Çat› ve yer alt› ›s› izolasyonu amaçl› Perlit
ihtiyac›m›z› PERSA,

15- Ahflap yap›m›zda kulland›¤›m›z
kontraplaklar›m›z› UPM-KYMMENE WOOD,

16- Is›l ifllem görmüfl sera ahflaplar›n› MAS‹F
ORMAN,

17- Çat› örtüsü alt› geçirimsizlik örtüsünü TYVEK

18- Çat› örtüsü ve membranlar›n›  BALCIO⁄LU

19- Merdiveni ve Korkuluklar› ÖZER AHfiAP

20- Alç›pan duvar kaplamalar›n› KNAUF

21- VAILLANT firmas› 24 adet, 162 Watt,1 adet
260 Watt PV Günefl Panelini

22- D›fl ve iç boyalar›m›z› TERRACO firmas› bila
bedel karfl›lam›flt›r

Ve di¤er ihtiyaçlar›m›z› da Diyarbak›r'dan:

23- Pencerelerimizi D‹YAR A.fi

24- Kap›lar›m›z› D‹YOR ORMAN ÜRÜNLER‹,

25- Bazalt baca tu¤las› ve yer kaplamalar›m›z›
D‹MER MERMER,

26- Di¤er mermer kaplamalar›n› ARI
MADENC‹L‹K

27- Mobilyalar› YEN‹ EMEK MOB‹LYA AKUDY

28- Su tesisatlar›n› DETAY YAPI,

29- Fayans kaplamalar›n› M‹L SAN ‹NfiAAT

30- Elektrik tesisat›n› ÖZMURAT MÜHEND‹SL‹K

31- ‹lave beton ifllerini B‹RTANE ‹NfiAAT

32- Çimento ‹htiyac›m›z› MÜGE ‹NfiAAT

33- Kal›p ve Demir iflçili¤imizi METROPOL
‹NfiAAT

34- Elektrik ifllerimizin bir k›sm› ile  PV Montaj
iflçili¤imizin bir k›sm› ELEMENT MÜHEND‹SL‹K

35- Beton malzemelerinin bir k›sm›n› VBZ
‹NfiAAT

36- A S›n›f› Buzdolab›n› ARÇEL‹K ADIGÜZEL
T‹CARET

37- CCTV Kapal› devre kamera ve güvenlik
sistemimizi ÖZKARDEfiLER ELEKTRON‹K

38- 106 Ekran LCD Televizyonumuzu   RODER
OF‹S MOB‹LYALARI

39- Elektronik malzeme al›mlar›m›z›n bir k›sm›n›
3D B‹LG‹SAYAR

40- Kitapl›klar›m›z›n bir k›sm›n›  DO⁄TAfi
KONUKSEVER MOB‹LYA

41- FIRAT CAFE ORTAK BAfiARI LTD fiT‹
Elektronik ifllerinin bir k›sm›

42- Bilgisayar›m›z› AYKA ‹NfiAAT
SAN.T‹C.LTD.fiT‹.

SPONSOR F‹RMALARIMIZ :


