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LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışması 

 

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışma şartnamesinde sunulan açıklama ve 
ihtiyaç programı doğrultusunda, Jüri değerlendirmelerinde ağırlık kazanan konular şu şekilde 
özetlenebilmektedir; 

• Alanın kendi içerisinde ve yakın çevresiyle bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu ekolojik 
özelliklerin, tasarım önerilerinde dikkate alınması; 

• Projenin temelini oluşturan doğal yaşam merkezi vizyonunun, yer aldığı doğal çevreye 
uyumlu bir kavramsal çerçeve içerisinde ele alınması; 

• Şartnamede belirtilen ihtiyaç programını karşılayan önerilerin geliştirilmesi, programın 
değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi; 

• Ekolojik çevreye duyarlılık, doğal yapı ve iklimsel verilere uygunluk, sürdürülebilir, 
yenilenebilir enerji kullanımına yönelik öneriler içeren özgün bir tasarım yaklaşımı olması; 

• Tasarımın geliştirilmeye açık, etaplanabilir ve esnek bir biçimde kurgulanması; 

• Tutarlı bir arazi kullanımının alanın ekolojik değerleri dikkate alınarak sistematik bir biçimde 
geliştirilmesi ve işlevsel çeşitliliğin koruma kullanma dengesi gözetilerek oluşturulması, 

• Yapıların yer seçiminde ve kurgusunda çevreye sunduğu katkı, yapılar ile açık alanlar 
arasındaki ilişkiler, mekan kademelenmesi ve erişim-servis çözümlemeleri; 

• Giriş çözümleri, otopark, servis dolaşımı, yaya ve alternatif ulaşım sistemlerinin çevrenin 
doğal yapısı ile tutarlı bir biçimde oluşturulması; 

• Çevre ve önerilen yerleşim dokusu ile tutarlı bir mimari dil geliştirilmesi, sistem, malzeme 
seçimi, strüktür ve uygulamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi; 

 

Jüri değerlendirmelerinde yukarıda yer alan konular ağırlıklı olarak tartışılmış, öneri projelerde 
özgün fikir ve yaklaşımlar önemsenmiştir. 
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2. TURDA ELENEN PROJELERE İLİŞKİN GENEL JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ 

2. tur çalışmalarda jüri değerlendirmelerinde projelerin genel kurgu ve yerleşim kararı önerilerini 
ağırlıklı olarak önemsemiştir. Bu kapsamda doğal yaşam merkezi vizyonu, doğal çevreye uyum, 
ihtiyaç programının karşılanması, programın zenginleştirilmesi, ekolojik çevreye duyarlılık, doğal 
yapı ve iklimsel verilere uyumlu tutum, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 
öneriler, özgün bir tasarım yaklaşımı, geliştirilmeye açık, etaplanabilir esnek bir kurgu önermesi ve 
işlevsel çeşitliliğin koruma kullanma dengesi gözetilerek oluşturulması gibi ölçütler aranmıştır.  

Bu doğrultuda 1, 2, 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 26, 27, 37, 40, 44 ve 51 sıra numaralı projeler ikinci 
turda elenmiştir. 
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3. TURDA ELENEN PROJELERE İLİŞKİN JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

5 SIRA NUMARALI PROJE 

Genel tasarım yaklaşımı, duyarlılığı, tarımsal aks boyunca yapılar ile tarım alanlarının karşılıklı 
yerleşimi ve projenin hazırlanmasında gösterilen özen olumlu bulunmuştur. Ancak dağınık ve 
yaygın yapılaşma, kullanımlar arası ilişkilerdeki kopukluklar, dolaşım sisteminde birbirini olumsuz 
etkileyen paralel yolların fazlalığı, eğri yolun işlevsel olmaması, olumsuz bulunmuştur. Ayrıca, tüm 
alanda bir geometrik disiplin çabasının doğal çevreyle tutarsız olduğu, göletlerin yeterince 
işlevlendirilemediği ve çevre ile ilişkiler ve girişlerde belirsizlikler görülmüştür. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 5 sıra numaralı proje, üçüncü turda 1 olumlu, 6 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

8 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin sunduğu, genel arazi kullanımı olumlu bulunmuştur. Ancak alt ölçeklerde oluşturulan 
yerleşim düzeni ve dokusu karmaşık bulunmuş, yapılara ilişkin mimari yaklaşımların yeterince 
olgunlaştırılamadığı görülmüştür.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 8 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

10 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin getirdiği özgün tasarım yaklaşımı, sunduğu basit dolaşım kurgusu, yapılarla açık alanların 
uyumu ve bir arada kurgulanmış olması olumlu bulunmuştur. Buna karşın jüri, yapıların gölet 
üzerinde yer seçimine endişeyle yaklaşmış ve önerilen strüktürün göletlerle ilişkisinde daha duyarlı 
olması gerekliliği dile getirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 10 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

11 SIRA NUMARALI PROJE 

Oluşturulmaya çalışılan ortam, vaziyet planı kurgusu ve içeriğindeki tarım bandı, yapı bandı, 
rekreasyon bandı ayrımına dayalı kurgu ile kütle yaklaşımları olumlu bulunmuştur. Buna karşın, 
dere yatağına aşırı müdahale, bölge iklimine çok da uygun olmayan yapılaşma ve yapı cepheleri 
olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 11 sıra numaralı proje, üçüncü turda 3 olumlu, 4 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 
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15 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin sunumu ve tüm proje alanının vaziyet planı kurgusu olarak ele alınış biçimi başarılı 
bulunmuştur. Bununla birlikte yapı dili plan düzleminde olumlu olarak değerlendirilmiş, ancak 
üçüncü boyutu eleştirilmiştir. Benzer şekilde başarılı olmasına rağmen ; yerleşim kurgusunda 
kullanımlar arasında kopukluklar gözlenmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 15 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

18 SIRA NUMARALI PROJE 

Kavramsal çerçeve, üst ölçek çalışmalar ve tüm yerleşim planında izlenen bütüncül kurgu oldukça 
başarılı bulunmuştur. Proje alanını boylu boyunca kat eden ve kırılarak üzerinde meydancıklar 
oluşturulan yaya omurgası duyarlı bulunmuş, ancak aynı duyarlılık alt ölçeklerde ve yapıların 
tasarımında izlenememiştir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 18 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

23 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin tüm alanı çevreye duyarlı bir kavramsal kurgu ile ele alma çabası ve bu doğrultuda 
geliştirdiği üst yaklaşımlar olumlu bulunmuştur. Bununla çelişen katı geometrik yerleşim düzeni ve 
mimari dili ve yaklaşımı eleştirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 23 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

30 SIRA NUMARALI PROJE 

Gösterim ve sunum tekniği açısından başarılı bulunan bu projenin yerleşim kararları güçlü 
yanlarındandır. Batıda önerilen yapının uzunluğu bir problem olarak değerlendirilmiş olmasına 
karşın, konumu, mekana katkısı ve estetiği olumlu bulunmuştur. Anlatım eksikliği olması, projenin 
jüri tarafından daha üst düzeyde değerlendirilebilmesini olumsuz etkilemiştir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 30 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

32 SIRA NUMARALI PROJE 

Vaziyet planı yaklaşımı ve ifadesindeki duyarlılığa karşın; mimari yaklaşımı proje alanının doğal 
yapısına aykırı, katı ve yapay bulunan bu projenin, dereye müdahaleci tutumu eleştirilmiştir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 32 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 
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33 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin genel yerleşim kararları oldukça başarılıdır. Yapıların birarada kompakt bir biçimde 
çözümlenmesi ve böylece açık alanlara asgari müdahale yapılması olumlu bulunmuştur. Ancak 
yapılı alanların proje alanının mevcut yapısı doğrultusunda oluşturulmaya çalışılan doğal çevreye 
uyumunda sorunlar gözlenmiş, bu alanların ve önerilen etkinlik promenadının yapay bir kentsel 
çevre sunması eleştirilmiştir. Buna paralel olarak geliştirilen mimari dil de benzer niteliktedir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 33 sıra numaralı proje, üçüncü turda 3 olumlu, 4 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

34 SIRA NUMARALI PROJE 

Genel yerleşim planı kurgusu ve geometrisinin alanın mevcut doğal değerleriyle çelişmesi ve 
yapay bir çevre oluşturması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yapı dili, çevreyle 
uyumundaki sorunlar ve projenin alt ölçeklerde yeterince geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 32 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

38 SIRA NUMARALI PROJE 

Yapıları yeşil alan sistemi içerisinde gizleme önerisinin yanı sıra, cephelerle göller bölgesinde 
tanımlı bir merkez alan oluşturma çabası oldukça başarılı bulunmuştur. Ancak özellikle dolaşım 
sistemindeki biçimsel yaklaşımı ve yerleşim genelinde net algılanabilir bir sistem oluşturamamış 
olması eleştirilmiştir. Bununla birlikte yapıları gizleme konusundaki duyarlılığı, mimari tasarım ve 
cephelerde izlenememiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 38 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

39 SIRA NUMARALI PROJE 

Oluşturulmaya çalışılan kavramsal çerçeve, üst ölçek çalışmalar ve genel arazi kullanımında 
paralel bantlar şeklinde kurgulanan yerleşim düzeni olumlu bulunmuştur. Ancak alt ölçeklerde, 
özellikle yapıların tasarımında aynı başarılı tutum izlenememiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 39 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

42 SIRA NUMARALI PROJE 

Projenin sunduğu farklı ele alış biçimi ve kurgu içerisinde yapı gruplarının tasarımı oldukça başarılı 
bulunmuştur. Arazi biçimlendirme yaklaşımı da yer yer abartılı olsa da benzer şekilde olumlu olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak, arazi biçimlendirme dili ile yapı gruplarının dili arasındaki farklılık, aşırı 
yoğun yapılaşma, topografya müdahalelerinin mevcut bitki örtüsüne vereceği zarar ve tarımsal 
işlenmeye uygun olmaması eleştirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 42 sıra numaralı proje, üçüncü turda 1 olumlu, 6 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 
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43 SIRA NUMARALI PROJE 

Öneri projenin arazi kullanım kararlarının olumlu olduğu görülmüştür. Genelde yapı yerleşimleri ve 
doğaya aşırı müdahaleci tutumu, özelde göllerin birleştirilmesi olumsuz karşılanmıştır. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 43 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

45 SIRA NUMARALI PROJE 

Göletleri simüle ederek tarım alanları oluşturulması biçimci olmakla birlikte ilginç bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmiştir. Yapı yerleşimlerinin aşırı yoğun bir biçimde yayılmış olması ve özellikle 
kapalı promenadın insan- doğal çevre ilişkisini olumsuz etkilemesi nedeniyle eleştirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 45 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

46 SIRA NUMARALI PROJE 

Tüm alana yayılmış bir kullanım dağılımı kendi içerisinde tutarlıdır. Ancak yapı konumlarının doğal 
alanı zedeleyecek biçimde yer seçmesi ve yapılara ilişkin kütlesel ve biçimsel öneriler olumsuz 
bulunmuştur. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 46 sıra numaralı proje, üçüncü turda oybirliğiyle elenmiştir. 

 

48 SIRA NUMARALI PROJE 

Proje alanının üst ölçekte çevresiyle birlikte ele alınması ve geliştirilen yerleşim planında 
kullanımlara ilişkin yer seçim kararları olumlu bulunmuştur. Buna karşın, özellikle batıda yer alan  
yapı biçimlenişi ve ölçeği eleştirilmiştir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 48 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

53 SIRA NUMARALI PROJE 

Vaziyet planının grafiği oldukça başarılı bulunmuş, ancak bu durumun kullanım kararlarına çok 
yansımadığı izlenmiştir. Yapıların alanın çeperlerinde yerleşmesi de olumlu olarak değerlendirilmiş, 
ancak işlevsel açıdan ilişkili olması gereken yapıların kopukluğu eleştiri konusu olmuştur. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 53 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 
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54 SIRA NUMARALI PROJE 

Önerdiği kullanımların zenginliği ve peyzaj kararları ile tutarlılığı, bu projenin en güçlü yanlarıdır. 
Ancak yerleşim sisteminin oldukça karmaşık olması ve yapı kütlelerinin ölçeğinin büyük olması 
projenin olumsuz yanları olarak değerlendirilmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 54 sıra numaralı proje, üçüncü turda 2 olumlu, 5 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 
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4. TURDA ELENEN PROJELERE İLİŞKİN JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

07 SIRA NUMARALI PROJE 

Proje ile oluşturulması öngörülen çevre ve yaşam oldukça olumlu bulunmuş, yapıların, konumları 
dağınık olsa da, bulundukları bölgeye katkı sağlar nitelikte oldukları görülmüştür. Ayrıca genel 
yerleşim kurgusunun iki önemli unsuru olan tarım aksı ile rekreasyon aksı ayrımının öneriye 
çeşitlilik kattığı, ancak bu iki aksın biçim kaygısı ile yapay bir dikdörtgen oluşturmasının önerilerle 
tutarsız olduğu düşünülmüştür. Bu kaygı yerleşim planının pek çok yerinde de izlenmektedir. 

Yapı dili yaklaşımı genel olarak olumlu bulunmuş, ancak her ne kadar doğa içerisinde kaybolması 
hedeflenerek üretilmiş olsa da, ayna cepheli yapıların proje kavramı ile bağdaşmadığı 
düşünülmüştür. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 7 sıra numaralı proje, dördüncü turda 3 olumlu, 4 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

09 SIRA NUMARALI PROJE 

Yapı gereksiniminin büyük ölçüde lineer bir kütlede çözüldüğü bu projede, önerilen yaklaşımın 
doğal alanların serbest kalmasını sağlayan bir sistem getirmesi olumlu karşılanmıştır. Giriş kurgusu 
ve yapının başarılı çözümler içerdiği düşünülmektedir. Ancak yapının yaklaşık 400 metrelik 
uzunluğu ve ölçeği olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte elde edilen açık alanların 
yeterli düzeyde zenginleştirilemediği gözlenmiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 9 sıra numaralı proje, dördüncü turda 3 olumlu, 4 olumsuz 
olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

21 SIRA NUMARALI PROJE 

Genel yerleşim planında yer verilen kullanım alanlarının yer seçimlerinin olumlu olduğu 
düşünülmüştür. Konaklama alanının geometrik disiplin altına alınma çabası , biçimci tutum ve iç 
çözümler olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Göl çevresinde önerilen yaşantı olumlu bulunmuştur 

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 21 sıra numaralı proje, dördüncü turda 2 olumlu, 5 
olumsuz olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

35 SIRA NUMARALI PROJE 

Doğu-batı yönünde dere ile ilişki kurarak zig zag biçiminde tasarlanan yol, yapı yerleşimlerinin 
temel belirleyicisidir. Bu yolun sunduğu deneyim olumlu görülmekle birlikte, biçimci tutumun yapı 
yönelimlerinde sorunlara neden olduğu görülmüş, özellikle otel-konaklama ile doğal değerlerin 
yoğun olduğu çevre arasındaki ilişkinin kopuk olduğu izlenmiştir. Mimari yaklaşımın olumlu 
bulunmasına karşın, malzeme seçiminin ve kullanım biçiminin doğal çevre ile tutarlı olmadığı 
düşünülmüştür. 
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Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 35 sıra numaralı proje, dördüncü turda 2 olumlu, 5 
olumsuz olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

36 SIRA NUMARALI PROJE 

Vaziyet planının bütünselliği ve plan düzleminde kütlelerdeki ölçek genel olarak başarılı 
bulunmuştur. Ancak mimari olarak otel bloğunun yüksekliğinin ve gölete yakınlığının, kütlesel etkisi 
ile göl silüetini olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür. Ayrıca, doğayı iç mekana taşıma çabası, kent 
içi bir bağlama daha uygun olduğu gerekçesi ile olumsuz bulunmuştur.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 36 sıra numaralı proje, dördüncü turda 2 olumlu, 5 
olumsuz olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 

 

52 SIRA NUMARALI PROJE 

Genel yerleşim kararlarındaki tutarlılık, mimari yaklaşım, tasarım ve anlatım dilinin olgunluğu, 
işlevsel çözümlerdeki başarısı olumlu bulunmuştur. Ancak binalardaki kütlesel etki ve oluşturulan 
çevrenin kentselliği olumsuz noktalar olarak değerlendirilmiştir.  

Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda 52 sıra numaralı proje, dördüncü turda 2 olumlu, 5 
olumsuz olmak üzere oy çokluğuyla elenmiştir. 
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MANSİYON GRUBUNA İLİŞKİN JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

47 SIRA NUMARALI PROJE (1. Mansiyon) 
 

Proje, araziyi batı-doğu yönünde kateden iki paralel lineer eylem hattı önermiş, bu hattı tekrar eden 
bir strüktür içine almıştır. 

Söz konusu strüktürün eylemsel diyagonal yerleşiminin, arazinin üst ve alt yakasında yer 
alabilecek farklı aktivite alanlarını (gölet alanları, mevcut tarımsal alanlar) bir süreklilik içinde 
bağlaması, bu farklı alanlara yüz vermesi ve askı strüktürle sağlanmaya çalışılan hafif ve geçirgen 
zemin ilişkisi olumlu bulunmuştur.  

Ancak, çift cidarlı yapısal özelliğinin imkan verdiği planlama zenginliğinin sağlanmamış olması, yine 
strüktürel kurgusunun esnekliğine rağmen, ana eylem aksının, kuzey ve güneyde yer alan açık 
mekanlar ve aktivite alanlarıyla yeterli ilişkileri  kurmuyor ve önermiyor olması, ana araç yaklaşımı 
ve otopark alanlarının kütlenin kuzeyinde keskin bir sınır belirlemesi ve söz konusu kuzey alanın 
göz ardı edilmesi  ve arsanın tamamına yönelik açık mekan önerilerinin yeteri kadar geliştirilmemiş 
olması eleştirilmiş, arazi ve doğa ile fiziksel ilişkiler de kurmak yerine, sadece görsel ilişkilerle teğet 
geçen tavrı olumsuz bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 47 sıra numaralı proje.............oy çokluğu ile birinci 
mansiyona layık görülmüştür. 

 

24 SIRA NUMARALI PROJE (2. Mansiyon) 
 

Proje, yapısal ağırlıklı kısmı, arazi merkezinde göletler güneyinde olmak üzere, kuzey güney 
alanların tanımlanması ve ilişkilendirilmesi üzerine kurgulanmış bir yerleşim önermiştir. 

Tüm araziyi keşfetmeye ve arazi içi ilişkileri analiz ve tekrar kurmaya yönelik çabası, fonksiyonları 
arazi geneline dağıtması, bölgesel ama dağınık odaklar oluşturması olumlu bulunmuştur. Ancak 
ağırlık verilmiş olan yaya ilişkilerinin bir senaryo önermiyor olması (yönlenmenin algılanmasındaki 
zorluklar) , ikinci boyutta önerilen ilişkilerin üçüncü boyutta yeterli referansının olmaması olumsuz 
bulunmuştur.  

Arazinin kuzeyinde bir köy yeri gibi ele alınan sosyal - eğitsel merkez ve tarımsal alanların mimari 
dil olarak belirsiz ve geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. 

Genel yaklaşıma kıyasla otel ve sağlık merkezi yapılarının biçimlenişindeki ölçeği ve keskin mimari 
dili, hakim rüzgar yönü sebebiyle hayvan çiftliğinin yerleşimi olumsuz bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 24 sıra numaralı proje.............oy çokluğu ile ikinci 
mansiyona layık görülmüştür. 

 

22 SIRA NUMARALI PROJE (3. Mansiyon) 
 

Proje, araziye, arsa ortasında değişken dar kesit boyunca kuzey-güney yönünde yaklaşık tüm 
programı barındıran ana bir yapı ile yerleşmeyi önermiştir.  

Genel yerleşim itibariyle tasarım, farklı aktivitelerin bir arada organizasyonu üzerine kurgulanmış 
çağdaş bir doğal yaşam fikrini barındırmamakta ve doğal çevre ve arazi geneliyle asgari ilişkiler 



11 

önermekle beraber; 

Ana öneri yapının kuvvetli mimari dili, bu mimari dil içerisinde araziye dokunan strüktürünün 
kurgulanmasındaki hassasiyet,  fonksiyonel yoğunluğuna rağmen bu yoğunluğu hafifleten biçimi, 
ekolojik değerlendirilmeleri ve yapı bazında doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanılmasına 
yönelik önerileri paralelinde geliştirilmiş ve detaylandırılmış tutarlı kurgusu ve çabası dikkat çekici 
bulunmuştur. 

Ancak bir baskın ana yapı önerisi sebebiyle, arsa ve doğa ile kurulan fiziksel ilişkilerin 
monotonlaşma riski taşıması, yoğunluğun bir noktada toplanmasının farklı aktivite mekanları 
oluşmasına izin vermemesi,  genel yaya ve ulaşım kurgusunun üçüncü boyutta hiç bir referans 
sağlamaması, ana araç yaklaşımının gölet kıyısını takip ederek yapıya ulaşımı, müstakil birimlerin 
arsa kenarında düzenlenmiş yerleşimi, program yorumu sebebiyle etaplamaya imkan vermemesi 
programla çakışmayan yönleri olarak olumsuzdur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 22 sıra numaralı proje.............oy çokluğu ile üçüncü 
mansiyona layık görülmüştür. 

Nur Çağlar’ın  22 nolu projeye ilişkin özel raporu : 

Yerleşim karalarındaki özgün yaklaşım, mimari ögesinin etkileyiciliği, önerdiği strüktür sistemi ve 
malzeme kararlarının ortamın doğallığı ile uyumu, enerji etkinliğinin ve yağmur suyunun geri 
dönüşümünü sağlayan tasarım ayrıntıları, ayrıca anlatım dilindeki etkileyicilik ve benzeri nitelikleri 
sebebiyle, 1. Ödül’e önerilmiştir.  

 

28 SIRA NUMARALI PROJE (4. Mansiyon) 

 
Proje, Uluçay’ın kuzeyini kararlı bir şekilde yapısal yerleşim alanı olarak öngörmüş, güneyde kalan 
alanları ise bilinçli asgari önerilerle korumuş ve değerlendirmiştir. 

Tasarım yerleşim genelinde kararlı, basit, bütüncül ve tutarlı bir kurguya sahip bulunmuş; ihtiyaç 
programını detaylı bir şekilde karşılıyor olması, yerleşimin yoğunluk dağılımdaki  ritim ve ölçeği, 
doğal araziye dair izlerin kullanımı (ve ana yaklaşımı içine alan ‘yol bina’ önerisi), yapısal ve peysaj 
ögelerinin üçüncü boyut ve mekan algısını oluşturmak için birlikte kullanımı, bu sayede farklı 
fonksiyonların, birincil ve ikincil meydanlar oluşturarak ilişkilendirilmesi, doğal kaynakların kullanımı 
ve sürdürülebilir yöntemlere yönelik detaylı önerileri, peyzaj yorumu ve etaplamaya uygunluğu (‘yol 
binanın etaplama aşamalarında parçalanması haricinde) olumlu bulunmuştur. 

Ancak kuzeyde yer alan yerleşim alanının, doğal park alanı olarak adlandırılan güney alanla 
ilişkisinin tek bir yaklaşım ile sağlanması, tesadüflere dahi izin vermeyecek şekilde eylemsel olarak 
neredeyse kesin bir şekilde ayrılması olumsuz bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 28 sıra numaralı proje.............oy çokluğu ile dördüncü 
mansiyona layık görülmüştür. 

 

29 SIRA NUMARALI PROJE (5. Mansiyon) 
 

Proje, ana yerleşimi bantlar halinde güneyde yer alan gölet kıyılarında kurgulamış, arsanın 
kuzeyini tamamıyla tarımsal alanlar olarak önermiş ve korumuştur. 

Göletler -su ile ilişki kurmaya yönelik çabası, yapı zemin ilişkisinde gösterilen hassasiyet, arsanın 
batısında yer alan alana yönelik tespit ve iyileştirme önerileri, tüm alanı dolaşım için önerilen yaya 
köprü-yolları, müstakil birimlerin yerleşimi olumlu bulunmuştur. 
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Gölet sınırında yapılaşmanın mevcut doğal yapıyı (eko-sistemi) zedeleyeceği endişesi dile 
getirilmiş, ilişki kurma çabasına rağmen özellikle otel yapısının ölçeği, katlı ve yoğun kurgusu 
olumsuz bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 29 sıra numaralı proje.............oy çokluğu ile beşinci 
mansiyona layık görülmüştür. 
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ÖDÜL GRUBUNA İLİŞKİN JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

49 SIRA NUMARALI PROJE (1. Ödül) 
 

Proje, arazi kullanımında net bir ayırım öngörmüştür. Uluçay’ın kuzeyinde, yola paralel bir 
konumda hayvancılık, seracılık, hobi bahçeleri, tarım ve organik tarım faaliyetleri yer almış, 
güneyinde ise konaklama, rekreasyon, sanat atölyeleri, müstakil konaklama birimleri  planlanmıştır.   

Çerkeş Karayolu’ndan ses ve toza karşı yoğun bir çevresel ağaçlandırma ile ayrılan tarımsal 
yapıların, kırsal yerleşim morfolojisine gönderme yaparak müstakil kümeler oluşturması; bu 
kümelerin güneyinde tanımlı tarım alanlarının bırakılmış olması; Uluçay’ın çok az bir müdahale ile 
ve tarımsal alanlardan gelen yaya akslarını tutan köprülerle arazinin kuzeyini ve güneyini 
bağlaması; arazinin güney kısmında tarımsal yapılara zıt bir tavırla, daha disiplinli ve işlevsel bir 
geometrik düzen aranması; mevcut göletlere yapılan asgari müdahalelerle farklı işlevler yüklenmiş 
olması olumlu bulunmuştur. Ulaşım ağının hiyerarşik ve kolay algılanır oluşu; Uluçay’ın promenad 
aksı olarak geliştirilmesi olumludur. 

Mimarinin sade, dingin ve abartısız bir tavır takınması mevcut çevre ve programın ruhu ile  
uyumludur.  Ancak tüm yapıların çubuksal formlarla çözülmesinin getireceği işlevsel çözüm 
handikapları ve monotonlaşma endişesi dile getirilmiştir. 

Tasarımın tümünde ihtiyaç programının doğru yorumlanması doğrultusunda, çevre ile iyi bir uyum 
sağlanmış olması, arazinin karakterine saygı gösterilmiş olması, dış alanlarda ağaç toplulukları ile 
mekan tanımlama gayreti, mimari ile peyzaj disiplinlerinin uyumlu birlikteliği yanında sürdürülebilir 
ve yenilenebilir enerji ve çevre kontrol sistemleri önerilmesi olumlu bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 49 sıra numaralı proje, 4 olumlu 3 olumsuz olmak 
üzere oy çokluğu ile birincilik ödülüne layık görülmüştür. 

 

04 SIRA NUMARALI PROJE (2. Ödül) 
 

Proje, arazinin Uluçay’ın kuzeyinde kalan kısmının tamamen ağaçlandırma, tarımsal faaliyetler, 
organik tarım ve hayvancılığa ayrılmasını, ana yerleşimin Uluçay’ın güneybatısında mevcut girişe 
yakın planlanmasını öngörmektedir. 

Tasarımın ana fikrini, gridal bir doku üzerinde güncel bir kırsal yerleşim yorumunun yaratılması 
oluşturmaktadır.   

Adeta bir köy yerleşmesinin kadastral düzeni içinde, işlev ve program alt parçalarının sıkı bir ilişki 
çerçevesinde yer alması düşüncesi; konaklama, SPA ve sağlık merkezi, konferans salonu gibi asal 
program parçalarının birlikteliğinin yanı sıra, sera, çiftlik ürünleri satışı, okçuluk alanı, spor alanları, 
su aktiviteleri ve çok amaçlı açık alanlar gibi işlevlerin asal yapılarla birlikte, sosyal ve fiziksel 
iletişime olanak tanıyacak şekilde ve yoğunlukta planlanmış olması; mevcut göletlere asgari 
müdahale ile doğal çevrenin korunmuş olması, bu alanlarda sadece arıcılık, çocuk macera alanları, 
seyir kuleleri gibi çevreye zarar vermeyecek işlevlerin yer almış olması; mimari dilin yalınlığı;  genel 
planlama kararları, arazi kullanımı ile vaziyet planı kurgusu olumlu bulunmuştur.   

Tarımsal faaliyetlerin gerektirdiği ortogonal parselasyon düzeni, örneğin traktör kullanımı için 
rasyoneldir. 
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Açık manej, açık padok ve ahırların, müstakil konaklama birimleri ve resepsiyon alanlarına yakın 
oluşu (özellikle koku açısından); müstakil konutların aynı kırsal gridin içinde ve karakter farklılığı 
göstermeksizin yer alışı; görsellerde seçilen malzeme ve renkten dolayı yapıların endüstriyel bir 
imaj vermesi; vaziyet planında gösterilen hassasiyet ve nitelikli planlamaya karşın, özellikle kuş 
bakışı perspektiflerde hissedilen aşırı yoğunluk eleştirilmiştir. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler sonucunda 04 sıra numaralı proje, 4 olumlu 3 olumsuz olmak 
üzere oy çokluğu ile ikincilik ödülüne layık görülmüştür. 

 

25 SIRA NUMARALI PROJE (3. Ödül) 
 

Proje, seralar dahil olmak üzere tüm tarımsal faaliyetlerin Uluçay’ın kuzeyinde yer almasını ve 
yapılaşmanın Uluçay’ın güneybatısında, mevcut girişe yakın bir bölgede planlanmasını 
önermektedir. 

“Köy Girişi”nden itibaren muhtelif “odak”lardan oluşan bir yerleşme planı çerçevesinde her odağın 
bir meydan oluşturması ve odakları oluşturan program parçaları ile etkinliklerin bu meydanlarla  
özdeşleşmesi;  meydanların birbirine “Köy Girişi”nden itibaren bir yaya yolu ile bağlanması ve bu 
kurgunun net bir şekilde mekansal olarak da ifadesini bulması; göletlerin bulunduğu alanların 
yapılaşmaya açılmayıp doğal halinde bırakılması; yerleşim geometrisinin ortogonal bir düzende ve 
çubuksal bloklarla ifadesi; yapıların yalın ve dingin bir dile sahip olması; tarıma bırakılan alanların 
geometrik düzeninin gerçekten tarım yapmaya uygun olması olumlu bulunmuştur. 

Ancak gölet alanlarının doğal bırakılmasına karşın, bu alanlarda hiç bir planlama ve tasarım 
çabasının gösterilmeyişi; göletlere herhangi bir işlev tanımlanmaması; girişten itibaren oluşan yaya 
yoluna açık ve kapalı manej ve padokların takılması (özellikle koku açısından); su kenarları ile ilgili 
hiç bir öneri getirilmemesi; otele “Köy Girişi”nden itibaren çok dolaylı olarak ulaşılması, gerek 
ihtiyaç programı, gerekse planlama anlayışı açılarından olumsuz bulunmuştur. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler ışığında 25 sıra numaralı proje, 4 olumlu 3 olumsuz olmak üzere 
oy çokluğu ile üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. 
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