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RAPORTÖRLÜK RAPORU 

 
Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri Otopark ile Yakın Çevresi 

Tasarım Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne 107 adet proje teslim edilmiş olup; 

* 12 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 16 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 20 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 27 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası ve açıklama raporu teslim edilmediği, 

* 35 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 37 sıra numaralı projede 2 adet yarışma zarfı teslim edildiği ve A3 boyutlu pafta dosyasının 

A4 formatında teslim edildiği, 

* 40 sıra numaralı projede maket teslim edilmediği, 

* 42 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 44 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 60 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt teslim edilmediği, 

* 63 sıra numaralı projenin paftalarında iki farklı rumuz kullanıldığı ve aynı paftadan iki kez 

gönderim yapıldığı, 

* 66 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt teslim edilmediği, 

* 70 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 75 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 77 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt, A3 boyutlu pafta dosyası ve açıklama raporu 

teslim edilmediği, 

* 78 sıra numaralı projede kimlik zarfı, yazışma zarfı, açıklama raporu ve dijital ortamda 

kayıt teslim edilmediği, 

* 92 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 104 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 105 sıra numaralı projede açıklama raporu teslim edilmediği belirlenmiştir. 19.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemal KURU 

Raportör 

Serkan TEKİN 

Raportör 

Çağlar ÖZKACAR 

Raportör 
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DÜRÜSTLÜK TAAHHÜTNAMESİ 
 

Yarışmaya katılan projelerden hiçbirini, jüri değerlendirme toplantısının yapıldığı 

19.06.2020 tarihine kadar görmediğimi taahhüt ederim. 

 
Danışman Jüri Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asil Jüri Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yedek Jüri Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmail UYGUR 

Torbalı Belediye Başkanı 

İlyas ÇİMEN 

Torbalı Belediyesi 

Başkan Yardımcısı 

Çiçek Gültekin ELBİR 

Torbalı Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürü 

 

Salih SARIDOĞAN 

Torbalı Belediyesi 

Zabıta Müdürü 

H. Gülden BOLATOĞLU 

Torbalı Belediyesi 

Peyzaj Mimarı 

Yenal AKGÜN 

Mimar 

 

H. İbrahim ALPASLAN 

Mimar 

 

 

Mimar 

 

Cem SORGUÇ 

Mimar (Jüri Başkanı) 

 

Kemal Can ÇİNİCİ 

Mimar 

 

Pınar GÖKBAYRAK 

Mimar 

 

Can KAYA 

Mimar 

Deniz ALKAN 

İnşaat Mühendisi 

 

Ayşegül Altınörs ÇIRAK 

Şehir Plancısı 

 

Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ 

Peyzaj Mimarı 

İnci UZUN 

Mimar 

Dalya HAZAR 

Şehir Plancısı 

 

İsmet HANER 

İnşaat Mühendisi 

 

Hatice Sönmez TÜREL 

Peyzaj Mimarı 
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JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

 
TUTANAK 

 

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri Otopark ile Yakın Çevresi 

Tasarımı Ulusal Mimari Proje Yarışması jürisi projelerin sergilendiği Torbalı Belediyesi 

Kültür Merkezi Binası zemin kat 1 numaralı salonda 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 

10:15’te danışma, asli, yedek jüri üyeleri ve raportörlerin katılımıyla değerlendirme 

çalışmasını yapmak üzere eksiksiz olarak toplandı. 

 

Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri daha önce 

görmedikleri hususunda dürüstlük beyanında bulundu. 

 

Raportörlük raporu jüriye okundu ve sunuldu. 107 adet projenin teslim edildiği ancak; 

* 12 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 16 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 20 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 27 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası ve açıklama raporu teslim edilmediği, 

* 35 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 37 sıra numaralı projede 2 adet yarışma zarfı teslim edildiği ve A3 boyutlu pafta dosyasının 

A4 formatında teslim edildiği, 

* 40 sıra numaralı projede maket teslim edilmediği, 

* 42 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 44 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 60 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt teslim edilmediği, 

* 63 sıra numaralı projenin paftalarında iki farklı rumuz kullanıldığı ve aynı paftadan iki kez 

gönderim yapıldığı, 

* 66 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt teslim edilmediği, 

* 70 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 75 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 77 sıra numaralı projede dijital ortamda kayıt, A3 boyutlu pafta dosyası ve açıklama raporu 

teslim edilmediği, 

* 78 sıra numaralı projede kimlik zarfı, yazışma zarfı, açıklama raporu ve dijital ortamda 

kayıt teslim edilmediği, 

* 92 sıra numaralı projede A3 boyutlu pafta dosyası teslim edilmediği, 

* 104 sıra numaralı projede yazışma zarfı teslim edilmediği, 

* 105 sıra numaralı projede açıklama raporu teslim edilmediği belirtildi. 

  

40 sıra numaralı projenin şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler”  başlıklı 11.7. 

maddesinde belirtilen “1/500 ölçekli maketi” teslim etmemesi sebebiyle değerlendirme dışı 

bırakılmasına, 

78 sıra numaralı projeye ait projede kimlik zarfı ve yazışma zarfı teslim etmemesi 

sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasına, geriye kalan 105 projenin değerlendirilmesine 

karar verildi. 

 

Değerlendirme kriterleri konusunda görüşme yapıldı. Şartnamede ve ihtiyaç programı 

esas alınarak, bağlam, topografya, özgünlük ve yorum kriterleri çerçevesinde 

değerlendirilmeye geçilmesine ve jürinin değerlendirme çalışmalarına bireysel olarak devam 

etmesine karar verildi. 
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Jüri bireysel çalışmalarına saat 10:40 itibariyle başladı. 

 

Jüri bireysel çalışmalarına saat 15:00 itibariyle sonlandırdı. Tekrardan bir araya 

gelerek, aşağıdaki değerlendirme kriterleri; gözden geçirilerek kararlaştırıldı. 

 

 Nitelik eksikliği 

 Temsil eksikliği 

 Verilen imar şartları ile uyumsuzluk 

 

1. ELEME 

 

 Jüri 1. Eleme çalışmalarına saat 15:30 itibariyle başladı. 

 

 1. elemede 105 projeden 32 adet proje elendi ve geriye 73 proje kaldı. Buna göre 3, 8 

10, 16, 21, 29, 37, 41, 42, 47, 48, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 

91, 95, 97, 100 ve 102 sıra numaralı projeler oybirliğiyle elendi. 

 

 Jüri 1. Eleme çalışmalarını saat 16:30 itibariyle sonlandırdı. 

 

2. ELEME 

 

 Jüri 2. Eleme çalışmalarına saat 17:00 itibariyle başladı. 

 

2. elemede 73 projeden 49 adet proje elendi ve geriye 24 proje kaldı. Buna göre; 

* 1 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 4 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 9 numaralı proje oybirliğiyle, 

*12 numaralı proje oyçokluğuyla (Pınar GÖKBAYRAK, Can KAYA, Erhan Vecdi 

KÜÇÜKERBAŞ karşı oy), 

* 14 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 15 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 18 numaralı proje oyçokluğuyla (Cem SORGUÇ karşı oy), 

* 20 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 22 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 23 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 24 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 25 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 26 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 28 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 30 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy), 

* 31 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 32 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 33 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 35 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 38 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 39 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 43 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 44 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 45 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 49 numaralı proje oyçokluğuyla (Cem SORGUÇ, Pınar GÖKBAYRAK karşı oy), 
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* 50 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 53 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 58 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 59 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 62 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 65 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy), 

* 66 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 72 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 73 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 81 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 85 numaralı proje oyçokluğuyla (Cem SORGUÇ, Pınar GÖKBAYRAK karşı oy), 

* 86 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 89 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 90 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 92 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 94 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 96 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 98 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 99 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Ayşegül Altınörs ÇIRAK 

karşı oy), 

* 101 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 103 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 104 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 105 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 106 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy) elendi. 

 

Jüri 2. Eleme çalışmalarını saat 22:00 itibariyle sonlandırarak 3. Eleme çalışmalarının 

20.06.2020 tarihinde saat 09:30’da yapılmasına karar verdi. 

 

3. ELEME 

 

Jüri 3. Eleme çalışmaları 20.06.2020 tarihinde saat 09:30 itibariyle başladı. 

  

3. elemede 24 projeden 14 adet proje elendi ve geriye 10 proje kaldı. Buna göre; 

* 5 numaralı proje oyçokluğuyla (Ayşegül Altınörs ÇIRAK karşı oy), 

* 11 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy), 

* 13 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 46 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy), 

* 52 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 54 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 55 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN, Ayşegül Altınörs ÇIRAK karşı oy), 

* 71 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN, Ayşegül Altınörs ÇIRAK karşı oy), 

* 75 numaralı proje oyçokluğuyla (Pınar GÖKBAYRAK, Ayşegül Altınörs ÇIRAK karşı oy), 

* 76 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 87 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 88 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Ayşegül 

Altınörs ÇIRAK karşı oy), 

* 93 numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN karşı oy), 

* 107 numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ karşı oy) elendi. 
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Jüri 3. Eleme çalışmalarını saat 12:30 itibariyle sonlandırdı. 

 

4. ELEME 

 

Jüri 4. Eleme çalışmalarına saat 14:00 itibariyle başladı. 

 

4. elemede 10 projeden 4 adet proje elendi ve geriye 6 proje kaldı. Buna göre; 

* 2 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 19 numaralı proje oybirliğiyle,  

* 27 numaralı proje oybirliğiyle, 

* 36 numaralı proje oybirliğiyle elendi.  

  

Jüri 4. Eleme çalışmalarını saat 18:00 itibariyle sonlandırdı, ödül sıralamasının 

yapılmasına karar verdi ve başladı. 

* 6 sıra numaralı proje oyçokluğuyla (Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Kemal Can ÇİNİCİ 

karşı oy ) 3. Mansiyon, 

* 7 sıra numaralı proje oybirliğiyle 2. Mansiyon, 

* 17 sıra numaralı proje oybirliğiyle 1. Mansiyon, 

* 34 sıra numaralı proje oyçokluğuyla (Deniz ALKAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, 

Ayşegül Altınörs ÇIRAK karşı oy) 3. Ödül, 

* 51 numaralı proje oybirliğiyle 2. Ödül, 

* 57 numaralı proje oybirliğiyle 1. Ödüle değer görüldü. 

 

 Jüri ödül sıralaması çalışmalarını saat 21:00 itibariyle sonlandırdı. 

.  

 Mansiyon ve ödül kazanan yarışmacıların kimlik zarflarının açılarak kimlik tespitinin 

yapılmasına karar verildi. 
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Yedek Jüri Üyeleri 
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Torbalı Belediyesi 

Zabıta Müdürü 
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Peyzaj Mimarı 
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Mimar 
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Şehir Plancısı 
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Peyzaj Mimarı 

 

Kemal KURU 

Raportör 

Serkan TEKİN 

Raportör 

Çağlar ÖZKACAR 

Raportör 


