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“SCADA Binası kapsamında geliştirdiğimiz yapı üretim 
modeli jeolojik insan gücünün değişimine bir tepki”

SCADA Binası kapsamında geliştireceğimiz yapı üretim modeli jeolojik insan 
gücünün değişimine bir tepki. Önermemiz doğayla, yerle mimarlık arasında bir 

diyalog geliştirmeyi hedefler. Bu diyalog teknoloji ve doğa arasında yapıcı bir 
ilişki kuran yeni bir paradigma tanımlar. Çevre üzerindeki baskıyı azaltan ve 
öngörme yeteneğimizi artıran bir yapı üretim modeli ve bu modelin sistemler 

bütünü içinde mekâna tercümesini içerir.
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GENEL YERLEŞİM PLANI

Yer, yön, zaman ve mekan hissinin kaybolduğu çöl 
bir eşik mekan tanımlar. Vaha yapı ve çöl arasında 
bir ara yüzdür. 
Karapınar yeryüzünün en önemli sulak alanlarını 
barındıran tarihi bir coğrafya. Yer yüzünü suyla 
buluşturan coğrafi oluşumlar aynı zamanda hay-
vanlar için önemli bir habitat. Alanın biyoçeşitliliği 
sürse de günümüzde yaşanan ekolojik tahribatın 
bir sonucu olarak bölge de biyoçeşitlilik azalmış 
durumda. Vaha biyoçeşitliliğin  geri kazanımına 
yönelik bir jeneratör olmayı ve bölge için örnek bir 
model olarak çöl ekosisteminin bir parçası olmayı 
hedefliyor. Vaha U formlu yerleşim şeması ile 
Karapınar çöl peyzajının avluya doğru süreklil-
iğini sağlarken,  avlu da yarattığı mikroklima ile 
alanın biyoçeşitliliği zengin mekânsal bir açık alan 
olma kurgusunu destekler. Yeraltında oluşturulan 
sarnıçlar kurak yaz mevsiminde vegetasyonun 
gelişimi ve su ihtiyacını karşılar.
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TASARIM KURGUSU

Proje de yerellik geleneksel mimarinin biçimsel temsillerinin ötesinde yere ait olma, 
yerle diyalog kurma anlamı taşır. Dolayısı ile VAHA yerel değil yere ait bir mimarinin 

ürünüdür.
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PROGRAM | KÜTLE
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VAZİYET PLANI



     V A H A   | O K T A A | 2021KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ | SCADA BİNASI

PLAN
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VAHA’DA YAŞAM

Scada merkezi binasında ofisler avluya bakar. Avlu/Vaha ofis yaşamını zenginleştirir. Yapıya gelen 
ziyaretçiler için oluşturulan ortak alanlar giriş alanı ile de bütünleşerek total bir mekana dönüşür. Bu 
alan etkinliklere olanak sağlar. Çok amaçlı salon açılabilen cephesi ile fuaye bütünleşir. Fuaye, çok 

amaçlı salon, avlu ve izleme alanı ziyaretçiler için solar panel tarlasına bakış sağlar ve seyir olanağı 
sunar. Çatılarla oluşturulan mahaller iç mekanda kişiyi kuşatarak mekanı bir deneyim alanına 

dönüştürür. 
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SIFIR ENERJİ SARFİYATI

Enerjinin etkin kullanımı ve “sıfır enerji” sarfiyatı (zero energy building) için yapının fiziksel çevre koşullarına göre 
yöneliminin yanı sıra yapım sistemleri de enerjinin korunumu destekleyecek şekilde tasarlandı. Çalışanlar için sağlıklı, 

insancıl, kişiyi saran bir ofis ortamı yaratmak projenin ana hedefi. Çatıların baca formu ve tepe açıklıkları güneş ışığının 
kontrollü olarak içeri girmesine olanak sağlar. Her mahalin ışık ihtiyacına göre belirlenen baca açıklıkları mekanı deney-

ime dönüştürerek kişiyi kuşatır. Baca üzerine yerleştirilen monokristal solar paneller güneş kırıcı görevi görerek ışığın 
çatıdan kontrollü alınmasını destekler. Yapı elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılar.

- Toprak
- Çatı Drenaj
- Ankraj
- Ayırıcı Katman
- Isı İzolasyonu
- Su İzolasyonu
- Trapezoid
- Yangın Koruyucu Kaplama
- Çelik Kiriș
- Yangın Koruyucu Kaplama
- Alçı Panel
- Isı İzolasyonu
- Kil Panel

  dış menfez, 
  hava girişi   yeşil çatı

  monokristal güneş paneli   monokristal güneş paneli

  dış menfez, 
  hava çıkışı

  dış menfez, 
  hava çıkışı

  oluk

  dış menfez, 
  hava girişi

  oluk   çift camlı düz çatı

  güneş kırıcı

  iç menfez, 
  hava girişi

  kil panel   * kil panel   * kil panel

  iç menfez, 
  hava girişi

  iç menfez, 
  hava çıkışı

  iç menfez, 
  hava çıkışı

işletme grubu ofisi

1/20 SİSTEM KESİTİ

bakım ve işletme şefi odası

200 mm
50 mm
60 mm
5 mm

100 mm
200 mm
30 mm
12 mm

200 mm
12 mm
12 mm
75 mm
12 mm

- Korten Kompozit Panel
- Ankraj
- Buhar Önleyici Bariyer
- Yangın Koruyucu Kaplama
- Çelik Taşıyıcı
- Yangın Koruyucu Kaplama
- Alçı Panel
- Isı İzolasyonu
- Kil Panel

+3.00 m

+2.70 m

+0.00 m

+5.00 m

+5.40 m

120 mm
60 mm
1 mm

12 mm
200 mm
12 mm
12 mm
75 mm
12 mm

- Yükseltilmiş Döşeme
- Düzeltme Şapı
- Isı İzolasyonu
- Düzeltme Şapı
- Betonarme
- Koruyucu Şap
- Ayırıcı Jeotekstil Filtre
- Koruyucu Ekstrüde Polistren Köpük
- Ayırıcı Keçe
- 4 Kat su yalıtımı

250 mm
40 mm
50 mm

400 mm
30 mm
1 mm

50 mm
- mm

20 mm

- Düzeltme Şapı
- Grobeton
- Blokaj
- Sıkıştırılmış Toprak Zemin

50 mm
80mm

150 mm
300 mm

- Sert Zemin Kaplama
- Kumul
- İnce Çakıl
- İri Çakıl
- Jeotekstil mat
- Toprak

50 mm
40 mm
40 mm

300 mm
1 mm
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PASİF HAVALANDIRMA

* fancoil ünitesi * fancoil ünitesi

  dış menfez, 
  hava girişi

  dış menfez, 
  hava çıkışı

  dış menfez, 
  hava girişi

  iç menfez, 
  hava girişi

  iç menfez, 
  hava girişi

  iç menfez, 
  hava çıkışı

  iç menfez, 
  hava çıkışı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Güneş Enerjisi 
  
  Monokristal Solar Panel
  % 35 Optimum Eğim

  * Çift Cidarlı Kabuk
  
  %20-25 Enerji Tasarrufu

Doğal Hava Sirkülasyonu

  Pasif Havalandırma

  Pasif İklimlendirme
  Doğal Havalandırma
  Enerji Tasarrufu
  

  Yeşil Çatı

  %70 Enerji Tasarrufu
  İyileştirilmiş Su Tahliyesi

  Doğal Aydınlatma
  
  Güneş Kırıcılar
  Optimum Aydınlatma ve Sıcaklık

Çatı| Havalandırma
Çatı kabuğunda yaratılan çift çeperli dış kabuk, iklimsel koşullarla ilişkiyi düzenlemek amacıyla enerji sarfiyatının düşürülme-

sinde önemli rol üstlenir. Sonuçta çift çeperli sistem, güneş kontrolü, doğal havalandırma, gün ışığından yararlanma konularında 
sağladığı büyük avantajlarla, iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine katkı sağlar. 

Baca formu sıcak/kurak yaz aylarında güneşin ışınım etkisini azaltarak sıcak havanın çıkışını hızlandırır ve ventilasyona destek 
sağlar. Pandemi sürecinde sağlıklı çalışma ortamı sağlamaya yönelik olarak her mahal pasif havalandırma ile çatı kabuğu içinde 

yer alan menfezlerden havalanır. Baca  çatılar pasif sistemlerle enerji korunumu  sağlarken yapıyı çöl peyzajı içinde ikonik bir 
landmarka dönüştürür. 
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SUYUN KORUNUMU

Yapının çatısı yağmur suyu birikimi için yüzey alanı sağlar, biriken 
yağmur suyu yapının batı kanadından su depolarına toplanması 

sağlanmıştır. Bu sistem ile biriktirilen su filtrelenerek kullanım 
suyu olacaktır. Gri su ise bitki sulama ve sifonlarda filtrelenmeden 

kullanılacaktır.
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ISITMA | SOĞUTMA

Güneş enerji destekli hava kaynaklı ısı pompaları ile 
beslenen ısıtma-soğutma ve sıcak kullanım suyu her 

mahalde fancoiller ve yerden ısıtma vasıtası ile mahalleri 
enerji verimli bir şekilde koşullandırır. Yapıda döşemede 

kullanılan bazalt kaplamalı yükseltilmiş döşeme HVAC 
sistemelerini barındıran katmanları içerir.
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KESİTLER | GÖRÜNÜŞLER

A-A KESİT

B-B KESİT
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KEŞİF İŞLERİ | GENEL İCMAL
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KEŞİF İŞLERİ
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SÜREÇ

A- BELEDİYE RUHSAT PROJESİ / 45 Gün

   İmar durumu verilerinin temini
   İmar durumuna göre yapı analizi
   İnşaat istikamet rölövesinin hazırlanması
   Belediye ruhsat projelerinin hazırlanması
   (Statik, elektrik, mekanik, peyzaj ruhsat
   projelerinin hazırlanması)

C- MOBİLİZASYON İŞLERİ / 30 Gün

   Yer tesliminin yapılması
   Mobilizasyon ve geçici çevre çiti işleri 
   Şantiye panosu kurularak şantiye
   elektriğinin getirilmesi
   Şantiye suyu bağlantılarının yapılması
   Hafriyat dökülecek yerden gerekli
   izinlerin alınması
   Zemin etüdü sonrasında ihtiyaç
   dahilinde zemin güçlendirme çalışmaları

G- TESLİM İŞLERİ / 30 Gün

   Geçici kabul yapılması
   Kesin kabul yapılması
   Teminatlar
   Yapı kullanım izni alınması

E- İNCE İŞLER VE TESİSAT İŞLERİ / 120 Gün

   Sıva ve alçı işlerinin yapılması
   Elektrik - mekanik tesisatının yapılması
   Asma tavan işlerinin yapılması
   Şap betonu dökülmesi
   Duvar ve tavan kaplamalarının yapılması
   Zemin kaplama işlerinin yapılması
   İç kapı ve doğramaların takılması
   Elektrik - mekanik armatürlerinin takılması
   Elektrik - mekanik tesisatlar için test ve devreye
alma işleri

B- UYGULAMA PROJELERİ AŞAMASI / 45 Gün

   Mimari proje doğrultusunda zemin etüdlerinin yapılması
   Projelerin meslek odalarına onaylatılması
   Ruhsat alınması
   Uygulama projeleri
   Allrisk sigortalarının yapılması

D- KABA İNŞAAT İŞLERİ / 120 Gün

    Alt yüklenicilerin belirlenmesi
   Kazı işlerinin yapılması
   Temel altı dolgu ve temel drenajı
   yapılması
   Grobeton dökülmesi
   Temel izolasyonu
   Koruma betonu dökülmesi
   Temel kalıp, donatı ve beton işleri
   Ankraj elemanlarının yerleştirilmesi
   Çelik konstrüksiyonun yapılması
   Cephe duvar veya kaplama işleri
   Mantolama ile dış cephe izolasyonu
   Çatı işleri; çatı, su ve ısı izolasyonu
   Yeşil çatının imalatı
   İç duvarların yapılması

F- DIŞ SAHA İŞLERİ / 60 Gün

   Kontrollü dolgu işleri
   Kazı işlerinin yapılması
   Altyapı borulama, rögar yerleşimi,
   yıldırımdan korunma tesisatı,
   yangın - hidrat hattı işlerinin
   yapılması
   Dış saha zemini için saha betonu
   veya asfalt dökülmesi
   Avluda zemin kaplama
   malzemelerinin özel üretimi ve
   aplikasyonu
   Tretuvar, bordür işlerinin
   yapılması
   Peyzaj işlerinin yapılması
   (Bitkilendirme, altyapı, drenaj,
   sulama)
   Dış saha aydınlatma aplikasyonu

2021
MART

2021
HAZİRAN

2021
KASIM

2022
MAYIS

2021 
NİSAN

2021
TEMMUZ

2022
MART

2022
HAZİRAN




