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1954 yılında, Ahmet ÇUHADAROĞLU tarafından kurulan ÇUHADAROĞLU, çelik yapı elemanları üretimiyle sektöre 
girerek 1965 yılından bu zamana faaliyet alanını alüminyum doğrama olarak belirlemiştir. 1978’de anonim şirket 
olma yolundaki tüm gelişimini tamamlamıştır. 1996 yılında aldığı holdingleşme kararı ile Türkiye’nin sayılı holdingleri 
arasında yerini almıştır. ÇUHADAROĞLU grubu, günümüzde sektörde akla gelen ilk markalardan biri olmuştur. 

Yeniliğe açık şirket kültürü, çağdaş, global şirket anlayışı ve teknolojik donanımı ile ÇUHADAROĞLU grubu; hizmet 
verdiği tüm alanlarda kalite memnuniyetini esas almaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında pazar payını geliştiren 
grup; kalite, güven, rekabet üstünlüğü, kullanılan teknoloji, faaliyet alanı ve büyüyen şirketleriyle gücünü geleceğe 
taşımaktadır. 

ÇUHADAROĞLU grubu; Alüminyum profil çekimi, yüzey işlemleri, alüminyum yapı elemanları, taahhüt ve üretimi 
ile inşaat sektöründe hizmet vermektedir.

Yönetimlerinde söz sahibi olunan başlıca ortaklıklar ve iş konuları şöyledir:
 
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 
Mimari Uygulama Alüminyum Sistem Profilleri, Sanayi Tipi Alüminyum Profilleri, Mimari Uygulamalarda Kullanılan 
Kapı, Pencere, Cam Aksesuarları, Otomatik Kapılar ve Çeşitli Cephe Kaplamaları Satışı 

Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Alüminyum Sistem Profilleri Taahhüt İşleri 

Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konut Üretimi

ÇUHADAROĞLU ŞİRKETLER GRUBU
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Firmamızın kurucusu ve onursal başkanı Mimar Ahmet Çuhadaroğlu, öğrencilere bu tür yarışmaların hem öğrencilik 
yıllarındaki araştırmacılık yanlarının geliştirilmesi, hem de tecrübe, bilgi ve becerilerinin arttırılması yönündeki katkılarına 
inanan bir iş adamıydı. İş adamı kimliğinin dışında, sosyal sorumluluğunun bilincinde olan ve Türkiye’nin gelişmesine katkı 
sağlayacağına inanan, bu doğrultuda bu tür etkinlikleri, yarışmaları destekleyen eğitim gönüllüsü değerli bir şahsiyetti.

Sayın Ahmet Çuhadaroğlu, 29 Ağustos 2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefatından önce hazırladığı yazıyı siz değerli 
öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz.

Ahmet ÇUHADAROĞLU 
Çuhadaroğlu Grubu
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 

01.07.1925 – 29.08.2013

“Sevgili Gençler,

Yıllardan beri ÇUHADAROĞLU olarak birçok yeniliğe imza atmaktayız. Yeniliklere, değişime açık şirket kültürü ve dürüst 
hizmet anlayışıyla başarımızı ve gücümüzü geleceğe  taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Tüketiciler artık günümüz koşullarında gelişen teknoloji, artan rekabet, çeşitlenen ihtiyaçlar ve beklentiler karşısında 
neredeyse kusursuz çözümler istemektedir. Biz de bu amaçla, yaratıcı fikirlerle sektörün gelişimini ve alüminyum 
teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla her yıl farklı bir üniversitemizde, farklı bir konu seçerek 
“Öğrenci Proje Yarışmaları” düzenlemekteyiz. Bu yarışmalara, üniversitelerin ve öğrencilerin göstermiş olduğu ilgi 
bizi son derece mutlu etmiştir. Bu yarışmaya katılma cesareti gösteren çocuklarımızın da, dereceye girip ödül almış 
öğrencilerimiz kadar başarılı olduklarını düşünüyor ve onları da bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, bu 
etkinlik kapsamında Öğrenci Proje Yarışması’na zaman ayırarak emeklerini bizden esirgemeyen, kapılarını bize açan, 
bizleri misafir eden değerli öğretim üyeleri ve jüride görev alan tüm mimarlarımıza da şükranlarımı sunarım.

Proje yarışmamıza hazırlanan, ilgi ve alaka gösteren siz tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunar, ÇUHADAROĞLU Ailesi 
olarak, şahsım ve kurumum adına mesleki anlamda kat edeceğiniz uzun yolculukta sizlere başarılar dilerim.”
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Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl 
tekrarlanan, ulusal, tek kademeli  öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı 
ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini 
teşvik eden, bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek yarışmanın konusu “Suyun 
Üzerinde...: Alternatif Bir Yerleşme Pratiği” olarak belirlenmiştir. 

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
“suyun üzerinde…”  
alternatif bir yerleşme pratiği
Yapılı çevre için neredeyse tartışmasız bir ön kabul halini alan “kara üzerinde 
olma” durumu, insan ve yapılı çevre ilişkisine dair birçok kavramın da 
belirleyicisidir: mülkiyet hakkı, ulaşım, hareket, kamusallık, komşuluk, sosyal 
hayat, dış mekân vb. Oysa, modern hayatın tüm dünyada yaygınlaştırdığı ve 
giderek aynılaştırdığı bu yerleşme ve yapılaşma kültürünün alternatifleri, 
dünyanın farklı coğrafyalarında köklü bir tarihe sahiptir ve ilham verici 
mekânsal çözümler içerir. Zaman içinde nicelik olarak gerileseler de nitelikleri 
itibarıyla; yer altı yerleşimleri, yüksek ağaçların üzerinde kümelenmiş 
barınaklardan oluşan köyler, dik kaya ve dağ yüzeylerinde var olmuş düşey 
mekân örüntüleri ve bunların hepsinden daha çok rastlanan su üstü 
yerleşimleri, güncel mimarlığın mekâna ve yapılaşmaya dair bilgi, düşünce 
ve uygulama dağarcığının sınırlarını zorlayan, keşfe açık, yaratıcı potansiyeller 
sunar. Bu nedenle, yoğun kentleşmenin doğa ve çevre üzerinde geri dönüşü 
olmayan tahribatları sürerken, “kendine yeter/otonom – doğa ile barışık” 
çevreler, yerleşimler veya yapılar üretmek için “yeryüzü ile kurulan ilişkinin 
alternatif yollarına” bakmak yeni çözümlere erişmenin etkili bir yolu olabilir.

Bu tespitlerden yola çıkılarak bu yılki yarışma için belirlenen “suyun 
üzerinde...: alternatif bir yerleşme pratiği” temasıyla, yaygın mekân ve 
yapılaşma kültürüne alternatif düşünce ve çözüm üretimini teşvik etmek 
amaçlanmıştır.

Yarışmanın konusu; gelişen teknolojik olanaklar ve doğayla barışık sistemlerle 
birlikte su üzerinde konumlanacak alternatif bir yapı ve yerleşim tasarımı 
için öneriler geliştirilmesidir. Verilen ana temadan yola çıkılarak, kent 
yaşamının sosyal, kültürel veya ekonomik boyutlarıyla veya güncel çevre ve 
kent meseleleriyle ilişkilendirilecek bir senaryo geliştirilmesi ve bu senaryoya 
bağlı olarak “mimari tasarım çerçevesinin” belirlenmesi, yarışmacılardan 
beklenmektedir.

Bunu desteklemek üzere yarışmacılardan;
• ’Alternatif’ kavramını tartışan, “alternatif” bakışın getireceği eleştirel ve 
yaratıcı yaklaşımları tetikleyen,
• Bağlamını ‘su’ ve ‘suyla kurulan ilişki’nin belirlediği, öznesi ‘yaşam’ olan, 

suyla ilişkiye yeni ve özgün bir yorum getiren,
• Barınma meselesini yeni yaşam kodlarıyla, alternatif bir ortam oluşturma 
düşüncesiyle ele alan ve gündelik yaşam ile ilişkisini kuran,
• Çevresel duyarlılık ilkesini öne çıkaran yaklaşımları dikkate almaları 
istenmektedir.

YER
Yer seçimi serbesttir. Yarışmacıların seçtikleri yere ilişkin mimari, coğrafi ve 
kültürel verileri tasarımlarında nasıl kullandıklarını sunum paftalarında 
belgelemeleri gerekmektedir.

PROGRAM  
Senaryoya bağlı olarak yarışmacı tarafından gerekçeleri ile birlikte 
önerilecektir.  

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar/
üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri 
bireysel ya da grup olarak katılabilirler. 
2. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının 
mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı 
sınırlaması yoktur. 
3. 2017 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilir. Bireysel 
katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin 
yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu belgelemesi gereklidir. 
4. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu 
aranmaktadır.   
5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
6. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un 
hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla 
yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her 
türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan 
projeler iade edilmeyecektir. 
7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile 
birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar. 
8. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
11 Mayıs 2017 : Yarışmanın duyurulması
08 Haziran 2017 : ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi
12 Haziran 2017 : Soru sorma için son tarih

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
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20 Haziran 2017 : Soruların yanıtlanması
08 Eylül 2017 : Proje teslimi en geç saat 17: 00’dir. 
29 Eylül 2017  : Sonuçların duyurulması 
20 Ekim 2017 : Sergi açılışı 
27 Ekim 2017 : Kolokyum ve ödül töreni 

YARIŞMA SÜRECİ
Yarışma şartnamesi, 11/05/2017 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com 
adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, ilk 
aşamada  www.cuhadaroglu.com adresi üzerinden öğrenci proje yarışması 
linkine girerek web üzerinden oluşturacakları, iki adımdan oluşan “Başvuru 
Formu”nu doldurmak zorundadır. Yarışmacıların bu başvuru formunda 
beyan ettikleri iletişim bilgileri (mail, telefon, adres vb.) üzerinden  yarışma 
süresince iletişimleri sağlanacaktır. Ekip halinde katılan yarışmacılardan ekip 
lideri olarak belirlenmiş en az bir yarışmacının muhakkak web üzerinden 
başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Ekip liderlerinin başvuru 
formunda tüm ekibin bilgilerini iletmesi yeterlidir. Web üzerinden başvurusu 
yapılmamış ve başvuru formu doldurulmamış  projeler fiziki olarak teslim 
edilmiş olsa bile geçersiz sayılacaktır. www.cuhadaroglu.com adresinde, 
Öğrenci Proje Yarışması linki içinde yer alan “Başvuru Formu” en geç 05 Eylül 
2017 saat 17.00’ye kadar doldurulmalıdır.

Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrencilerin, www.cuhadaroglu.com 
adresinde doldurdukları ‘Başvuru Formu‘’nu, teslim aşamasında 
gönderilecek zarfın içine imzalı olarak eklemeleri zorunludur. Ekip 
katılımlarında, doldurulan ‘Başvuru Formu’ tüm ekip üyeleri tarafından ayrı 
ayrı imzalanacaktır.

Yarışmaya katılanlar, fabrika gezi taleplerini 05/06/2017 saat 17:00’ye kadar 
iletisim@cuhadaroglu.com adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU 
Fabrikası’na düzenlenecek geziye katılabilirler.  Ayrıca web üzerindeki 
“Başvuru Formu” içinde yer alan ilgili alana bu talebi yazabilirler.

Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 
12/06/2017 saat 17.00’ye kadar iletisim@cuhadaroglu.com adresine 
iletebilirler. 
Sorular ve yanıtları 20/06/2017 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde 
yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web 
sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.

Proje teslim tarihi 08/09/2017 günü saat 17.00’dir.
Yarışma sonuçları 29/09/2017 günü açıklanacaktır.

Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı 
yapılacaktır.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:
Proje teslim tarihi en geç 08/09/2017 Cuma günüdür. Projelerin bu tarihte 
saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin 
de 08/09/2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kargoya verilmiş olması ve 
kargoya verildiğine dair belgenin iletisim@cuhadaroglu.com adresine en geç 
08/09/2017 saat 20.00‘ye kadar ulaştırılması gerekmektedir. Kargoya 
verilen projelerin ise en geç 13/09/2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar 
proje teslim adresine ulaştırılmış olması beklenmektedir. Kargo fişi ibraz 
edilmeyen, 08/09/2017 tarihinden sonra kargoya verilen veya 13/09/2017 
tarihinden sonra proje teslim adresine ulaşan projeler kabul edilmeyecektir. 
Elden ya da kargo ile teslim aşağıdaki adrese yapılacaktır:

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü, Harbiye, 34437, Şişli / İstanbul
Sn. Öğr. Gör. Dr. Burçin Kürtüncü ve Sn. Araş. Gör. Erenalp Büyüktopcu 
isimleri dikkatine gönderilecektir.

İletişim için: iletisim@cuhadaroglu.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurum, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen 
ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ
Asli Jüri Üyeleri (Ünvanlarına göre)

1. Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu YÜKSEL (İTÜ)
2. Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI (MSGSÜ)
3. Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU (YTÜ)
4. Doç. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU (İTÜ)
5. Yrd. Doç. Dr. Dilek YILDIZ (İTÜ)
6. Ahmet ALATAŞ (Y. Müh. Mimar)
7. Cem SORGUÇ  (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri
1. Doç. Dr. Funda UZ (İTÜ)
2. Doç. Dr. Ömer EREM (İTÜ)
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Raportörler
1. Öğr. Gör. Dr. Burçin KÜRTÜNCÜ (İTÜ)
2. Ar. Gör. Erenalp BÜYÜKTOPCU (İTÜ)

ÖDÜLLER
1. Ödül   6000 TL  
2. Ödül   4000 TL  
3. Ödül   3000 TL 
Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet )

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj 
başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye 
alınacaktır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER 
Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar www.cuhadaroglu.com ve www.
ogrenciprojeyarismasi.com web sitelerinde “Öğrenci Proje Yarışması” linkinde 
yer alacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
• Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görsel ifadeler (plan, kesit, görünüş, 
perspektif, eskiz, diyagram, şema, metin vb.)
• En fazla 750 kelimelik açıklama raporu, (Word dosyası)
• En fazla 100 kelimelik özet katalog metni, (Word dosyası)
• Yatay A1 boyutunda, 200 gr. kağıda basılmış 3 adet pafta
• Tasarımın fiziksel maket fotoğrafları ile desteklenmesi önerilir.

Teslimlerde dikkat edilecek hususlar:
Yarışmacılar yukarıda istenen çizimleri belirtilen ölçeklerde, yatay kullanılmış 
A1 boyutlu paftalara, basılı (hard copy) olarak teslim edeceklerdir. Paftalar 200 
gr. hamur kağıda basılacak ve basılı yüzü dışa gelecek şekilde rulo yapılarak 
gönderilecektir. 

CD / DVD / Taşınabilir Bellek:
Yarışma paftalarının tamamını (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş TIFF 
formatında ve 300 dpi çözünürlükte) ve mimari açıklama raporu niteliğinde 
100 kelimeyi geçmeyecek özet metni (txt ya da doc formatında) içerecek 
biçimde teslim paketine eklenmelidir. 

Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu 
taşıyan ve üzerinde - el yazısı olmamak koşulu ile - “Çuhadaroğlu Alüminyum 
2017 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini 

göstermeyen bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı içinde:
1. www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılımcı Belgesi” 
formu yarışmaya ekip olarak katılım durumunda, her üye için doldurulmalı ve 
imzalanmalıdır.  Web üzerinden alınacak “Yarışma katılımcı Belgesi”, web 
sitesinde “Başvuru Formu” aşaması doldurulduktan sonra gelen ikinci kısımdır.
2. Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi.
3. TC kimlik no’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi bulunmalıdır.

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir 
ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Paftaların muhakkak 
projelerin görünmeyeceği bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfları, jüri değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra açılır ve tüm katılımcıların kimlikleri yarışma 
tutanağında yer alır.  

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Beş rakamdan oluşan rumuz (rumuzdaki rakamlar yinelenmemeli ve sıralı 
olmamalıdır), 1 x 4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın 
sağ üst köşesine (el yazısı olmamak koşulu ile) yazılacaktır. Proje paftasının 
üzerinde   rumuz yazılmadan teslim edilmiş projeler  için raportörler tutanak 
tutmaktadır.

Yarışmada istenenler, dış etkilerden zarar görmeyecek tek bir ambalaj içinde 
teslim edilmelidir. Projeler, kimlik zarfı ve dijital saklama öğeleri (CD / DVD / 
taşınabilir bellek) kırılmamış ve katlanmamış biçimde ambalaja yerleştirilmelidir.)
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1985 yılından bu yana İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde görev 
yapmaktadır. 2016 yılı başından bu yana Mimarlık Bölüm Başkanı; 2013 
yılından beri İTÜ Konut UYG-AR Merkezi Müdürü ve A/Z İTÜ uluslararası 
derginin mimarlık ile ilgili editörü; 2000’li yıllardan bu yana Open House 
International Dergisi’nin editör heyetinde çalışmıştır. 2010 yılından bu yana 
ENHR (European Network for Housing Design) Urban Issues and Housing 
in Developing Countries çalışma grubu üyesi, 2011’de 6 aylığına Center 
for  Affordable Homes and the Family, Arizona State Üniversitesi’nde  
sabbaticle ile araştırma yapmıştır. Doktorasını, Univerity of California, 
Berkeley’den (UCB); Master of Architecture-Georgia Institute of Technology, 
Atlanta’dan almıştır. UCB’ de Informal Housing, Social & Behavioral Factors 
in Architecture derslerini, Diablo Valley Community College’da Basic Design 
dersleri vermiştir. Verdiği derslerin konuları, tasarım ve mimarlık kuram 
ve yöntemleri, insan-çevre davranış kuramları, mimarlıkta sosyo-kültürel 
faktörler, konut sorunu ve çözümleri, gelişmekte olan ülkelerde konut, 
teori, yöntembilim, mimarlık ve felsefe, mimari tasarım projeleri, şehircilik 
bölümüne mimarlık kuramları,  endüstri ürünleri tasarımı bölümüne Design 
Theories and Methods dersi v.b. lisans dersleri ile,  lisans üstü FBE’de 
mimari tasarım programına interdisipliner bir doktora dersi olan Informal 
Housing, ENTAS’a Tasarım Süreci Kuramları (Paradigmalar), SBE’de konut 
deprem programında lisansüstü Housing Policy dersleridir. Lisans üstü 
derslerin çoğu İngilizce’dir.  Kitapları, İstanbul’da Konut, Binbir Çeşit (ed.), 
Göç-Kent-Gecekondu (ed.), Konut Mekanı Kavramının Tipolojik Temelleri, 
Göç, Kent, Gecekondu(ed), Toplu Konutlarda Nitelik Sorunu, İstanbul’da 
Transformasyon ve Ofis Binaları (V. Dökmeci ve L. Berköz ile) Konut 
Standartları (N. Bayazit ile birlikte) vb. kitapları bulunmaktadır. Uluslararası 
ve ulusal birçok hakemli dergide makalesi bulunmaktadır, birçok kongreye 
katılmıştır. Araştırmaları, Kentsel Dönüşüm, enformel yerleşimler, yerel 
yönetim-dar gelirli kesimin iletişim kopukluğu, tasarımda kullanıcı katılımı, 
mekânsal ve toplumsal gelişme, konutta kalite, İstanbul’da farklı sosyal ve 
kültürel tabakaların konut sorunları ve olası yaklaşımlar olarak özetlenebilir. 

Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu YÜKSEL
İTÜ
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Prof. Dr. Deniz İncedayı, 1979 yılında İstanbul Alman Lisesinden, 1986 
yılında ise Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden “yüksek mimar” 
olarak mezun olmuştur.  1995 yılında aynı kurumda Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimarlık Anabilim Dalı’nda doktora tezini tamamlamıştır.  Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2003 yılında ‘Doçent’, 2009’da ise ‘Profesör’ 
kadrosuna atanmıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyeliğinin yanı 
sıra, Rektör Yardımcılığı ile Mimarlık Bölümü - Bina Bilgisi Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2009-2013 yılları arasında Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Akademik çalışmaları ve katılımları, “mimari tasarım sürecinde sosyal 
ve kültürel boyutlar ve kullanıcı katılımı”, “mimari tasarım sürecinde 
disiplinlerarası yaklaşımlar” ile “uygulama projesi atölyesi” çerçevesindedir. 
Bu alanlarda, yayımlanmış kitap çalışmaları ile yurtiçinde ve yurtdışında çok 
sayıda makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 
Avrupa Mimarlık Okulları Birliği’nin (EAAE) “Mimarlık Eğitimi Üzerine 
Yazılar” yarışmasında 2004 yılında mansiyon almıştır. MSGSÜ öğretim 
üyesi olarak, 2003 yılında Danimarka’da, Aarhus Mimarlık Okulu’nda konuk 
araştırmacı olarak bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda 
jüri üyelikleri, bilim komitesi üyeliği görevleri ile düzenleme - koordinasyon 
kurulu ile akreditasyon heyeti üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Öğretim üyeliğinin ve akademik çalışmalarının yanı sıra, UIA (Uluslararası 
Mimarlar Birliği) Başkan Yardımcısı (2011-2017) ve UNESCO-UIA Eğitim 
Komisyonu, Validasyon Konseyi Üyeliği, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ( 2010-2014) ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
(2004-2014, mimar.ist dergisi Genel Yayın Yönetmeni (2006-...) görevlerini 
üstlenmiştir ve halen Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.  

Almanca ve İngilizce (iyi derece) ve İtalyanca (orta derece) yabancı dillerini 
konuşmaktadır.

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI
MSGSÜ
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1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nde Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
1987 yılında Yüksek Lisans ve 1994 yılında Doktora öğrenimini tamamladı.

Yurtiçi/yurtdışı bildiri ve makaleleri, çeşitli yarışma ve proje çalışmaları 
vardır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
lisans programında Mimari Tasarım 1-3-5 ve 7, Bina Bilgisi 1, Temel 
Tasarı, Bitirme Ödevi (Projesi), Mesleki İngilizce 1-2, Mevcut Çevrelerde 
Yeni Yapı Tasarımı, Mekan Bilgisi derslerini ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimari Tasarım Lisansüstü programında Bina Değerlendirme ve Görsel 
Çevrede Etki Çözümlemesi derslerini yürütmektedir. Ayrıca Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Mekân Bilgisi 
1-2, Mimarlık Bölümünde Fundamentals of Architecture ve Lefke Avrupa 
Üniversitesi Mimarlık Bölümünde de Basic Design derslerini vermiş, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü ile paralel stüdyo 
yürütmüştür. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde halen Mimari Tasarım 5 dersini vermektedir. 
YTÜ Mimarlık Fakültesi ve Bölümü’nde komisyon üyelikleri yanı sıra proje/
yarışma jüri üyelikleri ile idari görevlerde (Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve 2007-2010 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı) bulunmuştur. 1986 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam 
ettirmektedir.

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
YTÜ
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Doç. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU
İTÜ

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1986 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarını tamamladı. 1998-99 yıllarında Cincinnati Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi’nde (University of Cincinnati; DAAP:College of Design, 
Art, Architecture and Planning) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 
Akademik çalışmalarıyla birlikte mesleki çalışmalarını da sürdürdü. Çeşitli 
ekiplerle katıldığı mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında çok sayıda ödül 
aldı. Ulusal ve uluslararası jüri üyelikleri, bilimsel komite ve yayın kurulu 
üyelikleri gibi mesleki ve akademik görevlerde bulundu. Halen İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akademik ve 
mesleki ilgi alanı, mimari mekanın çevresel ölçekle ilişkisi, mekanın algısı ve 
mimarlık kent ilişkisi konularına odaklanmaktadır.
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1992 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
1996’da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Peyzaj ile 
Mimarlık-Kentsel Tasarım İlişkileri ve Mimari Tasarıma Etkileri” başlıklı tezi 
ile yüksek lisans derecesini aldı. 2001 yılında “North Carolina State University, 
College of Design”da misafir araştırmacı olarak bulundu ve doktora tezine 
yönelik çalışmalar yaptı. 2004 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari 
Tasarım Programı’nda “A Multi-Factor Analysis Model to Determine the 
Use Value of Enclosed Outdoor Spaces” adlı teziyle doktorasını tamamladı.  
Araştırma alanları, mimari tasarım kuramı ve araştırma yöntemleri, 
korunaklı konut yerleşimleri, sosyal konutlar, konut tasarımı ve sorunları, 
sürdürülebilirlik, kentsel mekan, kentsel tasarım, kent mimarlığı ve çevre-
davranış çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışma alanları ile ilgili olarak pek çok 
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, araştırma ve atölyelere katılmıştır.  
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 1995-2005 yılları arasında 
araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halen aynı kurumda yardımcı doçent 
olarak öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Dilek YILDIZ
İTÜ
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Serbest Mimarlar Derneği ve İstanbul Mimarlar Odası üyesi olan Ahmet Alataş 
Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 
Hans Hollein ve  Helmut Richter’in ofislerinde öğrencilik yıllarından  itibaren 
kazandığı deneyimlerle 1999 senesinde Viyana’da Alatas Architecture & 
Consulting’i kurdu. 2001 senesinde İzmir Amerikan Koleji’nin yeni ilk okul 
binasının yarışmasını kazanan Alataş, ofisini Türkiye’ye taşıdı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde mimari stüdyo 
dersleri veren Ahmet Alataş 2001 senesinden itibaren yurt içi ve yurt 
dışında konferanslar vermekte, yarışmalarda ve ulusal değerlendirmelerde 
jüri üyelikleri yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari yarışma ve 
değerlendirmelerde çok sayıda adaylığı ve ödülü bulunan Ahmet Alataş’ın 
çalışmaları  2015 te German Design Award ve 2017 de European Steel 
Design Award  ödülüne  layık bulunmuştur.  Alataş 2017 tarihinden itibaren 
çalışmalarını Ahmet Alataş Workshop  altında sürdürmektedir.

Ahmet ALATAŞ
Y. Müh. Mimar
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Cem SORGUÇ
Mimar

1968 yılında doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı mimarlık eğitimini 1993 yılında 
tamamladı.1987-1992 yılları arası yarı zamanlı, 1992-2000 yılları arası ise 
tam zamanlı olarak proje ve şantiye mimarlığı yaptı. 2000 yılından beri 
kurucusu olduğu CM Mimarlık Ltd. bünyesinde mimarlık yapmaktadır. 
Mimarlar Odası 23939 no’lu üyesi ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
(İSMD) üyesidir. 2013-2014 arasında 2 dönem İTÜ (İstanbul Teknik 
Üniversitesi) tezsiz yüksek lisans programı dâhilinde proje atölyelerinde 
yürütücü olarak yer aldı. 2013-2016 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde davetli öğretim görevlisi olarak mimari proje atölyesi 
çalışmalarnı yürüttü. 2017’de AURAistanbul (Architectural Urbanizm 
Reserch Academy) proje yürütücülüğü yapan Cem Sorguç, Ulusal Mimarlık 
Sergisi ve Ödülleri 2014 yılı Yapı Dalı Başarı Ödülü’nün sahibidir.
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1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da İTÜ’de “Mimarlıkta Zamansızlık” 
başlıklı tezle tamamladı. 2004-2005 yılları arasında kazandığı çeşitli başarı 
burslarıyla Cambridge University, Department of Architecture’da davetli 
araştırmacı olarak bulundu. 2007 yılında İTÜ’de tamamladığı “Seksenler 
İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” 
başlıklı doktora tezi, söylem, temsil ve kent ilişkisine odaklanmaktadır.

Akademik ilgi alanları; Mimarlık, popüler kültür, bellek ve söylemde 
disiplinlerarası yaklaşımlar, Türkiye’nin modernist yaklaşımları ve mimarlık 
eğitimidir. 1997’den itibaren ulusal-uluslararası dergilerde ve kitaplarda 
yazıları yayınlanmaktadır. 2000, 2002 ve 2005 yıllarında yapılan “Mimarlık 
ve Felsefe” toplantılarının düzenleyicisi ve toplantı sonrası basılan “Etik-
Estetik” ve “ Zaman- Mekan” kitaplarının editörüdür. 2007 yılında İstanbul 
Bienali’nde, “Tartışma Odaları: Genç akademisyen mimarlar modernizmi 
tartışıyor” belge-filmiyle, İstanbul Tasarım Bienali’nde 2012 yılında “40 
Nasihat-Made in İstanbul”, 2016 yılında “İdealimdeki Ev” işiyle yer almıştır. 
“VitrA Çağdaş Mimarlık Serisi’nin, 2011’de “Mutluluk Fabrikaları” ve 2016’da 
“Geç Olmadan Eve Dön” sergilerinin katılımcısıdır. Yönetim kurulunda 
olduğu Mimarlık Eğitimi Derneği adına 2012-2014 yılları arasında, mimarlık 
öğrencileri ile 35 yaş altı genç mimarları buluşturmayı hedeflediği “Yirmili 
yaşlarında…/ Age: Twenty-something” konuşma dizisini kurgulamış ve 
yürütmüştür. Mayıs 2017’de UIA tarafından desteklenen, Mimarlar Odası 
Antalya Şubesi’nin düzenlediği “The Interpretation of Urban Void for Street 
Library” konulu  12. Uluslararası Genç Mimarlar yarışmasında yaptığı jüri 
üyeliği, bu alandaki diğer faaliyetlerinden biridir.

Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, “Mimari Tasarım Stüdyosu“, “Architecture, 
Design, Theory”, “Mimari Tasarım ve Eleştiri”, “Mimarlık Anlatıları” ve 
“Architecture and Interdisciplinary Studies” gibi lisans ve lisansüstü 
programlara yönelik olarak tasarım ve teori dersleri verdiği ve 1998 yılında 
araştırma görevlisi ünvanıyla başladığı İTÜ Mimarlık Bölümü’nde 2009 
yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Funda UZ
İTÜ
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Doç. Dr. Ömer EREM
İTÜ

Dr. Ömer Erem İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nden 1991 yılında mezun olmuştur. 
Yine aynı üniversiteden 1994 yılında Yüksek Mimar, 2003 yılında ise Doktor 
ünvanı almıştır. 1992 yılından beri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ 
nde akademik personel olarak çalışmış, Mart 2017 tarihinden itibaren 
Doçent ünvanı almıştır. Kendisi yüksek lisans ve doktora seviyesinde tatil 
köylerinin mekansal değerlendirmesi ve okunması üzerine çalışmış, daha 
sonraki akademik çalışmalarında, kentin okunabilirliği, kent kimliği, mekan 
dizimi, bilgisayar destekli tasarım yazılımları, biliş bilimi ve biçim grameri 
konularına eğilmiş ve bu konularda ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler 
yayınlamıştır. Çeşitli mesleki faaliyetler, yarışma jürileri ve çalıştaylarda 
görev almıştır. 2009-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, 
Pittsburgh Carnegie Mellon Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak 
bulunmuş, 2012-2014 yılları arasında KKTC - Lefke Avrupa Üniversitesi’ nde 
misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi’ 
nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde mimari proje dahil çeşitli derslerde 
öğretim üyesi olarak yürütücülük yapmakta ve doktora seviyesinde dersler 
vermektedir.
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1973’te Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
Bitirme Projesiyle Archiprix Türkiye birinciliğini kazandı. 2001 yılında İTÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık bilimdalında  ‘Metropol Kültürü, Yaşamı 
ve Mimarlık’ konulu yüksek lisans tezini, 2011 yılında ise ‘Diyagram: 
Mimarlıkta Bir Düşünme, Tasarlama ve Temsil Aracı’ başlıklı doktora tezini 
tamamladı. 2003’te iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Chicago’da 
yaşadı ve Illinois Institute of Technology’de misafir araştırmacı olarak çalıştı. 
Araştırma ilgi alanları mimarlığın temsili ve tasarım arasındaki ilişkiler, 
birinci sınıf mimari tasarım eğitimi ve bir üretim alanı olarak mimari tasarım 
stüdyosudur. 13 yıllık birinci sınıf mimari tasarım stüdyo deneyimiyle ilgili 
çeşitli bildiriler ve yayınlar hazırladı. 2014 yılında Prof. Dr. Semra Aydınlı ve 
öğrencilerle birlikte mimari tasarım stüdyo deneyimini tartışan kitapları 
‘Paralaks Oda 3407’, 2009 yılında ise ‘Birinci Sınıf İşler’ kitabı yayınlandı.

Verdiği dersler arasında ağırlığı birinci sınıf mimari proje ve anlatım 
teknikleri stüdyoları, ‘Mimarlık ve İnterdisipliner Çalışmalar’ konulu 
lisans seçmeli, ‘Mimari, Tasarım, Kuram’ başlıklı yüksek lisans dersi ve 
‘Tez Araştırma/Seminer’ dersleri oluşturmaktadır. 2000 yılından beri İTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde çalışmaktadır.

Öğr. Göv. Dr. Burçin KÜRTÜNCÜ
İTÜ
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Ar. Gör. Erenalp BÜYÜKTOPÇU 
İTÜ

1991 yılında Çankırı’da doğdu. 2014 yılında lisans, 2017 yılında yüksek 
lisans eğitimini (Mimari Tasarımda Hayali Gelecek Kurguları: Bir Zamanlar 
Arası Söküm Denemesi’ başlıklı teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
tamamladı. Katıldığı ve ödül kazandığı Archiprix Türkiye 2014 Bitirme 
Projeleri Yarışması, 2. İstanbul Tasarım Bienali ‘Yeniden Kent’ Proje Fikir 
Yarışması, LIXIL Uluslararası Üniversiteleri Tasarım Yarışması, PAÜ Mimarlık 
Fakültesi, Bornova Belediyesi, gibi yarışmalar bulunmaktadır. Öğrenimini 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Doktora Programı’nda 
sürdürmektedir.
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JÜRİ GÖRÜŞÜ
Çuhadaroğlu tarafından ”Suyun Üzerinde... Alternatif Bir Yerleşme Pratiği” temasıyla düzenlenen 2017 Öğrenci Proje 
Yarışması’nın değerlendirme jürisi, katılımcı 86 projeyi değerlendirmek amacıyla 23 Eylül 2017 Cumartesi, günü İTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Taşkışla’da toplanmıştır.

Elden veya kargoyla teslim edilmiş projelerin yarışma paftalarının, kimlik zarflarının ve şartnamede belirtilen gerekli diğer 
belgelerinin eksiksiz ulaştırılmış olması, kargo teslim saatinin şartnameye uygunluğu gibi ölçütler raportörler tarafından göz 
önünde bulundurulmuştur. Raportörler ayrıca, jüri değerlendirmesi için tüm projelerin asılı olduğu sergiyi 22 Eylül 2017 Cuma, 
günü kurmuşlardır. Jüri üyeleri, teslim edilen projeleri önceden görmediğini beyan ederek değerlendirmelerine başlamışlardır.

Jüri üyelerinin sergiyi bireysel olarak incelemesinin ardından, tüm asli jüri üyelerinin katılımıyla tartışma esasına dayanan eleme 
turları düzenlenmiştir. 1. Eleme; elenen projelerin oy birliğiyle; bir üst tura yükselmeye hak kazanan projelerin ise oy çokluğu/
oy birliğiyle belirlenmesi ilkesi üzerinden hareket etmiştir. 2. ve 3. Elemeler,  jürinin oy çokluğunu/oy birliğini elde edebilen 
projelerin bir üst tura yükselmesi ilkesiyle düzenlenmiştir. Ödül grubu için yapılan değerlendirmede de projeye verilecek 
ödülün jürinin oy çokluğu/oy birliğini elde etmesi esası korunmuştur. Tüm eleme ve ödül turlarında jüri üyeleri, tura katılan 
tüm projeleri sergide tekrardan incelemiş ve tartışmaları sonucunda elenmesine karar verilen projeler hakkındaki görüşleri 
oluşturulmuştur. Jüri değerlendirmesi sonunda ise, ödül grubundaki tüm projeler için ayrıntılı görüş yazıları kaleme alınmıştır. 
Değerlendirme, kimlik zarflarının açılarak kontrol edilmesi ve şartnameyi etkileyecek herhangi bir husus bulunmadığının 
belirlenmesiyle sonlandırılmıştır.

7 asil, 2 yedek jüri, 2 raportörün eksiksiz katılımıyla oluşan değerlendirme jürisi, 23 Eylül Cumartesi, günü gerçekleştirdiği 
oturum sonucunda ”2017 Yılı Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 3 eşdeğer mansiyon 
ödüllerini belirlemiştir.
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ÖDÜLLER
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1. ÖDÜL Büşra Öner - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Dersu Değer - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 24935

Sınırlı kaynakları sürdürülebilir yaşam için kullanan senaryosu, üzerine geliştirilen içerik ve bunların nitelikli ifadeleri başarılı 
bulunmuştur. Son derece basit ve yalın yapısal unsurların kullanımı ve yerin doğal, sosyal, ekolojik verileri ile kurulan etkileşimli 
ilişkiyle yerleşme örüntüsünün güçlü bir düzeye erişebileceğini gösteren bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. 

Proje, oy birliğiyle 1.lik ödülünü kazanmıştır.

Günümüzde suyun saf kullanımından öte toprakla birleşimi sonucu oluşan ürünler önem arzetmektedir. Fakat insanoğlunun 
yararlandığı tarım alanlarının yaklaşık %70’i çölleşme tehdidi altındadır. Çöller kurak alanlar olarak bilinse de, dağlardan gelen suyu 
toplayan vahalara sahiptirler. Fakat vahalardaki su, rüzgar erozyonu ve buharlaşma sebebiyle süreksizdir. Bu da çöllerde yaşayan 
bölge halkını iklimsel göçlere zorlamaktadır. “Sonsuz Vaha” bölgede doğal olarak biriken kireçtaşını kullanarak suların devamlılığını  
sağlamaktadır.Vahalarda biriken suyun üstüne balon kalıp sistemiyle tümsek ve çukurlardan oluşan bir örtü sistemi kurulur. Balonlar 
alüminyum tellerle ve havadaki nemi çeken örtüyle kapatılır.Rüzgar erozyonuyla balonların üzeri kum ve kireçtaşıyla kaplanır. Bu 
sayede su buharlaşmadan korunur, kumların rüzgarla kontrolsüz hareketi engellenerek toprağın verimi artırılır ve “Sonsuz Vaha” 
çölü daima barınılabilir hale getirir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU
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2. ÖDÜL Ece Çaktı - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Nurettin Şatır - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 43709

Çevresel duyarlılığını Caretta Caretta’lar üzerinden gelişen kurgusuyla karşılamaya çalışan öneride, çeşitlilik içeren mimari 
programın başarıyla çözümlendiği görülmektedir. Farklı ölçek, nitelik ve içerikteki yapısal unsurların oluşturduğu bütünün yanı 
sıra göreceli olarak büyük sayılabilecek yapısal kurgunun oldukça hafif ve geçirgen bir şekilde çözülmüş olması da projenin olumlu 
yönlerindendir.  

Proje, oy çokluğuyla 2.lik ödülünü kazanmıştır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Sazlık boylarının ortalama 5-6 metreyi bulduğu saklı bir alanda, Caretta Caretta’larla özdeşleşmiş bu bölgeyi ifade edecek, göze 
batmayan ama sazlıklar arasından sıyrılarak algılanan bir “Caretta Caretta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” oluşturulmak 
istenmiştir. Bir benzetmenin aksine hissel bir çağrışımla sudan çıkan bir deniz canlısı siluetiyle, insanların ilgisini çekecek bir merkez 
oluşturuyoruz. Belli bir uzaklığa kadar fark edilebilen, yaklaştıkça da merak uyandıran bir yapı ile alana ve konusuna yaklaşımı daha 
heyecanlı ve duyarlı hale getiriyoruz. Mevcut durumu geliştiren ve güzelleştiren bu yapı, bulunduğu alanın verilerinden oluşan, bu 
alana ve doğaya adanmış ve en az zarar felsefesiyle kurgulanmıştır.
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3. ÖDÜL Ekin Ünlü - (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Rumuz: 95142

Suyun içinde biyolojik yöntemlerle kurulan ve zamana bağlı olarak mercanvari biçimde gelişebilen yeni habitatlar oluşturma fikri 
projenin ilgi çekici ve güçlü yönünü oluşturmaktadır. Bu gelecekçi yaklaşım, kendi içinde tutarlı bir anlatı ile ele alınmaktadır. 
Bununla beraber, yaratılan su üstü yaşam çevresi oluşturma potansiyelinin yeterince inceltilmemiş olması, bir başka ifade ile 
yapısal çözüme ilişkin önerilerin ana fikir düzeyinde kalması projenin eleştirilen yönü olmuştur. 

Proje, oy çokluğuyla 3.lük ödülünü kazanmıştır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Yeryüzüyle birlikte varolmayı öğrenmek, yaşanılan parazitizmi mutualizme çevirmektir. Mimarlık kavramı her geçen zamanda 
yeniden tanımlanıyor, oluşan sınırlar değişiyor ya da eriyor. William James’in dediği gibi “biz maddi varlıklar tek bir evrende değil, 
bir evren çoğulluğunda yaşıyoruz”. Üst üste gelerek büyüyen mercanlar ve yayılan iskelet yapısının altta kalan bölümleri zamanla 
dağılıp ezilerek sıkışır ve kristalleşerek kireç taşına dönüşür. Düşük akımda verilen elektrik, suyun da etkisi ile metal üzerinde kireç 
oluşumunu sağlar. Kireç de mercanların habitatlarını oluşturduğundan onları kendine kolayca çekerek yeni habitat oluştururlar. 
Tasarım, bilinen bu sistemi bir strüktür ile birleştirerek oluşacak yapay resifte, ileride insanların da yaşabileceği bir habitatı 
öngörmektedir.  Bu süreç zarfında okyanus atıklarından temizlenen yerlerde strüktürlerin yerleştirilmesiyle mercanların hergün 
azalmakta olan sayısına dur denilip yeni habiatatları kurulabilir.

*Umwelt; biyolog Jacob van Uexküll tarafından organizmaların yaşaması ve hareket etmesini sağlayan çevre olarak tanımlanır. 
Uexküll ‘umwelt’ kavramını açıklarken bir  solucanın görmediği ancak koklayabildiği dünya algısının insan tarafından algılanamayan 
başka bir ‘çevre’ oluşturduğunu ifade eder.
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EŞ DEĞER
MANSİYON

Ayşe Eda Adıgüzel - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ahmet Bender Uğurli - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 19305

Endüstrileşme ile çevre (Dilovası) arasındaki ilişkiye dair etkili bir değerlendirme üzerine geliştirilen ana fikir, ele aldığı sosyal 
problemleri hem üst ölçekte, hem de detay ölçeğinde yere bağlı olarak ele almaktadır. Bu yönü ile çalışma için oluşturulan 
çerçevenin içeriği ve ele alınışı yarışmadaki beklentiyi güçlü bir şekilde karşılar niteliktedir. Buna karşılık, inşa ettiği yapısal dünyanın 
“su üzerinde olma” potansiyelini daha iyi irdeleyebileceği ve yansıtabileceği düşünülmüş, karada da olabilecek bir arkitektonik 
yaklaşımın jenerik sayılabilecek bir biçimlenişle ele alınmış olması eleştirilmiştir.

Proje, oy birliğiyle mansiyon ödülünü kazanmıştır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Symbiosis,  sanayinin yoğunluğu ile adeta nefes alacak bir yer bulunmayan ve kıyı şeridi insan ölçeğinden çok uzak endüstriyel 
yapılarla örülü olan Dilovası bölgesinde ana kullanıcıları fabrika işçileri olan ve fabrikanın çevreye duyarsız yapısına karşın ona 
eklemlenen sürdürülebilir bir sistem önermektedir. Bu sistem farklı coğrafi dinamikleri bünyesinde barındıran ve yüzyıllardır bölge 
için önemli bir aks olan Dilderesi`nin çıkış noktasına, mendirek ile fabrika arasına konumlanmıştır. Su altında bulunan programlar ile 
su üstündeki yapıda bulunan ve sosyalleşemeyen, fabrika içinde sıkışmış, deniz ile ilişki kuramayan işçiler ile doğal yaşam arasında 
bir  “Symbiosis” kurmaktadır.
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EŞ DEĞER
MANSİYON

İdris Demirli - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Bilal Torğul - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 21053

Hayali dünya yaratımı ve hikaye kurgusu olumlu bulunmuştur. Yarışma temasının benzerlerinden farklılaşan biçimde geniş 
bir çerçevede ete kemiğe büründürülmeye çalışılması, çok katmanlılığı, detay tasarımı ve çözümü konusunda çabası da takdir 
edilmiştir. Ancak ele alınan senaryonun fazlaca öznel niteliği, farklı bilimsel yaklaşım ve kabullerle ilişkilendirilmesi, mekansal 
nitelikteki incelmenin eksikliği de eleştirilmiştir. 

Proje, oy birliğiyle mansiyon ödülünü kazanmıştır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Jüpiter’in su ile kaplı uydusu Europa’da ‘suyun üzerinde’ bir şamandıra olan, dalgalara karşı stabil pozisyonunu koruyan ve 
mürettebatın yaşamı için gerekli ve yeterli minimum koşulları sağlayan bir enerji santrali. Statik ve denge gereksinimlerinin 
sağlanabilmesi için saf geometrilerle, rijit hacimler hedeflenerek tasarlanan yapı, döteryumdan enerji üreten ve ileten bir uzay 
şamandırası.
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EŞ DEĞER
MANSİYON

Kubilay Şahinler - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Hasan Hüseyin Özdurmuş - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 60927

Güncel kentlerin kaçınılmaz görülen sonu üzerine geliştirilen senaryo çerçevesinde geleceğin suların üzerinde gelişecek yeni kent 
modelini ele alan çalışma, yerleşimlerin kendine yeterlilik ve doğa ile barışıklık gerekliliklerini vurgulamaktadır. Kurulan bu üst 
senaryo ve tasarımın temel düşünceleri kendi içinde kararlı bir mantıkla ortaya konmakta, bu çıkış üzerine geliştirilen çözüm 
önerileri etkili bir dille anlatılmaktadır. Bu yönleri ile başarılı bulunan çalışma, öneri yerleşim çevrelerinin biçimlenişinde yer yer fazla 
yoğun ve ağır bir etki yaratması, kurguladığı yaşama dair yeterince fragman bulundurmaması nedeniyle eleştirilmiştir. 

Proje, oy çokluğuyla mansiyon ödülünü kazanmıştır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

İnsanoğlu artık yaşadığımız gezegeni tüketmenin eşiğine gelmiştir. Dünya’nın kısıtlı kaynaklarını sanki hiç bitmeyecekmiş gibi 
kullanmıştır. Buzullar erimiş, pek çok şehir sular altında kalmıştır. Kalmayanların ise akıbeti şüphelidir. İnsanlık, alternatif yaşam 
aramak mecburiyetindedir. Okyanuslar ve denizler dinamik, bitmeyen bir enerjiye sahip kaynaklar olarak insanlığın enerji ihtiyacını 
karşılayabilmektedir. Ayrıca değişen iklim koşullarıyla şehirleri sular altında kalmış insanlar için sürdürülebilir bir kent ihtiyacı 
doğmuştur. Tüm bunlar ışığında ise sürekli olarak akıntılara sahip, devamlı dalgalı olan okyanus üzerinde bu enerjileri kullanarak 
ihtiyaçlarını sağlayan, doğayı kirletmeyen, atık üretmeyen bir yüzen kent projesi doğmuştur. Okyanus üzerinde bilinen mekân 
tanımlarının yok edilip baştan kurgulandığı bir kent...
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İbrahim Furkan Arı - (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Rumuz: 01387

YARIŞMACI RAPORU

Çevre kirliliğinin artmasını önleyemezsek yok olmaya mahkûm olacağımız gerçeğini unutmayarak, Adana’nın Yumurtalık İlçesi’nde,  
insanın suyla kurduğu sıkı ilişkiye farklı bir yorum getirerek, doğayla barışık, otonom ve yarışmanın isminde de bulunan alternatif 
ismini sorgulayan, kullanılan malzemeler ve geri dönüşüme farklı bir bakış açısı içerisinde ve arayışta olan bir proje tasarlanması 
amaçlanmıştır. Çevresel girdileri etkin bir şekilde kullanarak, son yıllarda Adana ile özdeşleşen bıktırıcı bir etkisi olan güneşi herkes 
gibi değil de doğayla iyi bir ilişki kurmak isteyen biri olarak bir artı olarak görerek, rüzgârı bir kahraman gibi görerek, plastik geri 
dönüşümüne ve denizin temizlenmesine yardımcı olmayı amaçlanmıştır.
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3. ELEME
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Şüheda Gül - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Cemre Demirci - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ceren Akın - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 35164

Suya konumlanan bir yapılanmanın karasal bir strüktür gibi tasarlanması ve Vietnam’daki mevcut yerin ruhunu ve materyal dünyayı 
beklendiği biçimde okuyamaması nedeniyle eleştirilmiştir. Proje, oy çokluğuyla 3. eleme turunda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Dünyanın en kalabalık coğrafyalarından biri olan Vietnam, son yıllarda sanayileşmenin artması ve kentsel-kırsal alanlar arasındaki 
gerilimin tırmanması gibi sebeplerden dolayı dengesiz bir kent gelişimi sergilemektedir. Çok geniş bir kıyı çizgisine sahip Vietnam’da 
kırsal alanlar kıyı bölgelerden ve su üzeri komünlerinden oluşmaktadır. Projenin temel amacı ise, ekonominin temel kaynağınını 
çoğunlukla suya bağlı faaliyetlerin oluşturduğu bu çevrede  hali hazırda var olan komünlerinin yaşam kodları analiz edilerek verimli 
bir çevrede, kendi döngüsünü kurabilen ekolojik bir habitat yaratmak, bunu yaparken de referansını sürmekte olan veya daha önce 
varolmuş olan yerel yaşam kodlarından alan, oluşabilecek doğal tehlikeleri öngörmüş ve kendini koruyabilen, süregeleni iyileştirmek 
ve ona alternatif olabilecek bir yaşam alanı yaratmaktır.
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Şükran Yedikardeş - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Şevval Sayın - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Bedirhan Koç - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Rumuz: 7593

Yapısal birimlerini konvansiyonel biçimde suyun altına yerleştirmesi ve mekansal niteliklerinin zayıflığı nedeniyle eleştirilmiştir. 
Proje, oy birliğiyle 3. eleme turunda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Günümüz kapitalist dünyasında ‘paranın’ en büyük güç olduğu ve insanların paradan para kazanmak üzerine kurduğu bir 
dünyada yaşamaktayız. Ve bu uğurda insanların göz ardı ettiği DOĞA, her geçen gün biraz daha kirlenerek ekosisteme ciddi 
zararlar verilmektedir. Ve denizlerin, ekosistemi döndüren en başlıca faktörlerden olduğunu göz önünde bulundurarak en çok 
onu korumamız gerekmektedir. Bu şartlar altında insanın su ile kurduğu ilişkinin ‘pasif’ olmaktan öteye gitmemesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Ama insanlar ‘başlarına gelmeden anlayamayacağı’ gibi kentler birçok bilim insanının öngörüsü ve tahminleriyle 
sular altında kalacaktır. İnsanoğlunun su ile kurduğu yaşam ilişkisi ancak bu zamanda mecbur kaldığından olmasını gerektiğini ön 
sürerek,  yerleşim pratiği öneriyoruz. İnsanların karada yaşayacağı, besleneceği ve üreyeceği alan kalmamasına bağlı olarak suda 
yaşamaya başlayacaktır. Yapının otonom ve doğa ile mutualist bir ilişki kurgulamasını hedefledik. Deniz atıklarını temizleyerek 
yapı malzemesine dönüştürmesi, co2 emilimine katkı sağlayacak bitkiler, deniz altında ki yaşamı etkileyecek büyük gölge alanlar 
yaratmaması için düşey yerleşme önerisi yapıyoruz.
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Tolga Berker - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Baran Aybars - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Cansu Özay - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Didem Tızman - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 95140

Adapte edilebilir oluşu ve vaziyet planına yerleşme kararları olumlu bulunmuştur. Ancak modüler sistem potansiyelinden beklenen 
ölçüde yararlanmaması, incelikle ele aldıkları projenin suyun üzerinde olmaktan çok kıyıda bir genişleme projesi niteliği taşıması 
nedeniyle de eleştirilmiştir. Proje, oy çokluğuyla 3. eleme turunda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Modernizm ve endüstrileşme sonucu ortaya çıkan prensipler “Ev”in bir yaşam makinesi olan “Konut”a dönüştürmüştür. ma*[Hal], 
kullanıcısının arzusu ile dönüşen; kentlinin ve “ev” kullanıcısının kamusal alanı deneyimleyip dönüştürebileceği; “konut”u “ev”e 
dönüştürecek alternatif bir yaşam pratiği önermektedir.

İstanbul, Fındıklı’da konumlanan ma*[Hal]; boğaz hattı boyunca noktasal olarak mümkün olan; kentlinin kamusal hakkı olan su ve 
kıyı deneyimleme hakkını geliştirmeyi; kentlinin ve “ev” kullanıcısının kamusal alan ve su deneyimini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kentteki ve kıyıdaki kamusal alanın bir devamı olan ma*[Hal], farklı kullanıcılara ve kullanıcı yoğunluklarına cevap vermektedir. 
Kullanıcının tipolojiyi belirlediği dönüşebilen birimler olarak tasarlanan “ev”, kullanıcının temel ihtiyaçlarını karşılarken; diğer 
fonksiyonları kamusal alana atayarak kullanıcıyı kamusal alanı dönüştürmeye ve kent-“ev”-kamusal alanın kullanıcı tarafından bir 
bütün olarak kullanılmasını ön görmektedir.
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Hanse Yalçınkaya - (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Rumuz: 26435

Topraksız tarım olgusu ve onun üzerinden çevreci bir üretim merkezi oluşturması fikri, yarışma konusuna getirmiş olduğu açılım 
nedeniyle takdir edilmiştir. Ancak hazır konstüksiyona yerleşmesi, proje açıklamasındaki bazı subjektif noktalar da eleştirilmiştir. 
Proje, oy çokluğuyla 3. eleme turunda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Topraksız tarım ile yaşam projesinde ana sistem öncelikle çözülerek tasarımı oluşmaya başlamıştır. Topraksız tarım sistemin 
amacı bitkinin köküne su, mineralleri taşımak ve bitkinin köklerinin tutunabileceği bir mekan yaratmaktır. Suyun üzerinde, yüzen 
topraksız tarım gemisinde su çarkları ile denizden alınan su depolanarak jeneratör ve motorların yardımı su arıtma işlevinden 
geçer. Arıtılan su tekrar depolanır. Borulardan yönlendirilen su ile bitkilerin sulamaları yapılır. Bitkiler, mineraller yardımı ile suyun 
bir kısmını emerken suyun bir kısmı da sistemde bitkilerin alt kısımlarında bulunan depolarda borular ile yönlendirilerek depolanır. 
Depolanan atık su tekrar arıtılarak yeniden kullanılabilir veya denize aktarılabilir. Çözülen bu ana sistem ile birlikte Toplanan meyve 
ve sebzeler, paketleme ve kodlama işlemleri için üretim alanı ve çalışan insanlar için barınma alanı tasarlanmıştır. Belirlenen yön 
aksları mekanın tasarlanmasına yardımcı olur. Yön akslarından yollar çıkarılarak, işlevler belirlenir ve böylece mekanlar oluşmuştur.
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Barancan Şahin - (Okan Üniversitesi)

Burcu Akgün - (Okan Üniversitesi)

Rumuz: 15063

Arkitektonik olarak hayat bulma aşamasında yeterince sıcak buzul’un fikri takibini yapmadığı ve formatif biçimde bir dünya 
tasarladığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Proje, oy çokluğuyla 3. eleme turunda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Yerkürenin %70’ini kaplayan sularda barınabilmeye olanak sağlamak için örnek alabileceğimiz yer okyanuslardaki buzullardır. 
Buzullar aynı zamanda varoluşlarıyla yer kürenin yaşamsal döngüsünü sağlayan dengelerin görünmeyen ana unsurlarıdır.   Buzulların 
kendi ortamlarında (kutuplarda) sağladıkları yaşamsal olanakları eriyip yok oldukları sıcak denizlerde sıcak buzul devralacaktır. Sıcak 
buzul da, dev buzullardan aldığı denge görevi ve yardım güdüsüyle ve biz mimarların sahip olduğu mekansal çözümlerle beraber 
dünyadaki küresel adaletsizliği minimize etmek istiyoruz.

Enerji etkin ve sürdürülülebilir yapısı ile suda yaşamayı başaran, hızlı, hijyenik, güvenli, su üzerinde kendi kendine yeten kesintisiz bir 
yaşam tarzına olanak sağlar.   Sıcak buzul, buz dağları gibi temiz, suyu ve çevreyi kirletmeyen, geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir 
ve çağdaş iletişim - etkileşim teknolojisiyle su üzerinde yaşanabilir bir ortam oluşturan sistemdir. 
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2. ELEME
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Sevgi Su Sarıhan - (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Rumuz: 52716

Projenin bağımsız bir kurgu oluşturması, basit malzeme ve basit strüktür ile ulaşılabilir bir mekansallık kurması olumlu bulunmuş, 
ancak yeterli olgunluğa erişemediğine karar verilerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Günümüzde de gelişmiş dünya ülkeleri sıkı sınır politikaları uygulamaya başladı. Uzun süredir dünyada bulunan mültecilerin bir 
çoğu, bu geçiş mekanlarından Avrupa’ya göç etmeye başladılar. Avrupa’ya göç eden nüfusun birçoğu da yolculuk sırasında hayatını 
kaybediyor. Bu tasarım, düşünce ve üretim sürecine ‘sınırların geçirgenliği’ üzerine tartışarak başlamıştır. Aidiyet ve mekân 
ilişkisini ‘suda olmak/yerleşik olanı reddetmek’ durumu üstünden geliştirmiştir. Göç yolları üzerindeki ölümleri düşünerek, üretilen 
mekânların kurtarma birimi olarak çalışmasını sağlayarak gerçek bir soruna çözüm üretmek hedeflenmiştir. ‘Yolda olma durumu’ 
başlığı altında üretilen mekânların ihtiyaç karşılayan, duruma göre adapte olabilen esnek ve bir kurtarma birimi olduğunun 
bilincinde insancıl boyutlarda olması önerilmiştir.
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Duygu Dağlı - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kerem Bostan - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 35813

Suyun üzerinde yerleştirilen sert zeminlerin büyüklüğü eleştirilmiş, mevcut içerik ve mekan kurgusunun bilindik çözümlere yeni bir 
strüktürel, kurgusal ve tektonik yaklaşım getiremediği düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

İzmir’de deniz;  kenarında vakit geçirebilen ve her köşesinde denizle görsel ilişki kurulabilen bir yapıya sahip. Fakat denizle ilişkinin 
sadece ‘görsel ilişki sağlamak’, ‘kıyıda bir gezinti’ gibi kavramlarla kısıtlı kalması, kentlinin ‘suyun üzerinde ’ ve ‘su kotunda ’ hiçbir 
ilişki kuraması yeni perspektiflere, yeni etkinliklere kapalı olması aslında İzmir’i KIYI KENTİ olmasından uzaklaştırıyor gibi...  Kentli 
yıllardan beri süregelen ‘ Sokak’ ve ‘ Denize açılan sokaklar’ kavramları etrafında yaşantısını sürdürüyor. Karşıyaka; çarşısıyla ünlü, 
bölgeye geren turistleri en yoğun olarak kendisine çeken ve yerleşimin en fazla olduğu bölgelerden birisidir... Fakat kıyı hattının 
inanılmaz bir potansiyele sahipken bu potansiyelin desteklenmediğini görüyoruz.
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Dilara Erkaya - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ezgi Erdemir - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 23964

Proje, karaya tutunduğu noktalarda suyun üzerinde olmasının potansiyelini yeterince kullanmadığı düşünülerek 2. eleme turunda 
oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Gelecekteki iklim koşullarının bilinememezliğinden doğacak bir soruna farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiğimiz bu endüstriyel 
kurguda, Hindistan’ın Muson yağmurlarından en çok etkilenen bölgesi olan Bihar’a dikkat çekiyoruz. Yaz-sonbahar mevsimlerinde 
ağır yağış alan, ve Ganj nehrinin Koshi kolunun her yıl taşmasıyla sonuçlanan bu doğa felaketi, binlerce Hintlinin evsiz kalmasına, 
hatta yaşamını yitirmesine yol açmaktadır. Tasarladığımız bir mekanik askı sayesinde su yüzeyine yerleştirdiğimiz kübik üniteler, 
Koshi ırmağının değişen yatağına göre hareket ettirilerek konum değiştirir. Konumu değişen üniteler çeşitli kombinasyonlarla bir 
araya gelerek farklı mekansal deneyimler yaşatır. Yaratılan mekanlarda yapılan üretim, sürdürülebilir bir komünal yaşama geçiş 
sürecini başlatır.
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Aslıhan Özen - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Aykut İğdeli - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 48715

Özgün tasarım kararına karşın, mekânsal gereklilikleri yerine getiremediği, fiziksel şartlara dirençsiz bir tasarım olduğu düşünülerek 
2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Bant-Sıfır, kentteki dolaylı ve doğrudan algılayabildiğimiz tüm bu izlerin takip edilmesiyle başlar. Aslında kıyı boyunca farkında 
olmadan takip edip,Moda Caddesi’nden başlayıp Tarihi Moda İskelesiyle son bulan bir rota vardır. Bu izler Moda kıyısının algısal 
koridorlarıdır.

Rota 1- Moda Caddesi-Tarihi Moda İskelesi (yoğun, tarihi, dinamik kent odağı) 
Rota2- Moda Plajı Tarihi Merdivenleri ( kıvrılan, kıyıya yaklaşan, vista odağı ) 
Odak yapı- Dinamik kent- Vista odağı
Bant-sıfır kıyıyla buluşan denize sıfır , kentsel bir koridor niteliğindedir.

Tarihi Moda merdivenleri boyunca denize inen mekânsal sürekliliğe olanak verecek yatay, bu yatay bağlantıyı kıyıyla buluşturacak 
dikey eksenlerden oluşan kentsel odak yapı bir yapı tasarlanmıştır.
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Ege Gülbüken - (Özyeğin Üniversitesi)

Rumuz: 46971

Proje suda olma potansiyelini yeterince değerlendiremediği, yerleşim ölçeğinde bir cevap üretmediği düşünülerek 2. eleme turunda 
oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Sumodül, su üzerinde kendi ihityaçlarını kendi karşılayan bir yaşam alanı projesidir. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde nüfusun 
artışına karşılık inşaat için arsa bulmanın zorlaşması, İstanbul’un en değerli kısmı olan boğaz ve çevresinde yerleşimi giderek 
zorlaştırıyor. Sumodüller, uygun maliyeti ve her amaca uygun büyüklükleri ile denize yakın yaşamak isteyenler için alternatif 
oluştuyor. Konut, ofis, market gibi farklı işlevler alan, birleşerek entegre bir ağ oluşturabilen, istendiğinde bir süre izole de varlığını 
sürdürebilen modüller aynı zamanda çevreyle dost, kendi içinde geri dönüşümü sağlayabilen, biyolojik olarak tamamen kapalı bir 
sistem oluşturuyor. Sumodül, çevreyi kirletmemekle birlikte, kendi enerjisini üretebilen, karadan bağımsız yaşamaya elverişli bir 
yapıdır.
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Şeyda Ulusal - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Erkin Yaşar Çerik - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 24198

Projenin sistem ve yaşam kurgusu oluşturması olumlu bulunmakla birlikte, bu özgün senaryonun hakkını yeterince veremediği, 
karasal kurgunun denize uyarlaması şeklinde olduğu ve suyun üzerinde kendini gerçekleyebileceği bir öneri taşımadığı düşünülerek 
2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Denizler ve okyanuslar medeniyetlerin yitip giden pek çok kültürel değerlerini barındırmanın yanında insan eli ile doğa tahrip 
edilerek çıkarılmış yüzbinlerce ton altın, gümüş, çelik ve diğer maden ve değerli taşları bünyesinde tutmaktadır.

Şuanda su altındaki bu kaynakların çıkarıldığı yerler olarak hem madenlerin kendisi hem de insan emeğini  tüketilir. Ayrıca madenler, 
çevresini ve kendi gibi doğal kaynak olan su ve havayı kirletir. 

Ancak şüphesiz ki dünya ne kültürel ne de doğal olarak sınırsız kaynaklara sahip değildir. Kültürel kaynaklar insanlık tarafından her 
an üretilmesine karşın su altındaki bu miras bulunduğu ortam tarafından hızla yok edilmektedir. Bundan birkaç yüzyıl sonra yapılan 
kimliksizleştirme çabaları sonucu tüm eserler de birer metaya dönüşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle öncelikli olarak 
su altındaki bu miras çıkarılarak ait oldukları toplumda silinmemek üzerine yer edindirilmeli, ikinci olaraksa israf edilmiş kaynak 
olmaktan kurtarılmalıdır.
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Berat Özbey - (Erciyes Üniversitesi)

Emre Kocaoğlu - (Erciyes Üniversitesi)

Faruk Uğuz - (Düzce Üniversitesi)

Rumuz: 38041

Dengeli, oranlı yerleşimine ve konuya kültürel bir sorun olarak yaklaşması olumlu bulunmakla birlikte, yarışmadan beklenen suyla 
ilişkili yaratıcı çözümler geliştirmek konusunda yeterli olmadığı düşünülerek  2. eleme turunda, 5/2 oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Tasarım alanı olarak Ağrı sınırları içinde bulunan ve 200 yıllık geçmişi barındıran bir yerleşim yeri seçilmiştir.

Başçavuş (Şeko) köyü olarak bilinen bu yerleşim yeri insanların beslenme,barınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde 
Altınçayır deresi etrafında,buradaki insanlar tarafından 200 yıllık süreç sonucunda oluşturulmuştu.

1998 yılında başlanan Altınçayır deresi önüne set örme çalışmaları sonucu 2014 yılında yerleşim yerinin %65 ‘e yakınını sular altında 
kalarak insanlara yaşadıkları yerleşim yerinden yaşamaya çalışacakları bir başka yerleşim yerine doğru rota çizdirdi.

Tasarıma başlarken eski yerleşim meydanı ile insanların barınma ihtiyaçlarının karşıladığı kütleler arasındaki ilişki incelenerek 
yüzeyler ile yerleşim yeri sakinleri için farklı kotları ile yaşam ilişkileri kuruldu.
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Şimal Avcı - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Halil Soysal Cirit - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 71395

Yerle kurduğu ilişkinin yeterli bulunmaması, projede aldığı referansları mekânsal olarak yeterince geliştirememiş olması sebebiyle 
2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Foça konum olarak 3 tarafı sularla kaplı bır denız kasabasıdır. Bu özellik ona yıllardan berı süre gelen  tıcaret ve  kültür  bırıkımını 
sağlamıştır.

Bu bırıkım ıle medenıyetlerın gelışmesıne ev sahıplığı yapmıştır. Medenıyetlerden gelen  bu bılgı ve kültür aktarımının bır  dığer 
aktarımcısı olan  göçebe yaşantının harmanlanmasıyla    konar göçer bır yaşam  deneyımı ortaya çıkarmıştır.  Bu yaşam deneyımı , su 
ıle kültür paylaşımın ve komün yaşamı  sorgulayarak  ınsanların eşıt şartlarda yaşamı ve alışkanlıklarının  değışımı  ile bırbırlerınden 
etkıleşerek kültür alışverışını su üzerinde, su çadırlarıyla  kurgulamıştır.

Ekosistemi canlısı  olan ve ekosıstemde kılıt taşı rolünü üstlenen denız kestanesının evrılışı ve  türk çadırının  yaşam kurgusunun 
bırleşmesıyle  konar göçer olarak  sürdürülen eş bırımlerın üretılmesı, yerleşım kararları doğrultusunda  türetilmesi ve 
bütünleşmesıyle oluşmuştur. Bu eş bırımler ıstenılen komün yaşamın su üstündekı yansıması olmuştur.
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Alperen Kumru - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Barış Erdinç İbin - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Eda Hisarlıoğlu - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Öykü Önal - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rezzan Hilal Güçlü - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 16305

Projenin çıkış noktası suyun üzerinde yerleşme örüntüsü önerisi olumlu bulunmakla birlikte, vadettiği fikirleri yeterince 
mekansallaştıramadığı düşünülerek 2. eleme turunda, 4/3 oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Yap-Boz, İstanbulluların güncel sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ve yoğun yapılaşma temelli doğal afetlerin 
sıradanlaştığı, muhtemel bir yakın gelecek İstanbul’unu konu almaktadır. Felaketin hızlı ve değişken yapısına karşılık karanın 
rijitliği, görülen en temel sorundur. Su, akışkanlığı ile karaya bir alternatif olarak değerlendirilmiştir. Yap-Boz, bahsi geçen şartlar 
altındaki yerleşimi ve yaşamı kurgulamanın yanı sıra, yenilenebilir enerji kullanımı, tüketimi değil üretimi ön plana çıkaran yaşam 
pratiği ve bireyin yaratıcılığını ön plana çıkaran toplumsal yapısı ile yaşadığımız iklim değişikliğinin çözümünü de işaret etmektedir.
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Lachyn Tuliyeva - (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Tuğçe Tokel - (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Rumuz: 73190

Seçtiği yere (Haliç) özel koşulları ve potansiyelleri yeterince 
değerlendiremediği, yarışmanın amacına yönelik bir öneri 
getiremediği düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle 
elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Günümüzde İstanbul’daki yoğun kentleşme şehirlisine 
konforlu bir yaşam sunuyor mu?

Mavi’de Yaşam Projesi’nde, metropoldeki yoğunluğun 
tansiyonunu düşürmek ve içinde yaşayan bireylerin yaşam 
kalitesini arttırmak amacıyla, İstanbul’un kalbi, Haliç 
Havzası’na konuşlanan yerleşim birimleri tasarlanmıştır. 
Haliç’in zengin kıyı mekanlarını birer fırsat haline getirmek 
üzere; insanlara organik ve dinamik bir alternatif yaşam 
önerilmektedir. Mavi’de Yaşam ile metropol insanı, su 
üzerinde doğayla hemhal olmayı ve otonom bir şekilde 
barınabilmeyi deneyimleyecektir; öte yandan ticari 
aktivitelerini sürdürebilecek ve sosyal etkileşimini arttıracak 
gelişmiş bir yerleşim programı senaryosuna davet 
edilecektir.
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Yavuz Dakes - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ahmet Emirhan Altay - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Onur Çalışkan - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 41793

Proje, kavramsal önerisini mekansal olarak olgunlaştıramamış olması sebebiyle 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Yaşantı ve bilincin yerelliği, mimari mekânlarda ve toplum ölçeğinde etkisini hala korumaktadır. Bu yerelleşmeyi doğuran sonuçların 
en önemlilerinden birisi topografyadır. Topoğrafik elementlerin en belirginlerinden birisi de sudur. Suyun büyük ölçekte algılanış 
biçimi alansaldır. Hâlbuki dünyanın nesneleşmesi bu şekilde gerçekleşmemiştir. Dünya çeperini saran, parçalı karalardır ve karanın 
plastiğine göre çukurlara dolan sudur.

Su seviyesinin üzerinde kalan karalar bizim bildiğimiz kara parçalarıdır. Fakat genellikle sürekli olan karadır. Suların mekansallaşmasının 
zayıflığı da bu algılayıştan beslenir ve bundan dolayı su genellikle bölücü olmuştur. Toplumlar da bu bölücülüğe adapte olmuştur. 
“Karaların mekansal üretimdeki rolü göz önüne alındığında suyu ‘yok-mekan’ olarak adlandırmak mümkün olur.”
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Dilşad Turna - (MEF Üniversitesi)

Burçin Ayberk Özdemir - (MEF Üniversitesi)

Mustafa Alparslan Turna - (MEF Üniversitesi)

Melike Özden - (MEF Üniversitesi)

Rumuz: 71985

Proje önerisinin yeterince olgunlaşmamış olduğu düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Zamanın beraberinde “değişim” getirdiği tartışılmazdır. Bizden aldıkları ve bize verdikleri, su kavramıyla kesiştiğinde bizi belirsiz 
bir sonuca sürüklemektedir.

Fırat Nehri’nde Birecik Barajı’nın yapımından sonra meydana gelen su seviyesindeki artış birçok yaşamı suyun altında bırakmıştır. 
Proje alanı olarak belirlediğimiz “Halfeti”, alışılagelmişin dışındaki karakteri ile bizleri “zaman”, “kaybetmek”, “belirsizlik” ve “kendine 
yetme” kavramlarını sorgulamaya ve bu kavramlardan gelişen mekansal denemeler oluşturmaya yönlendirdi. Projenin yerleşim 
şekli olarak farklılaşmasının yanı sıra oluşturulan yeni yaşantı düzeni ile bunu bütüne eriştirmek amaç edinildi. Sonuç olarak, yer 
yer suyun altına yönelen, devingen barınma birimlerine sahip, kullanıcıların karaya muhtaç olmaması için yaşamsal alternatifler 
sunan bir yerleşim oluşturulmuştur.
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Ali Serdar Özadam - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 14820

Suyun üzeri için önerilen oldukça yoğun ve kompakt örüntüde zemin kararları tartışmalı bulunmuş, suyla etkileşiminin ise yeterli 
olmadığı düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Yıllardan beri mimarlık için önemli bir tasarım elemanı olan su veya su ögesi bu projede alışılmış kalıplarının dışına çıkarak kara 
üzerinde tanımladığımız alanların su üzerinde de tasarlanabileceği fikri ortaya atılmıştır. Kıyı ve kent arasında hem geçiş hem de 
birleştirici bir role sahip olmayı amaçlayan projede “Karaköy Sanat Meydanı” olarak adlandırılan alanlar tasarlanmıştır. İstanbul 
Karaköy’de konumlanan proje, Karaköy’de tanımlanabilen bir meydan olmaması sorununu ele almıştır. Meydan tasarımı yanında 
sergi, atölye alanları ve bu etkinlikleri düzenleyen sanatçılar için barınma mekânları tasarlanmıştır.
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Namıg Habibli - (Gazi Üniversitesi)

Muzaffer Çayır - (Gazi Üniversitesi)

Rumuz: 12790

Suyun üzerindeki yerleşme kararlarında jenerik formlar ve özellikle karasal çözümlerin tekrarı kabul edilebilecek, biçim odaklı 
önerilerin projeyi zayıflattığı düşünülerek 2. eleme turunda, 5/2 oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Proje 2 temel aks üzerine takılmış olan binalardan oluşmaktadır.Bütün binalar insanların adada olduğunu hissetmesi ve bu 
hissin kaybolmaması için ayaklar, üstünde falez ile deniz arasında, akslara dik bir şekilde yerleştirilmiştir.Ayaklar ve binaların dik 
olması insanlar için gölgelik alanlar ve denizdeki serin havanın Antalya’ya ulaşımını  kesmeden, bu havaya yön vererek Antalya’ya 
ulaşmasını sağlamıştır.Proje aynı zamanda Kaleiçi’nin dar sokaklarından da esinlenerek sokak fikrini de hayata geçirmiştir.
Tasarlanmış olan yazlıklar ağaç dallarından esinlenerek oluşturulmuş olup komşuluk ilişkilerini ön planda tutmak amacı ile ortak 
teraslar oluşturulmuştur.
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Ferhat İbrahimoğlu - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 21760

Modüler yaklaşımın kazık strüktür ile ilişkisinde problemler olduğu ve değirmen önerisinin suyun durağanlığı nedeniyle projeyi 
gerçekleyen bir model sunmadığı düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Alternatif kavramını sorgularken özüne yaşamı ve suyu aldığımız tasarımda, proje alanı olarak Eskihisar-Topçular arabalı vapuruyla 
kentlinin belleklerinde yer edinmiş Eskihisar sahil yerleşimi seçilmiştir. Kıyı ile ilişkinin giderek koptuğu bu alanda, mevcut 
duruma düzenleme önerileri getirilerek ve Auge’nin kent üzerine yok-mekan metaforu subjektif bir şekilde sorgulanarak tasarıma 
başlanmıştır. Suyun üzerine düşünülen yaşam adasının, karaya ek bir parça olarak okunması ve insan ve mekan bağlamında 
eksikleri gidermesi adına tasarlanması, projemizi Kent Protezi olarak betimlememize sebep olmuştur. İnsanın sudaki heterotopik 
yaşamlarını inceleyerek başladığımız tasarımda, suyun üzerinde olma halinin getirileri düşünülmüş, kıyı şeridine eklemlenecek 
protez parçadaki yaşamın geçmiş bilgi birikimlerden referans alması istenmiştir.
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Gamze Büşra Kaya - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Merve Patat - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 16429

Projenin karasal yoğun programı ve su ile yeterince ilişki kuramıyor oluşu sebebiyle 2. eleme turunda, 5/2 oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Vitae, suyun taşıyıcı ve bütünleştirici özelliğinden yola çıkarak eğitim sisteminin deneyimsel ve pratik odaklı bir metodla sürdürülmesi 
için geliştirilen alternatif bir yerleşim pratiğidir. Gezici ve modüler sistem kurgusuna sahip yapısı ile eğitimin ülke bağlamından çıkıp 
evrensel bir niteliğe ulaşmasında katkı bulunur. Temel ihtiyaçlardan yola çıkılarak tasarlanan yaşam, enstitü, sosyal ve ekosistem 
modüllerinin farklı plan kurguları ile bir araya geldiği alternatif sistemde, sınırların yok olduğu, aynı zamanda fiziksel ve kavramsal 
boyutta kilit-kenet ilişkisi oluşturduğu bir sistem tasarlanmıştır. Suyun yapısından ilham alınarak geçirgen mekan tasarımı ile 
kamusallık ön plana çıkarılıp sosyal toplum anlayışı beslenmiştir.
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Setenay Kamazoğlu - (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Ceren Bilgin - (İstanbul Yeditepe Üniversitesi)

Rumuz: 29017

İskele (Karaköy) fonksiyonunu yoğunlaştırarak sürdürme, Karaköy semt ölçeğinde ve iskelenin bulunduğu alanın bağlamsal 
ölçeğinde fiziksel ilişki ve potansiyellerin değerlendirilmemiş olması, alternatif ilişkileri hiç irdelememiş olması sebebiyle 2. eleme 
turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Bu proje; su ve kara ara kesitini yeniden yorumlayarak alternatif bir su üzeri yerleşme pratiği oluşturmak amacıyla; farklı 
kullanıcı profilleri tarafından gün içerisinde sıklıkla kullanılan, deniz ve kentli ilişkisini pratiğe döken bir iskele yapısını konu olarak 
benimsemektedir. İstanbul’un denizle olan ilişkisinin, sadece görsel algıda kalması; kentlinin denizi görmesine rağmen, denize 
ulaşamaması, denizden kenti izleyememesi, denize dokunamaması ve günlük hayatının bu kadar içinde olmasına rağmen denizle 
bağ kuramaması eleştirileri, projenin temel odak noktalarını belirlemiştir.
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Hilal Kahraman - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

İlaynur Keskin - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 17302

Ütopik-romantik vaadini yeterince mekansallaştıramamış olması sebebiyle 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Bulgaristan Koprinka Barajı inşaatı sırasında keşfedilen antik kent Seuthopolis, baraj çalışmalarına ara verilmemesinden ötürü 
sular altına gömülmüştür. Sonrasındaysa Bulgaristan,  suyun altında kalan antik kentin etrafına bir yeni dairesel baraj yapmak 
ve içindeki suyu boşaltıp antik kenti kurutarak, Seuthopolis’i yeniden gün yüzüne çıkarmak adına bir proje gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. Mevcut çevrenin ve projenin yeniden yorumlanmasıyla tasarlanan projede, unutulmuş bir kentin suyun üzerinde 
yeni bir kent doğurması fikriyle katmanlaşarak büyüyen bir kent tasarımı önerilmiştir. Eklendikçe büyüyen, çıkarıldıkça küçülen 
ve birbirinden türeyen tek katlı yaşam modülleri önerisiyle suya yakın olma onu hissedebilme deneyimi güçlendirilirken, önerdiği 
dolaşım kurgusuyla da suyun kente, kentin suya sızması amaçlanmıştır.
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Hatice Atmaca - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Merve Ünal - (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Rumuz: 63851

Suyun üzerinde varolma biçimini yeterince olgunlaştıramamış ve aksiyel yerleşim kurgusunu gerekçelendiremiyor olduğu 
düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Birecik barajının yapılması ve Fırat’ın yükselmesiyle Fırat Eski Halfeti’nin sınırını ihlal etmiş, onları göçe sürüklemişti.Ancak her ne 
kadar Fırat yükselse dahi suyun üzerinde alternatif bir yaşam olabilir miydi?Fırat’ı izleyen ancak dokunamayan yerleşim ,Fırat ile iç 
içe kurgulanamaz mıydı?Su bir sınır ögesi miydi?

Yaşadıkları çevreye uyum sağlayamayan,memleket özlemi çeken halkın varlığı ve sular altında kalan bölgede yoğunlaşan turizm 
bağlam olarak Halfetiyi seçmemize neden oldu.Halfetilileri alışık oldukları toprağa çağıran , turizme kucak açan bir yaşam alanı 
tasarlandı.Sudan kaçan ve suyun izin verdiği derece yayılan yerleşimden ziyade su üzerinde,su ile birleşen kendi içinde bir hiyerarşiye 
sahip alternatif bir yaşam alanı tasarlandı.
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Fırat Altundağ - (Okan Üniversitesi)

Rumuz: 27091

Mülteci sorunuyla ilgilenmesi olumlu bulunmakla birlikte, geminin bir metafor olarak seçimi olumsuz karşılanmış, programatik 
bileşenlerin mekansallığı, doğal ışık ve havalandırma ilişkileri...vb. problemli bulunarak 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Projede su üzerinde alternatif bir yaşam temasından ve günümüzün sorunlarından biri olan mültecilerin yaşama alanı 
bulamamalarından yola çıkarak bir tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bu projede ana fikir olarak mültecilerin bulunduğu ülkelerden, 
daha önceden belirlenen ülkelere ‘su’ üzerinden götürülme süreci bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır. 
 
Yaşam standartları elverişli olmayan ve halkın can güvenliğinden endişe duyulan 12 ülkeden insanların göçü bir gemi ile 
gerçekleştirilecektir. Yaşam alanları konteynerlardan tasarlanmış bir gemide gerçekleşecek yolculuk çelik strüktürler yardımı ile 
taşınacaktır.Bu yolculuk yaklaşık 2 ay sürecektir.Bu sürecin amacı gemideki mültecilerin sosyolojik ve psikolojik açıdan gidilecek yeni 
yerlere adapte olmalarını kolaylaştırmaktır.
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Serengül Şarlı - (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Şükrü Kılınç - (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Buse Öztürk - (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Dilara Akdemir - (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Rumuz: 46137

Projenin program olarak kara yapılaşması niteliğindeki kararlarını denize doğrudan taşıdığı düşünülerek 2. eleme turunda 
oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

İstanbul’un tarihi incilerinden biri olan halici proje lokasyonumuz olarak seçmemizin bize göre projemizi çok anlamlandıran bir 
sebebi vardı. Haliçe dökülen Kağıthane deresi ve Alibeyköy deresinin birleştiği noktada bir proje yapmak yani suyun suya dokunduğu 
noktada suya dokunan bir proje yapmak suyun üzerinde alternatif olarak oluşturmuş olduğumuz yaşam alanında kullanıcı kitlesine 
yaşatmak istediğimiz su deneyimini her anlamda yaşatabileceğimize inandığımız bir nokta oldu. Üç yön aksında da suya buluşan 
yapının kullanıcıları bu yönlerden suyun üzerinde olduğunu deneyimleyecek sahip olduğu bir kara aksıyla da aslında neyin alternatifi 
ile karşı karşıya olduğunu anlayacaktır.



151



152



153



154

Gülşah Alemdar - (Gebze Teknik Üniversitesi)

Okan Aktaş - (Gebze Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 52647

Denizle kurulan dengeli ilişki olumlu bulunmakla birlikte, çevreye duyarsız ve kendi kurduğu senaryo içinde mekânsal ve strüktürel 
zorlamaları olumsuz bulunarak 2. eleme turunda, 5/2 oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Kentler ihtiyaçlarını üretim merkezi olan kırsal alanlardan ve sanayi merkezlerinden karşılar. Tarıma ev sahipliği yapan kır, 
endüstriyel olanaklardan faydalanabilmek için kente  ihtiyaç duyar. Kentler de yetersiz üretim nedeniyle kırlara ihtiyaç duymaktadır. 
Aralarındaki erişim imkanları farkı kırsal yerleşime, dolayısıyla üretime duyulan ilgiyi, azaltmakta ve köyden kente yüksek miktarda 
insan akışına sebebiyet vermektedir. Kentlerdeki nüfus artışıyla ortaya çıkan yoğunluk, ulaşım zorluğu, çarpık kentleşme ve kirlilik 
kentlerdeki yaşam standardını da düşürmektedir.

Birbirine daima ihtiyaç duyan ancak birbirine uzak olan bu iki ögeyi sentezlemek ve doğanın kapalı döngü sistemini taklit ederek 
otonom bir yaşam alanı oluşturmak, ulaşılmaya çalışılan alternatif kentin ana tasarım felsefesidir.
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Saffet İlkay Kaya - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 21697

Suyun üzerinde olmaya dair mekânsal önerisini yeterince güçlendirememiş olduğu düşünülerek 2. eleme turunda, 6/1 oyçokluğuyla 
elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren var olan göç olgusu, günümüzde de devam etmekte ve üzerinde durulması gereken 
önemli konulardan biri haline gelmektedir. Kişilerin gelecek yaşantılarının bir bölümünü ya da tamamını geçirmek üzere bir yerleşim 
biriminden diğerine yerleşmek üzere yapmış oldukları yer değiştirme olayı olarak ifade edilen göç kavramı, dinamik özelliğiyle 
devamlılık arz etmektedir.

Göç, insanın doğal yaşama alanından zorlayıcı sebeplerle (istemsiz/istemli) olarak kopması sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Bu göç 
hareketi son yıllarda en çok da göçmen mezarlığına dönen Akdeniz’i etkisine almaktadır.

Akdeniz ‘deki ana üç göçmen dalgasının amaçlarını, gereksinimlerini gözeterek, göç yollarında yaşanan can kayıplarının azalması 
ve göçmenlerin iltica süreleri boyunca fiziksel/psikolojik bakımdan korunması da amaçlanarak ortak bir göçebe yaşam modülü 
oluşturulmuştur. Göçebe yaşam modülleri, karasularından bağımsız kullanıcısı gibi ‘’hiçbir yere ait olmayan’’ sularda konumlanır. 
Kullanıcıların temel ihtiyaçlarını gözeterek, otonom yapıya sahip bu modüller, iltica edenlere kalıcı/geçici alternatif bir hayat sunar. 
Kendi ölçeğinde enerjisini, güneş pillerinden ve rüzgar panellerinden üreten göçebe yaşam prototipleri, dışa bağımlılığını minimuma 
indirger.
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Selanur Demir - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Can Kalınsazlıoğlu - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 60719

Yüzen bir sistem oluşu olumlu bulunmakla birlikte, suyun üzerinde önerilen mekanların kesit ilişkisi yeterli bulunmamış, merkezi 
tek bir birimin yeterince mekansallaşamadığı düşünülerek 2. eleme turunda, 4/3 oy çokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Günümüz yaşam dinamiklerinin oluşmaya başladığı sanayi devrimiyle birlikte kapitalizm hatta buna karşıt olarak sosyalizm 
(ortak mülkiyet) gibi düşünce sistemleri ortaya çıkmış ve karada kısır döngülere sebep olmaya başlamıştır. Bu döngülerden ve 
kapitalizmden arınmış bir şekilde sürdürülecek olan  yaşam pratiğinin mülkiyet ilişkilerinin geçerliliğini yitirdiği ve herkese ait 
alanlarda kurgulanmasını öngördük. Uluslararası sularda çevresinde mülkiyet hakları olmasına rağmen kendi sınırları içinde bundan 
bahsedemeyeceğimiz ,dünya üzerinde altı adet bulunan ‘Donut Holes’ adı verilen ,belli tampon bölgeleri alan seçimimiz için uygun 
gördük. Bu alanlarda yapılacak olan ,komün yaşantısını barındıran yapılar ile tamenen sosyal anlayış çerçevesinde yaşam tasarımı 
amaçlanmıştır.
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Pakize İrem Ercan - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Süreyya Düzgün - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Asude Yokuş - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 35261

Mimari dili, tanımsız bulunan sert zemin alanları ve suyun üzerinde olmanın potansiyelini yeterince kullanamamış olduğu 
düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Suyun üzerinde ‘alternatif yaşam’ kavramı, kamusal kütlenin özel birimler için bir ‘arayüz’ oluşturarak kent ile bağlantıyı sağlayıp 
kentten koptuğu zaman ise otonom bir hal alacak şekilde çalışmasıyla ele alınmıştır. Diğer taraftan, özel birimlerde alternatif 
yaşam kavramı kamusal kütleyle temas kurulan yerde bağlantı kurarken kamusal kütleden koptuğunda ‘otonom’ çalışmaktadır.

‘Su’ ögesi oluşturulan ‘sızmalarla’ birimler arası ayırıcı olarak kullanılmıştır. Kamusal aksın başlangıcından eksi kota indiğimizde, 
küçük çapta dükkanlar, cafeler, atölyeler ve butik pazar yer almaktadır. Zemin kotunda ise kamusala bağlanabilen özel birimler, 
etkinlik amfisi, tarım bahçesi ve oyun alanı yer almaktadır. Kamusal aksın sonlandığı yerde suya doğru akış, kurulan farklı kotlardaki 
iskele ile sağlanmıştır.
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Berk Ekmen - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Derya Çiftnamlı - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Rumuz: 37941

Projede karasal tavrın devamı, fazla yoğunlaşma ve suyla ilgili bir kurgu düşünülmemiş olması sebebiyle 2. eleme turunda, 6/1 
oyçokluğuyla elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Baucı,kendine ve çevresindeki nesnelere yabancılaşmış fakat bu anla yüzleşmiş olan sistemi reddeden veya sistem tarafından 
dışlanmış yada ötekileştirilmiş kısacası tüm farklılıkları barındıran bireylerin alternatif var olma biçimidir.

Tasarım önerisi ege denizinde bozcaada’nın kuzeyinde yer alan tavşan adası olarak belirlenmiştir.sistemler bütününü soyut ve 
somut olarak terk eden ve alternatif arayan bireyler burada,kara ve denizle kurulan ilişkiyi sorgulamış, doğanın kar nesnesi 
olarak algılanmasının ekolojik yıkım getirdiğini anlamış ve adaya ,oradaki doğal hayata yeşile dokunmayıp  karayı kolektif üretimin 
sağlandığı alan olarak tanımlamıştır.deniz ise hafif sistemlerle yükseltilmiştir böylelikle sudaki doğal yaşamı  etkilemeyen bir 
barınma alanı oluşturulmuştur.bu sistem kullanıcılara belli gridler vererek sonsuz şekilde ve türde barınma önerileri getirir,kendi 
kendini organik bir biçimde büyütür. Her bir koridor her bir bağlantı alanı sosyal alandır.farklılıkların birbiriyle kesiştiği kimliklerin 
özgürce yaşanabildiği heterojen yapı mevcuttur.bu sistemde ‘’oluş ‘’  vardır...gridler eklemlenebilir çıkartılabilir ayrılabilir..

Yenilenebilir ve sürdürülebilir otonom bir sistem kurulmuştur.güneş enerjisi ve su tribünleri ile enerji üretilmektedir...

Tekilliği barındırır..tektip ilişkinin olmadığı insanların yaşayış şekillerine göre mekanların üretildiği olasılıklar sistemi,kullanıcı katılımı 
sağlayan suyla ilişkilenen mekanlar üretir.
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Aylin Özkan - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Abdulkadir Keleş - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Nusret İrfan Uşun - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 85973

Proje, manifestal tavrını mimariye yeterince taşıyamadığı, mekansallaşmasında ölçeksiz bir yaklaşımı olduğu düşünülerek 2. eleme 
turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Su üzerinde alternatif bir yerleşme pratiği sağlanabilmesi için önce suya kıyısı olan kentlerin suya erişimini ve bu erişimin niteliğini 
oluşturacak aşamaları sorgulamak gereklidir. Önceleri insanların rahatça temas kurabildiği su öğeleri şimdilerde birçok sosyal 
bariyer (düşünsel) ve rant (fiziksel) engellerle kapatılmıştır. Herşeyden önce suya erişim, kamusal bir problem halindedir. Her türlü 
fiziksel, sosyal, psikolojik teması sağlamak; suyu, su kenarını kamusallaştırmak amacıyla bir “DUR-ak” kurgusu oluşturulmuştur.

DUR-ak kurgusu; ‘DUR-mekan’ ve mekan tasarımı ikilemiyle kurgulanmıştır. Mekan, tanımlanabilir özellikleri içinde barındırırken 
DUR-mekanın özellikleri kentlinin belleğini oluşturacak bir zemin olarak düşünülmüştür. Bu yüzden öneri DUR-mekan bölgelerinin 
seçiminde seçilen bölgede zamanla kamusal kimliğe sahip olacak ve çevresine değişken mekansal ilişkileri tanımlayabilecek bölgeler 
seçilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak kentlinin bu bölgelerde aidiyet hissi artacaktır.
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Tuğçe Kiraz - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Handenur Aksu - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gökçe Çakır - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 28715

Projenin mekansallaşmasında bağlamını yeterince değerlendirememiş ve modüler yaklaşımını olgunlaştıramamış olması sebebiyle 
2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Karada artan doluluğa karşın su bakir kalabilmiş, boşluğu koruyabilmiştir. Bu bağlamda proje de boşlukla çevrilidir, boşlukla oluşurken 
aynı zamanda kendisi de boşluğu oluşturur.Su üzerinde yüzen düz bir plak kurgunun ilk aşamasıdır. Selüloz bazlı biyoplastik demonte 
edilebilir birimlerden oluşan bu dev plak, katlanarak mimari mekanları oluşturur.Mekanlarda keskin bir kamusal-özel ayrımı yoktur. 
Sınırlarla değil ortak boşluklarla birbirinden ayrılır ve kullanıcının isteğine göre şekillenir. Arkasında moloz bırakmadan başladığı 
nokta olan düz plağa geri dönebilir veya bambaşka bir kurguya evrilme potansiyeli vardır. Bulunduğu bağlama göre çeşitlenebilir 
veya kendi içinde üreyebilir. Düşey, lineer ve parçalı kurgu olmak üzere 3 alternatif kurgu daha önerilmiştir.
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Deniz Dabancı - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Tolga Derviş - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Süheyla Nilgün Çelik - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Enes Burhan Pilavcı - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 49752

Proje, denizin üzerinde inşa edilebilmesi konusunda, örneğin dolgu, kazık..vb sistemler yönünden yeterince bilgi aktarmaması 
sebebiyle olumsuz bulunarak 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

İklim dengesizlikleri, küresel ısınma gibi sebeplerden en çok etkilenen yerlerden biri olan New York kıyıları artan su seviyesi yüzünden 
su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Brooklyn, Manhattan ve Roosevelt Adasının kesişim noktasında kurgulanan yaşam 
alanı, kıyıların su altında kalma noktasında kıyılara adapte olarak kenti eski gridal yeni bir forma kavuşturmayı amaçlamaktadır.  
Yeni kurgulanan yaşam alanı ve kıyılarda tasarlanan kamusal alanlar arasında uyumlu, suyun akışkanlığından faydalanarak, su 
üzerinde hareket edebilen/gezen kamusal birimler tasarlanmışır. Bu gezen birimler şehrin aktivitelerini yaşam alanına taşımakta 
yeni kurgulanan alternatif grid ile birlikte dinamik bir kompozisyon oluşturmaktadır. Burada kurgulanan yaşam alanı bugün gezen 
kamusal alanlar için ileride ise şehire eklemlenerek  yeni bir kıyı yapılaşması sağlayacak birimler için bir istasyon (Abarthrosis-
OynarEklem) görevi görmektedir.
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Büşra Gençer - (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Bilal Memiş - (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Rumuz: 71435

Projenin bir yerleşim kurgusu ve sistem oluşturmaması, önerinin tek bir birim olarak kalmış olması sebebiyle 2. eleme turunda 
oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Küresel ısınma dünyamız ve insanlar için günümüzün en büyük problemidir. Ortalama ısı 2 derece arttığın geri dönülmez sonuçları 
olacaktır. Buzulların erimesi deniz seviyesindeki ve altındaki topraklar sular altında kalacak ve insanlar suda yaşama uyum sağlamak 
zorunda kalacaktır. Bu bağlamda Vietnam’ın Halong Körfezi’ndeki halkın suya uyum sağlama şekli olan suda hareket edebilen konut 
birimleri zorunlu hale gelecektir. Ancak bu konut birimlerinin günlük ve ya uzun süreli ihtiyaçlarını karşılamaları için bir istasyon 
gerekmektedir. Abra İstasyonu bu suda özgürce hareket edebilen konut birimleri için bir durak, dinlenme ve ihtiyaçlarını giderme 
merkezi olacaktır.  8 katlı birimde yeşil ve sosyal alanlar, sağlık, konaklama ve sığınma birimleri, ticaret, ofis ve yönetim alanları, 
rüzgar, su ve güneş enerji sistemleri, geri dönüşüm alanları bulunmaktadır. Açılır kapanır iskele sistemi ile hem konutlar için durak 
olacak hem de doğal afetlerde kapanarak tam korumaları bir sığınak olacaktır. Çoğaltılabilir, her iklim koşuluna uygun olan bu 
sistem dünya üzerinde su olan her alanda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Muhammet  Mustafa Kabakçı - (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Onur Güngörmüş - (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Rumuz: 46035

Projede yer alan program öğelerinin alternatif yaşamla ilişkisi olmaması, suyla ilişkinin yeterli kurulamaması ve anıtsal çözümleri 
sebebiyle 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Nüfusun önlenemez artışı ile birlikte neredeyse toprak alanlarının kalmadığı,yeşilin tükenmekte olduğu şehirlerde ,aşırı betonlaşmayla 
küresel ısınmanın etkilerini daha ciddi şekilde hisseder olduk. Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul da maruz kaldığımız dolu yağışı 
ve sel ile bu etkilerin ne denli vahim ve büyük bir doğa tahribatının sinyali olduğunu gözlemlemiş olduk.Bunun sonucunda yeşil 
alanların arttırılmasını tasarımımızın çıkış noktası olarak dert edindik.
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Gökhan Yarar - (TED Üniversitesi)

Rumuz: 14237

Proje, mimari tavrını yeterince inceltemediği düşünülerek 2. eleme turunda oybirliğiyle elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

YARIŞMACI RAPORU

Antakya şehri milattan önceye dayanan köklü tarihi ve yüzyıllar boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetler sayesinde çok 
yoğun ve  karmaşık bir kültürel temele sahiptir. Farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı yaşam biçimlerini bir arada barındıran bu 
şehir bunların da etkisiyle yoğun ve girift bir şehir dokusuna sahiptir.  Çıkmaz sokakları, avlulu evleri, tarihi ve kültürel dokusuyla 
birlikte  şehir farklı yaşam biçimleri ve bununla birlikte farklı mekan deneyimleri için fırsat sunmaktadır. Kentin ızgara sokak 
sistemi ile biçimlenen kentsel doku çeşitli mekansal ve kültürel değerler oluşturmaktadır.  Asi nehri de kentin ana akslarını, 
dokusunu takip edebilmemizi sağlayan önemli elemanlardan birisi. Ancak kentin dokusundaki bu mekansal değerlere katkısı bu 
bağlamda tartışılabilir bir durumdadır. Bu temelden yola çıkarak projenin de suyla ilişki beklentisini göz önünde bulundurarak 
nehrin kentin sosyal ve kültürel dokusuna kazandırılması ve bununla birlikte halihazırda bulunan yaşam algısına bir alternatif 
getirmesi amaçlanmıştır.

Projenin temelini oluşturan nehirin kent dokusuna ve yaşamına kazandırılması fikrinden yola çıkılarak nehrin çevresinde bulunan 
tarihi yapılar, önemli sokak ve akslar, kamusal yapılar, meydanlar, yapıların tipolojisi analiz edilmiş ve bunların su üzerine yansıması 
üzerinde düşünülmüştür. Kentin genelini oluşturan avlulu evlerin tipolojisinden yola çıkılarak avlunun sosyal hayata katkıları ve su 
üzerinde oluşturulan alternatifinin üzerinde çalışılmıştır. Bu avlular üzerinde çeşitli aktivite tanımları yapılarak su ile olan ilişkileri 
çeşitlendirilmiştir.
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1. ELEME

İlk elemede şartnamede belirtilen koşullara tam karşılık vermediği veya beklenen olgunluğa erişmediği gerekçesiyle, yarışmaya 
katılan toplam 86 projenin 42’si elenmiştir. Mavi seperatörlü sayfalarda yer alan toplam 42 proje 1. turda elenmiştir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
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Rüya Duvarcı - (Gazi Üniversitesi)

Ece Erdim - (Gazi Üniversitesi)

Rumuz: 20913

YARIŞMACI RAPORU

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu kullanıp, kirletip, ondan alıp geri vermemiştir. Popülasyonun 
artmasıyla bu sorun iyice artmış, kullanılabilir doğal kaynaklar azalmıştır. İnsanların davranışları değişmezse bu sorunlar artarak 
devam edecektir. Davranışları değiştirebilmek için, düşünceleri, yaşayış şekillerini değiştirmek gerekir. Mimarlık, yalnızca mekanları 
değil, insanların yaşayışlarını da tanımlayabilir. 

Bu durum tasarımımızı şekillendirmiş, ona yalnızca su üzerinde bir yerleşke olmanın ötesinde, içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını 
karşılayan, çevreyle etkileşim içinde, sürdürülebilir, bilinçli bir kimlik kazandırmıştır.

Not: Yarışma katılım zarfında belirtilen 20913 numaralı rumuz bilgisi esas alınmıştır. “9” ve “1” rakamları yer değiştirilerek 
yazılmıştır.
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Kübra Gülhan - (Erciyes Üniversitesi)

Dilara Kayapınar - (Erciyes Üniversitesi)

Rumuz: 01235

YARIŞMACI RAPORU

‘Vanessa’ yani Latincedeki manasıyla ‘nehir üzerindeki şehir ‘ Avanos’un ilk çağlardaki adı idi. Kızılırmak kenarına konumlanmış 
Avanos ( Vanessa) m.ö 3000 yıllara kadar uzanan derin tarihi, kültürel çeşitliliği, bağlamla adeta bir bütün olmuş yapı teknikleri, el 
sanatları ve daha birçok kavramı günümüze kadar ulaştıran bir şehirdir. Bağlam ve kültürün bu anlamlı kaynaşması projemizin ana 
fikrinin dayandığı etmenlerden biridir.

Avanos gibi kültürel mirasın bu kadar zengin olduğu bir bölgede, insanların, bağlamı bağlam yapan şeye ( yani kültür dediğimiz 
olgunun miraslarına) odaklanmayıp; yalnızca sallanan köprü için buraya gelmeleri bağlamımız konusunda bizi ikna etti. Sallanan 
köprünün yarattığı bu çekimden faydalanarak tasarıma yön verdik.

Avanos bölgesinde hala aktif biçimde varlığını sürdürmekte olan çömlek yapımı, dokumacılık, şarap yapımı gibi birçok geleneksel 
mirasın şehir içinde dağınık bir halde bulunması bizim için bir çıkış noktası oldu ve bu faaliyetleri bir araya toplayabileceğimiz yani 
barındırabileceğimiz bir yapı tasarlamaya karar verdik. İşte bu olgu ve bağlamda bulunan sallanan köprünün yarattığı çekim ana 
fikrin ta kendisidir.

Asma köprünün en önemli özelliği suyun hareketine benzer bir efektle sallanması ve bu durumun insana suyun üzerinde yürüyormuş 
hissi vermesidir. Köprüde var olan bu sallanma durumunu ‘hareketli yüzeyler’ başlığı altında düşündük. Bu da yarışmanın da esas 
konusu olan ‘su’ ve ‘suyla kurulan ilişki’yi yorumlama biçimimizdi. 

‘Hareketli yüzeyler’ kavramının böylesine bir kentsel bağlamın da hareketliğine ve kullanıcı çeşitliliğine göre hem soyut hem de 
somut anlamda kullanıcılara hizmet vermesi gerektiğini düşündük. Yaya akslarının doğrusallığını ‘çubuk elemanlar’ ile destekleyip 
bunlara takılan ayarlanabilir yüzeysel elemanlarla ‘kentsel mobilyalar’ oluşturduk. Bu kentsel parçalar yeri geldiğinde gölgelik bir 
alan, ya da bir oturma alanı oluşturuyor. Aslında ‘günlük yaşam’ın sıradan faaliyetlerini su ile kurduğumuz soyut ilişki sayesinde bir 
tasarıma dönüştürdük.
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Feyza Halı - (Gazi Üniversitesi)

Nurullah Mevlüt Kabataş - (Gazi Üniversitesi)

Rumuz: 10628

YARIŞMACI RAPORU

Su kenarında yerleşmiş olan kentler Antik dönemden günümüze kadar su ile iç içe yaşamıştır. Benzer şekilde Karadeniz Bölgesi 
kıyı kentlerinin oluşumu da kent merkezlerinde yer alan geleneksel limanları ve su faktörüyle yaşam tarzını etkilemektedir. Fakat 
2007 yılında yapımı tamamlanmış Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan 542 km’lik 6 şeritli dev otoyol, yapımından bitimine kadar tüm 
tabiata zarar vermiş ve tüm Karadeniz’i boydan boya katlederek kentin ve kentlinin suyla olan ilişkisini koparmıştır. Bu bağlamda, 
günümüzde Karadeniz kentlerinin kıyı kenti kimliğini yitirmesine sebep olan bu otoyol bir sorun olarak ele alınmış ve yarışmanın 
öne çıkardığı suda yaşam konseptine de uygun olarak sahille kopuk ilişkide yaşantı sürme eğilimi sorunsallaştırılmıştır. Giresun 
kentine, önerilen tasarımda, yukarıda belirtilen sorunsallara çözüm aranması ve su üstünde kurgulanacak olan yerleşimin yeni 
bir ilişkilenme biçimiyle yorumlanması denenmiştir. Kıyı ile kır arasında sıkışmış kent dokusunun rehabilitasyonunu sağlamak ve 
kentlinin suyla olan birlikteliğini yeniden canlandırmak esas amaç olarak öngörülmüştür.
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Merve Acar - (Başkent Üniversitesi)

Rumuz: 36017

YARIŞMACI RAPORU

Suyun üzerinde yer alacak yapının kullanım amacının kütüphane olmasına karar verilmiştir.. Wallace J. Nichols’un suyun neden 
insan sağlığı ve psikolojisine iyi geldiğini anlattığı kitabı “Blue Mind” da belirttiği üzere su bedenimizi tamamen sardığından ana 
odaklanmayı kolaylaştırır. Tasarımda suyun insan psikolojisi üzerindeki bu etkisi kullanıcıların suyla ilişki kurdukları, odaklanmayı 
güçlendirmeyi hedefleyen bir okuma deneyimi kurgulamak için kullanılmıştır.

Kütüphanenin hareketli olması düşünülmüştür. Böylelikle farklı plaj  veya sahil köylerini ziyaret edebilecek, kitap okuma alışkanlığının 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.

Yapının bir bölümü tamamıyla suyun altında kalacak şekilde konumlandırılmış, odaklanmaya deneyimi güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Cephe tamamen açılabilir olarak tasarlanmış, güneş panelleriyle kaplanmış açıldığında güneş panellerinin çalışır duruma gelmesi 
düşünülmüştür. 



211



212



213



214

Abdulkadir Eren - (Gebze Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 73519

YARIŞMACI RAPORU

Şehir hayatından uzak Sapanca Gölü üzerine kurulmuş olan ıssız adam barınağı gürültü ve kalabalıktan sıkılmış,doğayla iç içe olmak 
isteyen ıssız bir adam için tasarlanmıştır.Tasarımında ki asıl hedef kıyıyla bütünleşebilmektir.Projeyle birlikte kara ve deniz arasında 
geçiş sağlanmış bir diğer değişle “kıyıyla buluşma” sağlanmıştır.Tasarım ıssız adama en iyi imkanı sağlayacak şekilde 4 bölüme(
uyuma,yemek,eğlence,izleme mekanı) ayrılmıştır.Yapı çerçeve şeklindeki çelik konstrüksiyonlar kullanılarak oluşturulmuştur.Çelik 
çerçevelerin açılıp kapanma özelliği vardır.Üzerlerinde bulunan fotovoltaik hücreler sayesinde güneş enerjisini kullanarak mekanın 
enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir.Tasarımın çevreyle olan ilişkisini arttırabilmek için birçok yerinde açıklıklar bırıkılmıştır.Bu 
boşuklar sayesinde mekanda doğal bir havalandırma oluşturulmuştur.Aynı zamanda güneş ışığından daha fazla yararlanılmak 
istenmiştir.Projeyle birlikte “ıssız adam” ve  “alternatif yaşam” kavramları hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
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Nurullah Ertaş - (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Rumuz: 40218

YARIŞMACI RAPORU

Şehir hayatından uzak Sapanca Gölü üzerine kurulmuş olan ıssız adam barınağı gürültü ve kalabalıktan sıkılmış,doğayla iç içe olmak 
isteyen ıssız bir adam için tasarlanmıştır.Tasarımında ki asıl hedef kıyıyla bütünleşebilmektir.Projeyle birlikte kara ve deniz arasında 
geçiş sağlanmış bir diğer değişle “kıyıyla buluşma” sağlanmıştır.Tasarım ıssız adama en iyi imkanı sağlayacak şekilde 4 bölüme(
uyuma,yemek,eğlence,izleme mekanı) ayrılmıştır.Yapı çerçeve şeklindeki çelik konstrüksiyonlar kullanılarak oluşturulmuştur.Çelik 
çerçevelerin açılıp kapanma özelliği vardır.Üzerlerinde bulunan fotovoltaik hücreler sayesinde güneş enerjisini kullanarak mekanın 
enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir.Tasarımın çevreyle olan ilişkisini arttırabilmek için birçok yerinde açıklıklar bırıkılmıştır.Bu 
boşuklar sayesinde mekanda doğal bir havalandırma oluşturulmuştur.Aynı zamanda güneş ışığından daha fazla yararlanılmak 
istenmiştir.Projeyle birlikte “ıssız adam” ve  “alternatif yaşam” kavramları hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
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Orhan Keleş - (Bozok Üniversitesi)

Rumuz: 30571

YARIŞMACI RAPORU

Gelişen malzeme ve teknikler farklılılaşan ,degişen ütopyalar 
hazırlar ve oluşturur.Ütopyalarda ise degişmeyen önemli 
ve ortak maddeler maddeler vardır.SU-HAVA-TOPRAK gibi 
maddelere ise insanoglu her daim ihtiyaç duyacaktır.Bu 
sebepledir ki;suyu,toragı,havayı korumalıyız.Bulundugumuz 
bölgenin ekolojik özelliklerine saygı duymalıyız.Biz Mimari 
Tasarım Sanatçıları da,tasarımlarımızı bu verileri göz 
önüne alarak yapmalıyız ve Alternatif Yaşam Alanları 
oluşturabilmeliyiz...
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Sümeyye Karakaya - (Sakarya Üniversitesi)

Gülşah Güneş - (Sakarya Üniversitesi)

Rumuz: 37016

YARIŞMACI RAPORU

“Evrende iki sonsuz doğurgan yaratıcı güç vardır. Biri insan, öbürü doğa. İnsan, yaratıcılığını yitirdiği gün, doğa yaratıcılığını bitirdiği 
gün her şey bitecektir.” YAŞAR KEMAL

Su akışkanlığı, sürekli hareketi, sesi, yansımaları, ışıklılığı, renkliliği ve yumuşaklığıyla başka hiçbir şeyin yerini alamayacağı bir 
değerdir.

Deniz ve kara arasındaki değişken, akışkan sınır doğanın farklı biçimlerini, seslerini, hareketlerini içerdiği için sonsuz bir evren ima 
eder. Su canlıdır. İçinde barındırdıklarıyla değdiği noktalarda başlattığı yaşamlarla insana özünü, doğanın bir parçası olduğunu 
hatırlatır.

Su kıyıda başlattığı yaşantı deneyimlenip değiştikçe kente sızmaya, kent içinde boşlukları anlamlandırıp mekanlar oluşturmaya 
başlar. 

Kumkapı, suyun sızdığı kentin oluşturduğu  yaşantının en güzel örneklerindendir.
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Muhammed Ali Temel - (Gazi Üniversitesi)

Sefa Ercan - (Gazi Üniversitesi)

Rumuz: 12864

YARIŞMACI RAPORU

Sular altında kalmış, tüm anılar terkedilmiş, saklı bir cennet, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkan Savaşan/Şanlıurfa, 
çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Proje arazisinde ve çevresinde bulunan yapılar, mağaralar; tarihsel süreç içinde biriktirilen bir ortak bellek, ortak anıları barındırır. 
Ancak köylüler Birecik Barajının açılması sebebiyle, su baskını yüzünden bu saklı cenneti terk etmek zorunda kalmıştır. Sular altında 
bırakılan sadece köylülerin evleri, geçim kaynağı olan bahçeleri değil, orada yaşanılan anıları olmuştur.

Ve bu değerlere saygı duyarak bir tasarım, planlama süreci gerçekleştirilmiştir.
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Semih Bayer - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Canberk Özcan - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Hamdi Aktürk - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Rumuz: 18941

YARIŞMACI RAPORU

Yaşam yalnızca barınma kavramı değildir. Yaşam sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği, gündelik ihtiyaçlara cevap veren, sosyalleşme 
kavramıyla bütünleşen ve sosyal tasarımı oluşturma biçimidir.  Tasarım, gündelik yaşamın tam içinde bulunan ve toplumsal 
sorumluluklar dâhilinde ortaya çıkan konseptle gelişmiştir. Sosyal yaşam tasarımının konusu çevre duyarlılığı; ekolojik, çevreye 
minimum zarar veren ve minimum enerji sarf eden bir proje olması gerektiği düşünülerek, sosyal yaşam- ekoloji- enerji başlıkları 
hareketli modüller ile detaylandırılmıştır. Bu başlıklar belli bölgelerde seçilen temel istasyonlarına bağlanan ve istasyonlar arası 
dönüşümü sağlayan su ile güçlü bir ilişki kuran bir projedir.
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Aysima Yavuz - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İrem Korkmaz - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 4691

YARIŞMACI RAPORU

Tüm itirazlara rağmen Hasankeyf ve beraberinde birçok yerleşim yeri, Ilısu Barajı projesiyle sular altında kalmak üzere. Son haberlere 
göre Hasankeyf yakınlarında dinamit döşeme işlemleri başladı bile. Gayrimeşru yollarla gerçekleştirilen bu baraj karşısında onlarca 
yıl süren sivil mücadeleyi bırakmanın kabullenilemez olduğunu savunan ve mücadeleyi yeni bir boyuta taşımak isteyen bu proje, 
araştırdığı alternatif birliktelik biçimleri ve enerji yöntemleri aracılığıyla “var olarak” mevcut paradigmaya direnmeyi ve cevap 
vermeyi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan endemik canlı türleri için yaşanabilir koşullar sağlamayı ve  göç etmeye mecbur 
bırakılan yerli halka alışık oldukları coğrafyada alternatif yerleşme biçimleri sunmayı amaçlıyor.
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Hilal Baki - (Bozok Üniversitesi)

Mustafa Haki Eraslan - (Bozok Üniversitesi)

Rumuz: 22037

YARIŞMACI RAPORU

Şehir bazen bir fikirdir yalnızca zihinlerde var olan, Simeranya gibi. Bazen güçlü bir duygudur, yüreklerde kuvvetle çarpan aşk 
gibi. Bazen mazidir, yeryüzünden silinmiş fakat rüyalarda yaşamaya devam eden Atlantis gibi. Bazense hiç var olmamıştır dünya 
durdukça bereketli bir tohum gibi insanoğlunun ortak hafızasında serpilmeyi bekler, etkileyici bir ihtimal olarak.
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Atajan Baba - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Hüdayberdi Meretgeldiyev - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 71903

YARIŞMACI RAPORU

‘Su üzerinde yaşam’ konuya yaptığımız öneri projemiz sakaryanın sapanca gölünde Yapılmıştır. Projede minimal olmaya ve basit, 
yalın çözümler üretmeye özen gösterildi projede sapanca ilçesinin geleneği olan kırm çatılar ve tek ailelik villa evlerinden öne çıkarak 
kırma çatı altında tek ailenin barınabildiği 2 alternatif plan önerisi geliştirdik. Önerimizde su altı hayatı ilebirlikte yaşamasını öne 
sürdük. Ekonomik açısıdan önerdiğimiz konut yaşamının ihtiyaçlarını tamamen doğal yönden ve tüketimi en aza indirgemeye 
çalıştık. Kırma çatılarının güney yönünde fotovoltaik paneller kullandık. Bu paneller sayesindedeniz suyunu tatlı su dönüştürdük ve 
panellerin bir kısmı ile sıcak su elde ettik. Diğer bir kısmı da konutun elektik ihtiyacını karşıladık.

Sapanca ilçesi yaz aylarında sıcak olduğu için çatı ve cepheler boyunca devam eden güneş kırıcılar kullandık. Bu güneş kırıcıları 
sapanca ilçesinde bulunan d.g. ahşap ürünlerini kullandık. Catı ve cephe boyunca devam eden bu ahşap güneş kırıcılar çatının 
ısınmasını engelliyor ve sapanca gölünün yeşil siluyetini koruyor. Bazı kısımlarda hareket eden ahşap güneş kırıcıları sayesinde kış 
aylarında soğuktan korumaktadır.

Açık hava sinema etkinlik biriminde de su altı yaşamı ilebirlikte sürdürmesini sağladık. Bodrum katında açık sergi birimi, giriş 
katında açık sinema ve 1. Katında seyir terası bölümlerini ürettik. Kullanıcılar seyir terası katında sapanca silüyetini ve manzarasını 
seyir edebilmektedirler. Engelli ulaşımını göze alarak katlar arası bağlantılarında rampalar kullandık. Rampaya bağlı olan 1. Kata 
kadar yükselen etkinlik duvarında her katında günlük programlar tanıtımları sergilenmektedir : giriş katında günün sinema 
programı sergilenir. Kullanıcının 1. Katta  çıktığı sırasında ise sapanca ilçesinin tarihi ve kültürünü anlatan paftalar sergilenir. 
Kullanıcının bodrum katına inen kısmında ise duvar boyunca sergilenmekte olan ve yakında sergilenecek olan sanat birimlerinin 
tanıtımı sergilenir.

Açık hava sinema etkinlik birimi gündüzleri su oyunları , yüzme gibi etkinlikler yapılır, akşamları ise kullanıcılar sinemaya katılırlar. 
Kullanıcıların sinema  izledikleri sırasında suya ayağını uzadıp izleyebileceklerdir.
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Aytekin Erten - (Nişantaşı Üniversitesi)

Muhammet Furkan Cicarali - (Marmara Üniversitesi)

Rumuz: 30618

YARIŞMACI RAPORU

Günümüz dünyasında artan insan nüfusu ve doğal kaynakların azalması ile birlikte yeni yerleşim alanları araştırmak ve alternatif 
enerji kaynakları üretmek kilit bir konu haline gelmiştir. Geçmişten günümüze toprak ve enerji sahibi olabilmek bir çok savaş ve 
gerilimin ana kaynağı olmuştur. Yaşadığımız gezegenin yaklaşık 80% ini sular oluşturmaktadır , belki de artık ana karadan ayrılarak 
su üzerinde alternatif yaşam alanı ve enerji kaynakları oluşturmak dünyadaki kaos ortamını bir süreliğine azaltıp, dünyaya barış 
ve mutluluğu getirecektir. Doğa kendi içinde koyduğu kuralları ile binlerce yıl ayakta kalmıştır, bu da bize gösteriyorki kuracağımız 
yahut planladığımız yaşam alanlarında bizim için en büyük ilham kaynağı doga olmalıdır. Bu sebeple adamızı oluştururken doğadan 
esinlenerek lotus çiçeğinin yapısını ve hikayesini projemizin ana eksenine yerleştirdik. Lotus çiçeği su üzerinde kalmasını sağlayan 
özel bir statiğe sahiptir bu sebeple bizde yerleşim alanımızı lotus çiçeğine benzeterek tasarladık. Bununla birlikte lotus çiçeğini 
suyun üstünde tutan neden ise güneştir, güneş onun için hayat demektir çünkü güneş olmazsa hayata tutunabilmek için herhangi 
bir enerji üretemez. Bizde lotus çiçeği gibi enerjimizi güneşten alarak adanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten karşılamayı amaç 
edindik. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve eko tasarımın birleşimi ile oluşan Lotus Effect projesi ile sadece alternatif yaşam alanı 
değil aynı zamanda alternatif bir hayat planlıyoruz.
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Zeynep Sena Akdemir - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Demet Coşkun - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Saliha Oflaz - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Rumuz: 15247

YARIŞMACI RAPORU

2020 yılı Olimpiyat oyunları ev sahibi Japonya’nın olimpiyatlar için verdiği mesaj

“PEACE !” “BARIŞ !”

Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da  modernliğin getirdiği  popüler hastalık olan depresyon intihar olaylarının her geçen gün  
artmasına neden olmaktadır.  Bunun başlıca sebebi insanların metropol hayatında doğadan ve diğer insanlardan kopuk yaşaması, iş 
hayatının getirdiği hız ve stres ve bunun sonucu  insanların yalnızlaşıp dünyadan uzaklaşması olarak  görülmüştür.Bu sebeple 2020 
olimpiyatlarının verdiği barış mesajı doğrultusunda insanları sosyal hayata tekrar kazandırmak amaçlanarak ‘Toplumsal Terapi 
Merkezi’ yerleşimi düşünülmüştür.
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Dilşad Kurdak - (Yaşar Üniversitesi)

Rumuz: 20135

YARIŞMACI RAPORU

Kara üzerinde yerleşim, alan ihtiyacı doğmadığı sürece yapılaşma için öncelikli bağlam olagelmiştir. Bağlamın su olarak belirlendiği 
projelerde bağlam seçimindeki temel neden kara alanlarının içinde bulunduğu hızlı tüketimdir. Projede temel tasarım hedefi güçlü 
bir sosyalleşme mekanı olan meydan fikrini su bağlamana taşımaktır. Bunu yaparken tasarım kurgusu kent ile deniz arasındaki 
gözle görülmeyen bir sınır olan kıyı şeridi hattının sınır etkisini kırmak ve meydan hissiyatını suyla bağı kesilmeden vermek üzerine 
çalışmıştır. Tüm strüktür kurulum kolaylığı ve formun sağladığı alternatif oluşumlardan dolayı belirlenen yapısal birimlerden 
meydana gelmiştir. Meydanlaşmanın yanı sıra bireyselliğe ve yeşil alana saygı önemsenerek çözümler üretilmiştir.
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Ömer Enes Başaran - (Mersin Üniversitesi)

Abdulkadir Karadağ - (Mersin Üniversitesi)

Ümit Basuk - (Mersin Üniversitesi)

Abdurrahim Pervane - (Mersin Üniversitesi)

Rumuz: 175233

YARIŞMACI RAPORU

Yeşil alanının azınlıkta olduğu bir kompleks düşünmek sürdürülebilirlik açısından pek tutarlı değil. Bu noktada yaptığımız komplekste 
yeşil alanın konaklama alanından daha yoğun olmasını sağladık buradan doğan ortak kulanım alanlarını da AHŞAP kulandık. yeşil 
alanın suda kalan   kısmında su arıtma mekanizmaları ve dalga enerjisini elektrik enerjisine çevire bilen hidroelektrik mekanizmaları 
entegresi ile sürdürülebilirlik tezimizi güçlendirdik. Yaptığımızkomplekste konaklama alanlarının birbirini; sınırlamaması ve 
manzaraya engel olmaması günümüz metropollerini eleştirdiğimiz bir noktadır.  Özelikle yeşil alanların olmayışı ve ortak   alanların 
sadece alışveriş merkezleri olması büyük bir tahribattır.

ATLANTIS her bir evin ayrıca ADA işlevi görmesi parça bütün ilişkisini daha da güçlendirmek için yapılmış bir alternatiftir.Konaklama 
birimleri su altındaki yaşamı gözlemlemek için -1 katını inşa ettik, burada seyir terazi mantığı ile sualtı canlılarını, onların habitatına 
zarar vermeksizin gözlem şansı kazanmış oluyoruz. Komplekslerin özelikle kendilerine yetmesi için hidroelektrik sistemleri ve hava 
yastıklarıyla güçlendirilmiştir. Konaklama birimleri istenildi mi yerleri değiştirilebilir farklı bir iskeleye bağlanıla bilir bu da alternatif 
formlar üretmek için izlediğimiz yol. Komplekste yaşayan insanların güvenliğini her kolda bulunan güvenlik kulübelerinden 
sağlanmaktadır. Güvenlik kulübeleri dahil her mekana hem kara hem su yoluyla ulaşım rahatlık ile sağlanmaktadır. Tabi ulaşımın 
bir başka kolu olan hava ulaşımı, ortak kullanılan iki helikopter ile sağlanmaktadır. insanların gıda-giyim-vb ihtiyaçlarının sağlanması 
için bir alışveriş merkezi bulunmaktadır.
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Kerem Düzenli - (Gebze Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 52340

YARIŞMACI RAPORU

Günümüzde sanayi ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak değişen yaşam koşulları insanları belli bir alanda toplanmaya , yani 
günümüzdeki büyük şehirleri oluşturmaya teşvik etmiştir . Bu akım o denli güçlenmiştir ki çoğu insan şehir hayatı dışında bir 
hayatın var olabileceğini dahi düşünmemeye başlamıştır.

Şehirdeki yapıların yapaylığının aksine , Sapanca Gölü’nün kıyısına kurulması düşünülmüş bu alan hem çevresindeki doğal 
çevresiyle olan ilişkisi yönüyle hem de şehir hayatından uzak , doğanın tüm güzelliklerini deneyimlemek isteyen birinin bu ihtiyacını 
karşılayabilecek potansiyeli bünyesinde barındırmasıyla şehrin yapaylığından ayrılır . İçerisinde barınacak insana geride bıraktığı 
tüm şeyleri sorgulama imkanı sunar.
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Merve Dilan Balan - (Toros Üniversitesi)

Mehmet Barış Gözen - (Toros Üniversitesi)

Merve Revşen Enterili - (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Rumuz: 28017

YARIŞMACI RAPORU

Su,hayatın akışında önemli bir rol oynarken aynı zamanda insanlar için dinginlik,refah ve huzur kaynağıdır. Su,artan nüfus ve gelişen 
teknolojiyle birlikte yer arayışı içerisinde olan insanoğluna yaşam alanı alternatifi sağlamaktadır.

Savaş, bireylerin göç etmesine sebep olan insani bir felakettir.Buna maruz kalanlar mülteci olup,farklı ülkelerde psikolojik ve fiziksel 
sorunlarla baş edip,yaşama savaşı vermektedirler.

Bunlara karşılık,mültecilerin yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri, yaşama adapte olabilmeleri ve geçim kaynağı edinebilmeleri 
amacıyla bir psikolojik destek merkezi ve merkeze bağlı adalar ile yaşama birimleri oluşturuldu.Geçim kaynakları (sera,balıkçılık) 
eklendi.Dalga ve rüzgar enerjisiyle kendi enerjisini üretecek olan adalara,rüzgar türbinleri konumlandırıldı.
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Yunus Salün - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

İrem Üzüm - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 29431

YARIŞMACI RAPORU

Zihnini boşalt, biçimsiz ol.Şekilsiz, su gibi.Suyu bardağa koyarsın bardak oluverir.Suyu şişeye koyarsın şişe oluverir.Demliğe koyarsın 
demlik oluverir.Su hem akabilir, hem gürleyebilir.Su gibi ol dostum.Su yapısı itibariyle sıvıdır ve bir şekli yoktur.İstediği biçime 
girebilir.Ama kimyasal yapısını incelediğimiz de 2 Hidrojen ve 1 Oksijen atomundan oluşmaktadır.

Tasarım kararımızın temeli suyun hem değişken yapısına hem de değişmez yapısına referans vermektedir.Bunun için öncelikle 
su molekülünün kimyasal yapısını indirgediğimizde üçgen şeklini gördük.Su gördüğümüz yapısını birden çok molekülün bir araya 
gelmesiyle kazanır.2 Üçgen formu bir araya getirerek dörtgen şeklini kazanıyoruz.Aynı su moleküllerinde olduğu gibi bizim de 
bu dörtgen modülümüz ana gridal sistemimizi oluşturuyor.Ve suyun kimyasal yapısındaki biçimsellikten gördüğümüz şekilsizliğe 
doğru yol alıyoruz.
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Mehmet Emre Üretmen - (Yaşar Üniversitesi)

Rumuz: 12609

YARIŞMACI RAPORU

Kanyon Yıldızı Projesinin, Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu’nda yer alması önerilmektedir. Bu proje, su üzerinde 
olan bir tatil köyünü kapsamaktadır. Biçim olarak yıldızı andıran bu tatil köyü adını şeklinden almıştır. 

Merkezden uçlara doğru olan yönelim, projenin ana fikrini oluşturmaktadır. Merkezinde bulunan ana bina, çeşitli amaçlara hizmet 
etmektedir. İçerisinde pazar alanı, sağlık odaları, spor salonu ve restoran bulunmaktadır. Konaklama birimlerinde minimalist 
tasarım uygulanmıştır. Her biri ahşaptan yapılıp, küçük hobi bahçeleri bulundurmaktadır. 

Tatil köyü, elektriğini güneş panellerinden üretip dışarıya olan bağımlılığını azaltmıştır. Yapılarda kullanılan ahşap ve yeşil çatı 
çevreye verilen zararı minimuma indirmiştir. Projede rampa kullanılarak engellilerin rahatça kullanabileceği alanlar yaratılmıştır.
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Muhammed Alparslan Türkmenoğlu - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

İrem Bozduğan - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 02194

YARIŞMACI RAPORU

‘’Su’’ ve  ‘’İnsan’’ özgür ve dinamiktir. Öznesi insan olan ve su üzerinde kurulacak olan yaşamda dinamik ve özgür olmalıdır 
düşüncesiyle hareket eden bir yapıda karar kılındı. Burada amaçlanan nokta gündelik hayat devam ederken hareket halinde olmak 
ve farklı deneyimler yaşamaktır.

Bu yapının belirlenmiş bir tema (eğitim, fotoğrafçılık, astronomi, iş vb.) doğrultusunda ve temaya uygun bir başlangıç noktasından 
bitiş noktasına kadar hareket eden bir kamp olması düşünüldü.

Kampta kullanıcıların konaklama ihtiyacını karşılayacak yapılar, atölye ve derslikler, sergi mekânları, yemekhane,  uygun iklim 
koşularında çadırlarını kurabilecekleri alanlar, kamp sahili, etkinlik meydanı, yeşil alanlar, yürüyüş yolu, ekilebilen alanlar, giriş ve 
yönetim hareket merkezi, teknik hacimler olması düşünüldü.

Yapı hedeflenen noktaya ulaşıp karaya yanaştığında sergi, çadır alanları, etkinlik meydanı ve kamp sahilinin kamusal kullanıma 
açılması düşünüldü.

Yapının mümkün olduğunca sürdürülebilir olması amaçlandı. Bu doğrultu yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıldı.(bioyakıt, 
güneş enerjisi vb.) Bunun dışında yapının sürdürülebilirliğini artırmak için kullanıcılardan ücret talep etmek yerine iş gücü ve bilgi 
birikimlerinden faydalanması amaçlandı. İş gücü, yapının ekilebilir alanlarını ekimi – hasadı ve kamp için yapılan ön hazırlıklara 
yardım edilmesi olarak düşünüldü.  Bilgi birikimlerinden ise eğitim faaliyetleri sırasında faydalanması amaçlandı.

Yapı malzemesi olaraksa geri dönüştürülmüş ve yaşam standartlarına uygun hale getirilmiş deniz taşımacılığının yegâne aracı 
konteynerler kullanıldı. Kamusal mekânlarda 12 metrelik, konaklama mekânlarında ise 6 metrelik konteynerler kullanıldı.
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Zana Usta - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 16574

YARIŞMACI RAPORU

Yüzyılların getirdiği tarihi süreç hem toplumları hem de buna bağlı olarak mimari yapıları değiştirmiş, geliştirmiş ve alternatif 
yaşam alanları arayışına başlanmıştır. Bu alternatiflerin başında kara yerleşimi bir diğeride su yerleşimidir. Su hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası olmakla birlikte gelmiş geçmiş bütün uygarlıklar suyun olduğu yerlere yakın veya çevresinde     yerleşim yerleri       
kurmuşlardır. Tarihi araştırmaların bize gösterdiği üzere ya deniz ya nehir ya da göl kıyılarında kurulan bu kentler  bereketli  
topraklara sahip oldukların için yaşamsal üç unsuru(besin, su ve barınak) da bulundurduklarından uygarlığın daha uzun soluklu 
olduğu bilinmektedir. İlk yerleşimlere ev sahipliği yapan izmir kıyıları bu proje için mükemmel bir tarihsel bağlam oluşturmaktadır. 
Bu yapıyı kendi kendine yetebilen, kendi enerjisini üretebilen ve dış toplumlarlada ilişki içersinde olan küçük bir şehir olarak 
nitelendirebiliriz.
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Aziz Döner - (Uludağ Üniversitesi)

Rumuz: 19046

YARIŞMACI RAPORU

ALTENATİF MEKAN YERİNE ALTENATİF DÜZEN KAVRAMI
Mudanyanın yoğunluğu yerleşime izin vermemektedir. Bu yüzden Yerleşim Kavramı Su öğesi ile birlikte değerlendirilerek Transfer 
noktasını da içerisinde barındıran gelecek nesile yönelik TOTAL Mekan anlayışı ile çalışan Yapılardan oluşmaktadır. Gelecek nesile 
yönelik bu mekan anlayışı ANDROMEDA kavramı ile bütünleştirilmiştir.

KÖKLÜ GEÇMİŞTEN SONSUZ GELECEĞE ANDROMEDA
Yeni yaşam düzenini ve mekan anlayışını temsil eder. Böylelikle Mudanyanın sahip olduğu köklü geçmişin izini takip ederek ve 
geliştirerek geleceğe dair en iyi mekan organizasyonunu oluşturmaktır.

GALAKSİ STRÜKTÜRLERİ
Total Mekan anlayışı içerisinde oluşturulan mekanlar Çelik bir iskelet sistem ile  Alüminyum ile bütünleştirilerek kullanılmıştır.
Yapılar rijit bir çerçeve sistem şeklinde çalışmaktadır.
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Şafak Kıray - (İstanbul Arel Üniversitesi)

Rumuz: 49072

YARIŞMACI RAPORU

Bir grup mimarın şehrin getirdiği sosyal,ekonomik ve siyasi çöküntüden bıkıp alternatif bir yerleşim tasarlamasına ve bu 
tasarımlarını halka açıklayarak Habitat-U1 adında bir kooperatif kurarlar.Böylece ‘’BİR YAŞAM ÜTOPYASI’’ gerçekleşmeye başlar. Gün 
geçtikçe sosyal,ekonomik ve siyasi etmenlerden dolayı yaşanmaz bir hal alan kentlerimizi madem kurtaramıyoruz. O zaman yeni bir 
alternatif yerleşim kurmalıyız. Mülkiyet kavramının olmadığı, herkesin günde 6 saat çalışması gerektiği ve bunun karşılığında bir 
ücret beklemediği bir yerleşimdir. Bağımsız bir yerleşim için seçilen alan arası sulardır.Odağını ulaşımın ve kamusal alanın merkezi 
olan su ilişkisi almaktadır.Yerleşim içinde fonksiyonlar yeşil bantlarla ayrılmaktadır.
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Melis Yalınkılıç - (İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi)

Aybike Güngörür - (İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi)

Rumuz: 57391

YARIŞMACI RAPORU

Bu yılki projenin ana teması dâhilinde, projenin öznesi olan yaşam kavramı, günümüz yaşam standartlarını dikkate alarak mihenk 
taşı eğitim, refah seviyesi, sağlık olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda şekillenen projede, İstanbul’un güncel sorunları düşünülerek 
yaşamı idame ettirecek olan neslin, gençlerin, başta sağlıklı, toplumlarına ve kendilerine faydalı bireyler olarak yetişmesi önemli 
bir etken olmuştur. İstanbul’daki ilçelere, problemlerine ve yaşam endekslerine göre projeye, çok eski bir yerleşime sahip olan 
Avcılar uygun bulunmuştur. İnsanın doğal yaşamı göz önüne alınarak tasarlanan bu projede, Türkiye genelindeki gençlerin, 
özellikle kötü şartlarda olanların, rehabilite olup faydalı bireyler haline gelebilecekleri ve eğitim alabilecekleri alternatif bir yerleşme 
oluşturulmuştur.
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Kasım Aşar - (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

Rumuz: 52746

YARIŞMACI RAPORU

“Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır.” Charles Dickens.

Proje alanı Bingöl İlinin Karlıova İlçesinin Peri Çayı Bölgesidir. Bölgenin yüksek bir su potansiyeli olmasına rağmen, özel şirketlerin 
kurmuş olduğu HES barajları ve bölge halkının su bölgelerinden merkezi bölgelere taşınmasıyla bu güzide yer maalesef tehlike 
altındadır.Arka planda bölge halkının tekrardan nehir bölgesine dönüşü konut bağlamında ele alınmıştır.

Tasarım anlamında mevcut olan statik mimariden bağımsız statik ve dinamik iki modülden oluşacak bir tasarımı benimsedim. 
Bu yüzden tasarımımın ismine “Dynamostatic” adını verdim. Mimari programımı 4 kişilik bir aileden yola çıkarak geliştirdim. 
Genel Anlamda; ağır,masif ve tamamen statik bir anlayıştan alternatif olarak hafif ve hem statik hem de dinamik anlayışla yapımı 
tasarladım.
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Ahmet Barış - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Osman Can Bagatır - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rumuz: 17946

YARIŞMACI RAPORU

Su üzerinde alternatif yaşam kurgusunda, mevcut anakara yaşantısına eklemlenecek bir sorun üretme süreciyle projeye başlanmıştır. 
Buna göre kurgulanan proje senaryosunda mevcut yaşantı düzeninin çöküş süreci fragmatik bir dille anlatılarak başta ‘alternatif’ 
olarak önerilecek yaşantının ‘zorunlu’ bir sürecin habercisi olması durumu üstüne gidilmiştir.

Senaryo bu çerçevede tanımlanırken su üzerindeki yaşantıyı ‘belirli’ hale getirecek, yaşantının bağlamını tanımlayacak öğe, ‘batık 
şehir’ olarak seçilmiştir. Batık şehirler su üzerindeki belirsizliği yok ederken mevcut kurgunun da geçmişle kuracağı ilişkiyi tanımlar 
fonksiyondadır. Proje isminin de bu ana fikirle şekillenmesi için SUnken CITY ismini alması önerilmiştir. Tasarım bu kararlar etrafında 
şekillenirken, proje kurgusu yeryüzündeki 10 batık kentin ele alınmasıyla başlar.
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Hilal Kılıç - (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

Rumuz: 12095

YARIŞMACI RAPORU

İstanbul’un en değerli yerlerinden biri olan Haliç’i ve tavşan adalarını kurtarmak adına yaptığım bu çalışmada hem yok ettiğimiz 
hayatlara yeniden can vermek, var olmalarını sağlamak hem de onlarla birlikte bizim de var olabileceğimizi göstermek adına 
bu alternatif yaşam pratiğinde insana değil de hayvana öncelik vermek istedim. Bu hem sürekli tüketim üzerine gittiğimiz son 
zamanlarda bizlere biraz da olsa farkındalık yaratacak hem de yeni neslin “Bu adalara neden tavşan adası deniyor? Hiç tavşan yok 
ki!” sorusunu sormayı engelleyeceğini düşünüyorum.
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Berin Erikci - (MEF Üniversitesi)

Ece Nakışcı - (MEF Üniversitesi)

Rumuz: 91256

YARIŞMACI RAPORU

“Doğa ile kalıcı bir bağ kurarken, nasıl geçici oluruz?” sorusunu tasarımının temeli kabul eden Dalgakıran Evi; suyun üzerinde 
konumlanmasına bağlı olan taşıyıcı sisteminde kazık temel yerine doğaya zarar vermeyen bir yöntem olan yüzer iskele sistemini 
kullanan, mevcut yapılaşma ögesi olan dalgakıranlar yardımıyla kara ile bağlantı kuran, modüler, mevcut yaşam kavramlarının 
aksine kamu ile yapı kullanıcılarını birleştirmek üzerine kurulmuş kolektif bir düzene sahip olan, dalga tribünleri, güneş panelleri, 
tarım alanları, hareketi enerjiye çeviren sistemi gibi doğaya zarar vermeden doğadan yararlanmayı sağlayan birçok sistemi içinde 
barındırıp bu sistemler ile kendi kendine yetebilen, mimari açıdan minimal ancak işlevsel bir tasarıma sahiptir. 
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Melih Gündüz - (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 17284

YARIŞMACI RAPORU

Karalardaki kaynakların tükenmesi yaşam için bir son değil. Kaynakların tükenmesi, aynı hataların yapılmayacağı, insanoğlunun 
yepyeni bir başlangıca adım atacağı yeni bir yaşamın habercisi.

‘Yaşam Ağacı’ böyle bir kıyamet sonrası distopik senaryoyu, insanlık için en olası ütopyaya çevirmeyi hedefliyor. Bunu da aslında 
mevcut kaynaklar ve teknolojilerle hayal edip, aslında uzak olmayan distopyalar kadar yakında da ütopyalar olabileceğini gözler 
önüne sermeye çalışıyor.

Suda bağımsız bir yaşamın en büyük gerekliliğini bir kendi içinde bir dönüşüm sistemi olarak gören ‘Yaşam Ağacı’, kendini 
fonksiyonel bir enerji kulesi üzerinden meşru kılmaya çalışıyor. Bu kule aynı zamanda hem toplulukların yaşam döngüsünü sağlıyor, 
hem yapılar ve sistemler için bir strüktür görevi sağlıyor, hem de mevcudiyetini kendi simgeselliği üzerinden yaratmaya çalışan bir 
obje haline geliyor.
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Şebnem Balım - (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Rumuz: 50261

YARIŞMACI RAPORU

Proje; nüfus nedeniyle artan kıyı kullanımına bağlı olarak, çeşitli faaliyetler için kıyıda yeterli alan bulunamadığı gerekçesiyle 
doldurulan ve doğal dengesi bozulan suya dikkat çeker. İstanbul tarihi yarımada içerisinde, ulaşım, alışveriş ve özellikle rekreasyon 
alanı olarak doldurulan Ahırkapı kıyı hattına, asli kıyı çizgisinin değişiminin en net okunabileceği tarihi Ahırkapı surlarının ve 
fenerinin önüne yerleşen Transform, su ekosistemini bozmadan kentsel alanlar yaratabilecek, aynı zamanda mevcut kıyı kullanımını 
çeşitlendirecek sürdürülebilir, ekonomik çözümler sunan alternatif bir yerleşmenin mümkün olup olmadığı sorgular. Yıl içinde 2 
farklı kullanım senaryosu barındıran Transform, hem biçimsel hem fonksiyonel bir döngü fikrine dayanır.
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Muhammed Salih Ramazanoğlu - (Uludağ Üniversitesi)

Rumuz: 17265

YARIŞMACI RAPORU

2000’li yılların başından itibaren “arap baharı”  hareketlenmesiyle ortadoğu coğrafyasına huzuru getirme adına çeşitli devrimler 
gerçekleşmeye çalışılmıştır. Bu devrimler ülkeler içerisinde bir iç savaş ve kaosa sebebiyet vermiştir . Özellikle son yıllarda suriye iç 
savaşının başlamasıyla yüzbinlerce insan hayatından , evinden ve yurdundan olmuştur .bu durumun yaşanması sivil halkı zorunlu 
göç yapmaya sürüklemiştir  .Avrupa’ya kaçak girme hayaliyle bir çok mülteci deniz yoluyla avrupaya ulaşmayı denemiş fakat bir 
çoğu ölümle sonuçlanmıştır .Bu kaostan en çok etkilenen elbette çocuklar olmuştur. Su üstünde alternatif bir yaşam oluşturmak 
ve çocukların savaştan uzakta hızlıca yerleşebileceği rehabilitasyon alanları oluşturmak hedeflenmiştir.
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Fatma Betül Kotan - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Begüm İşgörür - (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Rumuz: 26350

YARIŞMACI RAPORU

Yüzyıllardır insanlar su üstünde yaşamaktalar. Birçok yöntem kullanan insanlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşamlarına daha 
konforlu devam etmek için farklı yöntemler geliştirdiler. Biz de projemizde bu yöntemlerden birine başvurduk.

Proje yeri için İzmir’in Dikili ilçesi seçildi. Yer seçiminde yerleşimin az olduğu bir alan seçildi.  Proje için barınma ihtiyacını karşılayacak 
olan pansiyon konusu seçildi. Gerekli yönetmeliklerden faydalanılarak bir ihtiyaç programı belirlendi. İhtiyaç programında;

• 3 Adet Çift Kişilik 3 Adet Tek Kişilik Olmak Üzere 6 Adet Oda,
• Giriş + Resepsiyon,
• Lobi,
• Mutfak,
• Personel Soyunma Odası,
• Personel WC,
• WC,
• Oturma Salonu,
• Kahvaltı Salonu,
• Teras + Denize Giriş     bulunmaktadır.
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Asena Yılmaz - (Antalya Bilim Üniversitesi)

İbrahim Şen - (Antalya Bilim Üniversitesi)

Rumuz: 73091

YARIŞMACI RAPORU

Akdeniz/Demre sularında konumlandırılacak olan Akyuva Evleri inşaa edilmek için yüksek arsa fiyatı istememekle birlikte, kentin 
genişlemesi içinde olanak sağlıyor. Su üzeri konumu sayesinde iklim değişikliği ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği deniz 
seviyesi yükselmesinin kötü yanlarından ve sel afetinden etkilenmiyor. İçerdiği sessiz sakin ve huzurlu ortam ve bölgedeki bol 
oksijen, yaşayanlara dört mevsim tatil imkanı da sunuyor. Dışı beyaz ahşap, ön tarafı yarı silindirik camdan oluşan üç katlı bu 
evlerden bölgeye toplamda beş adet yerleştirilecek. Aynı zamanda doğa dostu olan bu yapılarda insanların kendi seraları ve balık 
göletleride mevcut. Loft kat kullanılarak dış mekanın ferahlığı eve de yansıtılmış.
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Deniz Yorulmaz - (Akdeniz Üniversitesi)

Ayşe Karsavurdan - (Akdeniz Üniversitesi)

Rumuz: 82541

YARIŞMACI RAPORU

“Su” TDK’da hidrojen ve oksijenden oluşan sıvı durumunda bulunan renksiz, kokusuz, tatsız madde” açıklamasına karşılık 
gelmektedir. Fakat öznel düşünülürse “su” aslında “yaşam” anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak su ve yaşam sözcüklerinin 
bir bütün olduğundan bahsedilebilir. Peki ya barınmak nedir, inşa edilmiş bir yapıda korunmak, yaşamak olarak tanımlanabilir 
mi? Heidegger “Barınma, her türlü inşa etmenin üzerinde bulunan amaç olacaktır.” demiştir. Bu cümleden yola çıkarak barınma 
ihtiyacını karaya bağlı kalmaksızın su ile harmanlamak, karaya bağlılığı yok etmek tasarımda ana hedef olmuştur.

Tasarım öncelikle insanlara sınırsız eğlence alanları kazandırmak, 1990’larda çocukların sokak aralarında oyun oynadıkları gibi bu kez 
çocukların sokaklar yerine sınırsız su yüzeyini oyun alanı olarak kullanmaları düşünülmüştür. “Binalar yerin ve oturanın özelliklerine 
göre inşa edilir ve içinde bulundukları beşeri ve fiziksel topografya ile şekillenir.” Heidegger’in bu sözünden esinlenerek tasarım için 
topografyanın (suyun) organikliğini çağrışım etkisi güçlü bir form tercih edilmiş ve yapının yeri ile bir bütün olması amaçlanmıştır.  
Şehrin içinde ve yoğun kentleşmenin ortasında kalmış barınma mekanları insanları mutsuz, depresyonik ve karamsar bir hale 
getirmiştir. Bunu önlemek için tasarımda daha bağımsız, ferah, açık ve serbest mekanlar oluşturuldu.

Sonuç olarak bize göre;  Heidegger’in düşüncesi, inşa sürecinin öncesi ve sonrası tamamen kullanıcıya, çevreye bağlı gelişip büyümeli 
ve olgunlaşmalıdır. Kapalı bir kutu bile kullanıcının barınma eylemini karşılayabilir. Ancak insanların bir yaşam standardı vardır ve 
kullanıcılar için estetik ve konfor da işlev kadar çok önemlidir. İnsanların yaşam standartlarından ödün vermeden karaya bağlı 
olmaksızın oluşturulan yeni yaşam alanlarımız, bu tasarımda değişmiştir. Sokaklarda yürümek kavramı yerini, sokaklarda yüzmek 
kavramına bırakmaktadır...
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Gizem Demirhan - (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Rumuz: 94602

YARIŞMACI RAPORU

Suya sınır çekilemez, sözcükler arasına tel örgü gerilemez.
          Feride Çiçekoğlu

‘Kara üzerinde olma durumu’ öznesi insan olan, tümcesi yaşam alanı olan cümleyle sınırlandırmaktadır. Modern hayatın getirdiği 
kendi kapanına sıkışmış sınırları net bir şekilde belli olan alanlara hapsolan insan; kimliksiz yapılaşmanın içinde aidiyetten yoksun, 
kendinden başkasını tanımadan cümlesini noktalandırır. Buna dur demek isteyen yaratıcı insan, artık cümlesini noktalamak 
istemez, yeni arayışlara girer. Bu arayış onun için zordur, yeryüzünde göçebileceği yer kalmamıştır. Alternatif yollar arayan yaratıcı 
insan, suyun üzerini keşfeder. Bu onun için yeni bir başlagıçtır. Düşleri onu, ana rahmine düştüğü o ilk ana götürür, evet artık 
düşlemeye, arzulamaya başlar.
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342

Merve Durusan - (Uludağ Üniversitesi)

Çağıl Göymen - (Uludağ Üniversitesi)

Rumuz: 24680

YARIŞMACI RAPORU

Tasarımın çıkış noktası olarak Mudanya’nın denize açılan sokaklarını aldık. Bölgenin sahip olduğu sosyal ve ekonomik fonksiyonları 
belirledik. Bunlara bölgenin ihtiyaçlarını da karşılayacak olanları ekleyip bir program oluşturduk.

Aynı yol aracılığıyla farklı amaçlar barındırarak gelen insanlara programın ayrıldığı 3 farklı kota göre 3 farklı yol aracılığıyla 
oryantasyon sağladık.

Program kapsamında belirlediğimiz 3 fonksiyonu sahip oldukları sirkülasyon ve etkileşim yoğunluklarını göz önüne alarak su 
hareketi ile en uyumlu olacakları kotlara yerleştirdik. Bu sayede insan hareketleri ve su devinimi arasında bir harmoni oluşturduk. 
Oluşturduğumuz bu harmoniyi bağlama referans veren tasarımsal yaklaşımlar ile desteledik.
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Ahmet Can Kaynak - (Selçuk Üniversitesi)

Rumuz: 95764

YARIŞMACI RAPORU

BAĞLAM
Tasarım başlangıç olarak etrafında su bulunan ve suyun bittiği yerde yüksek eğimlerin başladığı yerlerde kullanılabilecek bir tasarım 
fikridir.Yüksek eğimli arazilerde yapılaşmak oldukça zor ve maaliyetli bir iştir.Fakat su düz bir altlık olmuştur.Buda bize yeni arayışlar 
sunmuştur.

TASARIM AŞAMASI
Gemiler suyun üzerindeki yapılara en güzel örnektir.Ondan ilham alarak yapılan tasarımda başlangıç olarak içi hava dolu olan geniş 
tüpler kullanıldı.Yapı dalgalardan zarar görüp sallanmasını engellemek için   gemilerdeki demirler gibi çelik sistemler kullanılarak 
sabirlendi. Sabit duran tüplerin üzerine taban bloğu oturtuldu.Taban bloğunun üstüne ise en çok iki katlı yapılar oturtuldu. 
                      
TASARIM KARARLARI
Tasarım bir mahalle şeklinde tasarlanmıştır.En yüksek iki katlı yapılardır.Tasarım ortadan dağılan gridal bir sisteme sahiptir.
Köşelerde   konutlar ortada sosyal alan bulunmaktadır. 

AVLULU KONUT SİSTEMİ
Mahallenin birbirlerine olan geçişleri ve bu geçişlerle birlikte omurga fiziki karakterinin değişmesiyle birlikte donatılar ihtiyaç 
doğrultusunda form değişikliğiyle tekrar tekrar kurgulanabilir. Yapı adalarında avlulu sistem karşılaşma, sosyalleşme ve etkinlik 
alanı olarak çalışan bir yarı özel açık alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksek mimari öğelerinden biri olan ‘avlu’, total bir 
mekan anlayışıyla yorumlanmış ve komşuluk ilişkilerini geliştiren bir karşılaşma arayüzü olarak kurgulanmıştır.
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Işıl Aksu - (Anadolu Üniversitesi)

Baran Can Bağ - (Anadolu Üniversitesi)

Rumuz: 64893

YARIŞMACI RAPORU

Meteorolojik sıcaklık kayıtları ilk olarak  1880 yılı itibariyle kayıt alınmaya başlanmıştır. Bu durum 19yy sonlarındaki endüstri devrimi 
ile aynı zaman dilimini kapsamaktadır. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte sera gazı salınımı da yıllar içinde yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Bunun sonucunda ekolojik sistem zarar görerek başa çıkılamaz bir duruma sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte nüfus 
artışı ,kaynak yetersizliği ve sürdürülebilir olmayan şehirleşme hareketleri canlı yaşamını içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Gelecekte 
kutuplardaki buzulların erimesi ,kıyı kesimlerin tamamen sular altında kalmasına sebep olacaktır. Bu da dünya üzerinde yaşanabilir 
kara parçasını daraltacak ve su kaynaklarını azaltarak başta kutup canlıları olmak üzere bir çok canlı türünü etkileyecektir.
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Ahmet Akbaşlı - (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Rumuz: 91402

YARIŞMACI RAPORU

İlkel toplulukların neolitik devrim ile devlet toplumlarına dönüşmesi, insanlığın toprağa hükmetmesinde büyük etken olmuştur. 
Bu değişimle, toplum refahı için var olan ve refah yok olduğunda saygınlığını yitiren liderler yerine, devlet varlığı ve büyümesi için 
seçilen liderler ortaya çıkmıştır. İlkel toplumlar otonom bir hayat sürerek kendine yeteri kadar çalışırken, devlet toplumları daha 
fazlasını talep etmeye başlamıştır. Devletler büyüme hırsıyla geliştirdiği teknoloji sayesinde; kıtalar keşfetmiş, savaşlar açmış ve 
doğaya büyük zararlar vermiştir.

Proje;
Bu düşünceden yola çıkarak, kara parçasından kaçış ile su üzerine yerleşmeyi devletin zorunluluğunu sorgulayan bir pratik olarak 
kurgulanmıştır. Bu pratikte, özgür ve daha iyi yaşam arayışı için ülkesini terk eden mülteciler, oluşturulacak yapay toplumun birer 
denekleri olacaktır.



355



356



357



358

Dilşatnur Bilir - (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Gülşah Kendircioğlu - (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Rumuz: 12805

YARIŞMACI RAPORU

Adadaki kültürel ve sosyal çeşitlilik içindeki mahalle algısı ve birlikteliği vurgulamak istedik.Cunda adasının yakın çevresi doğal 
manzaralarla çevrilidir.Çevredeki adalar,deniz,orman bizlere mükemmel manzaralar sunarken biz bunu maksimum derecede 
mahallemize ve konutlarımıza yansıtmak istedik.



359



360



361



362






