
BURSA ATATÜRK SPOR SALONU 
ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 
JÜRİ TUTANAĞI 
 
Tarih: 26.12.2020  
Toplantı No: 1  
Toplantı Yeri: Bursa Akademik Odalar Birliği  
 
Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması kapsamında düzenlenen değerlendirme 
çalışmalarına başlamak üzere jüri; asil, yedek, danışman üyeler, raportörler, ve raportör yardımcılarının 
katılımıyla 26 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00’da Bursa Akademik Odalar Birliği Binasında toplantıya 
başlamıştır.  
 

• Kononavirüs pandemisi sürecinde artan vaka sayıları ve risk durumu sebebiyle Asli 
jüri üyelerinden Sevince Bayrak değerlendirme sürecine katılamayacağını bildirmiştir. 
TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ne göre yerine 1.sıra yedek jüri üyesi 
olan Faruk Özgökçe asil jüri üyesi olarak çalışmalara katılmasına karar verilmiştir. 
 

• Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan 
projeleri daha önce görmedikleri ve yarışmacıların kimliklerini bilmedikleri 
hususunda dürüstlük beyanında bulunmuştur. 
 

• Projelerin değerlendirilmesinden önce yapılan toplantıda, raportörlük jüriye 
aşağıdaki raporu sunmuştur: 
 
o Toplamda 114 proje teslim alınmıştır. 
o Tüm rumuzların üzeri kapatılarak gizlilik sağlanmıştır. Jüri çalışması için 
projeler sergiye asılmıştır. 
o Tüm projeler kimlik zarfı teslim etmiştir. 

 
A3 KİTAPÇIK 

• 80 sıra numaralı proje kitapçık teslim etmemiştir. 

• 105 sıra numaralı proje kitapçık teslim etmemiştir 
 
USB 

• 105 sıra numaralı proje USB teslim etmemiştir. 
 
MAKET 

• 100 sıra numaralı proje maket teslim etmemiştir. 
 
 
GEÇ TESLİMLER 

• 102 sıra numaralı projenin şartnamede belirtilen “Projelerin Son Teslim Tarihi 
olan 22 Aralık 2020, saat 19:03’de elden teslim edildi.  

BELGE EKSİKLİKLERİ 

• 27 sıra numaralı proje ekibi “Projelerin Son Teslim Tarihi olan 22 Aralık 2020, 
saat 13:29’de kargoya verildiği ancak alındı makbuzunu 24 Aralık 2020, saat 
13:24’de  raportörlüğün mail adresine ulaştırmıştır. 

• 30 sıra numaralı proje Projelerin Son Teslim Tarihi olan 22 Aralık 2020’den önce 
şartname bedelini idarenin hesap numarasına göndermiş fakat hesap adını hatalı 
girdiği için para iade edilmiş. Durum idare tarafından anlaşıldıktan sonra kendisi ile 



iletişime geçilip 25 Aralık 2020 tarihinde tekrar ödeme yapılması sağlanmıştır. 
 
Jüri yukarıdaki rapora göre; 
 
27,30,80,100,102,105 sıra numaralı projelerin değerlendirmeye alınmasına oy birliği ile karar vermiştir. 
 
 
Jüri şartname ve ihtiyaç programı verileri doğrultusunda : 
 

• Millet Bahçesinin bütünleşik olarak ele alma stratejisi, 

• Reşat Oyal Kültürparkı ile görsel fiziksel ilişki kurma stratejisi, 

• Açık-yarı açık mekan düzenleme stratejileri, 

• Mimari tektonik, 

• Yapı tipolojisine uygun çözümlemeler, 

• Yer ve bağlamla ilişki, 

• Strüktürel tutarlılık, 

• İşlevsel organizasyon ve dolaşım, 

• Şartname ve programa uyum, 

• Teknik çizim yeterliliği ve olgunluğu 
 
değerlendirme kriterleri üzerinden bireysel çalışmalara başlanmıştır 

 
Toplantıyı takiben jüri, saat 10:30 itibariyle 114 projeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır. 
 
1.ELEME                                                                             C          
 
Yarışma şartnamesi ile yarışma alanında açık ve kapalı mekanlara ilişkin istenen kavramsal ve tasarım 
kriterlerini sağlayamayan ve bu doğrultuda yarışmacılardan beklenen şema, kurgu, tasarım, görsel, 
açıklama ve rapor açısından eksiklikleri bulunan ve fikrini bir tasarım bütünlüğü içerisinde ifade 
edemeyen projelerin bu aşamada elenmesine karar verilmiştir. 
 
Jürinin bireysel incelemeleri neticesinde, önerilerin beklenilen düzeye erişememiş olması nedeniyle 1. 
elemede,  5, 73, 92, 105, 107 ve 111 sıra numaralı toplam 6 (altı) adet proje oybirliğiyle elenmiştir. 
 
2.ELEME                                                                             C          
 
Jüri kalan 108 projeyi değerlendirmek üzere 2. elemeye geçmiştir. 
 
2. Elemede 7, 8, 9, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 
104, 106, 108, 109, 110 ve 112 sıra numaralı toplam 58 (elli sekiz) proje elenmiştir. Proje raporları 
aşağıdaki gibidir: 
 
7 SIRA NUMARALI PROJE :  
Arazi yaklaşımı ve kütle ilişkisi zayıf bulunmuştur. Tribün yerleşiminde sıkıntılar bulunmaktadır. 
Topoğrafya verileri doğru kullanılamamıştır. Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki net değildir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
8 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kütle kompozisyonunda oluşan aralığın plan kurgusunda karşılığını bulamaması, araziye yerleşim 
biçimi, geometrik kurgunun net bir karşılığının bulunmaması, topoğrafya ile ilişkisi eleştirilmiştir. 



Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
9 SIRA NUMARALI PROJE : 
Stadyum caddesi, Kültürpark ve Millet Bahçesi bağlantısı  olumlu bulunmuştur. Kütle algısı olumlu 
bulunmuştur ama spor salonlarına giriş problemlidir. Spor hacimlerine geçişin, ana girişi engelleyecek 
şekilde kurgulanması olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (3-2) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. 
DOKGÖZ,H.TÜRKER) 
 
12 SIRA NUMARALI PROJE : 
Topoğrafya verileri doğru kullanılamamıştır. Yapı kütlesi ağır ve ölçeksiz bulunmuştur. Ana caddeden 
kütleye yaklaşım yetersiz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
17 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kütle kompozisyonunun parçalı yapısının bir araya getirilme biçimi olumsuz bulunmuştur. Seyircisi giriş 
ve çıkışının tek bir noktadan önerilmesi,  Millet Bahçesi ile yapının bağlantısı eleştirilmiştir. Spor salonu 
gereğinden fazla ışık almaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
19 SIRA NUMARALI PROJE : 
Stadyum caddesi ile Kültürpark arasında kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur ancak yapının ana 
caddeden ve Millet Bahçesi’nden görünür olmayışı olumsuz bulunmuştur. Kütlelerin bir araya 
gelişindeki rastlantısallık, araziye fala müdahale eden tavrı eleştirilmiştir. Topoğrafya verileri doğru 
kullanılamamıştır. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy F. ÖZGÖKÇE,) 
 
21 SIRA NUMARALI PROJE : 
Tasarımın yer ve bağlama dair bir yorumunun bulunmaması eleştirilmiştir. Yapı ölçeksiz bulunmuştur. 
Planlamada tribünlere erişim sorunu bulunmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
22 SIRA NUMARALI PROJE : 
Topoğrafya verileri doğru kullanılmamıştır. Stadyum caddesinden başlayan spor sokağı kurgusunun 
tasarımın ana öğesi olamaması, Millet Bahçesi açık fuaye kurgusunun ve kütleleri bağlayan örtünün 
abartılı ve işlevsiz tavrı eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
24 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kütle kompozisyonun plan kurgusu doğrultusunda ele alınması sonucu açık, yarı açık ve kapalı alan 
sistematiği oluşturmaması eleştirilmiştir. Projede tribün giriş önerileri eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

 
26 SIRA NUMARALI PROJE : 
Tasarımın tüm fonksiyonları tek bir kütlede toplama çabası olumlu bulunmakla birlikte genel kurgunun 
abartılı olması, yapı dilinin çağdaş mimari pratiklerini yansıtmaması, yaya öncelikli bir ele alış yerine 
protokolün öne çıkarılması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
31 SIRA NUMARALI PROJE : 



Yapının tek bir kütle ile ele alınması ve yüzey kullanım senaryoları olumlu olmasına rağmen 
monümental kütle algısı olumsuz bulunmuştur. Tasarımın, Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki 
eleştirilmiştir. Tribün yerleşiminde sıkıntılar bulunmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (3-2) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. 
DOKGÖZ,F.ÖZGÖKÇE) 
 
32 SIRA NUMARALI PROJE : 
Tasarımın ana kurucu öğesi olan saçağın Millet Bahçesi plan izi üzerinden oluşturulması, yapı girişleri ve 
seyirci ilişkilerini önemsememesi eleştirilmiştir. Seyirci girişleri ile tribüne ulaşım kararları ve tribünleri 
görüş açısı olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
34 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kütle kompozisyonun parçalı tavrının mekana dair karşılığının olmaması, topoğrafya verilerinin doğru 
kullanılmaması, karmaşık cephe kurgusu eleştirilmiştir. Kütle açık alan ilişkisi olumsuz bulunmuştur. 
Kütlenin mekana ve planimetrik kurguya karşılık gelen hareketliliği  rastlantısal ve abartılı bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
35 SIRA NUMARALI PROJE :  
Tasarımın kütle tektoniği, topoğrafya verilerini doğru kullanılmaması eleştirilmiştir. Seyirci, tribün 
ilişkisi olumlu bulunmamıştır. Açık, yarı açık kullanım senaryoları olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 

 
36 SIRA NUMARALI PROJE : 
Genel kütle dilinin ölçeksiz tavrı, kütle kompozisyonun zayıflığı, topoğrafya verilerinin doğru 
kullanılmaması eleştirilmiştir. Islak hacimlerin spor mekanlarına yakınlığı eleştirilmiştir. Stadyum 
caddesine karşı tavrı eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 

 
38 SIRA NUMARALI PROJE : 
Tüm kurguyu toparlayan yapı kabuğunun çatılardan bağımsız olması, tribünlerin iç işleyişinin sorunlu 
olması, zemin kat planının çizimlerinin eksik olması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
39 SIRA NUMARALI PROJE : 
Yapı kütlesinin ağır ve ölçeksiz tavrı,  Stadyum caddesinden kütleye yaklaşımın yetersiz olması, 
topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 

 
41 SIRA NUMARALI PROJE : 
Topoğrafya verileri doğru kullanılmamıştır. Yapının çevre ile kurduğu ilişki eleştirilmiştir. Kütlelerin 
yerleşiminin alan kullanımını olumsuz yönde etkilemesi, yüzme havuzu girişi ve tribünlere ulaşım 
kurgusu olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
44 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kütle tektoniği, salona giriş kurgusu ve iri kütle anlayışı olumsuz bulunmuştur. Üst kat bağlantıları ve 
sporcu izleyici ilişkisi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
47 SIRA NUMARALI PROJE : 



Abartılı kütle kompozisyonu olumsuz bulunmuştur. Topoğrafya verileri doğru kullanılmamıştır. Mimari 
eleman çeşitliliği ve kullanımı abartılı bulunmuştur. Spor salonunun gereğinden fazla ışık alması 
olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
49 SIRA NUMARALI PROJE : 
Kentsel avlu ana fikrinin tek bir platform önerisi ile sunulması olumlu bulunmuş, ancak bu platform ile 
mekan ilişkilerinin doğru kurulmamış oluşu eleştirilmiştir. Platformun seyirci girişlerini organize 
edememesi, işlevsiz kalışı, tribünlerin sahayı görmemesi, spor salonu ve yüzme salonu arasında kalan 
anlamsız boşluklar, avlunun yeterince kullanılmaması eleştirilmiştir.   
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ) 
 
50 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımın yerleşim kararlarında bıraktığı açık alanların ilişkisiz ve işlevsiz olması, kütle 
konumlanmasının alanı ikiye bölen tavrı, yüzme havuzu kütle kompozisyonunun ve yerleşim 
kararlarının spor salonu olan ilişkisi eleştirilmiştir. Açık alan kullanım senaryosu zayıf bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
51 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması, kütle kompozisyonun ağır yapısı, tribün, seyirci ve havuz 
ilişkisi sorunlu bulunmuştur. Yaya sirkülasyon kurgusu, otopark ulaşım kurgusu ve havuz tribünlerinin L 
şeklinde önerilmesi olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
52 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması, spor salonu havuz kütle kompozisyonlarının kararsız 
tavırları, otopark ve sirkülasyon çözümleri, yapı dilindeki abartılı çeşitlenme olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir 
 
53 SIRA NUMARALI PROJE: 
Total hacim yaratan kurgusu ve açık, yarı açık, kapalı hiyerarşisi olumlu bulunmasına rağmen, havuz 
kurgusunda yardımcı mekanların seyir alanında önerilmesi, spor alanlarının çatıdan doğrudan ışık 
alması, tribünlerin olması gerekenden fazla yüksek önerilmesi uygun bulunmamıştır. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ) 
 
54 SIRA NUMARALI PROJE: 
Projenin ışık alma biçimi olumlu olmasına rağmen kütle kompozisyonun alana yerleşimi, açık alan 
kullanım senaryolarındaki eksiklikler, soyunma odalarının sirkülasyon önerisi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
58 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonun ağır tavrı, Millet Bahçesi ile ilişki kuramayan yerleşim biçimi, topoğrafya verilerini 
kullanmaması, açık, yarı açık senaryoları önerememesi, seyirci giriş çıkışlarındaki sorunlar eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
60 SIRA NUMARALI PROJE: 
Spor salonu ve yüzme salonunun kütle kompozisyonlarının ilişkisi, sunum dilinin eksikliği, ölçek ve 
yönelim hataları, zemin kat planlarını bütünleşik çizmemesi eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
61 SIRA NUMARALI PROJE: 



Tasarımın alana yerleşimde yarattığı algı, kütle kompozisyonunun dengesi, açık alan önermelerinin 
kütle ile ilişkisi kuramaması, tribün, seyirci ilişkisi sorunlu bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
62 SIRA NUMARALI PROJE: 
Saçak kurgusu ile tüm kütleyi toparlayan önerme olumlu olmasına rağmen, topoğrafya verilerini doğru 
kullanamaması, üst kattaki platformun Millet Bahçesi ile ilişkisi kuramaması, tribünlere dağılım 
eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
63 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonun kararsız tavrı, açık alan senaryo kurgusu, açık, yarı açık kapalı alan ilişkileri 
olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
64 SIRA NUMARALI PROJE: 
Millet Bahçesi kotundaki terasın seyirci ile ilişki kuramaması, spor salonunun gereğinden fazla ışık 
alması olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy F. ÖZGÖKÇE) 
 
69 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonunun alana yerleşim kararlarında Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki, topoğrafya 
verilerinin doğru kullanılmamış olması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
70 SIRA NUMARALI PROJE: 
Projenin, bağlam anlamında arazi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Açık, yarı açık ve kapalı 
alanların ilişkisi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
72 SIRA NUMARALI PROJE: 
Önerilen kütle ağır bulunmuştur. Yönelim olumlu olmak ile birlikte Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki zayıf 
bulunmuştur. Spor salonu, yaya ilişkisi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
74 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafya verileri doğru kullanılamamıştır. Kütleleri bağlayan avlu ve elemanları yetersiz 
bulunmuştur. Tribün sirkülasyonu olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
75 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması, ayrı kurgulanan kütlelerin zoraki birleşimi eleştirilmiştir. 
Tribün görüş açısı olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
77 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonunun yayılan tavrı, öneri kütlenin ölçeği abartılı bulunmuştur. Topoğrafya verilerinin 
doğru kullanılmaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
78 SIRA NUMARALI PROJE: 



Tribün, seyirci ilişkisi sorunlu bulunmuştur. Önerilen üst örtü işlevsiz bulunmuştur. Kütle 
kompozisyonunun abartılı tavrı ve rastlantısal kurgusu eleştirilmiştir. Topoğrafya verilerinin doğru 
kullanılmaması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
79 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonun ayrıksı tavrı ve tektonik kurgu eleştirilmiştir. Topoğrafya verilerinin doğru 
kullanılmaması, abartılı kütle plastiği, araç ve yaya yolu ilişkisi olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
81 SIRA NUMARALI PROJE: 
Önerilen yapı kabuğunun yer ve bağlam anlamında aykırı tavrı, açık alan kullanımlarının zayıflığı 
eleştirilmiştir. Yapı imgesi ile fonksiyonların ilişkisi zayıf bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
84 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonunun yarattığı anıtsal ölçek, topoğrafya verilerinin doğru kullanılamaması olumsuz 
bulunmuştur. Önerilen yapının açık alanlar ile ilişki kuramaması, yapı kütlesine önerilen girişler 
eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
85 SIRA NUMARALI PROJE: 
Yapının Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Kamusal sokağın planimetrik kurgusu ve 
kütle birleşimleri eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
90 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonun alana dair tavrı, kütleleri bağlayan saçak, önerilen cephe hareketleri zayıf 
bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
91 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafya verileri doğru kullanılmamıştır. Millet Bahçesi ile ilişki kuramaması eleştirilmiştir. Önerilen 
yapının açık alanlar ile doğru ilişki kuramaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
94 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonu,  topoğrafya verilerinin doğru kullanılmamış olması eleştirilmiştir. Yapı 
platformunun yükselerek çevre ile ilişkisini kesmesi olumsuz bulunmuştur. Stadyum caddesi ile 
kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
95 SIRA NUMARALI PROJE: 
Plan çözümlerinin form ile ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Spor salonunun tribün kesiti eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
97 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonu,  topoğrafya verilerinin doğru kullanılmamış olması eleştirilmiştir. Önerilen kütle 
ölçeksiz bulunmuştur. Çevre elemanlarının kütle ile kurduğu ilişki eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
98 SIRA NUMARALI PROJE: 



Topoğrafik verilerin dikkate alınmaması, kütle kompozisyonunun ağır, monümental tavrı, seyirci giriş 
çıkışlarının zorlanması eleştirilmiştir. Tribün, seyirci ilişkisi sorunlu bulunmuştur. Yüzme havuzu 
tribünleri görüş açısı olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
100 SIRA NUMARALI PROJE: 
Topoğrafik verilerin dikkate alınmaması, kütle kompozisyonunu oluşturan yarığın araç sirkülasyonu ile 
bozulması, seyirci giriş çıkışlarındaki organizasyon eksikliği eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
101 SIRA NUMARALI PROJE: 
Projede yeşil alanın çatıda kullanılarak arttırılma çabası olumlu bulunmuş ancak çatı formunun bağlam 
ve zemin ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Seyirci giriş çıkışı ve kamusal kullanım eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
103 SIRA NUMARALI PROJE: 
Millet Bahçesini seyirlik bir alana dönüştüren yeşil tribün kurgusu olumlu görülmesine rağmen, yapı 
kütlesinin ölçeksiz iriliği, yapılaşmanın alt zeminde boşluk içermeyen kapalı tavrı, kamusal kullanım 
senaryolarının sadece çatıda düşünülmesi, yapı kabuğu parçalanmalarının iç mekana dair işlevsel 
kullanımlarla örtüşmemesi eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
104 SIRA NUMARALI PROJE: 
Genel kütle dilinin yer ve bağlam ile ilişkisi, topoğrafya verilerinin doğru kullanılmamış olması, seyirci 
giriş çıkışı ve kamusal kullanım senaryoları eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
106 SIRA NUMARALI PROJE: 
Genel kütle dili zayıf ve ölçeksiz bulunmuştur. Seyirci giriş çıkışı ve kamusal kullanım eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
108 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kamusal kullanım senaryolarının eksikliği eleştirilmiştir. Topoğrafya verileri doğru kullanılamamıştır. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
109 SIRA NUMARALI PROJE: 
Kütle kompozisyonunun yer ve bağlamla ilişkisizliği, topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması, 
yarattığı avlu ile topoğrafya ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Plan kurgusundaki zorlamalar eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
110 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımın araç odaklı olması ve yaya sirkülasyonunun dikkate alınmaması olumsuz bulunmuştur. 
Formun getirdiği simetrik kurgunun plan ve bağlam ile ilişkisiz olması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
112 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Önerilen form ile iç kurgunun örtüşmemesi, kamusal senaryonun ve açık alan ilişkilerinin zayıf olması 
olumsuz bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
Jüri 27 Aralık 2020’de saat 09.00’da 3. Eleme için toplanmak üzere jüri çalışmalarına saat 01.30’da ara 
vermiştir. 



 
 

 
3.ELEME                                                                             C          
 
Jüri 27 Aralık 2020’de saat 09.00’da toplanmıştır. 
Jüri kalan 50 projeyi değerlendirmek üzere 3. elemeye geçmiştir. 
 
3.Elemede  1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 42, 45, 48, 55, 56, 57, 66, 71, 80, 
82, 83, 87, 88, 89, 93, 99, 102, 113 sıra numaralı toplam  35 (otuz beş) proje elenmiştir. Proje raporları 
aşağıdaki gibidir: 
 
 
 
1 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Yalın tasarım kurgusu ile ön plana çıkan tasarımının spor salonu ve yüzme havuzunu bağlayan elemanın 
kütleler ile bir araya geliş problemleri, iki kütle arasında bıraktığı tanımlı boşluğun Millet Bahçesi 
yönünden kullanılamaması, seyirci sirkülasyonlarında yarattığı çözümler eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
2 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesinin devamı niteliğinde yarattığı yeşil alanı geliştirme önermesi olumlu olmakla birlikte, 
kütlelerin yarattığı ikili tavır olumsuzdur. Kesit düzleminde yarattığı tribün kurgusunun kütle 
kompozisyonu ilişkisi, ışık bandının varlığı, otoparkların avluyu bölmesi eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
3 SIRA NUMARALI PROJE:. 
İkili kütle kompozisyonunun yalın tavrı ve bunları bir baza da toplama fikri olumludur. Kütlelerin 
yarattığı  monümental etki, tribün çözümlerinin kütle kompozisyonu ile aykırı tavrı, tribün giriş çıkış ve 
kamusal meydan ile ilişkileri eleştirilmiştir. Kütlelerin rastlantısal olarak yerleşimi, aralarında bıraktığı 
boşluğun kamusal kullanım senaryoları önerememesi eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 

 
10 SIRA NUMARALI PROJE: 
Spor salonu ve yüzme havuzu kütlelerinin Kültür Parka doğru geri çekilerek, ana cadde ile kütle 
arasında yarattığı giriş platformu, bu platformun altında otoparkların çözülmesi olumludur. Bu 
çözümlemede giriş platformunun parçalara ayrılarak oluşturduğu iç bahçeler ve avluların yapı 
kütlelerine erişimi zorlaştırması eleştirilmiştir. Yapı kütlesinin Millet Bahçesi ile ilişkisiz olması, Millet 
Bahçesi’nden yapı kütlesine yaya bağlantılarının dolaylı olması eleştirilmiştir. Sade kütle kompozisyonu, 
ışık alma yönü olumlu olmasına rağmen tasarımın mekanik kalması, taşıyıcı yükünün ağırlığı, tribün 
girişlerinin yetersizliği eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (4-1) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy S. AKKAŞ) 
 
13 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Yapıyı tek bir saçakta toplama fikri olumludur. Ancak saçak altındaki kamusal kullanım senaryoları ve 
dolaşım kurgusu zayıf bulunmuştur. Sporcu fuayesi olumlu bulunmakla birlikte, giriş fuayesinin 
yetersizliği,  Stadyum caddesi tarafından sadece seyirci çıkışının verilmesi, seyirci girişi olarak 
değerlendirilmemesi, havuz seyirci girişlerindeki zorlamalar eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
14 SIRA NUMARALI PROJE:. 



Millet bahçesine yaklaşım olumlu bulunmasına rağmen Kültür Park ile ilişkisinin zayıf kalması 
eleştirilmiştir. Parçalı kütle anlayışını toparlamak adına kurgulanan kentsel örtü fikri olumlu 
bulunmasına rağmen bu fikrin kütleleri organize edememesi, yapıya ana caddeden girişte önerilen 
otopark alanları, topoğrafya verilerinin doğru kullanılamaması, seyirci ve sporcu girişlerinin çakışması, 
kapalı otopark girişi ile seyirci girişinin çakışması olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
15 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesinin yeşil sürekliliğini artırmak adına yapı çatılarının kamusal kullanıma açılma fikri olumlu 
olmasına rağmen, yaya ilişkilerini koordine edememesi, Millet Bahçesi’nden gelen yaya 
sirkülasyonunun Stadyum caddesi ve Kültür Park’ı bağlayan kamusal senaryolar ile desteklenmemesi 
eleştirilmiştir. Otopark çözümü olumlu bulunmakla birlikte Millet Bahçesi’nden sadece sporcu girişi 
alması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
 
18 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Yapının tek bir kütlede çözümü ele alan net tavrı, yapıyı yükselterek zeminde yarattığı kamusal boşluk 
önerisi olumlu olmakla birlikte zemine terk ettiği alanda güçlü kamusal senaryolar önermemesi, bu 
güçlü kamusal boşluğun biteviye yüksekliği, havuz ve spor salonu tribünlerine erişimi sağlayamayan 
tavrı, spor salonu tribünlerine erişim problemleri eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
20 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarıma kimliğini vermeye çalışan strüktür anlayışının kesitlerde yarattığı etki olumlu olmasına 
rağmen, kütlelerin mimari kompozisyon ilişkileri, zemin kat yaya erişimlerinin sınırlı olması, üst kat açık 
alanlarının kamusal senaryolarla ilişkilendirilememesi olumsuz bulunmuştur. Havuz tribünlerine ulaşım, 
yeterli sirkülasyon elemanlarının bulunmaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (3-2) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy S. AKKAŞ, F. 
ÖZGÖKÇE) 
 
25 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Stadyum caddesi ile Kültür Park arasında kurgulanan sokağın Millet Bahçesi ile kurduğu bağlantı 
olumludur. Yüzme havuzunun çatısının Millet Bahçesi ile ilişkisi olumlu bulunurken, spor salonunun 
çatısının ilişkisiz bulunması, tüm yaya girişlerinin sokak üzerinden verilmesinin tribünlere erişimi 
zorlaştıran tavrı, havuzun yönlenmesi ile oluşan geometrinin planimetrik kurguyu olumsuz etkilemesi 
eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
27 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Seyirci girişlerini bir arada toplayan platform önerisi olumlu bulunmakla beraber, serbest platformun 
işlevsel bölünmesindeki tutarsızlıklar, genel kütle kompozisyonunun ağırlığı, platforma çıkışlarda 
yönlendirici eleman olan duvar parçalarının tasarımı eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir..  
 
28 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımın parçalı kütle kurgusu ve bu kurgunun Millet Bahçesi ile olan ilişkisi, oluşturduğu mekânsal 
zenginlik olumlu bulunmuştur. Bu mekânsal zenginliğin Stadyum caddesi tarafında yapılmaması, ana 
caddeye sırtını dönen tavrı eleştirilmiştir. Seyirci giriş çıkışlarının üç boyutlu boşluklar ile örtüşmemesi, 
Millet Bahçesi ile kurduğu sokak ilişkisi, tribünlerin sahayı görememesi olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (3-2) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ, H. 
TÜRKER) 



 
29 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesi’nin devamı niteliğinde yeşil alan sürekliliğinin sağlanması olumlu olmasına rağmen, iç 
bahçelerin kullanışsız kurgusu, arazi kullanımı açısından yüzme havuzunun konumu ve yüzme 
havuzunun ışık almaması olumsuzdur. Salon üst örtülerinin Planimetrik kurgu ile örtüşmemesi, 
tribünlerin ulaşımın dengeli olmayışı ve seyirci saha ilişkisi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
30 SIRA NUMARALI PROJE:.  
Salonların genel mimari dili, yüzme havuzunun yerleşimi ve kütle dili, açık yarı açık alan hiyerarşisi 
olumludur. Kütlelerin Millet bahçesi ile bağlantısı zayıf bulunmuş ve tribünler üzerinden doğrudan ışık 
alması eleştirilmiştir. Otobüs girişi ile Stadyum caddesi girişinin zedelenmesi, kütlelerin oluşturduğu 
ana boşluğun caddeye erişimi, ana yaklaşıma sırtını dönmesi eleştirilmiştir. Spor salonunun batı güneşi 
alması olumsuz bulunmuştur.   
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
 
33 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımın sunum dili ve kütledeki konsolların yarattığı  hafiflik olumlu bulunmuştur. Kütle 
kompozisyonundaki kırılma hareketlerinin Planimetrik kurguda bir karşılığının olmaması, Millet bahçesi 
ile spor salonunun giriş ilişkisinin doğru çözülememesi, havuz cephesinin gömülü kalması eleştirilmiştir. 
Tribün çözümü- seyirci kullanım ilişkisi eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (4-1) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy S. AKKAŞ) 
 
37 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Kütlenin Stadyum caddesinden algısı, yapı gruplarını çerçeveleyen kurgunun açık, yarı açık ve kapalı 
hacimleri bütünleştirme çabası olumlu olmakla birlikte, bu çabanın saçaklaşamaması eleştirilmiştir. 
Millet bahçesi ile bağlantılı yaya erişiminde sorunlar, spor salonunun kesitte yaya girişi ve tribünler ile 
ilişkisi doğru bulunmakta birlikte yüzme havuzunda uygun çözüm yapılamaması eleştirilmiştir. Spor 
salonu ve yüzme havuzu tribünlerinin ortak avlu ile beslenmemesi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
40 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Yapı kütlesinin Millet Bahçesi ve Stadyum Caddesi ile kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur. Girişlerin tek 
fuayede toplanması olumlu karşılanmasına rağmen iki yapı arasında oluşturulan avlunun Millet Bahçesi 
ile ilişkilendirilmemesi, Millet Bahçesi’nden giriş ile koşu rampalarının çakışması olumsuz görülmüştür. 
Bununla birlikte tribün kurgusu anlaşılamamıştır. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
42 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Yapı imgesinin alanda kaybolan tavrı, spor salonu çatısının Millet Bahçesi ile birleşmesi olumlu 
görülmesine rağmen kurgulanan meydan ile açık alan hiyerarşisi açısından Millet Bahçesi ile ilişkisi zayıf 
görülmüştür. Ayrıca bu meydanda sadece sporcu girişlerinin olması eleştirilmiştir. Sunumdaki grafik dili 
ve ifadeleri anlamsız bulunmuştur. Otopark çözümünde çıkmaz sokakların olması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
45 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Kütle kompozisyonunun bellekteki lekeler üzerinden yeniden var olma fikri üzerinden geliştirilen 
tasarımın topoğrafya verilerini kullanamaması, ağır bir kütle kompozisyonuna erişmesi olumsuzdur. 
Havuzun Kültür Park’a açılması olumlu bulunmakla birlikte, tribünlerdeki ulaşım karasızlığı sporcu ve 
seyirci girişlerinin karışıyor olması eleştirilmiştir. Tribünler ile fuaye arasında bir bölücü eleman 



olmaması, bu durumun yaratacağı klimatik sorunlar eleştirilmiştir. Ayrıca seyirci ıslak hacimleri yetersiz 
bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
48 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Parçalı kütle kompozisyonunun saçaklar ile bağlanması, deneyimler ve algılar üzerinden bir kurgu 
yaratmaya çalışması başarılıdır. +8.00 kotundaki yaya bağlantılarının zayıflığı, spor salonunun çok fazla 
doğal ışık alması, üst tribünün sahayı görememesi eleştirilmiştir. Seyircilerin yapıya erişimdeki 
problemler eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir 
 
55 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımda kütleleri toparlayan saçağın Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki, kütle yerleşiminin Kültürpark 
yönünde yarattığı açık alan aktiviteleri, grafik anlatım ve sunum dilindeki başarı beğenilmesine rağmen 
kütle kompozisyonunda spor salonunun baskın tavrı, doğu tribün çözümünün sıkışık olması, kuzey 
tribününe erişim sıkıntıları eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 

 
56 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesi’nin devamı niteliğinde yeşil alanı artırma çabası olumlu olmakla birlikte, Stadyum 
caddesine yapının verdiği cepheden giriş sağlanamaması, yapı kütleleri arasındaki bağlantının zayıf 
olması, çatı kabuk hareketlerinin plan kurgusu ile örtüşmemesi, sporcu-yönetim ile seyirci girişlerinin 
çakışması, topoğrafya verilerinin doğru kullanılmaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
57 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın Millet Bahçesi ile kurduğu bağlantı, havuzun Kültürpark’a bakıyor oluşu, tribünlerin yönü ve 
çözümleri, sporcu ve seyirci girişlerinin alt ve üst kattan ayırarak kurguyu doğru çözüşü olumlu 
bulunmasın rağmen ana caddeden projenin algılanmaması, Kültürpark ile bağlantının yeteri kadar 
olmaması, salonun doğrudan ışık alması, projenin fazla mekanik olması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
66 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın alana yerleşim biçimi ve bu yerleşimin yarattığı ölçekli tavır, kütle kompozisyonunun ara 
mekan yaratma potansiyeli olumludur.  Yapının Kültürpark ile bağlantısının olumlu olmasına rağmen 
Millet Bahçesi ile yaklaşımının servis yolu ile tıkanmış olması, salonun doğrudan ışık alması, sporcu 
girişi ile seyirci girişlerinin çakışıyor olması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
71 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesi seyirci girişleri ve amfilerin kurgusu olumlu olmasına rağmen açık amfilerinin 
potansiyelinin değerlendirilememesi, yapı kabuğundaki hareketin abartılı oluşu, salon yüksekliğinin 
fazla olması olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
80 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın akışkan bir kurgu ile ele alınması, yaratılan pasaj fikri, ve pasajın Stadyum caddesi, Kültür 
Park ve Millet Bahçesi bağını kurma denemeleri olumludur. Açık alan, kapalı alan hiyerarşisi, fuayelerin 
tribünlerle ilişkisi, salon formları ile kütle formunun arasında oluşan gerilim, pasajın ölçeksizliği, tribün 
girişleri olumsuz bulunmuştur.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 



82 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın yalın bir kütle kompozisyonu ile ele alınması olumlu olmasına rağmen, kütlenin kırılma 
hareketlerinin bir senaryoya bağlanmış olmayışı, ortada oluşturduğu fuaye alanının üçüncü boyutta 
kendini hissettirememesi, ortak alandan dağılım senaryosunun yetersiz oluşu eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
83 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın yalın kurgusu, alan kullanım senaryoları ve avlu kullanımı olumlu bulunmasına rağmen 
topografyanın yeterince ele alınmaması, sanat sokağı olarak adlandırılan sokağın ofis ve servis 
birimlerine açılıp sanatsal bir faaliyet içermemesi ve bu öğenin kütlenin Millet Bahçesine ilişkisini 
engellemesi olumsuz bulunmuştur. Spor salonunda kesit hatası ve salon yüzeyinin sağır olması 
eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 

 
87 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın yalın kurgusu, Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki, açık alanlar ile tribünlerin ilişkisi olumlu 
bulunmuştur. Kütlenin Kültürpark ile ilişkisi, Millet Bahçesi’nden spor salonuna girişte sirkülasyon 
çözümünün yetersiz oluşu, havuz tribünlerine ulaşım kurgusu eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (4-1) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ) 
 
88 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın Millet Bahçesi ile birlikte ele alınması, yükseltilerek yeşil alanı artıran tavrı, bu yeşil çatıya 
erişimlerin sağlanması olumlu olmasına rağmen, topoğrafya verilerinin doğru kullanılamaması, yüzeyde 
oluşturduğu ışıklıkların abartılı tavrı ile Millet Bahçesi’nden algısında yarattığı yapı imgesi, spor 
salonunun güneyden ışık alması ve ıslak hacimlerin salona doğrudan açılması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir 
 
89 SIRA NUMARALI PROJE:.  
Tasarımın topografyayı ele alışı, yalın tasarım kurgusu, millet bahçesinin yüzeyini arttırma çabası 
olumlu bulunmasına rağmen tasarımın ana omurgasını oluşturan podyum fikrinin tribün dağılımını 
organize edememesi, millet bahçesi ile ilişkisinin dolaylı oluşu, podyumdan spor salonlarına erişim 
sorunları eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (4-1) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy F. ÖZGÖKÇE) 

 
93 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın meydan, pasaj ve Millet Bahçesi üzerinden kurduğu ilişki olumludur. Kütleleri bağlayan yatay 
platformun Planimetrik kurguda işlevsiz çözümlemeleri, tribün kesitinin çalışmaması ve tribüne 
ulaşımın yetersiz olması eleştirilmiştir. Zemin kat plan çiziminde teknik çizim hataları eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir 
 
99 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın alana yerleşim biçimi, bu yerleşimle birlikte Kültürpark ve Millet Bahçesi ile kurduğu ilişki, 
Kültür Park’a sağladığı geçiş, havuz ve spor salonunu birlikte düşünüyor oluşu, altta oluşturduğu 
meydan olumlu bulunmuştur. Çatıya çıkışın kurgusal olarak işlevsiz kalması, havuz ve spor salonu 
sınırının bir işlevsiz bir duvar ile bölünmüş olması, taşıyıcı sistemdeki konsolun sıkıntılı olması, spor 
salonu tribün kesitinin çok uzun olması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (3-2) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ, S. AKKAŞ) 
 
102 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın Stadyum caddesi Kültür Park bağlantısı için önerdiği omurga, Stadyum caddesini Kültür 
Park’a bağlama çabası,  olumlu bulunmakla birlikte projenin ana yöneliminin ana caddeye değil Kültür 
Park’a doğru oluşu eleştirilmiştir. Yaya dağılımları, seyirci tribün giriş çıkışları olumlu olmasına rağmen, 



üst tribünlerdeki seyircilerin saha ile olan ilişkilerinde kopukluklar olması, ana salonun çatı 
hareketlerindeki tutarsızlık eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oyçokluğu ile (4-1) elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ) 
. 
113 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın Millet Bahçesi’nin devamı niteliğinde mevcut yeşil alan sürekliliği içeren tavrı olumlu 
olmasına rağmen, Kültür Park ile ilişkisi eleştirilmiştir. Yeni oluşturulan zemindeki boşlukların çok 
parçalı ve bağlantısız oluşu, altta oluşturulan sokağa yeterli ışık alamaması eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oybirliği ile (5-0) elenmesine karar verilmiştir. 
 
4.ELEME                                                                             C          
 
Jüri kalan 15 projeyi değerlendirmek üzere 4. elemeye geçmiştir. 
 
4.Elemede  4, 11, 16, 23, 59, 76, 114 sıra numaralı toplam  7 (yedi) proje elenmiştir. Proje raporları 
aşağıdaki gibidir: 
 
4 SIRA NUMARALI PROJE:.  
Tasarımın alanı, topografyayı, açık-yarı açık kullanım alanı içerisinde ele alışı olumludur. Kültürpark, 
Stadyum Caddesi ve Millet Bahçesi arasındaki yürüyüş yolları, etkinlik alanları ve spor alanları yaratarak 
kentliye birçok kullanım senaryosu sunması olumludur. Açık alan organizasyonundaki başarısı kütle 
kompozisyonuna yansımamıştır. Tribünlere dağılımda yarattığı sorunlar eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy K. YAZGAN) 
 
11 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tasarımın alana yerleşimi, iki noktayı tutan tavrı, ve bunu bir kanopi ile bağlayarak tanımladığı avludan 
girişleri alması olumludur.  Bu girişlerin spor salonu ve yüzme havuzu için dolaylı olması, engelli 
erişimine dair senaryo geliştirememiş olması eleştirilmiştir. Yapı kabuğunu saran kanopinin taşıyıcı 
sistem kurgusu ve ölçeği abartılıdır. Basketbol sahasının doğal ışık alması, tribün çözümleri 
eleştirilmiştir.  Projede korunması gereken ağaçlar belirtilmemiştir. Tasarıma göre Atatürk Lisesi 
sınırındaki üç sedir kesilerek yol önerilmiştir. Çınar ve diğer altı serviyi etkileyen bir tasarım yoktur 
ancak yine de belirtilmemiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 
 
16 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Millet Bahçesi’ni seyir haline getiren tavrı, rekreasyon alanının devamı niteliğinde bir kabuk oluşturma 
fikri, bu fikrin uçlara doğru yükselerek spor salonu ve havuz girişlerini tanımlaması olumludur. Tribün iç 
yerleşimi, tribün basketbol potaları ilişkisi, aktivite promenadı ile fuaye ilişkisi, strüktürel zorlamaları, 
beş metre yüksekliğindeki otopark çözümü olumsuzdur.  Havuzun altında otopark çözülmesi 
eleştirilmiştir.  Yüzme havuzu ve spor salonu tribünlerinin çözümleri eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy F. ÖZGÖKÇE) 
 
23 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Topoğrafyanın tasarımın bir parçası haline gelerek, Millet Bahçesi, Kültürpark ve Stadyum Caddesi ile 
bağlayan tavrı olumludur.  Topoğrafyayı şekillendirerek yaya sirkülasyonlarını tarifleyen üst platform ve 
alt platform oluşturan yaklaşımı olumludur. Havuzun Kültürpark’a açılıyor olması olumludur.  Giriş 
platformunu zedeleyen araç yolu, alt platformda yarattığı sporcu ve ziyaretçi girişlerinin çakışması 
olumsuzdur.  Tribün kesitinin yanlış tasarlanması sonucu üst tribünde bulunan kişilerin sahayı net 
görememesi, sahaya batı güneşini alması eleştirilmiştir. Spor salonu tribününün, karşı cephesinde depo 
gibi fonksiyonlar bulundurması anlaşılamamıştır.  
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy D. DOKGÖZ,) 
 



59 SIRA NUMARALI PROJE: 
Tasarımın sunum, grafik ve çizim dili anlamındaki profesyonel tavrı olumludur. Yüzme havuzunun ve 
tribününün Kültürpark ile kurduğu ilişki olumludur. Millet Bahçesi ile birlikte yeşil sürekliliğini 
sağlamaya çalışmak adına çatı peyzajı kullanım senaryoları denemesi olumlu olmasına rağmen yüzme 
havuzu ve spor salonu çatı kullanım senaryolarının aşırı zorlaması, işlevsel bir karşılık ile örtüşmemesi 
olumsuzdur. Parçalı kütle kompozisyonun araziye yerleşimi ve birbirleri ile yan yana gelme dışında 
ilişkilenmemesi, bu kütlelerin Millet Bahçesi’nden, Kültür Park kotuna bağlanmaya çalışan “bağlaç” 
kurgusunun işlevsel bir karşılığının bulunmaması, yüzme havuzunun tribün kotuna erişimi, spor 
salonunun seyirci tuvaletlerinin konumlandırılması eleştirilmiştir.  
Bu nedenlerden dolayı oy çokluğu (4-1) ile elenmesine karar verilmiştir. (Karşı Oy S. AKKAŞ,) 
 
76 SIRA NUMARALI PROJE: 
Millet Bahçesinin devamı niteliğinde tasarlanan yeşil çatılar ve Millet Bahçesinden Kültürpark bağlantı 
yoluna ulaşan kurgu olumlu bulunmuştur. Projenin topoğrafyayı kullanma biçime dair tavrı olumlu 
olmasına rağmen, Millet Bahçesi’ne olan bağlantının noktasal olması,  spor salonu ile bağlantının 
kurulamaması olumsuzdur. Eğimli iki çatı hareketinin ara boşluğunun iki kütleyi birbirine bağlayan 
fuayeyi tanımlama biçimi, yüzme havuzu girişinin tribünlere ulaşma bakımından zayıf kalması, 
strüktürel zorlamalar olumsuzdur. Tribünlerin sahayı görmemesi eleştirilmiştir. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmesine karar verilmiştir. 
 
 
114 SIRA NUMARALI PROJE:. 
Tüm kamusal programın tek bir düzlemde ele alınma çabası, spor salonu ve yüzme havuzu kütlelerinin 
yalın tavrı olumludur. Havuzun Kültürpark tarafına açılan cephesi olumlu bulunmakla birlikte 
tribünlerin  Kültürpark’a yönelmemesi eleştirilmiştir. Alanın topoğrafik kurgusuna yapılan müdaheleler 
ile birlikte topoğrafyanın gereksiz yere yükseltilmesi olumsuzdur. Açık alan senaryolarının yeterince 
güçlendirilememesi, ana caddeden yaklaşımda spor salonun ana algıyı kapatan tavrı olumsuzdur. Spor 
salonunun doğrudan ışık alması ve yüzme havuzunda tribünün havuzu görmemesi olumsuz 
bulunmuştur. 
Bu nedenlerden dolayı oy birliği (5-0) ile elenmesine karar verilmiştir. 
 
Jüri 27 aralık 2020’de saat 02.00’da çalışmalarına ara vermiştir. 
 
Jüri ödül grubu, mansiyonlar ve satınalmaları belirlemek üzere 28 aralık 2020’de saat 09.00’da 
toplanmıştır. 
 
Jüri ödül grubu ve mansiyonlar için belirlediği 8 proje dışında 3. Ve 4. Aşamada elenen projeler 
arasından 5 projenin satın alınmasına karar vermiştir. Buna göre 4, 30, 59, 76, 89 numaralı projelerin 
satın alınmasına karar verilmiştir. 
 
Jüri ödül grubu sıralamasını belirlemek üzere çalışmalarına devam etmiştir. Buna göre; 
 
 
ÖDÜL GRUBU                                                                            C          
 
 
1. ÖDÜL 
 
68 sıra nolu proje  
Bina programının büyük bir bölümünü Millet Bahçesinin devamı niteliğinde yeşil çatı yüzeyi altında 
çözme çabası ve Millet bahçesinin yeşil alan düzlemini artırmaya yönelik tavrı, program yoğunluğunu 
hafifletme çabaları, Millet Bahçesi ile kurduğu ulaşım ilişkileri, Stadyum Caddesi ile Reşat Oyal 



Kültürparkı arasında kurguladığı sokak bağlantısı, yaratılan bu sokağı öneri işlevlerle canlandırma 
çabası, salon iç hacimlerinin sokakla görsel ilişki kurma çabaları, seyirci girişlerinin hem oluşturulan bu 
sokaktan hem de Millet Bahçesi tarafından alınma çabası, Millet Bahçesine bakan cephenin sakin, 
ikonik ve yalın etkisi, salon iç hacimlerinin kalitesi, spor salonunun iç sokak ile birleşmesi ve etkinlik 
Amfisi ile birlikte farklı kullanımlara olanak verecek şekilde düzenlenme imkanı, sporcu girişinde 
oluşturulan iç bahçeler ile iç mekan kalitesinin artırılması çabaları olumlu bulunmuştur. Spor sokağı 
cephesinin olabildiğince şeffaf haline getirilmesi, servis hacimlerinin salonları besleyecek nitelikte 
yerleşimi, tek katta net bir sirkülasyonla çözülen otopark planlaması, doğal havalandırma ve yangın 
kaçış senaryolarının çözümü olumlu bulunmuştur. 
 
Stadyum caddesindeki yaklaşımda önerilen dar sokak bağlantısının ve yine cadde tarafından kütlenin 
algılanmasının getirdiği zorluklar eleştirilmiştir. Bu bağlantının genişletilmesi ve rahatlatılması 
önerilmektedir. Benzer şekilde sporcu girişinin otobüs ve araç yaklaşımı ile birlikte ele alınmaması ve 
yine dar bir bağlantı ile düşünülmüş olması eleştirilmiştir. Millet Bahçesi ile spor sokağı bağlantısının 
zayıflığı, Kültürpark tarafı yönetim birimlerinin konumu, spor salonu çatısında bulunan ışıklıkların 
rastlantısallığı ve fazlalığı aynı zamanda spor salonuna hem çatıdan hem de batıdan direk güneş ışığı 
alması eleştirilmiştir. Spor salonu üst tribünün geriye çekilmesinden dolayı oluşan görüş eksikliği 
uluslararası normlara göre düzeltilmelidir. Salon dış cephe malzemesi anlaşılmamıştır.  
 
4-1 oy çokluğu ile (karşı oy K.Y ) 1. Ödüle layık görülmüştür. 
 
 
2. ÖDÜL 
 
43 sıra nolu proje  
Stadyum Caddesi, Kültürpark ve Millet Bahçesini birbirine ince, uzun, şeffaf, tek katlı bir fuaye yapısı ve 
önünde oluşturulan kentsel aks ile bağlayıp, Millet Bahçesine yüzünü dönerek cephe verip tanım 
getiren yalın öneri övgüye değer bulunmuştur. Aynı zamanda sporcu, hakem, yönetim ve servis 
girişlerinin bir alt kottan alınarak seyirci girişleriyle net bir şekilde ayrıştırılması fonksiyonel işleyişi 
olarak olumlu bulunmuştur. Fuayeden tribünlere erişimin dengeli şekilde çözülmüş olması, fuayeyi 
tarifleyen kolonların hemen önünde oluşturulan balkonların tribünlere yerleşmeden de spor 
karşılaşmalarını izleme olanağı sunması övgüye değer bulunmuştur. Ahşap strüktür, ahşap cephe 
malzemesi, salonların ahşap güneş kırıcılarla kontrollü ışık alması, iç ve dış mimari dili zenginleştirdiği 
görülmüştür.  Salonların -4.00 kotundaki bahçeye görsel ilişki kurması olumlu bulunmuştur. Yalın 
kurgunun getirdiği sadelik, esneklik, ekonomik çözümler takdire değerdir. 
 
Millet Bahçesi ile arasında kurduğu açık alanlarla ilgili öneriler yeterli bulunmamıştır. Kamusal saçak ve 
salon kütlelerinin kurduğu ilişkinin daha iyi kurgulanabileceği öngörülmüştür. -4.00 kotunda yer alan iç 
bahçenin ölçeği yetersiz bulunmuş olup zemin katta yer alan servis alanlarının fuaye, iç bahçe ve arka 
bahçe ilişkisinin kurulmasını engellemesi eleştirilmiştir. 
 
4-1 oy çokluğu ile (karşı oy F.Ö. ) 2. Ödüle layık görülmüştür. 
 
 
3.ÖDÜL 
 
6 sıra nolu proje  
Millet bahçesinin devamı niteliğindeki çatı kurgusu, çatıda kurduğu peyzaj çeşitliliği, çatıda oluşturulan 
topoğrafyanın salonların içinden hissedilmesi özgün bulunmuştur.  Millet bahçesi ile Fuaye ve spor 
sokağı tanımı ile ifade edilen alanın ilişkilendirilmesi olumlu bulunmuştur. Spor sokağının okul cephesi 
tarafında kullanılan amfi, oyun ve spor alanlarının projeye değer katacağı düşünülmüştür.  
 



Ancak, +147.50 kutunda oluşturduğu yapı boyunca uzanan lineer fuayenin girişinin fuayenin 
köşesinden ve tek bir noktadan alınması ve salona olan mesafesi eleştirilmiştir. Ayrıca Stadyum Caddesi 
tarafında oluşturulan cephenin ofis ve sirkülasyon elemanlarına ayrılması da olumsuz bulunmuştur. 
+143.00 kotunda oluşturulan spor sokağının bir üst kottaki fuaye mekanı ile ilişkisi zayıf bulunmuş olup 
yapı ile çok kısıtlı noktalardan bağlantı kurulması eleştirilmiştir. Sporcu koridorunun uzunluğu olumsuz 
bulunmuştur. 
 
3-2 oy çokluğu ile (Karşı oy D.D., K.Y.) 3. Ödüle layık görülmüştür. 
 
 
 
1.MANSİYON 
 
96 sıra nolu proje  
Tasarımda Kültürpark’ın aurasını zedelememek, Millet Bahçesi ile Kültürpark’ın ilişkisini sürdüren bir 
arayüz söylemi olumludur. Tasarımın bu doğrultuda yarattığı ölçekli tavır, yeşil alan sürekliliğini 
güçlendiren teraslandırmalar ve Stadyum caddesinden aldığı yaklaşım başarılıdır. Stadyum 
caddesinden amfi ile alınan giriş, bıraktığı açık yarı açık alan sistematiği, bu alanın millet bahçesi ile 
kurduğu yaya ilişkileri başarılıdır. Tasarımın kamusal baza olarak adlandırdığı yatay 
kademelendirmelerin yarattığı dil, ölçek, farklı kullanım senaryolarını destekleyen tavrı başarılıdır. 
Tasarım kurgusunun zemini devam ettirerek mekansallaşması ve bir gezinti rotası tariflemesi, her 
kademelenme ile oluşan teras bahçelerin farklı işlevler ile desteklenmesi olumludur. Tasarımın kent 
siluetine kattığı yatay ve dingin tasarım dili övgüye değerdir. Kültürpark’ın kotunun Millet bahçesinin 
kotu ile ilişkilendirilmesi başarılıdır. Genel olarak kamusal açık alanlar, yeşil çatı, parklar arası üç 
boyutlu entegrasyonu başarılı bulunmuştur. 
 
Bunun yanı sıra statik çözümlemede oluşturduğu ters kiriş kurgusunun havuzlanmaya sebep olup su 
tutma durumunun strüktürde ağırlaştırmaya neden olacağı düşünülmüştür, yatay kurgudan ve çatı 
bahçelerinden dolayı oluşabilecek kiriş derinliklerinin mekanları daha da alçaltabileceğinden endişe 
edilmiştir, tribün genişliklerinin, salon en boy oranlarının uluslararası standartlara uygun olmadığı 
düşünülmüştür. Ayrıca, öneride çok fazla kazı yapılması gerekliliği maliyet açısından eleştirilmiştir. 
 
3-2 Oy çokluğu ile (karşı oy D.D. , K.Y. 3.ödüle önermiştir) 1. Mansiyon  ödülüne layık bulunmuştur. 
 
2. MANSİYON 
 
86 sıra nolu proje  
Tasarımın tek bir kütlede ve “plato” olarak adlandırdığı çok amaçlı çatı etkinlik alanı fikri olumlu 
bulunmuştur. Cesur fikrinin yanında iç mekan çözümlerinde belli bir olgunluğa ulaşmış olması olumlu 
bulunmuştur. Parselin kuzeyinde oluşturduğu açık alan ile Kültür park bağlantısı kurması olumlu 
bulunmuştur. 
 
Ancak bu güçlü fikre rağmen platoya ulaşım öğelerinin millet bahçesi ile kurduğu ilişkinin ve yapının 
millet bahçesi tarafında önerdiği kamusal açık alanların yetersizliği eleştirilmiştir. Ayrıca salonun 
tribünlerinin L formunda kurulması ve spor salonunun batıdan güneş ışığına maruz bırakılması olumsuz 
bulunmuştur. Salonların kuzey cephesinde yer alan odaların salon içinde kurulması olumsuz 
bulunmuştur.  
 
Oy birliğiyle 2. Mansiyona layık görülmüştür. 
 
 
 



3. MANSİYON 
 
67 sıra nolu proje  
Stadyum caddesi tarafında Kent Meydanı ile oluşturan giriş alanı ve bu alanın “kentsel bağlaç” olarak 
tanımlanan yarı açık bir sokağın Kültür Park ile ilişkilendirilmesi, Millet Bahçesinin amfi ile Kentsel 
Bağlaca bağlanması ve yine Millet Bahçesinin uzatılarak yapının çatısının yeşil alana dönüştürülmesi 
olumlu bulunmuştur. Kent Meydanı olarak tanımladığı alandan Spor Salonuna giriş alınması ve 
tribünlere dağılımı olumlu bulunmuştur. Kentsel Bağlacın ek fonksiyonlarla desteklenmesi olumlu 
bulunmuştur. 
 
Sporcu ve yönetim girişine araçla ulaşımın kurulmaması olumsuz bulunmuştur. Çatı dolaşım alanı ve 
peyzaj kurgusunun zayıflığı, çatı alanının boyutları ve çatıdaki ağaç kullanımının çatıya getireceği yükler 
eleştirilmiştir. Kültür Parka açılan cephenin otopark olarak kurgulanması olumsuz bulunmuştur.  
 
Oy birliğiyle 3. Mansiyona layık görülmüştür.  
 
 
4.MANSİYON 
 
65 sıra nolu proje  
Stadyum Caddesi tarafından yapının geriye çekilerek oluşturulan üst giriş meydanı ve bu meydanın 
altında spor salonu çözülmesi olumlu bulunmuştur. -6.00 kotunda Kültür Parkı yolu olarak tarif edilen 
yaya yolu olumludur. Salonlar arasında oluşturulan iç bahçenin iç mekan kalitesini arttıracağı 
düşünülmüştür. Havuzun şeffaf tasarımı, havuz içerisinde oluşturulan iç mekan peyzajı ve havuzun 
Kültürpark ile kurduğu ilişki zengin bulunmuştur.  
 
Çatıda kullanılan cam – şeffaf yüzey abartılı bulunmuştur. Salon tribünlerinden saha kenar çizgisinin 
görülememesi eleştirilmiştir. Millet bahçesi ile oluşturulan derin kot ilişkisinin zayıflığı olumsuz 
bulunmuştur. 
 
Oy birliği ile 4. Mansiyon  ödülüne layık bulunmuştur. 
 
 
 
 
5. MANSİYON 
 
46 sıra nolu proje  
Stadyum Caddesi tarafında oluşturulan Spor Meydanı ve Kültürpark ile Millet Bahçesi arasında bağlantı 
sağlayan spor ve kültür etkinlik allesi olarak tarif edilmiş sokak tasarımı olumlu bulunmuştur. Spor ve 
kültür etkinlik allesinden salonlara giriş alınması, spor salonu tribün dağılımı olumlu bulunmuştur. 
Yüzme Havuzu ve tribünlerinin Kültür Park ile görsel ilişki kurması olumlu bulunmuştur. Sporcu 
girişlerinin seyirci ile karıştırılmadan kuzeyden alınması olumlu bulunmuştur. 
 
Stadyum Caddesine uzanan saçak fikri olumlu olmakla birlikte saçağın girişi tarifleyip cadde 
cephesinden giriş almaması olumsuz bulunmuştur. Saçak geometrisinin ana giriş meydanı, salon girişi 
ve Kültür Park tarafındaki Kafe ile şekillenmesine rağmen, diğer saçak hareketlerinin mekânsal 
karşılıklarını bulamaması eleştirilmiştir. Yüzme havuzu ve tribünlerinin kotunun spor salonu ve kültür 
park kotundan bir kat yukarıda kurulmasının getirdiği problemler dikkat çekmiştir. Millet bahçesinden 
+4.50 kotuna merdiven ile alınan teras avlu sorgulanmıştır. 
 
Oy çokluğu ile (karşı oy F.Ö.) 5. Mansiyon  ödülüne layık bulunmuştur. 



 
 


