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Katılımcıların başvuru evraklarının şartnamede belirlenen kriterlere uygunluğu konusunda 

raportörler tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Eksik ya da uygunluk kriterleri göz önünde 

bulundurulduğunda pafta üzerine rumuzlarıyla birlikte isimlerini de yazan 15171, 17737 ve 

83885 rumuzlu katılımcıların isimleri raportör tarafından toplantı öncesinde gizlenmiş ve 

konu ile ilgili jüri bilgilendirilmiştir. Jürinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 15171, 

17737, 83885 rumuzlu katılımcıların projeleri değerlendirmeye alınmıştır. 

Katılımcıların proje açıklama raporları sunumdan önce jüriye dağıtılmış ve sırayla projelerin 

görselleri projeksiyonda raportör tarafından sunulmuştur. Değerlendirme öncesinde jüriye 40 

dakikalık bireysel inceleme süresi verilmiştir. 

I. Tur  

1 . Tur saat 14.50 de başlamıştır. Her bir proje için kapalı oylama yapılmış ve hiç oy alamayan 

13128 ve 17737 rumuzlu katılımcılar elenmiştir. Yalnızca 1 oy alan 15171 ve 2 oy alan 84201 

rumuzlu katılımcılar da jürinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda elenmişlerdir. 

      II. Tur 

2 . Tur saat 15.10 da başlamıştır. İlk turdaki elemelerden sonra kalan 13061, 20571, 83885 ve 

93693 rumuzlu katılımcıların projeleri tekrardan projeksiyondan gözlenmiş ve jüriye 15 

dakikalık bireysel inceleme süresi verilmiştir. Bireysel değerlendirme sonrası jüri üyeleri 4 

proje arasından birincilik, ikincilik ve üçüncülük için tercihlerini kapalı oy usulü ile 

bildirmiştir. 

Jürinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda geride kalan projenin mansiyon ödülü 

alması uygun bulunmamıştır.  

13061 rumuzlu katılımcı jüri üyelerinden 5 birincilik oyu alarak Birincilik Ödülü ile 

ödüllendirilmiştir. 

Jüri değerlendirmesi: Proje peyzaj planlama ve tasarım boyutunda bütüncül olarak ele 

alınmıştır. Kavramsal yaklaşım, ana fikir ve bu fikrin mekâna dönüşümü başarılı 

bulunmuştur. Mevcutta otopark olarak kullanılan alanın peyzaj mimarlığı bölümü öğrenci ve 

personeli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan açık mekân kurgusu başarılı 

bulunmuştur. Özellikle tören ve şenlik alanı gibi esnek yaklaşımın kurgulanması olumlu 

bulunmuştur. Projenin önerdiği anıt mekân ve mevcut kotlardan yararlanılarak oluşturulmuş 

kafeterya alanı olumlu bulunmuştur.  İlmin yükselişini vurgulayan yükselen kollar tören 

alanını vurgulaması anlamında başarılı bulunmuştur. Fakat yapı ile ilişkisi ve ölçeği göz 

önünde bulundurulmalıdır.  



93693 rumuzlu katılımcı jüri üyelerinden 6 ikincilik oyu alarak İkincilik Ödülü ile 

ödüllendirilmiştir. 

Jüri değerlendirmesi: Proje alana minimalist müdahaleler ile saygılı biçimde yaklaşmıştır. 

Kavram olarak uyum ifade edilmiş ve bu noktada öğrencilerin sosyal ve toplu etkinlik 

ihtiyacını karşılamaması uyumsuzluk olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kavramsal 

yaklaşım, mevcut ve öneri arasındaki farklılıkların görsel anlatımı başarılı bulunmuştur. 

İşlevsel ve sürdürülebilirliğe atıf yapan bu projede toplanma-tören alanı ve serbest açık yeşil 

alan ilişkisi başarılı bulunmuştur. Önerilen projede donatı tasarım kararları, oturma, seyir, 

sergi duvarı ve gölge elemanı fonksiyonel bulunmuştur. Toplanma alanı çevresinde girintili 

sert zemin yumuşak zemin geçişleri işlevsel açıdan olumsuz bulunmuştur. Alandaki mevcut 

duvar yerine yüksekliği daha az olan bir duvar önerilmiştir. Bu önerinin uygun olmayacağı 

düşünülmüştür. Ayrıca proje alanında girişin tanımlı olmayışı olumsuz değerlendirilmiştir. 

20571 rumuzlu katılımcı jüri üyelerinden 5 üçüncülük oyu alarak Üçüncülük Ödülü ile 

ödüllendirilmiştir. 

Jüri değerlendirmesi: Projenin doğa tabanlı ilişkiler esas alınarak, alana bütüncül, 

sürdürülebilir, işlevsel ve ekolojik tasarım kararlarıyla müdahale etmesi olumlu olarak 

değerlendirilmiştir. İnsan hücresinden kurgulanan yaklaşım olumlu bulunmuştur ve bu 

doğrultuda ızgara sistem modelinin getirilmesi, yağmur suyu yönetimi, yaklaşımları başarılı 

bulunmuştur. Otopark önerisinde işlevsel açıdan olumlu katkılar sağlayacak ızgara sistem ve 

yeşil bantlar olumlu değerlendirilmiştir. Ayrıca otopark alanı çevresinde oturma basamakları 

çözümü başarılı bulunmuştur.  Buna karşın Otoparkın bina sınırında önerilen yürüyüş 

yolunda mevcut kotlar iyi değerlendirilememiştir. Tasarım kurgusunda belirtilen hücre-

difüzyon kurgusunun görselleştirmesi yeterli bulunmamıştır. Ayrıca öneri projede 

öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal etkinlik alanlarının zayıf olduğu 

düşünülmüştür. Alan çevresinde kapalı otoparkın olması, yapının kuzeyinde bulunan 

otopark da göz önüne alındığında bu alanda sosyal etkinliğe öncelik verilmemesi tartışmalı 

bulunmuştur. 

SIRA 

NO RUMUZ İSİMLER DERECE 

1 13061 Hasan Mert Akdeniz 1. Ödül 

2 13128 Fatma Turan, Selim Pişkin, Nisa Reyhan Özgen   

3 15171 Burak İncekara, Ferhat Seyrek   

4 17737 Mustafa İlkay Doğan, Ayşe Nur Kaya   

5 20571 Ali Doğan İnanç, Recep Arslan 3. Ödül 

6 83885 Hilal Köprücü   

7 84201 Furkan Değirmenci, Yusuf Yıldırım   

8 93693 Şeyma Sevde Selçuk, İlayda Kartal 2. Ödül 

 

 

 


