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BATI CEPHESİ
WEST ELEVATION 
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“GÜNEŞ YOLU” VE İHTİYAÇ PROGRAMI İLİŞKİSİ
İhtiyaç programını temelde iki sınıfa indirgedik.
1.Asli İşlevler: İdari, işletme, yarışma programında 
olmamasına karşın parselde konumlandırılması
beklenen bakım atölyeleri, tüm bu alanları besleyen 
servis ve teknik alanlardır. Bu işlevler, kurumsal
bir rutine sahip personele dönüktür.
2.Dönüştürücü İşlevler: Projenin üstlendiği 
“sürdürülebilir yaşam için yenilenebilir enerji” 
vizyonunun topluma aktarımının sağlanacağı, 
farklı zaman aralıklarında, farklı nitelik ve nicelikte 
ziyaretçiye yönelik etkinlik salonu, fuaye, seyir alanı 
ve kafeterya barındıracak işlev kümesidir.
“Güneş Yolu” bu iki işlev kümesini ayırır. Zemine 
doğru olabildiğince düşürülmüş iki kiriş arasında, 
tepe açıklığı ile güneşin günlük dolaşımının dramatik 
izini yapı içinde yaşatan “Güneş Yolu”, asli işlevler 
ile dönüştürücü işlevler arasındaki gündelik dolaşıma 
alışılmadık bir ölçek ve değer katar. 

AVLULAR ETRAFINDA
Yapı kütlesi, farklı ölçekli hacimlerin, iç avlular, 
“Güneş Yolu” ve gölgeye çekilmiş çeper teraslarla bir
araya gelerek oluşmuş 64mx64m’lik bir kare 
prizmadır. Her bir mekân, kendi ölçeğine bağlı olarak
kuzeyin yaygın ışığını ve sabah aydınlığını almak 
üzere konumlandırılmış birer çatı ışıklığına sahiptir.
Etkinlik alanı ve fuayesi doğrudan cepheye açılır. 
Ofisler ise doğal ışık ve temiz hava ihtiyacını en 
az bir çeperini verdiği iç avlulardan alır. Scada 
mekanları ve yemekhane mekanları da birer avluyla
korunaklı birer peyzaja bakar. “Güneş Yolu” ile 
tüm çatı ışıklıkları özellikle geçiş mevsimlerinde 
mekanik sistemlerle açılabilir olarak düşünülmüş, 
doğal iklimlendirmeye asgari enerji tüketimiyle imkân 
sağlanması hedeflenmiştir. Tüm kütleyi plan ve kesit 
düzleminde kateden “Güneş Yolu”nun bir rüzgâr 
bacası olarak çalışabileceği tartışılmıştır.

TARLANIN ÖRÜNTÜSÜ, PARSELIN YÖNELIMI VE 
“GÜNEŞ YOLU”
Başlangıçta kuzey-güney aksında düşlediğimiz, 
parseli uzun yönde kat eden doğruyu; bina içi/
dışı ziyaretçi dolaşım ölçeği, panel dizilimindeki 
matematikle örtüşme kabiliyeti, Karacadağ’ı 
perspektifine alma, Güneş’in doğuş ve batış 
doğrultusuyla çakıştırma gibi duyarlıkların etkisiyle, 
parseli kısa yönde kat eden doğrultuya çevirdik. 
Böylece yapı izi, mevcut parselin sınırları içinde 
parsel doğrultusuna neredeyse 45º’lik açıyla 
yerleşen bir kare olarak belirdi. Karapınar yolundan 
bu kareye varan “nehir” binadan geçerek panel 
tarlasını kısa yönden ikiye ayırdı. Organlar ile beyin 
bir “omurga” üzerinde birbirine bağlandı. Bu “nehir-
yol”, yapının Güneş için söyleyeceği söz oldu. Bu 
dolaşım aksına “Güneş Yolu” dedik. 

İÇE DÖNÜK-DIŞA DÖNÜK IŞLEV AYRIMI
“Asli işlevler”, küçük ölçekli mekanların, avlular 
etrafında kümelenmesiyle içe dönük iken, 
“dönüştürücü işlevler” birbirine eklenerek tekil 
bir hacme dönüşebilecek büyük ölçekli mekân 
kurgusuna sahiptir ve güneş paneli tarlasına doğru 
dışa açılır. 
“Güneş Yolu”nun sonundan ve güney zemin 
terasından merdivenle erişilen bir kat yüksekte 
konumlandırılmış “balkon”,  tüm alan için seyir imkanı 
verir. Monolitik kütledeki bu oyuk, güney yönünde 
güneş paneli tarlasını şehir merkezine doğru 
görürken, doğu yönünde Karacadağ’ı selamlar.
İşlev şemasındaki belirgin ayrım ile, ziyaretçi 
mekanlarının, ziyaretçinin olmadığı uzun zaman 
dilimlerinde tümüyle kapatılarak, enerji tüketiminin 
asgariye düşürülmesini de amaçladık.
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KAT PROGRAMI
1 DROP-OFF
2 İLETİŞİM DUVARI
3 GİRİŞ / DANIŞMA
4 GÜNEŞ YOLU
5 FUAYE / ORTAK ALAN
6 İZLEME TERAS ÇIKIŞI
7 KAFE
8 ISLAK MEKANLAR
9 ÇOK AMAÇLI SALON
10 TEKNİK ALAN
11 GÜNEY TERAS
12 KONTROL (SCADA) ODASI
13 MÜHENDİSLİK OD.
14 OTOMASYON OD.
15 RTU OD.
16 İZİNLER OD.
17 İŞLETME GR. OFİSİ
18 TESİS GÜVENLİK GR. OFİSİ
19 TEKNİSYEN ODASI
20 TOPLANTI ODASI
21 İDARİ İŞLER GR. OFİSİ
22 BAKIM İŞLETME ŞEFİ OD.
23 BAKIM ONARIM GR. OFİSİ
24 YÖNETİM KURULU ODASI
25 TESİS MÜDÜRÜ ODASI
26  DUA ODALARI
27 MUTFAK / YEMEKHANE
28 PERSONEL SOYUNMA  OD.
29 TEKNİK ALAN
30 MALZEME DEPOSU
31 DEPO
32 BAKIM - ONARIM BİRİMİ
33 OTOPARK ALANI

Ön seçim metninde iki şey vaat etmiştik, biri coğrafyaya, diğeri iklime dair. 
Yeryüzüne ve gökyüzüne…

Karacadağ, obruklar ve höyüklerle bezeli, şehir ve köy öbekleri ile başak tar-
lalarının gelişigüzel yerleştiği Karapınar düzlüğüne, 2 milyon m²’lik yeni bir “kil-
im” seriliyor. Henüz pek çok şeyin belirsiz olduğu ilk aşamada, bu yeni dokuya 
dönüştürücü bir aksla eklemlenmeyi hayal etmiştik.  Tekniğin pür matematiksel 
örüntüsüne, hesabın ötesinde bir “düzensizlik” katarak onu “yerine ait” kılacak bir 
aks… Şehir yolundan binaya erişen ve binanın gövdesinden geçip panel tarlası-
na akan bir nehir diye imgeye vurmuştuk bu aksı. 

Mimari tektonik
Karacadağ’ın eteğinde kireçten bir kaya, yontularak yalnız insana özgü olması 
anlamında “doğa”ya yabancı bir form olan prizmaya dönüştürülmüş gibidir. Birkaç 
yerden oyularak içi boşaltılmış beyaz taştan bir prizma. Yapının, alanın devasa 
ölçeği içinde kaybolmaması ve makul bir kütlesel göreceliğe erişebilmesi için tüm 
işlevleri tek bir kütle içinde çözmeyi amaçladık. Bu bağlamda ihtiyaç programı-
na ek olarak parselde konumlanması beklenen “bakım atölyesi ve yemekhane” 
işlevlerini de bu monolitik kütle içine aldık. 

We promised two things in the pre-selection text, one about the geography and 
the other about the climate.  
About the earth and the sky ...

A new 2 million square meter “rug” is laid on the Karapınar plain, where Kara-
cadağ is adorned with sinkholes and mounds, where city and village clusters and 
spike fields are located  at random. At the first stage, when many things were still 
uncertain, we dreamed of joining this new fabric with a transformative axis. An 
axis that would make the technique “belong to its place” by adding an “irregularity” 
beyond the calculation to the pure mathematical pattern of the technique… We 
envisaged   this axis as a river that reaches the building from the city road and 
flows through the body of the building  into the field of panels.

Architectural tectonics
At the foot of Karacadağ, it is as if a rock made of lime has been  carved and 
transformed into a prism, a form alien to “nature” in the sense that it is peculiar 
to humans alone. A prism of white stone hollowed out from several places. We 
aimed to solve all the functions in a single mass so that the structure does not get 
lost in the gigantic scale of the space and reach a reasonable mass relativity. In 
this context,  we have  included the “maintenance workshop and dining hall” func-
tions, which are expected to be located in the parcel in addition to the necessity 
program, within this monolithic mass.


