
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI JÜRİ TUTANAĞI 

  

Tarih: 24.12.2022 

Toplantı No: 1 

Toplantı Yeri: Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

  

SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI kapsamında düzenlenen değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere jüri; 

asil, yedek, danışman üyeler, raportörler ve raportör yardımcılarının katılımıyla 24 

Aralık 2022 tarihinde saat 14:30’da Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde toplantıya 

başlamıştır. 

  

·   Projelerin değerlendirilmesinden önce yapılan toplantıda, 

raportörlük jüriye aşağıdaki raporu sunmuştur: 

  

o  Toplamda 56 proje teslim alınmıştır. 

o  Tüm rumuzların üzeri kapatılarak gizlilik sağlanmıştır. Jüri 

çalışması için projeler sergilenmiştir. 

  

 

Raportörlük teslimlerle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmıştır. Jüri kararı ile 

değerlendirme dışı bırakılan proje bulunmamaktadır. 
 

Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri 

daha önce görmediklerini ve yarışmacıların kimliklerine dair bilgileri 

olmadıklarını belirten dürüstlük beyanına imza atmışlardır. 

15:30’da jüri üyelerinin bireysel proje incelemesi başlamıştır. 

18:30’da jürilerin bireysel inceleme süreci bitmiş ve toplu oturum başlamıştır. 

  

  

 

 

 



1.ELEME                                                                                   

Yarışma şartnamesinde belirtilen genel kriterler konusunda istenenlerle ilgili 

eksiklikleri olan ve mimari ifade konusunda da yeterli düzeye ulaşamamış; 

14, 27, 32, 37 sıra numaralı 4 adet proje 1. turda oybirliği ile elenmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 sıra 

numaralı 52 adet proje 2. eleme aşamasına geçmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ELEME                                                                                   

  

Jüri kalan 52 adet projeyi değerlendirmek üzere 2. elemeye geçmiştir. 

  

  Vaziyet planı kararları, çevresel veriler ve yerle kurduğu ilişkiler, işlevlerin çözüm 

biçimleri, yapıların niteliği ve temsili değeri, iç ve dış mekanlar arasında oluşan süreklilik 

ve geçirgenlik, strüktür ve malzeme seçiminin yapının tektonik ifadesine katkısı, doğal 

peyzaj ile kurulan ilişkiler, iklim ve enerji duyarlılıkları konularında eksikleri olması 

sebebiyle; 

  

2. Elemede 6, 7, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52 sıra 

numaralı toplam 20 (yirmi) proje elenmiştir.  
 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 

53, 54, 55, 56 sıra numaralı toplam 32 (otuz iki) proje 3. eleme aşamasına geçmiştir. 
 

Proje değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir: 

  

6 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

7 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

10 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

16 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

18 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

20 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: EBD) 

  

21 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

25 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

28 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: KB) 

  

33 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

35 SIRA NUMARALI PROJE: 



Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: KB) 

  

36 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (3-2) ile elenmiştir. (Karşı oy: KB, MU) 

  

39 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: AÇ) 

  

42 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (3-2) ile elenmiştir. (Karşı oy: AÇ, EBD) 

  

43 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: MU) 

  

44 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

48 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

50 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: EBD) 

  

51 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy birliği (5-0) ile elenmiştir. 

  

52 SIRA NUMARALI PROJE: 

Oy çokluğu (4-1) ile elenmiştir. (Karşı oy: KB, AÇ) 

  

Jüri çalışmaları saat 20.00’da sonlandırmıştır. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI JÜRİ TUTANAĞI 

  

Tarih: 25.12.2022 

Toplantı No: 2 

Toplantı Yeri: Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

  

SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI kapsamında düzenlenen değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere jüri; 

asil, yedek, danışman üyeler, raportörler ve raportör yardımcılarının katılımıyla 25 

Aralık 2022 tarihinde saat 09:30’da Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde toplantıya 

başlamıştır. 

  

 3.ELEME 

 Jüri üyeleri 3. Elemeye kalan projeleri bireysel incelemeye başlamıştır. Ardından 

11:00’da kalan 32(otuz iki) projeyi değerlendirmek üzere 3. elemeye geçti. 

  

3.Elemede 1, 2, 3, 5, 9, 15, 17, 19, 24, 26, 29, 41, 45, 47, 49, 53, 54 sıra numaralı toplam 17 

(on yedi) proje elenmiştir. 

 

4, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 30, 31, 34, 38, 40, 46, 55, 56 sıra numaralı toplam 15 (on beş) proje 

4. eleme aşamasına geçmiştir. Proje raporları aşağıdaki gibidir: 

  

1 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: EBD) 

Kavramsal yaklaşımı ve peyzaj kurgusu olumlu bulunmakla birlikte, iç mekan ve 

sirkülasyon çözümleri yetersiz bulunmuştur. Mevcut ağaçların bulunduğu alanda anıt 

meydan oluşturması eleştirilmiştir. 

  

2 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: KB) 

Projenin yalın kurgusu, gölet ve karayolu ile kurduğu ilişkilerin olumlu bulunup A ve B 

odak noktaları arasındaki bağlantının topografya verileri ve ağaç dokusu ile uyumunun 

dikkate alınmaması, otopark yol ilişkisinin sorunlu olması ve mevcut ağaçlara yapılan 

müdahale olumsuz bulunmuştur. 

  

3 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Programın ana öğelerine erişim kurgusu dolaylı, salon ve fuaye ilişkisi sorunlu 

bulunmuştur. Ayrıca strüktürel yeterlilik eleştirilmiş, kotların hatalı algılanmış olması 

olumsuz bulunmuştur. 

  



5 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Yol cephesinden algılanan kütlesel ölçek ve yönelimli plan kurgusu olumlu bulunmakla 

birlikte karşılama ve otopark alanı ile odaklar arası bağlantı zayıf bulunmuştur. Plan 

çözümleri, alt üst kot ilişkileri ve yapı ana girişi olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

   

9 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Genel kurgusu, peyzaj senaryoları, tarihsel Söğüt rotası ve rotaya eklemlenen peyzaj 

önerileri olumlu bulunmakla birlikte plan çözümlerinde mekansal ilişkileri, mevcut 

ağaçların korunmaması ve arazinin mevcut kotlarıyla ilişki kuramaması olumsuz 

bulunmuştur. 
 

15 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: AÇ, DS)  

Göç temalı senaryosu olumlu bulunmuş olsa da mekan çözümlerinin yeterli derecede 

olgunlaşmaması ve mekansal ilişkilerin zayıf olması olumsuz bulunmuştur. 
 

17 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: EBD, KB) 

Bütünleşme kurgusu, tasarım stratejisi, arazi yerleşim kararları ile peyzaj 

yaklaşımları  olumlu bulunmuş olup mimari çözümleri olumsuz bulunmuştur.  

  

19  SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: MU, AÇ) 

Bütüncül düşünce sistemi, Odak B için geliştirilen fikir olumlu bulunmasına rağmen 

mekansal kurgunun zayıf, iç mekandaki parçalanmaların peyzajla olan ilişkisi kopuk, 

mekansal ve strüktürel kurgu uyumsuz bulunmuştur.  

  

24  SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: MU) 

Kütle kompozisyonu ile oluşturulmak istenen yapı imgesinin yalınlığı olumlu bulunmakla 

birlikte mekan kurgusunun belirsizliği, sirkülasyonun sorunları, servis yolu önerilen 

kısımda mevcut ağaç dokusuna dikkat edilmemesi olumsuz bulunmuştur. 
 

26  SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: MU) 

Ürettiği açık ve kapalı mekanların zenginliği olumlu bulunmakla birlikte öneri mimari 

imgenin doğal çevreyle uyumlu olmaması, kotlar arası ilişkilerin kopukluğu ve mevcut 

ağaçların bulunduğu alanda anıt önerisi olumsuz bulunmuştur. 

  

29  SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: MU, KB) 

Genel anlamda topografyanın içinde eriyip kaybolma çabası olumlu bulunmakla beraber 

bunu yaparken ortaya koyduğu kendini tekrar eden geometri abartılı bulunmuştur. Yapı 

ana girişine erişimin dolaylı olması eleştirilmiştir. 

   

 

 

 



41 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: AÇ) 

Narin çizgiler şeklinde ortaya konan kütlesel etki olumlu bulunmakla beraber kullanıma 

getireceği katkı sorgulanmıştır. Çok amaçlı salon yorumu ve form arayışı sonucu ortaya 

çıkan plan kurgusu sorunlu bulunmuştur.   
 

45 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Zemin sürekliliğini sağlama çabası ile topografya uyumu olumlu bulunmuştur. Ancak 

mekan kurgusunun yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, plan kurgusunun mevcut tavırla 

uyumsuzluğu eleştirilmiştir. 
 

47 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: AÇ) 

Bütüncül peyzaj yaklaşımı, üst ölçek peyzaj stratejisi, yerle ilişki kurma çabaları olumlu 

bulunmakla birlikte iki odak arası ilişkiler, kot çözümleri ve plan kurgusu olumsuz 

bulunmuştur.  

  

49 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: MU) 

Saçak ile elde edilmesi hedeflenen yalın sembolizm olumlu bulunmuş ancak bu fikrin 

mekan kurgusu ile bütünleşemediği görülmüştür. Ekolojik anlatımların ve kırsal alanda 

önerilen peyzaj çözümü sorunlu bulunmuştur. 
 

53 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: KB, EBD) 

Geleneksel yapı elemanlarının yorumlanarak mekanı tarifleyen ögeler olarak kullanma 

çabası dikkat çekici bulunmuş, topografya ilişkisinin zayıf oluşu, mekansal kurgusu ve 

mevcut ağaçları dikkate almaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

  

54 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: EBD) 

Üst ölçek yaklaşımları ve peyzaj programları ve olumlu bulunmuş, kütlelerin birbiriyle 

ilişkileri anlamlandırılamamış ve otoparkın mevcut ağaçların üzerinde kurgulanmış 

olması eleştirilmiştir. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ELEME                                                                             

Jüri 25 Aralık 2022’de saat 13.50’de 4. elemeye kalan projeleri değerlendirmeye başladı. 

4.Elemede 4, 8, 11, 13, 23, 31, 40, 46, 55 sıra numaralı toplam 9 (dokuz) proje elenmiştir. 

12, 22, 30, 34, 38, 56 sıra numaralı toplam 6 (altı) proje üst tura geçmiştir.  

Proje raporları aşağıdaki gibidir: 

 4 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: AÇ, EBD) 

Üst ölçek kararları, Söğüt ekolojik rotası fikri, peyzaj stratejisinde önerdiği mıntıka 

sistemi olumlu bulunmuştur. İç mekan kurgusundaki sorunlar, özellikle çok amaçlı 

salona ulaşım ve fuaye ile ilişkisinin yetersizliği, mevcut ağaçlara yapılan müdahale 

olumsuz bulunmuştur. 
 

8 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: EBD) 

Odaklar arasındaki bağlantı, önerdiği etkinlik alanları, çevre ölçeğindeki tasarım 

kararları ve peyzaj yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte otopark çözümü, ağır kütle 

etkisi, temel mimari yaklaşımları olumsuz bulunmuştur. 
 

11 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Yapının arazi ile kurduğu ilişki, plan kurgusu ve kuzeyindeki karayolundan görünen 

yüzü olumlu bulunmuş olmasına rağmen kütle etkisi abartılı bulunmuştur. Ayrıca peyzaj 

yaklaşım ve senaryolarının eksikliği eleştirilmiştir.  

  

13 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi. 

Teraslı yapısı, mimari karakteri ve mekansal kurgusu olumlu bulunmakla birlikte 

odaklar arasındaki uyumsuzluğu ve peyzaj önerilerinin zayıflığı olumsuz bulunmuştur.  

 

23  SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: DS, EBD) 

Tepe noktaya aks doğrultusunda yerleşen, mevcut topografya ile hemhal olan tavrı ve 

hem güneyden hem de doğu yönünden yarıklarla alt kota alan tasarım kurgusu etkileyici 

bulunmuştur. önce açık sonra kapalı otoparka doğru süregelen otopark çözümü, 

programa eklenen sergi alanı önerisi, kuzey kısmında konumlanan doğa gözlem 

terası,    iç mekan ile güçlü ilişki kuran etkinlik çayırı ve projenin genelinde ortaya konan 

zengin ara mekanlar olumlu bulunmuştur. Bunların yanı sıra, alt kota inen rampanın 

boyunun gerçekçi olmaktan uzak oluşu, darlığı, çok amaçlı salon fuayesi ve sergi girişinin 

tali kalması ve sıkışık ve tanımsız bir sahanlık alanına dönüşüyor olması jüri tarafından 

eleştirilmiştir.  İki odağı bağlayan doğal peyzajda önerilen Söğüt Hafıza Rotasının niteliği 

anlaşılmamıştır. Projenin doğa ile kurduğu ilişkinin yalınlığına rağmen doğa ile 

karşılaşmaya dair deneyimler eksik bulunmuştur. Üst ölçek senaryolarının projede 

yetersiz olduğu değerlendirilmiştir. 
 

 

 



31 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: DS, EBD) 

Kırsal bir yerleşim imgesi çağrışımı bu yarışma özelinde özgün bir tavır olarak olumlu 

bulunmuş olmasına rağmen yerleşimin çözümlerine ait tavır ve özellikle kotlardaki 

özensizlikler eleştirilmiştir.  
 

 

40 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy birliği (5-0) ile elendi.  

Vaziyet planı kurgusu, mekansal organizasyondaki orta avlu ilişkisi olumlu bulunmakla 

birlikte peyzaj önerilerinin yetersizliği, fuaye alanının çözümü ve salon ile kurduğu 

ilişkinin zayıflığı olumsuz bulunmuştur.   
 

46 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (3-2) ile elendi. (Karşı oy: EBD, EÇ) 

İşlevi ele alış şekli, yalın kurgusu, plan çözümleri ve peyzaj önerileri ile birlikte alternatif 

yürüyüş rotası olumlu bulunmakla birlikte yapı dilinin tarif ettiği tipoloji, amfinin 

yönelimi, arazi kullanımının zayıflığı olumsuz bulunmuştur. 

 

55 SIRA NUMARALI PROJE 

Oy çokluğu (4-1) ile elendi. (Karşı oy: MU) 

Topoğrafyanın üzerinde farklı kotlar ve konumlarda yer alan doğal malzeme ile inşa 

edilecek istinat duvarları, kendini kotlarda eriten tavrı, yer ile kurmaya çalıştığı güçlü 

aidiyet duygusu heyecan verici bulunmuştur. Olumlu ilk etkiye rağmen, mekan 

kurgusundaki problemler tasarımın vaat ettiği potansiyeli karşılayamamaktadır. 

Düşeyde kurulması planlanan ve kurması gereken kat dışında, katlar boyu düşey 

sirkülasyona mahkum bırakılan fuaye kurgusu eleştirilmiştir. Mekanların 

yetersizliği,  otopark ve servis mekanı çözümlerindeki sorunlar ve kesitlerdeki tekdüzelik 

eleştirilmiştir. Jüri tarafından ortaya koyduğu bağlam, sunumda da sürdürdüğü 

duyarlılık  takdir edilmiştir.  
 

 

 Jüri 4. Elemeyi bitirdi. Ödül ve Mansiyon grubu sıralamasını ve satın alma projelerini 

belirledi. 26 Aralık 2022 saat 00:30’da çalışmalarını sonlandırmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI JÜRİ TUTANAĞI 

 

Tarih: 26.12.2022  

Toplantı No: 3 

Toplantı Yeri: Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

 

SÖĞÜT TARİH VE DOĞA İLE BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI kapsamında düzenlenen değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere jüri; 

asil, yedek, danışman üyeler, raportörler ve raportör yardımcılarının katılımıyla jüri 

raporlarını tamamlamak üzere 26 Aralık 2022 tarihinde saat 09:30’da Mimarlar Odası 

Bursa Şubesi’nde toplantıya başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖDÜL GRUBU 

 

23, 31, 55 sıra numaralı projeler oy birliği ile satın almaya değer görülmüştür.   
 

 

3. MANSİYON - 22 Sıra numaralı proje 

 

Odak B alanına olan akışın ise yeterli görülmemiş olmasına, -7.00 kotu planında ıslak 

hacim ve servis alanlarının fuaye ve çok amaçlı salon arasına yerleştirilmesinin olumsuz 

bulunmasına  rağmen ulaşımın bir meydan ile karşılanması, bu meydanı kucaklayan 

kabukların hem sembolik ılımlı etkisi hem de esas programlar ile ilişkilendirilmesi, -3.50 

kotu ile kesintiye uğratılsa da dolaylı olarak -7.00 kotu ile buluşturulması, bu kotun dış 

hacimlere açılımı ve bu kottan da etki sürdürülerek tüm alana yayılması olumlu 

bulunmuştur.  
 

Bu nedenlerle oy çokluğu ile (3-2) 3. Mansiyon ödülüne değer bulunmuştur. 

(Karşı oy: DS, AÇ) 
 

2. MANSİYON - 56 Sıra numaralı proje 

Alana yerleşirken, topoğrafya ile kurduğu net ilişki, Bilecik ve çevresinde bulunan doğal 

malzemeyi kullanma çabası, ortaya çıkan masif ama net ve dingin mimari dili jüri 

tarafından heyecan verici bulunmuştur. İç ve dış mekanlar arasındaki akışkanlık, alt 

kotta üretilmiş olan avlu ve açık etkinlik alanları, planlardaki genel olgunluk, fuayenin 

salonu sarıp, ilişkili tüm servis mekanları ile kurulan isabetli ilişkiler takdir edilmiştir.  

Bu olumlu mimari çözümlere rağmen, +4.50 kotundan yapılan giriş ve yönetim bloğunun 

boyutları, alt kot ile ilişkileri sorunlu bulunmuş, tasarımın önemli bileşenlerinden biri 

olan üst terası besleyen program eksikliği, fuaye alanının giriş ve sınırlayıcı yüzeylerinin 

belirsizliği konularında eleştirilmiştir. İnşa sürecine dair geliştirilmiş senaryolar da 

olumlu bulunmakla beraber, projede lojistik ve fiziksel olarak rasyonel olmaktan 

uzaklaşan taş blok boyutlarındaki ısrarı anlaşılamamıştır. Mevcut ağaçların bulunduğu 

bölgelerde otopark önerisi ve otoyoldan doğrudan cepler şeklinde alınması düşünülen 

otopark çözümü de sorunlu bulunmuştur. 
 

Bu nedenlerle oy çokluğu ile (3-2) 2. Mansiyon ödülüne değer bulunmuştur. (Karşı oy 

D.S. – A.Ç.) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MANSİYON - 12 Sıra numaralı proje 

 

Projenin kavramsal kurgusu, üst ölçekte önerdiği tematik koridorlar, coğrafya ile ilişki 

su ve toprak analizleri, analizlere ilişkin doğa esaslı çözüm önerileri olumlu bulunup 

projeyi ayrıştıran özellikler olarak değerlendirilmiştir ancak bu çözümlerin projenin alt 

ölçeklerinde ve mekansal kurgusunda devam etmemesi eleştirilmiştir.  

Patikanın mekansallaşması fikri, çok amaçlı salonun iç mekan kurgusu, dış mekan 

organizasyonu, meydan yaratımı ve akışları olumlu olmasına rağmen mesafeleri ve 

kullanım çeşitliliğine elverişli olmaması eleştirilmiştir. 
 

Bu nedenlerle oy çokluğu ile (4-1) 1.Mansiyon ödülüne değer bulunmuştur. 

(EBD, 2. ödüle önermiştir.) 

 

  

3. ÖDÜL- 30 Sıra Numaralı Proje 

Projenin “Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı” başlığıyla sorulan soruya 

verdiği yanıt provokatif ve heyecan verici bulunmuştur. arazinin doğusunda bulunan 

taş ocağı ile kurulan metaforik ilişki biraz zorlama görünse de, doğaya yapılması 

kaçınılmaz müdahalenin karşılığında ona tekrar saygıyla selam veren sembolik tavrı ilgi 

çekicidir. Zeminden kopartılanın saçak üzerinde tekrar kendi yaşam döngüsünü 

oluşturabilecek bir flora olarak erişilemeyen ama uzaktan da algılanabilecek bir anıta 

dönüştürülmesi jüri tarafından olumlanmış, bu saçağın altında kurulan vistaya hakim 

ve farklı kotlardan beslenen avlu etkileyici bulunmuştur. Bunların yanında araziye 

yapılan müdahaleler abartılı bulunmuş, plan ilişkilerindeki problemler, netlikten uzak 

çözümler eleştirilmiştir. B alanındaki yapılaşmada, seyir kulesinin anlam ve gerekliliği 

jüri tarafından sorgulanmış, kulenin saçağında A alanındaki formun tekrar edilmesi, 

ortaya konan güçlü imgenin zayıflatılması şeklinde yorumlanmıştır. 

Bu nedenlerle oy birliği ile (5-0) 3. Ödüle değer bulunmuştur. 

  

 

 

2. ÖDÜL- 38 Sıra Numaralı Proje 

 

Saçakların uygulanmasında oluşabilecek büyüklük ve strüktürel ağırlıkları olumsuz 

değerlendirilmiş, yapı zemini ve arazi ile kurduğu aidiyet ilişkisi sorgulanmıştır. Projenin 

kavramsal hassasiyetine karşın iki odak arasında yer alan doğal peyzaja yaklaşımı 

eleştirilmiştir. Ana program unsurları arasındaki ilişkileri ve kurgusu, doğal ile yapay 

arasındaki tektonik arayışı, büyük ölçekli saçaklarla yaratılmaya çalışılan etkisi olumlu 

bulunmuştur. Otoparktan başlayarak kurduğu mekansal ilişkiler ve ana programla 

buluşmasındaki akışın devamlılığı başarılı bulunmuştur. 
 

Bu nedenlerle oy çokluğu ile (4-1) 2. Ödüle değer bulunmuştur. (Karşı Oy E.B.D.) 

  
 

 

 

 



 

1. ÖDÜL - 34 Sıra Numaralı Proje 

  

Projenin programın talep ettiği büyüklüklere karşılık gelmeyecek şekilde 

kurgulanmasına rağmen, projenin genel tavrı ve yerle kurduğu ilişki biçimi, doğanın 

içinde kamufle olma çabası, alanın yanındaki taş ocaklarının artıklarıyla hemzemin 

mekan oluşturması fikirleri, cesur ve yalın tavrı yarışma özelinde projeyi öne çıkarmıştır. 

Projenin ana fikrinin iki odak arasında yer alan doğal peyzajda geçirgen bir iz şeklinde 

devam etmesi ve bu izlerin sürekliliğinde önerilen bileşenlerle (yığınlar, kuş yuvası, 

yemlik, fotoğraf alanları, hayvan yuvaları) desteklenmesi yarışmanın doğa ile karşılaşma 

temasına uygun bir yanıt olarak yorumlanmıştır. 

“Ovo” olarak tanımlanan taş yığınlarının projenin kültürel kimliğe, doğa ile iletişime ve 

duyarlılığa, sürdürülebilir inşai faaliyetlere referans veren yaklaşımı ve tasarımda 

yorumlanma biçimi, peyzaj unsuru olarak yeniden oluşturulmuş olması da etkileyici 

bulunmuştur.  
 

Bu nedenlerle oy birliği (5-0) ile 1. Ödüle değer bulunmuştur. 
 

  

Jüri tavsiyeleri:  
 

 

 Program büyüklüğünün şartnamede belirtildiği üzere etüt edilmesini; 

 Mekanların özellikle toplantı salonu, fuaye ve restoran hacimlerinin Söğüt’ün 

iklimine ve dört mevsim koşullarına uygun hale getirilmesini; 

 Yapı dışında kalan sert zemin ve peyzaj ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini; 

 İki odak arasında kalan doğal peyzajın içerisindeki deneyimler sadeliğini 

kaybetmeyecek şekilde geliştirilmesi; 

 Fuaye ve çok amaçlı salon ilişkisinin içeriden kurulmasını tavsiye etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ödül alan projelerin kimlik zarfları 10.30’da açılmaya başlanmıştır. 

Jüri çalışmalarını saat 11:30’da sonlandırmıştır. 

 

Danışman Jüri Üyeleri 

 

 İsmet SEVER - Söğüt Belediyesi Başkanı 

 

 Fatma TANRIKULU ÖZDEMİR - Söğüt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür 

Vekili 

 

 Rahmi DEDE - Mimarlar Odası Bursa Şubesi II. Başkanı 

 

 Necla ÖZKAPLAN YÖRÜKLÜ – Peyzaj Yüksek Mimarı 

 

 Faruk ÖZGÖKÇE - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yarışmalar Komitesi Üyesi 

 

 

Asli Jüri Üyeleri  

 

 Alişan ÇIRAKOĞLU – Mimar 

 

 Dürrin SÜER - Mimar (Jüri Başkanı) 

 

 

 Enise BURCU DERİNBOĞAZ - Peyzaj Mimarı 

 

 Kutlu İnanç BAL – Mimar 

 

 

 Murat ULUĞ – Mimar 

 

 

Yedek Jüri Üyeleri 

 Ahmed İlyas BİLGİN – Mimar 

 

 Abdurrahman MANSUR – Mimar 

 

 Merve ERSOY MİRİCİ - Peyzaj Mimarı 

 


