“Bir davetimiz var !..”

Sevgili dostlar,
“Bir davetimiz var !..”
Enerji ve Ekoloji; bilindiği gibi, bir ülkenin ayakta ve hayatta kalabilmesi için öncelikle
çözebilmesi gereken iki temel sorundur. BURSA’da, İzmir yolunda, Küçük Sanayi karşısındaki
METRO
Alışveriş Merkezi otoparkında; 47 firmanın iştiraki ile inşa ettiğimiz
MODÜL GÜNEŞ EVİ
’nin, bu iki soruna da çözüm önereceğini düşünüyoruz..

“Enerji Mimarlığı” ilkelerine göre tasarlanan bu yapı, yıllık performans olarak bakıldığında;
kendisini ısıtabileceği, soğutabileceği, aydınlatabileceği, havalandırabileceği ve bu giderleri için
hiç bedel ödemeyeceğini ispat edecektir. Hatta, çıkan enerji kanunu ve yönetmeliğinin desteği
ile çift saat uygulaması devreye alınıldığında, fazla elektriğini devlete satıp üste para
kazanabilecektir. Ahşap yapım tekniği ve ekolojik malzemeler ile inşa edildiği için, deprem riski
de sağlık riski de taşımayacaktır. Özel ısı geçirmez malzemeleri, koruyucu izolasyon sıvaları ve
boyaları sayesinde, yanmazlık iddiasını daima koruyacaktır.

Normal bir zeminde inşa edildiğinde, tüm sulu atıklarını arıtıp, yağmur suyunu da ekleyerek %
80 su tasarrufu da sağlayabileceğini anlatmaya çalışacaktır.. Sadece su tasarrufu ve elektriği
geri satış özelliği, inşa edildiği asfalt zemin ve idari koşullar gereği örneklenememiştir..

Bütün bu sonuçlar bir mucize değildir. Artık tüm “aklı başında” dünya ülkelerinin önceliği haline
gelen, sadece ve sadece aklı ve var olan nimetleri kullanma becerisidir..
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5 yıl önce, ülkemizin ilk örneği olarak hayata geçirdiğimiz ve 5 yıl ara ile iki kez mimari ve eğitim
adına Avrupa Birliği “Eurosolar” ödülü alan Diyarbakır Güneş Evi, bu başarının her zaman
elde edilebileceğinin delilidir. Valiliğimizin desteği ile aynı eğitim başarısının Bursa’da da
yinelenebileceğine inanıyoruz..

Bu kez, yapılan işe kimse sponsor olmadı. “Gönüllü katılımcı” olarak iştirak etti. Ürününü,
ustalığını, bilgisini kattı projeye. Talep halinde yine birlikte hareket edebilmek için
“iştirak halinde bir mülkiyet”
oluşturuldu adeta.. Hem bu alanı bizlere, paylaştığımız duyarlılık gereği olarak bedelsiz tahsis
eden METRO A.Ş’ye ve yapıyı
“bir eğitim hizmeti”
olarak gören belediyemize, hem de projemize gönlünü ve değerli ismini katan yerli yabancı tüm
firmalara ve teknik çözümleri üreten deneyimli kadroya şükran borçluyuz.. Aynı zamanda yapım
süreci boyunca bizi heyecanla izleyen, sorular soran ve yürekten destek veren tüm
ziyaretçilerimize de, ilerideki çözüm ortaklarımız olarak aynı heyecanla teşekkür ederiz..

Projemizin aynı zamanda, enerjide % 90’lara varan dışa bağımlılıktan ve sadece 2012 yılında
verimsiz kullanım sonucu fazladan harcanan 50 milyar dolara yakın harcamadan bir geri adım
örneği olarak farkındalık yaratacağına, “sürekli ve gerçek bağımsızlık” adına bir güvence
örneği oluşturacağına inanıyoruz.

8 Aralık 2012 Cumartesi günü saat 11.00 de Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.
Dr. Ümit Doğay ARINÇ
hocamızın yapacağı açılışa tüm vatandaşlarımız davetlidir..

Ülkemizin geleceğinde buluşmak üzere herkesi bekliyoruz..

Not :

Güneş evimiz şimdilik 15 Şubat 2013’e kadar, inşa edildiği alanda bilgi ve görüşlerinize açık
olacaktır. Açılış coşkusunu birlikte paylaşabilmek için tüm ülke ve doğa dostlarını bekliyoruz..
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Organizasyon kurulu adına,

Y.Mimar

Çelik ERENGEZGİN

cabatasarim@turk.net

537-891 00 14

533-300 44 24

224-496 10 12
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