KARAPINAR GÜNE ENERJ S SANTRAL SCADA B NASI
M MAR PROJE YARI MASI
JÜR RAPORU

Ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen
GES SCADA
Mimari Proje
Y
12 Mart 2021 tarihinde Kuzguncuk skelesi’nde gerçekle tirilen jüri
de erlendirme
Y
maya ön a ama sürecinde
toplamda 58 ekip ba vurdu Proje önerileri
n online jüri
a
Jüri üyeleri büyük bir titizlikle projeleri teker teker inceleyerek bir
de
sonraki a amaya geçecek ekipler konusunda görü
veri inde
Her proje
ve artnamede istenen di er evraklar
incelendikten sonra proje önerilerinden
12 tanesi bir sonraki tura geçmeyi ba
Cumartesi günü saat
jüri de erlendirmesi yapmak üzere jüri
üyeleri David Green, Deniz Aslan, mdat As, Kübra Kalyoncu eherli, Melike
Murat T
lu, Refik Anadol, yedek jüri üyeleri Mehmet Fehmi Bilge,
Bünyamin Atan ve raportörler Ayça Y
Ye im
pandemi nedeniyle dijital
Cumartesi günü saat
ön elemeyi geçen ekiplerin projelerini
dinlemek ve de erlendirmek üzere, jüri üyeleri Zoom platformu üzerinden online
olarak bulu tu ve
ilk grup sunumuna ba
Son teslim tarihine kadar
ma
ve
Jüri,
i deneyimleri ve hassasiyetleri olan,
özgün fikirler üretebilecek, yenilenebilir enerji konusuna mimari heyecanla bakacak
ve/veya profesyonel
ölçe inde meslek prati i yürüten,
problemini çözümlerken,
te vik edici
sunabilecek ekipleri
Sunumlar için kura yöntemi ile
a

sunum
saatler
tirilmesine karar verildi:

09:00-09:30

ra Al Özdilek

3- Tuna Han Koç

6- Birge
Ara
7- Sabriye Derya Yüce
8- Caner Bilgin
9-

Tusavul
Ayaro lu
lu

Ara
De erlendirme

Her ekip için
dakika sunum,
k süre
Yar
gerçekle
Jüri tüm
sonra de

dakika soru cevap olacak ekilde toplamda 30
r belirlenen süre içerisinde
dinledikten ve
sorduktan

Jüri, de erlendirmeye devam etmek için Zoom platformunda yeniden bir araya
Jüri finale kalan her projeyi yeniden inceleyerek ödül grubunu belirlemek için
görü melere ba
Jüri üyelerinin de erlendirmesi sonucu bu a amada ilk üç
projenin seçilmesi yerine projelerin geli tirilmesine ve daha sonra yeniden
de erlendirilmesi
toplam
projenin finale a
karar
projeye bir
süre verilerek
Jüri üyelerinin de erlendirmesi sonucu seçilen
jürinin de erlendirmeleri
projelerini geli tirmelerine ve daha sonra bu
Son a ama için seçilen ekipler u
Tuna Han Koç ve ekibi
Caner Bilgin ve ekibi
Sabriye Derya Yüce ve ekibi
Ömer Selçuk Baz ve ekibi
Lebriz

tir

Finalistler 5 ubat 2021 tarihinde
revizyon
geli tirerek 12 Mart 2021’de yeniden jüri üyelerine sundular

projelerini

Ödül Grubu:
Birincilik Ödülü | Caner Bilgin ve ekibi
Projenin ba lama uygun geli tirilebilir fikirler içermesi olumlu olarak de erlendirilmi tir
Y
dili, içinde bulundu u arazi ile uyum içindedir Ki iyi içeri davet eden
içinde zengin ve
kamusal mekanlar
r Özellikle ziyaretçiler
için bahsedilen kamusal mekanlar bir seyir
bütünle tirilerek arazinin
deneyimlenmesi için
önemli bir
sa
r çinde bulundu u
co rafyada
çevresel verilere dikkat ederek
kurdu u ili ki takdir
edilmi tir
anlar ve ziyaretçilerin dengeli kar
imkân sa layan
zamanda
anlar için de hem i hem de gündelik i lerinden
r
proje, çift yönlü
an mekanlar sistemi
r
tür
kincilik Ödülü | Ömer Selçuk Baz ve ekibi
Jüri projenin, yerin kendisinden (kayna
yola
kendini üretme fikrini
olumlu de erlendirmi tir Co
tüm verilerini içselle tiren ve özellikle topra
üretmek için
da ötesine geçerek ona e siz bir anlam yükleyen
proje, üretti i kule ile de arazide kendini güçlü bir biçimde var etmi tir Üretim
sisteminin
ve
projeyi yere özgü
r A
güçlü AR-GE
da jürinin olumlu buldu u unsurlardan
biridir I
ile
kurgusu oldukça geli kin ve iç mekân çözümleri zengin
bulunmu tur Jüri projenin geli tirilebilir oldu unu belirterek ikincilik ödülüne
görmü tür
Üçüncülük Ödülü | Tuna Han Koç ve ekibi
Jüri projenin kompakt
oldukça güçlü bulmu tur Mekanlar
geçi ler ve
araziye
projenin yerin bir
sa layan önemli unsurlar olarak
ve olumlu bulunmu tur ç mekân zenginli i, ziyaretçiye farkl
deneyimler
ve alan ile bütünle tirmesi
yönlerindendir
Projenin uygulama ve detay konusunda geli tirilmesi gerekti i jüri
belirtilmi tir
tür

Mansiyon Grubu:
Mansiyon Ödülü |

Tusavul ve ekibi

Y
ma
sürecinde ve projenin olu um sürecinde oldukça de erli bulunmu tur
lar konsepti olu turmada önemli rol
r
dönü tü ü noktalarda geli tirilmesi gereken alanlar oldu una karar vermi tir
tür
Mansiyon Ödülü | Birge
V
turdu u güçlü kurgu ve sürdürülebilirlik
öneri olarak de erlendirilmi tir
tur
ba
ma sürecinin geli tirilmesi gerekmektedir
görülmü tür
Mansiyon Ödülü | Erol Kalmaz ve ekibi
Tarih ve kültürden edindi
üretti i eskizler güçlü bulunmu tur
tir

rafyadan edindi
tur

tür

ra Al Özdilek ve ekibi
i kamusal
tur
anlar için olu

enilmi tir
r
tür
Ayaro lu ve ekibi

T
itli katmanlardan olu
erlendirilmi tir
olu
ile içinde bulundu u co rafya ile uyumu be enilmi tir
tir
tür
bulunmu tur
Mansiyon Ödülü | Nilüfer Koziko lu ve ekibi
Projenin kendi içinde olu turdu
olarak üretilen fikir olumlu bulunmu tur
tir
tür

turulan gözlem

Mansiyon Ödülü | Sabriye Derya Yüce ve ekibi
ve kendine
özgü ba
geli

tur çinde bulundu u co rafya ile ileti
erli bulunmu tur
erlendirilmi tir

Co rafya ve iklim üzerinden ba
çatlak fikri iklim ba

il bir koridora dönü en
erlendirilmi tir Y
tur
erlendirilmi tir

tür
Mansiyon Ödülü | Lebriz
Co
de erlendirilmi tir
bulunmu tur ve geli
tür

tür

i,
biçimi ve kamusal alan ile ofisi bütünle
erlendirilmi tir

