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Çevre Dostu Evler
Enerji gereksiniminin artmas›, su kaynaklar›n›n azalmas› ve do¤ada giderek
daha fazla at›k birikmesi ça¤›m›z›n en önemli sorunlar› aras›nda yer al›yor. Bu
sorunlar›n çözümüne katk›da bulunmak amac›yla son y›llarda “çevre dostu
evler” yap›lmaya baflland›. Bu evler öyle tasarlan›yor ki içlerinde yaflayanlar
daha az elektrik ve su tüketiyorlar. Hatta daha az at›k üretiyorlar.

olmad›¤› günlerde de enerji elde
edilebilmektir. Rüzgâr türbinleri, rüzgâr›n
hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir.
Bu enerji özel pillerde depolan›r ve daha
sonra enerji kayna¤› olarak kullan›l›r.

Gezegenimizin bafll›ca enerji kayna¤›
Günefl’tir. Çevre dostu evlerde günefl
enerjisinden s›kça yararlan›l›r. Bu evlerde
günefl enerjisi, “günefl panelleri”
arac›l›¤›yla elektri¤e çevrilir. Günefl
panelleri, gün boyu elektrik enerjisi üretir.
Günefl pillerinde depolanan bu enerji evi
›s›tma, ayd›nlatma ve elektrikli aletleri
çal›flt›rma gibi amaçlarla kullan›l›r. Çevre
dostu evlerde, rüzgâr türbinleri de kullan›l›r.
Bunun nedeni, geceleri ya da güneflin
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Günefl, do¤al ›fl›k kayna¤›m›zd›r.
Çevre dostu evlerde günefl ›fl›¤›ndan daha
fazla yararlanmay› sa¤layan çok say›da
genifl pencere bulunur. Baz› çevre dostu
evlerin
odalar›nda ›fl›k
alg›lay›c›lar›
bulunur. Bu
alg›lay›c›lar
sayesinde evin
›fl›klar› günefl
do¤du¤unda
kendili¤inden
söner, batt›¤›nda
da kendili¤inden
yanar. Baz›
evlerde hareket
alg›lay›c›lar› da
bulunur. Bu
hareket alg›lay›c›lar›
sayesinde odaya biri girdi¤inde odan›n
›fl›klar›n kendili¤inden yanar. Ayr›ca enerji
tasarrufu sa¤layan ampuller de çevre dostu
evlerin ayr›lmaz bir parças›d›r.
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Çevre dostu evleri ›s›tmada ve
so¤utmada topra¤›n s›cakl›¤›ndan da
yararlan›l›r. Topra¤›n birkaç metre
derinlikteki bölümünde s›cakl›k y›l boyunca
yaklafl›k 10 santigrat derecedir. Evin birkaç
metre alt›ndaki topra¤a su borular› döflenir.
Evin içine kadar uzanan bu borularda su
dolafl›r. Borular›n içindeki su topra¤›n ›s›s›n›
al›r. Bu sayede k›fl›n s›cakl›k 10 derecenin
alt›ndayken ev ›s›n›r, yaz›n da serinler.
Her evde oldu¤u gibi
çevre dostu evlerde de
›s›n›n korunmas› için
yal›t›m yap›l›r. Yal›t›m
sayesinde evin yaz›n serin,
k›fl›n s›cak kalmas›
sa¤lan›r. Evin yal›t›m› farkl›
yöntemler kullan›labilir.
Örne¤in, duvarlar›n içi
saman balyalar›yla doldurulur. Ayr›ca tüm
pencereler çift caml›d›r. Birçok çevre dostu
evin yal›t›m›nda bitkiler kullan›l›r. Örne¤in,
evlerin çevresi yaz›n gölge yapacak flekilde
a¤açland›r›labilir ya da duvarlara ve
parmakl›klara sard›r›lan sarmafl›klar
sayesinde ›s› yal›t›m› sa¤lanabilir. Bunun
yan›nda evlerin çat›lar›na kurulan bahçeler
evin içi ve d›fl› aras›ndaki ›s› al›flveriflini
önleyebilir.

Çevre
dostu bir evde
su kaynaklar›n›n
da tasarruflu
kullan›lmas›
gerekir. Bu
evlerde ya¤mur
suyunu toplamaya
yarayan büyük su
depolar› bulunur.
Depolarda biriken su, tuvaletlerde ya da
bahçe sulamada kullan›labilir. Hatta baz›
çevre dostu evlerde ya¤mur suyu ar›tmaya
yarayan sistemler vard›r. Bu sistemler
sayesinde ya¤mur suyu kullan›ma haz›r
hale getirilir. Musluklar ve dufl bafll›klar›
gibi birçok donan›m da su kayb›n› azaltacak
flekilde tasarlan›r. K›sacas› bir damla suyun
bile bofla gitmemesine çal›fl›l›r.
Yer döflemesi olarak kullan›lan
parkelerin a¤açtan yap›ld›¤›n› biliyor
muydunuz? Oysa kesilen bir a¤ac›n
yeniden yetiflmesi için çok uzun zaman
gerekir. Üstelik de a¤açlar›n say›s› günden
güne azal›yor. Bu nedenle çevre dostu
evlerin yap›m›nda a¤ac›n ifllevini görecek
malzemelerin seçilmesine özen gösterilir.
Örne¤in, yerleri kaplamak ya da bahçe çiti
yapmak için bambu tercih edilir. Bambu
çok h›zl› büyüyen bir otsu bitki oldu¤undan
azalma olas›l›¤› a¤açlar›nkinden çok daha
azd›r.
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Rüzgâr› da Unutmamak Gerek

Kuvvetli rüzgâr iyi bir enerji kayna¤›d›r. Rüzgâr
türbinleri, rüzgâr›n hareket enerjisini elektrik
enerjisine çevirir. Rüzgâr da çevre dostu bir enerji
kayna¤›d›r.

Çat› Bahçesi

Çat› bahçeleri çat›n›n
›s›y› so¤urmas›n›
engeller. Böylece
evlerin yal›t›m›na
katk›da bulunur.
Bunun yan› s›ra güzel
bir yaflam alan›
oluflturur.

A¤aç Yerine
Bambu

Yer döflemelerinin
bambudan yap›lmas›,
a¤açlar›n kesilmesini
önledi¤i için do¤aya
daha az zarar verir.
Bambu otsu bitkidir. Bu
nedenle h›zla ço¤al›r.

Hokus Pokus!
Ifl›klar Yand›!

Sarmafl
Parmak

Odalarda bulunan ›fl›k
alg›lay›c›lar› sayesinde günefl
batt›¤›nda ›fl›klar kendili¤inden
yanar, günefl do¤du¤unda
kendili¤inden söner. Ayn›
flekilde hareket alg›lay›c›lar›
da odada biri varken ›fl›¤›n
kendili¤inden yanmas›n›,
kimse yokken de sönmesini
sa¤lar. Bu sayede elektrik
tasarrufu yap›lm›fl olur.

Bitkilerin s
sarmafl›k p
eve gölge
güneflten k
yard›mc› o

Saman Dolu Duvarlar
Duvarlar saman balyalar›yla
kal›nlaflt›r›ld›¤›nda ›s› yal›t›m› güçlenir.
Kal›n duvarlar yaz›n evin serin, k›fl›nsa
s›cak kalmas›n› sa¤lar.

Organik Gübre

Evdeki art›k yemekler, m
yapraklar gibi at›klar be
gübre yap›labilir.
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Günefl Enerjisi = Temiz Enerji!

Günefl panelleri, günefl ›fl›¤›n› elektrik enerjisine çevirir.
Hem çevreye zarar vermez hem de fosil yak›t
tüketilmemifl olur.

Ya¤ Ya¤ Ya¤mur!

Su deposunda biriktirilen ya¤mur suyu evde
tuvaletlerde ya da bahçe sulamada kullan›labilir.
Hatta ar›t›larak içme suyu olarak bile
kullan›labilir.

Çift Camla Is› Yal›t›m›

Pencereler çift caml› oldu¤unda
evin ›s› yal›t›m› güçlenir.

A¤açlar

Evlerin yak›n›na dikilen
a¤açlar yaz›n evi günefl
›fl›¤›ndan korur. K›fl›n
yapraklar›n› döktükleri için
günefl ›fl›¤›n›n eve girmesini
engel oluflturmaz.

mafl›k
makl›¤›

rin sar›ld›¤›
fl›k parmakl›¤›
lge yaparak
en korunmas›na
mc› olur.

Topra¤›n Is›s›ndan
Yararlanal›m!

Topra¤›n s›cakl›¤› y›l
boyunca 10 santigrat derece
civar›ndad›r. Evin alt›ndan
topra¤a döflenen borularda
sürekli su dolafl›r. Bu su
borular› yaz›n evi serinletir,
k›fl›nsa ›s›t›r.
er, meyve-sebze kabuklar› ve kuru
ar belli bir yerde biriktirilerek organik
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