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enerji
mimarlığı
“44 yıllık bir mimarlık yolcusunun..”



  

Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN

10 y l kadar önce ı “enerji mimarlığı”“enerji mimarlığı” 
kavram n  ortaya att . ı ı ı

Kendi enerjisini nefes alma doğallığında 
üretebilen ve çevresel sorun 
yaratmadan in a edilip, ya am n  ş ş ı ı zararlı 
atık vermeden sürdürebilen yap lard  demek ı ı
istedi i....ğ



  

ENERJİ 
MİMARLIĞI 
MI,                  
O DA NE ? 
Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

MİMARLIK :          
YAŞAMIN YAŞAMIN “DOĞAL”“DOĞAL”                      
BİR KILIFI OLMALIDIR.BİR KILIFI OLMALIDIR.       
BİR KILIF İÇİNE BİR KILIF İÇİNE 
SIKIŞTIRILMIŞ          SIKIŞTIRILMIŞ          
“ZORAKİ YAŞAM”“ZORAKİ YAŞAM” DEĞİL !.. DEĞİL !.. 

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

ENERJİ MİMARLIĞININ 
BİRİNCİ ÖNCELİĞİ : HOŞ, 
GÜZEL, GENİŞ, 
GÖSTERİŞLİ ve MODANIN 
TAKİPÇİSİ OLMAK DEĞİL, 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR “SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YAŞAM”YAŞAM” DIR.

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

“Enerji mimarlığı”; 
yapıların, nefes alma nefes alma 
doğallığı ve ölçüsündedoğallığı ve ölçüsünde enerji 
kullanmasını öngörür. Ne bir 
fazla ne bir eksik.. 

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

Enerjiyi doğru ve etkin kullanmanın, dar bir 
çevrenin “güzellik” kavramından “evrensel 
estetiğe” geçiş köprüsü olduğunu fark etmeliyiz.. 

Yaratım içinde, işe yaramayan ne bir eklenti ne de 
fazla bir süs bulunur. Her varlık kendisine 
gerektiği kadar enerji üretir ve tüketir. gerektiği kadar enerji üretir ve tüketir. 

Yaşam fonksiyonunun tam karşılığı olan deriyi deriyi 
yada kabuğuyada kabuğu kullanır. Gösteriş değil işlevsellik 
belirler onun formunu..

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

Enerji mimarlığıEnerji mimarlığı, örneğin; pasta keser gibi 
üçe veya dörde bölünmüş ve “her biri ayrı 
yöne bakan” yada iki daireli olup da 
bloklarını rast gele yönlere serpiştirdiğimiz 
çok katlı bir mahalle yaratmak hiç değildir.. 
Acaba planı yapan mimar bu dairelerin 
hangisinde oturmak isterdi ?.. 

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

Sevgili mimar kardeşlerimiz, bu konuda 
bilgilenmeye başlayınca, ilave para ilave para 
harcatmadanharcatmadan, sadece planlama becerisisadece planlama becerisi 
ile ne büyük enerji tasarrufu sağlanacağını, doğal 
döngüye ve zihinsel dinginliğe ne büyük katkıları 
olacağını fark edeceklerdir.. 

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

1-1-Ardından, BelediyeBelediyelerce mimarlara ve 
yöre halkına yapılabilecek öneriler ve 
yaptırımlar girecektir sıraya. 

2-2-MeslekMeslek  odalarıodalarındaki eğitimlerin 
içeriğinin ve 

3-3-EğitimEğitim  sistemisistemine katkı biçiminin 
araştırılması gerekecektir daha sonra… 

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİNY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

  "Enerji Mimarlığı","Enerji Mimarlığı", geçerli ve kalıcı 

olmayı doğal olanaklarda arar. Geri Geri 
dönüşümlü ve yenilenebilirdönüşümlü ve yenilenebilir 
olmayı öngörür. Güneş, rüzgar, toprak, yer 
altı suları gibi zaten var olan enerjilerin ve 
yağmur gibi yaşamsal kaynakların bize aşırı 
gelen boyutlarından sadece korunmak korunmak 
değil, yararlanmaktır amacı. değil, yararlanmaktır amacı. 



  

  
YANİ ;YANİ ;
   Dalgalarla boğuşmak yerine onlara   Dalgalarla boğuşmak yerine onlara   

uyum sağlayarak ustaca kullanmayı  uyum sağlayarak ustaca kullanmayı  
yeğler.. yeğler.. 



  

Ekolojik olmak, doğaya 
dokunmamak değil, 
onunla birlikte yaşamayı 
öğrenmektir..
Ç.E



  

  
• bir yapının “ekolojik” olduğunu iddia bir yapının “ekolojik” olduğunu iddia 

etmek için önce enerji sınavından geçip etmek için önce enerji sınavından geçip 
geçmediğine bakmak gerekir..     geçmediğine bakmak gerekir..     
Enerjisini kendi olanakları ile Enerjisini kendi olanakları ile 
üretebilmekte midir ?..üretebilmekte midir ?..

    Bu bir.Bu bir.  



  

 
• Üretebildiği enerjiyi nefes alma Üretebildiği enerjiyi nefes alma 

doğallığında kullanabilmekte midir ?.. doğallığında kullanabilmekte midir ?.. 

      Bu iki..Bu iki..  



  

  
• Bu kullanımın çıktısı ya da atığı, Bu kullanımın çıktısı ya da atığı, 

çevresinin canına mı okumakta, katkı mı çevresinin canına mı okumakta, katkı mı 
sunmaktadır ?sunmaktadır ?  

      Bu üç..Bu üç..  



  

  
• En az doğada kapladığı alan kadar, bir En az doğada kapladığı alan kadar, bir 

anlamda doğadan çaldığı alan kadar anlamda doğadan çaldığı alan kadar 
bitkisel toprağı, balkonunda, çatısında ya bitkisel toprağı, balkonunda, çatısında ya 
da enerji serasında, yeşili korumak veya da enerji serasında, yeşili korumak veya 
karnını doyurmak için kullanabilmekte karnını doyurmak için kullanabilmekte 
midir ? midir ? 

      Bu dört..Bu dört..



  

  
• İşte “Enerji Mimarlığı” dediğimiz şey de; İşte “Enerji Mimarlığı” dediğimiz şey de; 

bu dört soruluk sınavdan alnının akı ile bu dört soruluk sınavdan alnının akı ile 
çıkmayı becerebilmektir. çıkmayı becerebilmektir. 

      Bu da beş !..Bu da beş !..



  

    DOKUZ BİLEŞEN ve DOKUZ BİLEŞEN ve 
ENERJİ MİMARLIĞIENERJİ MİMARLIĞI

““bir mimarlık felsefesi”bir mimarlık felsefesi”



  

İLK DÖRTLÜ :  İLK DÖRTLÜ :  “SAHNE”“SAHNE”
1.1.  Boşluk, Boşluk, 
2.2.  Hava, Hava, 
3.3.  Ateş, Ateş, 
4.4.  RüzgarRüzgar  
      Yani; yaşamsal mekanın ortamını, atmosferini   Yani; yaşamsal mekanın ortamını, atmosferini   

oluşturan bileşenler. Aynı zamanda bir yaratım oluşturan bileşenler. Aynı zamanda bir yaratım 
dizisi : Önce boşluk vardı, sonra havayı dizisi : Önce boşluk vardı, sonra havayı 
oluşturan elementler. Oksijen yoksa ateş de oluşturan elementler. Oksijen yoksa ateş de 
olmayacaktı, ateş yoksa da rüzgar…olmayacaktı, ateş yoksa da rüzgar… 



  

İKİNCİ DÖRTLÜ :  İKİNCİ DÖRTLÜ :  “KURGU”“KURGU”
5. Toprak,5. Toprak,  
6. Su, 6. Su, 
7. Ağaç, 7. Ağaç, 
8. Tahta8. Tahta  
      Yani; mekanın çatkısını, kurgusunu Yani; mekanın çatkısını, kurgusunu 

belirleyen bileşenler. Yine bir yaratım belirleyen bileşenler. Yine bir yaratım 
dizisi : Fiziksel, kimyasal oluşum dizisi : Fiziksel, kimyasal oluşum 
ardından biyolojik süreç toprak ile ardından biyolojik süreç toprak ile 
başladı. Su ile canlandı, ağaç ile taçlandı başladı. Su ile canlandı, ağaç ile taçlandı 
ve tahta ile korundu..ve tahta ile korundu..



  

VE SONUNCU :  VE SONUNCU :  “BAĞLAÇ”“BAĞLAÇ”
9. Metal..9. Metal..  
      Yani; bileşenlerin birleştireni..Yani; bileşenlerin birleştireni..
      En sonunda metal girdi devreye, mekan En sonunda metal girdi devreye, mekan 

kurgusunun bağlacı, kurgusunun bağlacı, “makine”“makine” denilen güç  denilen güç 
ve medeniyet ölçeğinin vazgeçilmezi oldu. ve medeniyet ölçeğinin vazgeçilmezi oldu. 
Petrol türevi plastikler mi ? Hiçbiri Petrol türevi plastikler mi ? Hiçbiri 
vazgeçilmez değil. Sürekli yenileniyor, vazgeçilmez değil. Sürekli yenileniyor, 
değişiyor ve gelişiyorlar. Şimdilik tüm sentetik değişiyor ve gelişiyorlar. Şimdilik tüm sentetik 
malzemeler sadece figüran değerdeler. Ne malzemeler sadece figüran değerdeler. Ne 
yazık ki, doğayı da en çok kirleten onlar..yazık ki, doğayı da en çok kirleten onlar.. 



  

  ““Enerji MimarlığıEnerji Mimarlığı” denilen kavram ya ” denilen kavram ya 
da eylem, bu dokuz paydayı birlikte da eylem, bu dokuz paydayı birlikte 
kullanma becerisidir.kullanma becerisidir. 



  

  Şimdi, yıllar öncesinden enerji kaygılı bazı 
mimari yaklaşımlarına göz atalım..



  ALMİRA OTELİ 1984
11



  

19961996

22



  

RÜZGAR

RÜZGAR

PİS HAVA

RÜZGAR

PİS HAVA

RÜZGAR



  33

19971997
İZMİR’de  
ÇARŞI           
İŞ MERKEZİ 
OTEL            
44 katlı      44 katlı      
dna spiralidna spirali



  

Kendi enerjisini üretenKendi enerjisini üreten
Projeleri..Projeleri..

şimdi ;şimdi ;



  

kendi enerjisinin tamamınıtamamını üretebilen 
projelere gelmişti.. Yani;

DoğruDoğru yönlenme, 
DoğruDoğru malzeme ve 
DoğruDoğru tasarım olarak özetlenebilen, 
enerji ve ekoloji penceresinden mimarlık..enerji ve ekoloji penceresinden mimarlık..   

örneklerine..                                  
4. Projesi ; ilk “enerji 
mimarlığı” tasarımıdır..

2000 yılında 
artık sıra;



  

Kendi enerjisini üreten İKİZ EKO-EVİKİZ EKO-EV 110 m2                               
                           Y.Mim Çelik ERENGEZGİN 2000 44



  



  



  



  

Şimdi gelecek olan 55. projesini   
55 sene önce Enerji Bakanı     
Hilmi Güler, MTA’nın bahçesine 
yaptırma talimatı vermişti.

Başarı ile engelledirler..



  

Kendi enerjisini üreten 
EKO-EVEKO-EV 120 m2              
                                         
           Y.Mim Çelik 
ERENGEZGİN 2000

55



  



  



  

Uluslararası bir müsabakaya, 
yine bir enerji projesi ile katıldı..



Enerji korunumlu KAHİRE MÜZESİKAHİRE MÜZESİ 80.000 m2                                                   
   Y.Mim Çelik ERENGEZGİN 2002 66







  

BURSA’da bir yönetim binası 
tasarladı…Enerjisini üretecekti.



%50 Enerji tasarruflu RENAULT Yönetim BinasıRENAULT Yönetim Binası 18.000 m2                       
    Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN 2003 77











  

ANKARAANKARA için; modüler bir fuar 
alanı tasarladı. Ahşaptı, 60 m 
açıklık geçiyordu ve enerjisini 
üretebiliyordu..



  

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
  KONGRE VE FUAR MERKEZİ 
24.000 m2                            
Y.Mim Çelik ERENGEZGİN    
      2004

88



  



  



  

BURSABURSA için, 900 m2’lik bir “enerji-
ekoloji” eğitim merkezi tasarladı. 

Sponsorlar ve malzemelerin tamamı 
hazırdı. Siyaseten engellendi. Türkiye’nin 
ilk kendi enerjisinin tamamını üretebilen 
yapısı olacaktı. Diyarbakır projesi 
bittiğinde bir köşe yazısının başlığı 
şöyleydi “Diyarbakır 1 Bursa 0”



““EKODER”EKODER” Kendi enerjisini üreten yönetim ve eğitim binası 600 m2             
       Y.Mim Çelik ERENGEZGİN 2004 99













Kesitler AA-BBKesitler AA-BB



  

Bu da bir kooperatif kooperatif girişimi.. Hala yer 
aranıyor. Diyarbakır Güneş Evinde alınan 
sonuçlar girişimi tekrar alevlendirdi..



  

1010
YENİ YAŞAM YENİ YAŞAM 
KOOPERATİFİKOOPERATİFİ

20
04

20
04



  



  



  



  

YENİ YAŞAM YENİ YAŞAM 
KOOPERATİFİKOOPERATİFİ



  



  



  



  
Bir müteahhite önerilen villa projesi..



  

1111



  



  



  

Ve, bir kendi enerjisini üretebilen 
apartman projesi.. İnşa edildi ama 
güneş duvarları ihmal edildi..Çünkü 
artık satılmıştı !..



  

1212



  



  



  



  
BURSABURSA’da bir lokanta denemesi..



  

1313

BURSA’da bir lokanta
2005



  



  



  
GÖNENGÖNEN’de belediye binası..



  

1414 GÖNEN 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 
2006



  



  



  

BURSABURSA Görükle’de kültür ve sanat 
merkezi..



  

1515

GÖRÜKLE 
KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ 
2006



  



  



  

BURSABURSA için, 150 metrelik bir enerji 
kulesi. 

Serasında yarattığı rüzgarla enerji 
üretecekti. Bu konsepti ile uluslar 
arası bir teknik tasarım yarışmasında 
Dünya ikincisi oldu..



  

12121212

1616



  



  



  



  



  



  

Dünya Hidrojen Araştırma merkezi 
için 2000 kişilik, kendi enerjisini 
üreten kampüs projesini yaptı.. 

Prof. Dr. Nejat Veziroğlu ile çalıştı..



  

1717



  



  



  



  

Ve sıra geldi ülkemizin ilk “enerji “enerji 
mimarlığı”mimarlığı” somut örneğine.. 21 
Temmuzda açıldı..



  

““DİYARBAKIR GÜNEŞ EVİ”DİYARBAKIR GÜNEŞ EVİ”    

                     4 KATI4 KATI HARCAMAYI YARIYA DEĞİL,YARIYA DEĞİL,  
SIFIRASIFIRA İNDİRME PROJESİNİN ÜLKEMİZDEKİ İLK 
ADIMIDIR.

1818



  



  



  
Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN



  
Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN



  
Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN



  
Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN



  



  



  



  



  



  

HAVA İLE SOĞUTMA

SU İLE SOĞUTMA



  



  



  

SERA



  

GÜNEŞ OCAĞI



  

BİYOLOJİK ARITMA



  



  



  

Bir mütevazi örnek.. Dağ çeşmesi..



  

1919 BURSA TİRİLYE  
Elektriğini Üreten Çeşme



  

Ve, Orhangazi’de, kendi konseptinde 
ve içeriğinde dünyanın en büyükdünyanın en büyük 
projesi.. Kongre ve Eğitim merkeziKongre ve Eğitim merkezi..

220 dönüm arazide 32.000 m2 kapalı 
alan..
Tüm enerjisini kendisi üreten, enerjisini 
hidrojene çevirerek saklayabilen, enerji 
ormanı, organik tarım arazisi ve biyolojik 
arıtma tesisi olan, kendi enerjisini üretebilen 
teleferik hattı ve sosyal  alanlara sahip..



  

2020
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

“ORHANGAZİ” EĞİTİM VE KONGRE 
MERKEZİ



  

K



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MARMARA ve BOĞAZLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ      
                                               ORHANGAZİ  EĞİTİM ve 

KONGRE MERKEZİY.Mim. Çelik ERENGEZGİN



  

İZMİR’de inşa edilmek üzere küçük 
bir ahşap ev. Ama enerjisini 
üretebilecek....



  

2121

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN EV – İZMİR  2008



  



  



  

Bir kültür merkezi.. Bu da bir yurt içi 
müsabakaya yollandı..



  

2222

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN KÜLTÜR MERKEZİ



  



  



  



  



  



  



  

Bir GÜNEŞ KÖYÜ.. 1000 dönüm 
arazi aranıyor. Yer bulunduğunda 
hemen başlanacak… 

Fabrika da aynı arazide inşa 
edilecek. Tüm yapılar kendi enerjisini 
üretecek. Yani bir “enerji mimarlığı” 
    SANAYİ KÖYÜ olacak..



  

2323 KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN EVLER   300 Adet



  



  



  



  



  

450450 metrelik, kendi enerjisini 
üretebilen bir kent simgesi.. 

Aynı zamanda 100.000 m2100.000 m2 kapalı 
alanı olan bir kent merkezi.. Yine 
uluslararası bir yarışma için 
tasarlandı..



  

2424

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN KULE    450 m



  



  



  



  



  

ADANAADANA’nın bir köyünde, Mevcut köy 
konağı üzerine inşa edilecek bir   
kuş gözlem evi..kuş gözlem evi..                          
Enerjisini üretebilecek..



  

2525

ADANA KUŞ GÖZLEM  EVİ



  



  



  



  

Evinin bahçesine, büro olarak 
kullanılmak üzere yapacağı ikinci 
GÜNEŞ EVİGÜNEŞ EVİ.. Hafriyatı yapıldı bile..

Yine sponsorların desteği ile…



  

2626

ÜRÜNLÜ-ÇA-BA GÜNEŞ EVİ



  



  



  



  

Geçen bayram öncesi biten bir 
proje.. BURSABURSA’da, kendi enerjisini 
üretebilen nikah salonları kompleksi.. 

Üç salon. Toplam 1000 kişilik. Ve Ve 
kendi içeriği ile yine bir ilk..kendi içeriği ile yine bir ilk..



  

2727

NİKAH SALONLARI
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN



  



  



  



  



  



  



  



  

25.000 m2 kapalı alanı olan bir 
hastane. 

Şifahane olacak adı.. Enerjisinin 
%70’ini üretecek. Ülkemizde bir ilk 
uygulama.. Proje devam ediyor..



  

2828

ŞİFAHANE ( HASTANE )
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN



  



  



  



  

Enerji Bakanımızın isteği üzerine, 
Ankara’da Bakanlığın giriş kapısı 
üzerine inşa edilecek olan         
“ÇAY SALONU”  

Tüm enerjisini üretebilmenin 
yanında, ilk kez kendi ürettiği 
hidrojen ile çay pişirecek..



  

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN

ÇAY SALONU 
Enerji Bakanlığı Giriş Kapısı

2929



  



  



  



  

Ve şimdilik son proje.. Kendi 
enerjisinin tamamını üretebilen 
“GÜNEŞ OKULU” 

Yine Bakanımızın isteği üzerine 
tasarlanmakta..



  

3030

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLENKENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN



  
1.KAT



  



  



  



  



  



  

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN

SERGİ ve ÇAY 
SALONU 

3131
ENERJİ 

BAKANLIĞI 
AVLUSU



  



  



  



  



  



  

ENERJİ ÜRETEN KULEENERJİ ÜRETEN KULE

3232 ENERJİ 
BAKANLIĞI 

GİRİŞ KAPISI 



  



  



  



  



  



  



  



  

Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN ;Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN ;
Bu bir yolculuk ve uzun soluklu. Artan Bu bir yolculuk ve uzun soluklu. Artan 
örnekler ve benimsenen mekanlar örnekler ve benimsenen mekanlar 
çoğaldıkça, her zaman parlayan güneşi çoğaldıkça, her zaman parlayan güneşi 
daha iyi kullanacağımıza ve her zaman daha iyi kullanacağımıza ve her zaman 
aydınlık olan yolu çok daha iyi aydınlık olan yolu çok daha iyi 
algılayacağımıza inanıyorum.algılayacağımıza inanıyorum.  DİYOR…DİYOR…

cabatasarim@turk.net
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