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GIRIŞ 
 
Bilindiği gibi yer yüzündeki enerji kaynakları sınırlıdır. Zamanımızda 
insanoğlunun enerji gereksinimi, yeni yaşam şekilerine bağlı olarak artmakta ve 
hızlı değişim göstermektedir. Bu nedenle, her geçen gün kaliteli ve ucuz 
enerjiye olan talep artmakta, ancak insanlık bunu karşılamakta zorlanmaktadır. 
Bu güne kadar, enerji üretiminde başvurulan sistemlere bakıldığında bunların, 
doğal enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar veya dalga enerjisi, doğal gaz, 
petrol vb.) ile yapay enerji kaynaklarından (hidro-elektrik, nüklear vb.) 
oluştuğunu görmekteyiz. Bunlardan bazıları kalitesiz, çevre kirleten, doğal 
dengeyi bozacak özellikte (linyit kömürü), bazıları  sınırlı ve kullanımı ekonomik 
olmamasının dışında başka yönlere de (kimyasal yönler, ilaç sanayii, vb.) 
kaydırılması gerekli olan (taş kömürü, petrol), bazıları  çok riskli (atom), bazıları 
ise depolanması zor (güneş) enerjileri olmaktadır.  
 
Ilk çağlardan beri, insanların, enerjileri birbirine dönüştürerek kullanma eğilimi 
ve bilgi birikimi bulunmaktadır. Örneğin; hidroelektrik santraliyle elektrik elde 
edilmesi ve bunun ısınma ve soğumada kullanılması böyle bir değişimi ifade 
eder. Fizik kurallarına göre enerji dönüşümlerinde bazen küçük, bazen de 
büyük enerji kayıplarının olması doğaldır.    
 
Ileri bir yaşam düzeyinin en önemli ölçütlerinden biri de enerji üretebilme ve 
kullanabilme miktarlarının yüksekliğidir. 
 
Bizim çalışma alanımız olan mimarlıkta, önde gelen tasarım kriterlerinden birisi 
mekanların güneşe ve rüzgara göre yerleştirilebilme özelliğidir (oryantasyon). 
Bu çözümler, bazen pasif enerji denen doğal havalandırma ile enerji kazanım 
ve kaybının pozitif organizasyonunu getirmekte, böylece zamanımızda 
tasarımcıların ilgisini çekmektedir. Ancak, bu kararların, planlama kararlarıyla 
mimari tasarım kararlarının birarada etkinliğiyle ele alınmasının gerekliliği, 
kentsel dokuda, çok yönlü nedenlerle bunun sağlanamaması, enerjinin 
özellikle yaşam konforunun sağlanmasında öncelikli yerini açıklamaktadır. Ülke 
kaynaklarının büyük bölümü bu yönde tüketildiğinde ise, hiç arzu edilmediği 
halde, daha önemli sosyo-kültürel değerler ikincil hale gelmektedir.  
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Yukarıda sunulan çıkmaza yaklaşırken, unutulmaması gereken bir özellik ise, 
bireylerin ve toplumun, problemlerine çözüm bulduğu, veya bulduğuna 
inandırıldıkları (şartlandırıldıkları) konulara hemen sahip  çıkarak, bunları tüm 
sakıncalarına karşın, yoğun olarak kullanmalarıdır. Bu duruma en iyi örnek  ise 
hem yapıları  ve çevreyi kirleten, hem de şimdiki kullanımları sanıldığı kadar 
rasyonel olmayan güneş kollektörleridir. 
 
Bir diğer çok önemli konu da az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin, bir 
kuralmış gibi, herşeyde, ileri gördükleri ülkelerin bulgularını taklit etme 
eğilimleridir. Bizce bu davranış hem çok yanlış, hem de gerçek ilerlemeyi 
durdurucu özelliktedir. Örneğin; Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin 
gençlerinin, kendi enerji sistemlerini atom santrallerine dayandırarak gelecek 
nesillere olumsuzluklar taşıması yerine, kendi özel sistemlerini oluşturarak bu 
paralelde altyapı oluşturmaya yönelmelerinin sağlanması, çok hızlı değişim ve 
gelişim için bilimin kullanılmasının özendirilmesi  gerekmektedir. 
 
 
PROBLEM 
 
Kolayca algılandığı gibi, sunulmaya çalışılan problem; sağlıklı, çevre 
kirletmeyen, heryerde kullanılabilen, ucuz elde edilebilecek, tükenmeyen bir 
enerjinin, basit prensiplerden hareketle eldesi ve kullanılma pratiğinin ortaya 
konmasıdır.  
 
Problemin analizi yapıldığında, en önemli özelliğinin tükenmezlik iddiası 
olduğu görülmektedir.  Doğa da bilimsel olarak tükenmez kabul edilen , üstelik 
de yer yüzünde bulunabilecek bir enerji sadece güneş enerjisi olduğuna göre, 
hareket noktası ortaya çıkmaktadır. Bu enerjinin, toplam zamanların yaklaşık 
yarısında var olması, yarısında yok olması ise çok önemli bir yeni problemi, yani 
güneş enerjisinin depolanması konusunu ortaya çıkarmaktadır.  Analiz 
sonucunda ortaya çıkan; eğer güneş enerjisini rasyonel depolayacak bir sistem 
önerilebilirse, problem çözülmüş demektir. Şimdiye kadarki uygulamalarda 
üretilen güneş pilleri, hatta onlarla işleyen arabalar vb. ilerlemeler, bizce büyük 
bir aşama getirememiştir. Çünkü arzu edilen enerji çokluğu, örneğin kentler, 
fabrikalar ölçeğindeki gereksinimler için, sağlanamamıştır.   
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ÇÖZÜM 
 
Yukardaki problemin çözümü çok sade ve kolaydır. En uygun elektrik enerjisi, 
hidroelektrik santrallerle elde edildiğine göre, elektrik iletimindeki yatırım 
sorunlarını çözebilmek ve kayıpları en aza indirebilmek için bu santrallerin 
heryerde kurulabilmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için su 
kaynakları olmayan yörelerde, su kaybını sıfıra yakın çözebilecek kapalı 
sistemlerin organizasyonu şarttır. Ama bu yeterli değildir. Kapalı sistemi 
kurdunuz, ama suyun elektrik enerjisi üretebilecek yüksekliğe çıkarılması hangi 
enerji ile sağlanacaktır ? Işte çözümün asıl önemli yönü de, bu işleyişin iki ayrı 
parçasını birarada düşünebilmek ve akuple çalışabilecek bir rasyonel sistemi 
önerebilmektir.  Bu sistemin parçalarından birisi suyun muhafazası ile, suyun 
belirli bir yüksekliğe çıkarılması, diğeri ise güneş enerjisinin depolanması 
olmaktadır. Iki parça çakıştırıldığında da çok sade, ama o derece de önemli 
öneri ortaya çıkmakatadır. 
 
 
ÖNERI 
 
Yukarda  açıklanan öneriyi özetlersek;  
 
Sistem; "gündüz güneş enerjisi ile yükseltilen suyun, gece hidroelektrik 
santralde elektrik enerjisi üretmesidir."  
 
Bu sistemin bütün yönleri düşünülmüş ve aşağıda bir öneri olarak sunulmuştur. 
Bu öneriyle başlayacak bir ekip çalışmasının hesaplamaları sonucunda, küçük 
bir örneğinin işler hale getirilmesi ve sonra büyük uygulamalara geçilebileceği 
varsayılmaktadır.  
 
Bilindiği gibi, güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretilmesi, gerçekleştirlmiş bir 
aşamadır. Burada önemli konu gündüz-gece, mevsim ve kapalı-açık hava 
farklarına göre depolama ile tüketim arasındaki optimum dengelerin 
kurulabilmesidir. Örneğin; gündüz üretilen elektrik enerjisinin tüketilemeyen 
bölümü ile gece elektrik üretebilecek su geri ve yüksek bir seviyeye 
akıtılabildiğinde sistem çalışacaktır. Ancak hangi büyüklükte bir barajın, hangi 
sistemle üretilen güneş enerjisi ile beraber planlanacağı, veya gündüz güneş 
enerjisi ile üretilen elektrik enerjisinin ne oranda gündüz tüketileceği ve geriye 
kalan miktarlarının nasıl en az kayba uğrayarak su depolanmasını sağlayacağı 
hesaplanmalıdır. Bu hesaplarda, bütün emniyet paylarının da devreye gireceği 
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açıktır. Hatta diğer sistemlerle üretilen elektrik enerjisinin oluşturduğu ülke, 
belki de ülkelerarası düzeylerdeki enterkonekte (içtenbağımlı) sistemlere bu 
sistemin de dahil edilmesi düşünülebilir.  
 
Ayrıca güneş enerjisinin ısıtma, buharlaştırma, ısınan hava veya suyun yükselme 
yaratması vb. birçok fiziksel gereçek de bu öneri sistemde ele alınarak 
araştırılmalıdır.  (şekil:1)  
 
 
 
 
 
Baraj üst seviyesi  
 
 
 
 
 
 
                                                                              Gündüz baraja pompalanan su 
borusu 
                                                                                  Gece hidroelektrik için akıtılan su 
borusu 
 
                                                                                              Güneş pompaları 
 
 
                       Deniz seviyesi 
 
 
  
güneş enerjisi, bir yandan elektrik eldesi ile  baraj alt seviyesi diğer yandan 
suyu baraj seviyesine çıkartacak  
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ÖNERİNİN YARARLARI 
 
Bu öneri gerçekleştiğinde, biryandan, bizler, ülkemiz ve tüm insanlık daha bol 
ve ucuz enerji kullanma fırsatını yakaladıkları için, ekonomik kaynaklar, enerji 
dışı yönlere kaydırılarak ekonomik gelişim yaratılacak, diğer yandan da 2000 
yılında geceleri gündüz haline getirebilecek büyüklükte elektrik üretimleri 
sağlanarak, çok farklı kentsel ve mimari yapılaşma kararları ve sonucunda çok 
farklı tasarım kararları ortaya çıkabilecektir. 
 
Enerjinin girdi oluşturduğu bütün üretimlerde ucuzluk sağlanabileceği için 
daha yaygın bir üstün seviyeli yaşam ideali gerçekleşebilecektir. 
 
Bol ve ucuz enerji paralelinde, zorlanan altyapı problemleri daha kolay 
çözümlenebilecek, insanların yerleşimlerindeki daha geniş yayılma, yoğun 
yaşama problemlerini en aza indirebilecektir.  
 
Bu farklılıklar, enerji yoğun buluşları daha da cesaretlendireceği için, bu öneri, 
büyük bir buluş patlamasına neden sayılabilir.  En önemlisi dünyadaki güçlü-
güçsüz devlet fikri biraz olsun zayıflayacak, belki de savaşların önemli 
nedenlerinden biri olan doğal enerji kaynaklarına yönelik olumsuzluklar 
azalabilecektir. 
 
Enerji üretimindeki bu önerinin önemli olumlu ayrıcalıkları: 
 
1. Çok sınırlı su tüketimi söz konusudur. Sistem sabit miktardaki suyun 
dolaşımına dayan-makta, sadece buharlaşma vb. küçük kayıplar söz konusu 
olabilecektir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs gibi su kaynakları çok sınırlı, ama güneşi 
bol bir bölgede büyük bir avantaj sağlayabilecektir. Özellikle Kuzey’de 
Beşparmak ve Karpaz’da deniz suyunun hemen yakındaki tepeler arasında 
oluşturulacak yüksek barajlara çıkarılması, çok önemli ve ekonomik bir 
alternatif gibi görünmektedir. Bu konuda jeolojik ve topoğrafik özellikler çok 
olumlu görünmektedir. 
 
2. Gereğinde suyun yerine daha avantajlı fiziksel özellikleri olan sıvılar söz 
konusu olabilir. (sistemin tamamen kapalı olması durumunda ve özellikle küçük 
üretim birimleri için) 
 
3. Ilk yatırımın dışında işletme maliyetleri çok azdır. Sıvının değişik seviyelere 
çıkarılması için gereken enerji, güneş enerjisi olup, en fazla ve etkin elde 
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edilebileceği dönemlerde (gündüz, açık günlerde ve uygun mevsimlerde) 
optimum yararlanmayı sağlayacak şekilde düzenlenebilecektir. 
 
4. Herhangibir yeni teknoloji istemi söz konusu olmadığından, hemen 
uygulanabilecek özelliktedir.  Ancak  verimin maksimum hale getirilebilmesi 
için bazı tasarım kararları ile hesaplamaların yer alması gereği doğaldır. 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada yer alan öneri, değişik bilim dallarını doğrudan 
ilgilendirmektedir. Bunlar; elektrik, makina, fizik, hidroloji,  vb. dallardır. Bu 
dallardaki uzmanların önce önerinin gerçekleşebilme olasılığını ortaya 
koymaları, sonra gerçekleşme potansiyel varsa, en doğru ve verimli işleyişinin 
planlanması ve model uygulamasının yapılması gerekmektedir. Sistemin ana 
fikrini oluşturduğumuzu düşünmekteyiz. Bu öneri yanında; enerji 
kullanımındaki savurganlığın mimari tasarım aşamalarında giderilmesi ile ilgili 
önemli sayılan birkaç noktaya da bu kapsamda yer verilmektedir. Çünkü; bu 
öneriler de ülkemiz ve ekonomik gelişimi için çok önemli özellikler 
taşımaktadır. Bunlar ; 
 
1. Bütün yapılarda, en önemli ısı kaybı ve kazancı, ençok enerji tüketimine yol 
açan nedendir. Bu israfa yol açan faktör yapılardaki yüzeylerdir. Ilgili önlem 
alınmamış, duvar, kapı, pencere, hepsi iç-dış olumsuz ısı transferinin en önemli 
nedenleridir. Pencereler gündüzleri, yapı içinde yaşayanların dışarıyla görsel 
iletişimini sağlayan unsurlardır. Ancak gece dışarıyla bu anlamda bir ilişki söz 
konusu olmadığı halde, enerji kullanımında en az % 50 tasarruf sağlayacak bir 
örtü ile bütün pencerelerin niçin kapanmadığını anlayamamaktayız.  Yapılarda 
ilk yatırım, işletme masrafları ve ömür, asıl bina ekonomisini oluşturan önemli 
faktörler olduğu halde şimdiye kadar, öncelikli olarak ilk maliyetler ele 
alınmaktadır ki aslında bu çok yanlış ve hatta zararlı yaklaşımdır. Çünkü birey, 
toplum ve ülke ekonomilerinde asıl ağırlıklı dolaylı veya dolaysız katkı binanın 
yaşamı yani kullanılması ile ilgilidir.  
 
O halde sönümsüz enerji sistemi ile ilgili öneri söz konusu olsa bile, önemle ele 
alınması gereken konulardan biri de mimari tasarımcının bina-enerji ikilisini 
devamlı beraber düşünmesidir.  
                  
Güneş enerjisi kollektörleri ve pompaları ile bir yandan elektrik enerjisi eldesi 
ile, diğer yandan da su baraj seviyesine yükselmiş olur. 


