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İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması jürisi Covid- 19 Pandemisi sebebiyle 
teslim sonrası yasal süre olan 15 gün içerisinde gerçekleştirilemeyen jüri toplantısı için 19 Haziran 
2020 Cuma günü saat 08.30 da İzmit Belediyesi Planeteryum binasında toplanmıştır. Jüri 
çalışmalarına katılamayan Nermin Tirben yerine İnci Olgun jüri başkanı olarak atanmıştır. Asli jüri 
üyesi Ali Kural yerine yedek jüri üyesi Arif Bıltır, asli jüri üyesi Nermin Tirben yerine yedek jüri üyesi 
İsa Eren Akbıyık atanmıştır.  
 

 Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce 
görmedikleri ve yarışmacıları tanımadıkları hususunda dürüstlük beyanında bulunmuştur. 
 

 Projelerin değerlendirilmesinden önce yapılan toplantıda raportörlük jüriye aşağıdaki raporu 
sunmuştur. 
 

o Yarışmaya katılan toplam 59 projeden 57 proje sergiye asılmıştır. 
o Tüm rumuzlar üzeri kapatılarak gizlilik sağlanmıştır. 
o 1, 2, 3 sıra numaralı projeler kargo yoluyla, 12 numaralı proje hem kargo hem dijital 

teslim yoluyla teslim edilmiş 55 adet proje ise dijital teslim yolu ile raportörlüğe 
iletilmiştir. 53, 54, 55, 56, 57, 58 sıra numaralı projeler 21.04.2020 tarihinde sırası ile 
00:05, 00:28, 00:56, 02:44, 11:16, 12:42 saatlerinde, 59 numaralı proje ise 22.04.2020 
tarih ve 21:17 saatinde teslim edildiği için geç teslim olarak tutanak altına alınmıştır. 

o 50 sıra numaralı proje için gönderilen bağlantı adresinde sadece kimlik zarfı 
olduğundan yarışmacı e-posta ile bilgilendirilmiş fakat projeler raportörlüğe 
gönderilmediğinden sergiye asılamamıştır. Geç teslim olarak tutanak altına alınan 59 
sıra numaralı proje için ise gönderilen bağlantı adresine ulaşılamamış yarışmacıya geri 
dönüş yapıldığında ise e-posta adresi geçersiz olduğundan iletişim kurulamadığından 
sergiye asılamamıştır.  

o 18 ve 44 sıra numaralı projeler için 3 adet pafta, 38 numaralı proje için ise 2 adet pafta 
teslim edilmiştir. 

 

 Jüri, yukarıdaki rapora göre; 
 

o 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 sıra numaralı projeler geç teslim nedeniyle yarışma dışı 
bırakmıştır. 

o 50 sıra numaralı proje paylaşılan bağlantı üzerinden projeye ulaşılamaması nedeniyle 
yarışma dışı bırakılmıştır. 

 

 Toplantıdan sonra jüri 51 projeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır. 
 

 1. elemede; 38 sıra numaralı proje yeterli düzeyde olgunlaştırılamamış ve ifade edilememiş 
olması nedeniyle oy birliğiyle elenmiştir. 
 

 2. elemede;  
o Üst ölçek kentsel kararları besleyen analiz şemalarının yetersiz nitelikte olması, 
o Peyzaj kararları ve mimari ölçekteki öneriler için hiçbir üst ölçek yaklaşımın temel 
alınmamış olması, 
o Güncel kavramsal açılımları merkeze alarak geliştirilen önerilerin, tasarım kararlarını 
geliştirme konusunda zayıf kalması, işlevsel yönü gelişmemiş, sembolik ilişkilere fazlaca 
dayanılması; 
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o Sistematize edilmemiş ve noktasal çözüm önerilerinin ağırlıkta olması ve çevresi ile 
yeteri kadar ilişki kurulmaması, 
o Mevcut cadde yaşantısı ve yaya hareketi ile birlikte insan ölçeğinin gözetilmemiş 
olması, 
o Cadde ve bağlantılı sokakların çeşitlenen kimliğini dikkate almayarak, tekrar eden 
biçimsel yapılarla tek tipleştirilmiş önerilerin geliştirilmiş olması, 
o Tasarımın aktarımında temsiliyet dilinin zayıf olması nedeniyle 

3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 27, 29, 32, 36, 44, 45, 48, 49, 51 sıra numaralı toplam 18 adet proje 
elenmiştir. 

o Oy birliği ile elenen projelerin sıra numaraları:  
8, 12, 16, 18, 21, 27, 36, 38, 44, 45, 48, 49 

o Oy çokluğu ile elenen projelerin sıra numaraları; 
- 3 sıra numaralı proje (Sevince Bayrak Göktaş ve İnci Olgun’un karşı oyu ile) 
- 4 sıra numaralı proje (İsa Eren Akbıyık ve İnci Olgun’un karşı oyu ile) 
- 9 sıra numaralı proje (Sevince Bayrak Göktaş’ın karşı oyu ile) 
- 11 sıra numaralı proje (Sevince Bayrak Göktaş’ın karşı oyu ile) 
- 29 sıra numaralı proje (Sevince Bayrak Göktaş’ın karşı oyu ile) 
- 51 sıra numaralı proje (Barış Ekmekçi‘nin karşı oyu ile) 
 

 İki eleme sonunda 32 proje 3. elemeye çıkmıştır. 
 

 Jüri çalışmasını 18.30 da tamamlamıştır. 
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Danışman Jüri Üyeleri 

 

 

Fatma Kaplan Hürriyet                                  Hakan Özkum                                           Arsal Arısal  

 

 

Ömer Yılmaz                                                   Özgür Bingöl 

         

Asli Jüri Üyeleri 

 

 

Arif Bıltır                                                          Barış Ekmekçi                                         İnci Olgun 

 

 

İsa Eren Akbıyık                                              Sevince Bayrak Göktaş    

                     

Yedek Jüri Üyeleri 

 

 

Burçin Yıldırım                                                İlker Ertuğrul        

                                      

Raportörler 

 

 

Fatma Kandaz                                               Gönül Karademir Türkeri                              

                                   


