
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 tarlalarının 
gelişigüzel yerleştiği Karapınar düzlüğüne, 2 milyon m²’lik yeni bir “kilim” 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 tarlasına akan bir nehir diye im-
geye vurmuştuk bu aksı. 

Tarlanın örüntüsü, parselin yönelimi ve “Güneş Yolu”
Yapının yerleşeceği parsel sınırları, programın nitelik ve niceliği ile yakın çevre ka-
rakteristiğinin açıklığa kavuştuğu taslak vaziyet planının paylaşılmasının ardından, 
kampüs kapsamında düşündüğümüz “hesap dışı” dönüştürücü aksın imkanlarını 
araştırmaya giriştik. 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.

Bina için verilen parsel, olağan olarak Karapınar taşıt yoluna paralel konumdadır. 
Oysa 20 milyon m²’lik tarlanın panel tekleri Güneş’in günlük devinimine odaklanarak 
doğu-batı, kuzey-güney doğrultularınca oluşturulmuş gride dizilir. Tüm bu panel tek-
lerinin “beyni” olacak yapının bu yerleşim örüntüsüyle aynı dili konuşmasını öncele-
dik. 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 söyleye-
ceği söz oldu. Proje metni boyunca bu dolaşım aksına “Güneş Yolu” dedik. Panel 
tarlası içinde tasarlanan çevresel ve iç bütün yollar “Güneş Yolu”na çıkar.

Mimari tektonik
Karacadağ’ın eteğinde kireçten bir kaya, yontularak yalnız insana özgü olması anla-
mında “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 programına ek olarak parselde 
konumlanması beklenen “bakım atölyesi ve yemekhane” işlevlerini de bu monolitik 
kütle içine aldık. 

“Güneş Yolu” ve ihtiyaç programı ilişkisi
 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 5 insan yüksekliğinde, tepe açıklığı ile güneşin günlük dolaşımı-
nın dramatik izini yapı içinde yaşatan “Güneş Yolu”, asli işlevler ile dönüştürücü 
işlevler arasındaki gündelik dolaşıma alışılmadık bir ölçek ve değer katar. Yapının 
rutin kullanıcıları ve ziyaretçiler, dolaşımları boyunca güneşin yüceliğiyle an an 
karşılaşır.

İçe dönük-Dışa dönük işlev ayrımı
“Asli işlevler”, küçük ölçekli mekanların, avlular etrafında kümelenmesiyle içe dö-
nük iken, “dönüştürücü işlevler” birbirine eklenerek tekil bir hacme dönüşebilecek 
büyük ölçekli mekân kurgusuna sahiptir ve güneş paneli tarlasına doğru dışa açılır. 
Geri çekilerek gölgede kalan güney zemin terası, bahar dönemlerinde genişleme 
imkanına sahip açık bir alanla desteklenir. Bu açık alan bir odak ağaçla gölgelenir. 
Bir diğer teras ise, “Güneş Yolu”nun sonundan ve güney zemin terasından merdi-
venle erişilen bir kat yüksekte konumlandırılmış “balkon”dur. 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 düşürül-
mesini de amaçladık. Bunu sağlamak üzere, “dönüştürücü işlevler”i kendi servis 
ve teknik alanlarıyla ayrışabilir kıldık. Etkinlik salonunu da fuayesi ile tekil bir mekâ-
na dönüşebilir çözdük. Giriş lobisiyle birlikte ortak alanı, bir cephesiyle “Güneş 
Yolu”na diğer cephesiyle kampüse açtık.

Çatı- Ovaya kilim sermek
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 fua-
yesi 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. Ofislerdeki avlulu çözümden farklı 
olarak şletme müdürü ile yönetim kurulu odaları, doğu yönünden güneş paneli 
tarlasına bakan cephe açıklığına sahiptir. “Güneş Yolu” ile tüm çatı ışıklıkları özel-
likle 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.

Ovada bina kesiti
Bulunulan düzlük, yapının yayılma imkânı, bu büyük düzlükte bakışı olabildiğince 
kapı yüksekliğine indirilmiş kiriş altlarından düzlüğe açma eğilimi, tüm programı tek 
bir kotta çözmeyi önceledi. (Yalnızca panel tarlasının boyutlarının sezilebileceği 
bir görüş imkânı sağlamak amacıyla, güney balkonunu ara kotta konumlandırdık.)

Servis cephesi
Yapı, kuzeydeki şalt alanına sırtını vererek, personel girişi, yemekhane servisi ve 
bakım atölyeleri ile diğer teknik alan servislerini bu yönden bünyesine alır. İhtiyaç 
duyulan açık otopark alanları, bina ile şalt alanı arasındaki bu servis boşluğunda 
çözüldü. Şalt alanı için tasarlanan servis yolu ile yeni servis yolu çakıştırıldı.

Scada işlevinin mekansallaşması
Scada, merkezindeki kontrol odası ve beraberindeki küçük mekanlarla birlikte sis-
temin temel bileşenidir. Kampüsün ardındaki mühendislik becerisinin görülebilece-
ği bir işlev gurubudur. Projede Scada işlevlerini kendi iç çalışma ortamını bir avlu 
etrafında gündelik ölçeğinde tutarken, çeperlerini binanın giriş cephesinden başla-
yarak içeriye doğru uzayan bir ekrana dönüştürdük. Bu ekran-cephe giriş, lobi ve 
fuayeye yüz verir, iç kontrol ekranlarındaki verinin yorumlanarak temsil edildiği bir 
interaktif cephe yüzeyidir. Öteden beri alışık olduğumuz taştan kütlenin giriş cep-
hesi oyuğu tümüyle bu çağdaş dünyanın dijital yüzünü gösterir. Bu dolayımlanmış 
dijital sunumun ardında, daha doğrudan temsil içeren kontrol ekranları, o ekranları 
okuyan, yöneten insanlar ve daha ötede ortasında bir ağaçla gölgelenmiş serince 
bir avlu. İlerleyen “2.doğa”mızın yanı başında değişmeyen “doğa”.

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

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

The pattern of the field, the orientation of the plot and the “Sun Path”
After sharing the draft site plan in which the boundaries of the parcel where the building will 
be located, the quality and quantity of the program and the characteristics of the near environ-
ment were shared, we started to investigate the possibilities of the “out of account” transformer 
axis that we considered within the scope of the campus. The line that we initially envisioned on 
the north-south axis, traversing the parcel in the long direction; With the effect of sensitivities 
such as the scale of visitor circulation inside / outside the building, the ability to coincide with 
the mathematics in the panel array, taking Karacadağ into perspective, coinciding with the 
direction of sun rise and set, we turned the parcel into the direction that traversed the parcel in 
the short direction.

The parcel given for the building is normally parallel to the Karapınar motorway. On the other 
hand, the panels of the 20 million square meter field focus on the daily motion of the Sun and 
are lined up in gray formed by east-west and north-south directions. We prioritized that the 
structure, which will be the “brain” of all these panel singles, speaks the same language with 
this layout pattern. Thus, the building trail appeared as a square within the boundaries of the 
existing parcel at an angle of almost 45º to the direction of the parcel. The “river” that reaches 
this square from the Karapınar road passed through the building and divided the panel field 
into two in a short direction. The organs and the brain are connected on a “spine”. This “river 
path” became the structure’s word for the Sun. Throughout the project text, we called this 
circulation axis “Sun Path”. All environmental and internal roads designed within the panel field 
lead to the “Sun Path”.

Architectural tectonics
At the foot of Karacadağ, a rock made of lime is carved and transformed into a prism, a form 
alien to “nature” in the sense that it is unique 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 struc-
ture does not get lost in the gigantic scale of the space and reach a reasonable mass relativity. 
In this context, in addition to the necessity program, we included the “maintenance workshop 
and dining hall” functions expected to be located in this monolithic mass.

The pattern of the field, the orientation of the parcel and the “Sun Path”
We have basically reduced the needs program to two classes.
1. Main Functions: Administrative, business, maintenance workshops that are expected to 
be located in the parcel, although they are not included in the competition program, are the 
service and technical areas that feed all these areas. These functions are for personnel who 
have a corporate routine.
2. Transformative Functions: It is the function set that will provide the transfer of the vision of 
“renewable energy for sustainable life” undertaken by the project to the society, and will host 
an event hall, foyer, viewing area and cafeteria for visitors of different quality and quantity at 
different time intervals.
The “Sun Path” separates these two sets of functions. The “Sun Path”, which makes the 
dramatic trace of the daily circulation of the sun within the building, with a height of 5 people 
between two beams lowered as far as possible towards the ground, adds an unusual scale 
and value to the daily circulation between essential functions and transformative functions. 
Routine users and visitors of the building are instantly exposed to the glory of the sun during 
their circulation.

The distinction between introverted and extroverted functions
While “essential functions” are introverted by clustering small-scale spaces around courtyards, 
“transformative functions” have a large-scale spatial setup that can be added to each other 
and turn into a single volume, and the solar panel opens outwards towards the field. Shaded 
by retracting, the south ground terrace is supported by an open area that can expand in 
spring. This open space is shaded by a focal tree. Another terrace is the “balcony” positioned 
one floor higher, accessed by stairs from the end of the “Sun Path” and the south ground 
terrace. While this hollow in the monolithic mass sees the solar panel field towards the city 
center in the south direction, it salutes Karacadağ in the east direction.

With the distinctive distinction in the function scheme, we also aimed to minimize energy con-
sumption by completely closing the visitor spaces during long periods of time when no visitors 
were present. In order to achieve this, we made the “transformative functions” differentiated 
with their service and technical areas. We have solved the event hall, with its foyer, to turn it 
into a singular space. Together with the entrance lobby, we opened the common area with one 
facade to the “Sun Path” and the other to the campus.

Roof - Laying rugs in the plain
The building mass is a 64mx64m square prism formed by combining different scaled volumes, 
inner courtyards, the “Sun Path” and the outer terraces in the shade. Each space has a roof 
light positioned to receive the diffuse north light and morning light, depending on its scale. The 
event area and foyer opens directly to the façade. Offices, on the other hand, get their natural 
light and fresh air need from inner courtyards, where at least one of its perimeter is provided. 
Scada venues and dining halls each overlook a protected landscape with a courtyard. Unlike 
the courtyard solution in the offices, the management and board rooms have a façade opening 
facing the solar panel field from the east. With the “Sun Path “, all roof lights are thought to be 
openable with mechanical systems, especially in transition seasons, and it is aimed to enable 
natural air conditioning with minimum energy consumption. It has been argued that the “Sun 
Path”, which traverses the entire mass in plan and section plane, can work as a wind catcher.

Building section in plain
The flatness on which the building is located, the possibility of spreading of the building, 
the tendency to open the view from the lower beams lowered to the height of the door 
to the flat on this great plain, prioritized solving the whole program in one level. (We 
positioned the south balcony at intermediate level in order to provide a view where only 
the dimensions of the panel field can be sensed.)

Service facade
The building gives its back to the switchyard in the north, and includes personnel ent-
rance, dining hall service and maintenance workshops and other technical area services 
in this direction. The needed open car parking areas were solved in this service gap 
between the building and the switchyard. The service road designed for the switchyard 
and the new service road were overlapped.

Spatialization of the scada function
Scada is the basic component of the system, with the control room in its center and 
small accompanying spaces. It is a function group where the engineering skills behind 
the campus can be seen. While keeping the Scada functions in the project on a daily 
scale around a courtyard, we transformed the peripherals into a screen starting from the 
entrance facade of the building. This screen-facade faces the entrance, lobby and foyer, 
it is an interactive facade surface where the data on the internal control screens are 
interpreted and represented. The entrance facade cavity of the stone mass that we have 
been accustomed to for all time shows the digital face of this contemporary world. Behind 
this mediated digital presentation are control screens with more direct representation, 
people reading and managing those screens, and further a cool courtyard shaded by a 
tree in the middle. The unchanging “nature” right next to our advancing “2nd nature”.
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GÜNEŞ YOLU

DÖNÜŞTÜRÜCÜ İŞLEVLERPARSEL SINIRLARI

ASLİ İŞLEVLERGÜNEŞ YOLU “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 5 
insan yüksekliğinde, 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. Yapının rutin kullanıcıları ve ziyaretçiler, dolaşımları boyunca güneşin yüceliğiyle an 
an karşılaşır.

TARLANIN ÖRÜNTÜSÜ, PARSELİN YÖNELİMİ VE “GÜNEŞ YOLU”

Yapının yerleşeceği parsel sınırları, programın nitelik ve niceliği ile yakın çevre karakteristiğinin açıklığa kavuştuğu taslak 
vaziyet planının paylaşılmasının ardından, kampüs kapsamında düşündüğümüz “hesap dışı” dönüştürücü aksın imkan-
larını araştırmaya giriştik. 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.

Bina için verilen parsel, olağan olarak Karapınar taşıt yoluna paralel konumdadır. Oysa 20 milyon m²’lik tarlanın panel 
tekleri Güneş’in günlük devinimine odaklanarak doğu-batı, kuzey-güney doğrultularınca oluşturulmuş gride dizilir. Tüm bu 
panel teklerinin “beyni” olacak yapının bu yerleşim örüntüsüyle aynı dili konuşmasını önceledik. 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. Proje metni boyunca bu dolaşım aksına “Gü-
neş Yolu” dedik. Panel tarlası içinde tasarlanan çevresel ve iç bütün yollar “Güneş Yolu”na çıkar.

THE PATTERN OF THE FİELD, THE ORİENTATİON OF THE PLOT AND THE “SUN PATH”

After sharing the draft site plan in which the boundaries of the parcel where the building will be located, the quality and 
quantity of the program and the characteristics of the near environment were shared, we started to investigate the possi-
bilities of the “out of account” transformer axis that we considered within the scope of the campus. The line that we initially 
envisioned on the north-south axis, traversing the parcel in the long direction; With the effect of sensitivities such as the 
scale of visitor circulation inside / outside the building, the ability to coincide with the mathematics in the panel array, 
taking Karacadağ into perspective, coinciding with the direction of sun rise and set, we turned the parcel into the direction 
that traversed the parcel in the short direction.

The parcel given for the building is normally parallel to the Karapınar motorway. On the other hand, the panels of the 
20 million square meter field focus on the daily motion of the Sun and are lined up in gray formed by east-west and 
north-south directions. We prioritized that the structure, which will be the “brain” of all these panel singles, speaks the 
same language with this layout pattern. Thus, the building trail appeared as a square within the boundaries of the existing 
parcel at an angle of almost 45º to the direction of the parcel. The “river” that reaches this square from the Karapınar 
road passed through the building and divided the panel field into two in a short direction. The organs and the brain are 
connected on a “spine”. This “river path” became the structure’s word for the Sun. Throughout the project text, we called 
this circulation axis “Sun Path”. All environmental and internal roads designed within the panel field lead to the “Sun Path”.

WE HAVE BASİCALLY REDUCED THE NEEDS PROGRAM TO TWO CLASSES.

1. Main Functions: Administrative, business, maintenance workshops that are expected to be located 
in the parcel, although they are not included in the competition program, are the service and technical 
areas that feed all these areas. These functions are for personnel who have a corporate routine.
2. Transformative Functions: It is the function set that will provide the transfer of the vision of “re-
newable energy for sustainable life” undertaken by the project to the society, and will host an event 
hall, foyer, viewing area and cafeteria for visitors of different quality and quantity at different time 
intervals.
The “Sun Path” separates these two sets of functions. The “Sun Path”, which makes the dramatic 
trace of the daily circulation of the sun within the building, with a height of 5 people between two 
beams lowered as far as possible towards the ground, adds an unusual scale and value to the daily 
circulation between essential functions and transformative functions. Routine users and visitors of the 
building are instantly exposed to the glory of the sun during their circulation.
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ORTAK ALAN İÇ AVLULARÇATI- OVAYA KİLİM SERMEK

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. Ofislerdeki avlulu çözümden farklı olarak şletme müdürü ile yönetim 
kurulu odaları, doğu yönünden güneş paneli tarlasına bakan cephe açıklığına sahiptir. “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 bi rüzgâr bacası olarak çalışabileceği tartışılmıştır.

İÇE DÖNÜK-DIŞA DÖNÜK İŞLEV AYRIMI

“Asli işlevler”, küçük ölçekli mekanların, avlular etrafında kümelenmesiyle içe dönük iken, “dönüştürü-
cü işlevler” birbirine eklenerek tekil bir hacme dönüşebilecek büyük ölçekli mekân kurgusuna sahiptir 
ve güneş paneli tarlasına doğru dışa açılır. Geri çekilerek gölgede kalan güney zemin terası, bahar 
dönemlerinde genişleme imkanına sahip açık bir alanla desteklenir. Bu açık alan bir odak ağaçla göl-
gelenir. Bir diğer teras ise, “Güneş Yolu”nun sonundan ve güney zemin terasından merdivenle erişilen 
bir kat yüksekte konumlandırılmış “balkon”dur. 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 dilim-
lerinde tümüyle kapatılarak, enerji tüketiminin asgariye düşürülmesini de amaçladık. Bunu sağlamak 
üzere, “dönüştürücü işlevler”i kendi servis ve teknik alanlarıyla ayrışabilir kıldık. Etkinlik salonunu 
da fuayesi ile tekil bir mekâna dönüşebilir çözdük. Giriş lobisiyle birlikte ortak alanı, bir cephesiyle 
“Güneş Yolu”na diğer cephesiyle kampüse açtık.

ROOF - LAYİNG RUGS İN THE PLAİN

The building mass is a 64mx64m square prism formed by combining different scaled volumes, inner 
courtyards, the “Sun Path” and the outer terraces in the shade. Each space has a roof light positio-
ned to receive the diffuse north light and morning light, depending on its scale. The event area and 
foyer opens directly to the façade. Offices, on the other hand, get their natural light and fresh air need 
from inner courtyards, where at least one of its perimeter is provided. Scada venues and dining halls 
each overlook a protected landscape with a courtyard. Unlike the courtyard solution in the offices, the 
management and board rooms have a façade opening facing the solar panel field from the east. With 
the “Sun Path”, all roof lights are thought to be openable with mechanical systems, especially in tran-
sition seasons, and it is aimed to enable natural air conditioning with minimum energy consumption. 
It has been argued that the “Sun Path”, which traverses the entire mass in plan and section plane, 
can work as a wind catcher.

THE DİSTİNCTİON BETWEEN İNTROVERTED AND EXTROVERTED FUNCTİONS

While “essential functions” are introverted by clustering small-scale spaces around courtyards, 
“transformative functions” have a large-scale spatial setup that can be added to each other and turn 
into a single volume, and the solar panel opens outwards towards the field. Shaded by retracting, 
the south ground terrace is supported by an open area that can expand in spring. This open space 
is shaded by a focal tree. Another terrace is the “balcony” positioned one floor higher, accessed by 
stairs from the end of the “Sun Path” and the south ground terrace. While this hollow in the monolithic 
mass sees the solar panel field towards the city center in the south direction, it salutes Karacadağ in 
the east direction.

With the distinctive distinction in the function scheme, we also aimed to minimize energy consumption 
by completely closing the visitor spaces during long periods of time when no visitors were present. 
In order to achieve this, we made the “transformative functions” differentiated with their service and 
technical areas. We have solved the event hall, with its foyer, to turn it into a singular space. Together 
with the entrance lobby, we opened the common area with one facade to the “Sun Path” and the 
other to the campus.
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Yarışma alanı, Karapınar, Türkiye’nin 25 akarsu 
havzasından biri olan Konya Kapalı Havzasında yer 
alır. Bölge, İç Anadolu’nun alçak arazi kotunda yer alır 
ve iklim koşulları bu bölge içerisinde kendine özgü 
biyoçeşitliliğe sahip habitatlar sunar. Alan çevresinde 
obruklar, Karapınar Ovası, Bozdağ Milli Parkı, Meke 
Tuzlası Krater Gölü, Akgöl Doğa Koruma Alanı ve 
Hatıra Ormanları yer alır. Peyzaj karakteristiğindeki bu 
zenginlik bölgedeki peyzaj hafızasının bir 
devamlılığını yansıtır ve bu nedenle değerlidir. 
Antropojenik etkenin zaman zaman doğal koşulları 
etkilediği zaman zaman da ondan etkilenerek 
olgunlaştığı bölge, hafızanın yazılı bir belgelemesini 
değil ancak peyzaj karakteriyle bütünleşmiş bir 
manzarasını sunar. Yağış rejiminin azlığı ve 
düzensizliği, bölgedeki ekosistemin kırılganlığını 
giderek arttırmış ve yanlış otlatma ve tarım pratikleri 
ile  toprak üst örtüsünün giderek açılmasına ve 
vejetasyon dokusunun zarar görmesine neden 
olmuştur. Alanda gözlenen hakim rüzgar yönünün 
yanı sıra kurutucu ve taşıyıcı rüzgarlar rüzgar 
erozyonunun etkisini artırır. Stabil olmayan toprak üst 
dokusunun sürekli taşınması ve çölleşme ile 
sonuçlanır ve bölge halkının gündelik hayatının bir 
parçası haline gelir.

The competition area, Karapınar, is one of Turkey's 25 
river basins located in the Konya Closed Basin. The 
region its located at the low elevation of Central 
Anatolia and the climatic conditions present unique 
habitats with rich biodiversity within this region. There 
are potholes, Karapınar Plain, Bozdağ National Park, 
Meke Saltpan Crater Lake, Akgöl Nature Reserve 
Area, and Memorial Forests around the area. This 
richness in landscape characteristics reflects a 
continuity of landscape memory in the region and is 
therefore valuable. The region, where the 
anthropogenic factor affects natural conditions from 
time to time and matures from time to time by being 
influenced by it, presents not a written archive of 
memory but a view integrated with the landscape 
character. The scarcity and irregularity of the 
precipitation regime have gradually increased the 
fragility of the ecosystem. Land-use habits and 
agricultural practices have caused the topsoil to 
gradually open and the vegetation texture to be 
damaged. In addition to the prevailing wind direction, 
drier and carrier winds increase the effect of wind 
erosion. It results in the continuous transport of 
unstabilised topsoil and desertification. In today, 
desertification has become a part of the daily life of the 
local people.

Peyzajda karşı karşıya kalınan bu kırılganlık, “Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması” 
sınırlarının yanı sıra üst ölçekli bir bakışı gerekli kılar. Küçük ölçekli peyzaj müdahaleleri ve onarımları, 
üst ölçekli peyzaj müdahalelerinin bir devamı niteliğinde düşünülmüştür. Bu noktada temel yaklaşım, 
peyzajın geri dönüştürülebilir bir enerji kaynağını, güneşi, kullanarak sürdürülebilirliği amaçlayan 
“Konya Karapınar Güneş Santrali” ile birlikte çalışması olmuştur. Bu kapsamda alandaki peyzaj 
müdahaleleri yerin peyzaj hafızasından gelen özgün nitelikleri açığa çıkarmayı ve enerji döngüsüne 
katılmayı hedefler. Alan çalışanları ve ziyaretçiler tarafından da deneyimlenebilecek peyzaj alanları, 
kullanıcıların rekreasyon ihtiyacını karşılarken aynı zamanda flora ve fauna için de yeni yaşam alanları 
sunacaktır. Bu noktada peyzaj, “doğa”nın tüm katılımcıları için iyileştirici bir özelliğe bürünecektir. Üst 
ölçekli alan yaklaşımında tarım alanlarının sürekliliğinin sağlanabilmesi ve rüzgar erozyonunun 
gücünü ve varlığını azaltabilmek amacıyla kumul stabilizasyonu ve yerel bitki türleriyle vejetasyon 
dokusunda iyileştirme çalışmaları önerilir. 
This fragility landscape makes it necessary to look at the upper scale as well as the small scale of the 
"Karapınar GES SCADA Building Architectural Project Competition". Small-scale landscape 
interventions and repairs are considered as a part of upper-scale landscape interventions. At this 
point, the main approach has beten the cooperation of the landscape with the "Konya Karapınar Solar 
Power Plant", which aims at sustainability by using a recyclable energy source. In this context, 
landscape interventions in the competition area aim to reveal the character coming from the landscape 
memory of the place and participate in the energy cycle. Landscape areas, which can be experienced 
by employees and visitors, will meet the recreational needs of the users, while also offering new living 
spaces for flora and fauna. At this point, the landscape will take on a healing role for all participants of 
"nature". In the upper scale approach, dune stabilization and improvement of vegetation texture with 
local plant species are recommended in order to ensure the sustainability of agricultural areas and to 
reduce wind erosion. 

Overview of the Environmental Relations: Transportation
Çevresel İlişkilere Bakış: Ulaşım

Su Sistemine Bakış: Konya Kapalı Havzası
Water System: Konya Closed Basin

Peyzaj Mimarlığı Yaklaşımı
Landscape Architecture Approach

Peyzaj Karakteristiğine Bakış: Milli Parklar ve Koruma Alanları
Overview of the Landscape Character: National Parks and Protected Landscapes
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Konya Kapalı Havzası, Türkiye’nin 25 akarsu havzasından biridir. Ova, havzayı oluşturan kireç taşı ve etrafını 
çevrilen volkanik dağlar nedeniyle sularını denize aktaramaz.
Konya Closed Basin is one of Turkey's 25 river basins. The plain is not capable to discharge its waters 
to the sea due to the limestone forming the basin and the surrounding volcanic mountains.



Üst ölçekli alan yaklaşımında tarım alanlarının devamlılığının sağlanabilmesi ve rüzgar 
erozyonunun zarar verici etkisini azaltabilmek amacıyla kumul stabilizasyonu ve yerel bitki 
türleriyle vejetasyon dokusunda iyileştirme çalışmaları önerilir. Onarım tamponlarının 
oluşturulmasında yerel ve endemik bitki türleri, toprak materyalinin özelliklerine ve iklim 
koşullarına karşı en dirençli vejetasyon dokusunu oluşturacaktır. Bu kapsamda gerek üst ölçekli 
gerekse küçük ölçekli peyzaj yaklaşımında erozyony önleyen ve kuraklığa dayanıklı Kuş İğdesi 
(Elaeagnus angustifolia), Yalancı Akasya (Robinia Pseudoacacia), Dişbudak (Fraxinus sp.L.), 
Karaağaç (Ulmus sp.L), Akçaağaç (Acer sp.L), Yabani Badem (Amygdalus orientalis) yerel ağaç 
türleri olarak kullanılabilecektir. Diğer yerel bitkileri olaraksa Kekik (Thymus squarrosus), Yavşan 
Otu (Artemisia fragrans), Mayasıl Otu (Ajuga chamaepitys), Buzağılık (Stipa arabica), Pisipisi Otu 
(Hordeum murinum), Otlakayrığı (Agropyron cristatum) ve endemik bitki türlerinden Civan 
Perçemi (Achillea lycaonica) ve Tüylü geven (Astragalus hirsutus)  önerilmiştir.  Küçük ölçekli 
peyzaj yaklaşımında ise yerel ve endemik vejetasyon dokusunun kullanımı, yağmur suyuyla 
mücadele ve toprak stabilizasyonu temel stratejileri oluşturur. 
In the upper scale approach, dune stabilization and improvement of vegetation texture with local 
plant species are recommended in order to ensure the sustainability of agricultural areas and to 
reduce wind erosion. To create repairing zones, local and endemic plant species will form the 
most resistant vegetation layer against the characteristics of the soil material and climatic 
conditions. The erosion and drought-resistant plants are used in both upper scale and small-scale 
landscaping:  Eleagnus (Elaeagnus angustifolia), Locust (Robinia Pseudoacacia), Ash (Fraxinus 
sp.L.), Elm (Ulmus sp.L.), Maple (Acer sp.L.), Wild Almond (Amygdalus orientalis) will be used as 
native tree species. Other local plants include Thyme (Thymus squarrosus), Artemisia (Artemisia 
fragrans), Ground-pine (Ajuga chamaepitys), Twisted Awn (Stipa arabica), Wild Barley (Hordeum 
murinum), Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum) and the endemic plant species Civan 
Perçemi (Achillea lycaonica) and Astragalus (Astragalus hirsutus) have been proposed. In the 
small-scale landscape approach, the use of local and endemic vegetation texture, rainwater 
control, and soil stabilization is chosen as the main strategies. 

Yapı çevresinde bölgenin yerel buğday türlerinden oluşan taneli bitkiler kullanılmıştır.  Ağaç 
türleri olarak birlikte yaşama kapasiteleri güçlü, toprak yüzeyini organic madde ve fosfat 
yönünden zenginleştiren Yabani Badem (Amygdalus orientalis) ve Yalancı Akasya (Robinia 
pseudoacacia) önerilmiştir. Yağmur suyu düşme kapasitesinin azlığına karşın düşen yağmur 
suyundan en etkin biçimde yararlanabilmek için alan içerisinde yağmur suyu bahçeleri ve 
biyolojik bitki kanalları önerilmiştir. Araç geçiş hatlarının yanına konumlandırılan biyolojik 
kanallar, sert zemin üzerine düşen yağmur suyunun bu kanallara düşmesini sağlayacaktır. 
Yağmur suyu ile ikinci mücadele ise yağmur bahçeleriyle sağlanacaktır. Bu alanlar, 
üzerlerindeki platformlar ile kullanıcıların deneyimine açık mekanlar olarak da 
kullanılabilecektir. Yağmur bahçeleri, bölgedeki iklimsel koşullarla birlikte zarar gören fauna için 
de yeni yaşam alanlarını oluşturacaktır. Fuaye’nin açıldığı dış mekanda bir sarnıç (su deposu) 
da konumlandırılmıştır.  Yağmur suyu hasadı ile birlikte depolanan su, kurak günlerde yapı 
içerisinde veya dış mekanda çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilecektir.

Local wheat species were used around the building.  Wild Almond (Amygdalus orientalis) and 
Locust (Robinia pseudoacacia), which have strong cohabitation capacities together and enrich 
the soil surface in terms of organic material and phosphate, have been proposed. Despite the 
low capacity of rainfall, rainwater gardens and bioswales have been proposed in the area in 
order to benefit from the rainwater effectively. The biological channels positioned next to the 
roads will allow rainwater falling on the hard surface to fall into these channels.  The second 
intervention against rainwater will be provided by rain gardens. These areas can also be used 
as spaces open to users' experience with the platforms on them. Rain gardens will create new 
habitats for the disturbed fauna along with the climatic conditions in the region. The 
arrangement created in the outer space where the foyer is opened also includes a cistern 
(water tank) that constitutes the third stage against rainwater. The water stored with the 
rainwater harvest can be used for various needs inside the building or outdoors on dry days.

Üst Ölçekli Koruma ve İyileştirme Stratejileri
Upper-scale Conservation and Rehabilitation Strategies
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Konya, Karapınar, toprak üst örtüsünün zayıflaması ve rüzgar 
erozyonu nedeniyle çölleşmiş ve giderek daha fazla çölleşme 
tehlikesi yaşayan bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağmur 
yağışının genel İç Anadolu yağış rejimine göre düşük olduğu 
bölgede yağmur suyu depolama pratikleri büyük önem taşımaktadır. 
Bu hem toprak üst örtüsünü tutan vejetasyon dokusunun 
iyieştirilmesi hem de sulama sistemlerinde doğal kaynakların 
kullanılabilmesi açısından gerekli görülmektedir. 

Konya, Karapınar is the only desert area in Turkey due to the 
weakening of the topsoil and wind erosion. Rainwater storage 
practices are of great importance in the region where rainfall is lower 
than the general Central Anatolian precipitation regime. This is 
deemed necessary both for the improvement of the vegetation 
texture that holds the topsoil cover and for the use of natural 
resources in irrigation systems.
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Landscape Design Interventions



İKLİM ÖLÇÜTLERİ 
CLIMATE METRICS 
 
Projenin mühendislik hesapları için 
kullanılan iklim verisi saatlik EnergyPlus 
formatındadır. Seçilen iklim 
verisi TUR_KO_Konya-
Karapinar.172480_TMYx.epw’dir. 
 
Climate data used for the engineering 
calculations of the project is in hourly 
EnergyPlus format. The selected climate 
data is TUR_KO_Konya-
Karapinar.172480_TMYx.epw. 
 
Lokasyonun Köppen-Geiger İklim Sınıfı 
“Csa”dır. Buna göre Karapınar iklimi nemli, 
ılıman kış, sıcak ve kuru yaz şeklindedir. 
ASHRAE 90.1 Standardı’na göre ise İklim 
Bölgesi “4A (karışık nemli)’dır.  
 
The Köppen-Geiger Climate Class of the 
location is "Csa". According to this, the 
climate of Karapınar is humid, mild winters, 
hot and dry summers. According to 
ASHRAE 90.1 Standard, the Climate Zone 
is "4A (mixed humid)". 
 
Yaz ve kış tasarımı için veriler ASHRAE 
Design Weather Database v6.0’dan 
alınmıştır ve sıcaklıklar aşağıdaki gibidir: 
Isıtma için: -12°C 
Soğutma için kuru termometre sıcaklığı: 
36,3°C 
Soğutma için yaş termometre sıcaklığı: 
17°C 
 
Data for summer and winter design are 
taken from ASHRAE Design Weather 
Database v6.0 and temperatures are as 
follows: 
For heating: -12°C 
Dry bulb temperature for cooling: 36.3°C 
Wet bulb temperature for cooling: 17°C 
 
Isıtma derecesi günleri (18,3°C): Proje 
lokasyonu için 2798, küresel olarak bu 
aralık 0 ile 8000 arasındadır. 

Soğutma derece günleri (10°C): Proje 
lokasyonu için 1817,3, dünya genelinde bu 
aralık 0 ile 6500 arasındadır. 
 
Heating degree days (18.3°C): 2798 for the 
project location, globally this range is 
between 0 and 8000. 
Cooling degree days (10°C): 1817.3 for the 
project location, this range is between 0 and 
6500 worldwide. 
 
En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise 
Ocak’tır. 
 
The hottest month is July and the coldest 
month is January. 
 
Nem içeriği nominal konfor aralığı 0,004-
0,012 kg / kg'dır. Nem içeriği tüm yıl veya 
yaz aylarında 0,020 kg / kg veya 
üzerindeyse bu bir sorundur. Yüksek nem 
ve yüksek sıcaklık konfor eksikliğine neden 
olur. 
 
Moisture content the nominal comfort range 
is 0.004-0.012 kg/kg If moisture content is 
0.020 kg/kg or above either all year or in 
summertime it is an issue. High humidity 
high tempearture cause comfort stress. 
 
Maksimum nem içeriği 0,014 kg/kg 
Minimum nem içeriği 0,001 kg/kg 
Ortalama nem içeriği 0,006 kg/kg 
Ortalama bağıl nem 61,5% 
 
Maximum moisture content 0.014 kg/kg 
Minimum moisture content 0.001 kg/kg 
Mean moisture content 0.006 kg/kg 
Mean relative humidity 61.5% 
 
Yıllık saatlik ortalama küresel radyasyon 
209,5 W/m2, aralık küresel olarak 150-450 
W/m2'dir. 
Ortalama günlük küresel radyasyon 5018,8 
Wh/m2, aralık küresel olarak 2000-6500 
Wh/m2'dir. 
Yıllık güneş enerjisi kaynağı 1835,4 
kWh/m2.yıl, aralık dünya çapında 800-2200 
kWh/m2.yıl'dir. 

Yıllık ortalama bulutluluk oranı 3,6 oktadır, 
aralık dünya genelinde 1,5 ila 8 oktadır. 

Annual hourly mean global radiation is 
209.5 W/m2, the range globally is 150-450 
W/m2. 

Mean daily global radiation is 5018.8 
Wh/m2, the range globally 2000-6500 
Wh/m2. 

Annual solar energy resource is 1835.4 
kWh/m2.year, the range is 800-2200 
kWh/m2.year globally. 

Annual mean cloudiness rate is 3.6 oktas, 
the range is 1.5 to 8 oktas globally. 

 
Yıllık ortalama rüzgar hızı 1,9 m/s’dir. Yıllık 
ortalama rüzgar yönü kuzeydoğudur 
(166,7°). 
 
Annual mean wind speed is 1.9 m/s. Annual 
mean wind direction is E of N (166.7°). 
 
Karapınar, yılda 319,8mm yağış almaktadır. 
En fazla yağış yaz aylarında Mayıs ayında, 
kış aylarında Aralık ayında görülür.  
 
Karapınar annual rainfall is 319.8mm. The 
highest rainfall occurs in May in summer and 
December in winter. 

 

Şekil 1: Yıllık sıcaklık, nem, yağış, günlük 
değişim tablosu 

Figure 1: Annual temperature, humidity, 
precipitation, daily change chart 

 

Şekil 2: Toplam zamanda oluşan sıcaklık 
aralığı 

Figure 2: Temperature range in total time 

 

Şekil 3: Yıllık ortalama yağış grafiği 
Figure 3: Annual mean rainfall graph 

 

 
Şekil 4: Isıl konfor grafiği 

Figure 4: Thermal comfort graph 
 



MEKANİK VE ELEKTRİK 
SİSTEMLERİ 
MECHANICAL AND 
ELECTRICAL SYSTEMS 
 
Bina tasarımı, ASHRAE 90.1-2016 Ek G'de 
açıklanan enerji modelleme metodolojisi 
kullanılarak belgelenecek ve %30 enerji 
tasarrufunu sağlayabilmek için optimize 
edilecektir.  
 
The building design will be documented 
using the energy modeling methodology 
described in ASHRAE 90.1-2016 Apepndix 
G and optimized to achieve 30% energy 
savings. 
 
● Argon gazı dolgulu, yüksek sızdırmazlık 
sağlayan, çift camlı, güneş ve ısı kontrollü 
yüksek performanslı cephe sistemi (Ucephe 
değeri ~ 1.5 W / m2.K, gölgeleme katsayısı 
en fazla 0.45, görünür gün ışığı geçirgenliği 
en fazla 0.55). 
 
● Argon gas filled, highly tight, double-
glazed, solar and heat controlled high 
performance façade system (Uwindow value ~ 
1.5 W / m2.K, shading coefficient maximum 
0.45, visible light transmission maximum 
0.55). 
 
● Isı kayıp ve kazancını önlemek için döner 
kapı ya da rüzgarlık tasarımı 
 
● Revolving door or vestibule design to 
prevent heat loss and gain 
 
● Bina otomasyon sistemi (BAS) tarafından 
kontrol edilen otomatik çatı camları. 
 
● Automatic roof windows controlled by the 
building automation system (BAS). 
 
● Cepheden kaynaklı ısı kaybını önlemek 
için cephe kenarının zeminin konvektör 
tasarımı 

● Convector design of the facade edge and 
floor to prevent heat loss from the facade 
 
● Yüksek performanslı değişken soğutucu 
akışkan debili ticari klima sistemi (VRF) 
seçimi 
 
● High performance variable refrigerant flow 
commercial air conditioning system (VRF) 
selection 
 
● Klima santrallerinde yüksek performanslı 
EC fanların kullanımı 
 
● Using high performance EC fans in air 
handling units 
 
● Yüksek performanslı yaz-kış ısıtma-
soğutma yapabilen 3-borulu VRF sistemi 
seçimi 
 
● High performance 3-pipe VRF system 
selection that can heating and cooling in 
summer and winter 
 
●Talebe göre havalandırma yapan 
otomasyonlu sistem 
 
● Demand control ventilation system 
 
●Yüksek yoğunluklu kişi bulunan büyük 
hacimlerde karşım havalı santral sistemi 
 
● All air system for high occupant spaces 
 
● Klima santrallerinde en az %75 verimli ısı 
geri kazanım sistemi 
 
● At least 75% efficient heat recovery 
system in air handling units 
 
● Dış aydınlatma ve cephe aydınlatmasında 
LED esaslı aydınlatma armatürlerinin 
kullanılması 
 
● Using LED lighting fixtures in exterior and 
interior lighting design. 
 
 
 

● Aydınlatma otomasyonu kullanılması 
 
● Using lighting automation 
 
Bina ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı 
3 bölgeye ayrılmıştır: 
1) Scada bölgesi 
2) Ofis bölgesi 
3) Konferans salonu bölgesi 
4) Işık yolu bölgesi 
 
Building HVAC system is divided into 4 
zones: 
1) Scada zone 
2) Office area 
3) Conference hall area 
4) Light road zone 
 
Scada ve ofis bölgesinde %100 taze havalı 
klima santrali ile VRF sistemi ısıtma, 
soğutma ve havalandırma yapacaktır. Klima 
santrali üzerinde DX tip ısıtma ve soğutma 
bataryaları ile ısı geri kazanım ünitesi 
olacaktır. VRF sistemi ise 3 borulu 
seçilecektir; böylece aynı anda ısıtma ve 
soğutma sağlanabilecektir. 
 
Dedicated outdoor air system and variable 
refrigerant flow (VRF) system will provide 
heating, cooling, and ventilation to the 
Scada and Office zones. There will be DX 
type heating and cooling coils and a heat 
recovery unit on the air handling unit. VRF 
system will be selected as 3 pipes; Thus, 
heating and cooling can be provided at the 
same time. 
 
Konferans salonu ve ışık yolu bölgelerinde 
ise ısıtma, soğutma, havalandırma karışım 
havalı klima santrali ile sağlanacaktır. Klima 
santralinin ısıtma ve soğutma bataryası bir 
DX dış üniteye bağlı olacaktır. Klima 
santralinde ayrıca enerji verimliliği için ısı 
geri kazanım ünitesi bulunacaktır. 
 
In the conference hall and light road zones, 
heating, cooling, ventilation will be provided 
by a all air conditioning unit. The heating 
and cooling coil of the air handling unit will 
be provided by a DX outdoor unit. The air 

handling unit will also have a heat recovery 
unit for energy efficiency. 
Binanın havalandırma sistemi kanallı tip 
olacaktır. Isıtma, soğutma sistemleri için 
tasarlanacak olan VRF sisteminin soğutucu 
akışkanı çevreye duyarlı ve enerji verimli 
R32 tip olacaktır. 
 
The ventilation system of the building will be 
ducted type. The refrigerant fluid of the VRF 
system will be environmentally friendly and 
energy efficient R32 type. 
 

 
Şekil 5: 100% taze havalı klima santrali ve 

VRF sistemi 
Figure 5: Dedicated outdoor air system and 

VRF system 

 
Şekil 6: Değişken hava debili karışım havalı 

klima santrali sistemi 
Figure 6: All air recirculation air handling 

unit system 

 
Şekil 7: HVAC Bölgeleri 
Figure 7: HVAC Zoning 


