şANLIuRFA sARAyöxü 6rzrı,a9 MEvDANI
vE KENTsEL TASARIM riKiR vARIşMASI

ıirni rurı,xı.Ğr

Tarihı 15.12.202l

Toplantı No: 1, 1 . Oturum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyfüşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasi' jüri üyeleri 15
Aralık 202l, saat l0.00' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında toplanmıştır.

Daruşman Jüri Üyesi Şanlıurfa Büyiikşehir Belediyesi Başkanı Sayın Zeynel Abidin
BEYAZGÜL, Danışman Jüri Üyesi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Halil
PELTEK, Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fafna Şebnem KULOĞLU YÜrSnl-, Mehmet
Fatih KAHYA, Adit SARAÇ, Yedek Jüri Üyeleri Fadıl TOPDAĞ, Raşit DEDEOĞLU, Raportörler
İsmail CÜNEŞ, İsmail Hakiı ÜnÜN RaportOr Yardımcılan Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in

katılımıyla toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş
progrıımı sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.

Asli jüri üyesi Yahya ÜRÜN sağlık

problemleri sebebiyle yanşma aşamalanna
katılmayacağını bildirmiştir. Bu sebeple l. Yedek Jüri Üyesi olan Raşit DEDEOĞLU' nun, Yahya
ÜRÜN yerine asli jüri üyesi otarak atanması kararı alınmıştır.

jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri daha önce
yanşmacıların kimliklerini bilrnedikleri hususunda dürüstlük beyanında

Değerlendirme çahşmalanna katılan

görmedikleri
bulunmuştur.

ve

Projelerin değerlendirilmesinden önce yapılan toplantıda, raportörlük.iüriye aşağıdaki raporu
sunmuştur;

.
o
o
o
o
o
o

Tüm projeler şarfıamede belirtildiği iizere elden ve kargo teslim yoluyla

raportörlüğe teslim edilmiştir.
Şartnamede belirtilen yarışma adresine son teslim tarihine uygun olarak 67 adet proje
teslim edilmiş ve raportörler tarafindan dosyalanmıştr.
Tiim rumuzların ijzeri kapatılarak gizlilik sağlanmıştır.
Tüm katıhmcılar projeleri ile birlikte kimlik zarfi teslim etrniştir.
48 ve 67 numaralı yarışmacılar USB teslim etnemiştir.
15, 19, 32,33,34 ve 58 numarah yarışmacılar A3 kitapçık teslim etmemiştir.

19 numaralı yarlşmacl A0 pafta teslim etınemiştir. Tüm proje dosyaları jüri
değerlendirmeleri için hazırlanmış olup sergilenmiştir.

Jiiri rapora göre; gecikmeden dolayı hiçbir proje değerlendirme dışı bırakılmamıştır.
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Tarih: |5-12-2O2l
Toplantı No: 1,2. Ofurum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Ve Kentsel Tasanm Fikir Yarışması" jüri üyeleri l5
Ara|ık 202l, saat l 1.00' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında 2. Oturum için toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asli Jüri Üyesi Raşit DEDEOĞLU, Raportörler ismail GÜNEŞ,
İsmail Hakkı ÜnÜN naportOr YardımcıIarı Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in katılımıyİa
toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş programı
sebebiyle toplantıya katıhm sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.
jiiri, 67 pğeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır. Jiiri değerlendirme
çalışmalan saat l7:00 itibariyle sonlandırılmış olup toplamda 30 adet proje değerlendirilmiştir.
2. oturumda

Değerlendirme çalışmalanna devam etrnek için 16.|2.202l tarihi saat l0:00 belirlenmiştir.

Tarihı |6.12.202l

Toplantı No: 2, l. Oturum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kzılay) Meydanı Ve KentseI Tasanm Fikir Yarışması" jüri üyeleri 16
Aralık 202l, saat l0.00' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatına Şebnem KIJLOĞLU YİİKSEL, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asli Jİiri Üyesi Raşit DEDEOĞLU, Raportörler İsmail GÜNEŞ,
İsmail Hakkı ÜnÜll naportor Yardımcıları Semih GENCER ve Cem bEVRİM' in katılımıyİa
toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş programı
sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklannı bildirmişlerdir.

1.oturumda jüri üyeleri kalan 37 projeyi inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam
etmiştir. l. Oturum saat l2:00'de tamamlandı.

Tarihl. 16.12.202|
Toplantı No: 2,2. Oturum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" jüri üyeleri l6
Aralık 2021, saat l2.30' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında 2. Oturum için toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeteri Mehmet Selim AÇA& Fatma Şebnem KULOĞLU yÜrsBı, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asli Jtıri Üyesi Raşit DEDEOĞLU, Raportörler İsmail GÜNEŞ,
İsmail Hakkı ÜRÜN RaportOr Yardımcıları Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in katılımıyla
toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağ|amayan Danışman Jüri üye|eri yoğun iş programı
seb€biyle

toplantıya katılım sağlayamayacaklannı bildirmişlerdir.
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2.

oturumda

jüri ka|an 37 projeyi bireysel olarak

değerlendirmeye başlamıştır. Jüri

değerlendirme çalışmaları saat l6:00 itibariyle sonlandırılmıştır.

l. değerlendirme aşamasında"

1-2-

4-6-E-9-12-14-15-16-17-|8-19-20-2|-22-23-24-26-27-28-32-33-34-35-37-39-40-42-43-44-47-4849-50-53-56-57-58-59-60-62-63-64-65-66-67 numaralı katılımcılara ait projeler elenmiştir.
Toplamda 20 adet proje 2. değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanmıştır. Değerlendirme
çalışmalarura devam etmek için |7.12.202l tarihi saat 09:30 belirlenmiştir.
Yukanda numaraları belirtilmiş olan projeler; yarışma şartnamesinde yer alan jüriden
başlıklı kısımda be|i(ilen yarışmacılardan beklenilen kiterlerin geneline uymadığı için bir üst tura
geçememiştir.
2. Değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan 20 adet pğe şunlardır: 3-5-7-10-11-1325-29 -30-31 -36-38-4 l -45-46-5 1 _52-54-55-6l.

Tarihl. 17.12.2021
Toplantı No: 3, l. Oturum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Ve Kentsel Tasanm Fikir Yarışmasf' jüri üyeleri l7
Aralık 202l, saat 09.30' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında l. Oturum için toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asti Jüri Üyesi Raşit DEDEOĞLU, Raportörler ismail GÜNEŞ,
İsmail Hakkı ÜnÜN RaportOr Yardımcıları Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in katılımıyla
toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş pİogramı
sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklannı bildirmişlerdir.
l.oturumda jüri üyeleri kalan 2. Aşamaya geçen 20 projeyi inceleme ve değerlendirme
çalışmalarırıa devam etmiştir. 1. Oturum saat l2:00' de tamamlandı.

Tanh: 17.|2.202l
Toplantı No: 2, 2. Oturum
Toplantı Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Ve Kentsel Tasanm Fikir Yanşması" jüri üyeleri l6
Aralık 202l, saat l3.30' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında 2. Oturum için toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatma Şebnem KULoĞLU YÜKSEL, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asli Jüri Üyesi Raşit DEDEoĞLU. Rapoüirler ismail GÜNEŞ.
İsmail Hakkı ÜRÜN Raportör Yardımcıları Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in katılımıyla
toplantı başlamıştır. Toplanttya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş progIamı
sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.

2. oturumda jiiri 2. Aşamaya geçen 20 pğeyi bireysel olarak değerlendirmeye devam
etmiştir. Jüri değerlendirme çalışmaları saat 16:00 itibariyle sonlandırılmıştır. 2. değerlendirme
aşamasındq 3-5-7-10-25-31-38-45-5l -54-55 ve 6l numaralı katılımcılara ait projeler elenmiştir.

,; atl

Toplamda 8 adet proje "Ödtll Grubu" aşamasına geçmeye hak kazanmıştır.
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SIRA NUMARALI PROJE:

Mimari malzeme kullanımının yerele uygun olmasr ve alan kullanım kararlarında alanın
bütiinlüğünü engelleyen mevcut yapılann kaldırılmasına yönelik fftir geliştirmesi olumlu
bulunmuştur. Alana girişin tanımsız olması, kot kullanım kararlanndan dolayı o|uşabilecek
olumsuzluklardan dolayı ve doluluk boşluluk dengesinin olmamasından dolayı eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (3-2) ile elenmiştir. (Karşı Oy F.Ş.K.Y - R.D.)
5

SIRA NIJMARALI PROJEı

Uzun dönemde kullanım performansı sürekliliğinin olabileceği düşüncesi olumlu
bulunmuştur. Üst ölçek fonksiyon şemasının kurulamamış olması, oluşturulan yaya akslarının
çıktığı odakların yetersiz olması, aynca projede farklı tasarım öğeleri ve malzemeleri kullanılmış
olup tasarım bütiinlüğü ve dili oluşturulmaması eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) ile elenmiştir. (Karşı Oy A.S.)
7

SIRANUMARALI PROJE:

Farklı giriş noklalarını kullanarak kullanıcıyı alan içerisine alabi|rnesi, alandaki mevcut yapı
kütlesini kullanarak kendi yapı formunu ortak bir kamusal alan, ilk kaşılama mekinı olacak şkilde
yönlendirmesi olumlu olarak görülmüştiir. Ancak üst ölçek fonksiyonel bağlantı ve a|an içi
fonksiyon dağılımının ve oluşfurulan yapı kütlesinin oranlarıııın zayıf olması, proje alanını ikiye
txilerek arka kısmın görsel olarak algılanmasını engellemesi olumsuz olarak eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.

l0 SIRA }ttjMARALI PROJE:
Ekolojik olarak çevreci yaklaşımlar olması, konsept olarak geleneksel mimari yorumlarını
modem çizgiterle aktarması olumlu bulunmuştur. Üst ölçek fonksiyonel bağlantılarının yetersiz

olması, meydana girişin yapı kütlesi içinden olması, yapı kütlesinin çok büyük olması ve yeşil alan
kullanımının eksikliği ve tasarlanan amfi yapısının topografua ile uyumsuz olması ve alanın ana
aksı olan Atatiirk Bulvan ile görsel ilişkilendirilememesi eleştirilirmiştir.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.
25 SIRA

NIJMARALI PROJE:

Geleneksel mimarimizde bulunan su öğesi kullanımı, kemer ve tonoz çalışmalan ile ilgili
yaptığı denemeler olumlu bulunmuştur. Sert zemin yeşil alan dengesi kurulamaması, mekinsal
fonksiyon kullanımının çözümsilz olması, kot kullanımı ve engelli ulaşılabilirliğinin göz ardı
edilmiş olması, meydana girişin tanımsız olması, amfi kütlesinin gabari açısından yüksek olması
eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.
31

SIRANUMARALI PROJE:

Atatiirk Bulvan cephesinden oluşturulan girişin su öğesinin odaklaması. İpek Palas otelinin
terasının alanla beraber fonksiyonlandırılması olumlu bulunmuştur. Çevresiyle kavramsal bağlantı
kurumadığı, kendi içinde fonksiyonel kullanımlann eksik olduğu, engelli ulaşılabilirliğinin eksik
olduğu görülınüştiir. Alan altı kullanılan otopark tizerinin ağaçlık alan olarak değerlendirilmesinin
uygulanabilir olmadığı, aynı özellikte iki farklı aks ve iki farklı odak noktasının kullanılmasından
dolayı alan kullanmnda bütiinlük gözlenememiştir.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.
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SIRA NUMARALI PROJE:

Çevreci yaklaşımı, alan içerisindeki yaya sirkülasyonunun silrekliliği ve kamusal alan
kullanım çeşitliliği olumlu bu|unmuştur. Üst ölçek kuramsal bağlantının olmaması, çevreyle
bağlantısının yetersiz olması, yapı ve peyzaj elemanlannın iklimsel kullanıma uygun olmaması, kot
çözümlemesinin ve engelli ulaşılabilirliğinin yetersiz olması sebebiyle eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) ile elenmiştir. (Kaşı Oy M.F.K.)
45

SIRA NUMARALI PROJE:

Geleneksel mimari kavramlardan olan avlu kullanımının ve iklimsel açıdan güneş kıncılann
ön planda olması, yapılann gabarilerinin düşük olması olumlu görülmüştür. fta da oluşfurulan
avlunun oransal olarak çok büyük olması, işlevsel olmaması, avlunun etrafındaki üst örtüde beton
kullanılması, oluşturulan aksların belli bir odağa ulaşmaması, kot kullanımın hatalı olması
eleştirilmiştir.
Bu nedenIerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.
51

SIRA NUMARALI PROJE:

Minimalist yaklaşımlar ile mekan kurgusunu insan ölçeğinde çözümlemiş olması, etaplar
halinde uygulanabilir olması, bisiklet ulaşımının ve engelli ulaşılabilirliğine yönelik çözümler
getirmesine yönelik önerileri olumlu bulunmuşfur. Üst ölçek kavramsal bağlantı eksikliği, meydan
kavramının ve ana girişlerin yeterince tanımlı olmaması, kullanllan peyzaj öğelerinin iklim ve
yöreye uygun olmaması eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) ile elenmiştir. (Karşı Oy R.D.)
54

SIRA NUMARALI PROJE:

Alana fark|ı açılardan bakış veren kentsel mekanlar oluşturması, alan içerisinde kamusal

farklı kullanımlara yönelik çözümler getirmesi, bisiklet kullanımının önerilmesi olumlu

bulunmuştur. Yaya sirktilasyonunun çevre ile bağlantısının zayıf olmas!, topoğrafua kullanımında
ve alanlar arası bağlantılarda tutarsız kullanım kararlannın getirilmiş olması, kullanılan mimari
yapılar ariıstnda uyumsuzluk olması olumsuz bulunmuştur.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) ile elenmiştir.
55

SIRA NUMARALI PROJE:

Mimari yönden yöresel mimari kullanımlann (Avlu vb.) modem mimari çizgiler ile

yoruml.ırıması, üst ölçekte fonksiyonel olarak kavramsal bağlantının kurulması ve meydan girişinin
hissedilebilir şkilde tanımlanması olumlu bulunmuştur. Alanın çevre ile bağlantısının
kurulamaması, topoğrafik olarak alandaki eğimin yok sayılması, sert zemin yeşil alan dengesinin
kurulamaması ve çok kararlı bir geometriye sahip olan üst örtiiniln alaıı içerisinde ölçek olarak
büyük kalması ele$irilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) ile elenmiştir. (Kaşı Oy M.F.K.)
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SIRANUMARALI PROJE:

Kule caddesinin yayalaştırılarak alan ile karakoyun deresinin rekeasyon alanı

arasında

bağlantılann güçlendirilmesi, su öğesi kullanımının başarılı olması ve mimari çözümlerin insan
ölçeğinde ve yöreye uygun olması o|um|u bulunmuşrur. Ölçek kavramsal bağlantılarının eksikliği,
alan içi engelli ulaşılabilirliğinin yetersiz olması, topoğafya kullanım kararlarının alanın kendi
doğal eğimi ile tutarsız olması eleştirilrniştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) ile elenmiştir. (Karşı Oy M.F.K.)
Ödtll grubu aşamasına geçmeye hak kazanan 8 adet proje şunlardır:
l l - 13 -29 -30-36 -4 1 -46 -52
Jüri değerlendirme çalışmalanna devam etmek için 18.12.202l tarihi saat 1 1:00 belirlenmiştir.

Tarih: l8.12.202l
Toplıntı No: 4,
Toplınh Yeri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kzılay) Meydanı Ve Kentsel Tasanm Fikir Yanşması" jüri üyeleri l8
Ara|ık 202l, saat l1.00' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında toplanmıştır.

Danışman Jüri Üyesi Şanlıurfa Büyül§ehir Belediye Başkanı Sayın leınel ..Abidin
BEYAZGÜL, Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL,
Mehmet Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, As|i Jüri Üyesi Raşit DEDEOĞLU, Raportiir|er İsmail
GÜNEŞ, İsmail Hakkı ÜnÜN naportOr Yardımcıları Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in
katılrmıyla toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağ|amayan Danışman Jiiri üyeleri yoğun iş
progııımı sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.

Jüri saat 17:30' a kadar ödül grubu aşamasına kalan 8 adet pğenin değerlendirrnesini

yapmıştf.

Ödül sıralaması aşağıdaki gibidir:

l.Ödüt
2.Ödül
3.Ödül
1.Mansiyon
2.Mansiyon
3.Mansiyon
4.Mansiyon
S.Mansiyon

.fşo

13 sıra numaralı

4l

52
46
36
30
l

l

29

_W

sıra
sıra
sıra
sıra
sıra
sıra
sıra

pğe,

proje,
proje,
proje,
proje,
numaralı proje,
numarah proje,
numaralı proje,
numarah
numarah
numaralı
numarah
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Ödül gnıbu raporları aşağıdaki gibidir:
29 SIRA

NUMARALI PRoJE:

( 5.

Mın§ıyon

Ödili)

Tarihin yeniden şekillenmesine yol açan "Taş Tepeler" konsepti ile oluşturulan ana fikrin
Urfa tarihini vurgulaması, alan içerisindeki çözümlemelerde yine başta geleneksel Urfa mimarisinin
öğelerinin kullanılması, Uria'nın yöresel zanaatlarının ve kültiirel mirasının alan içerisindeki
tasarımlarda yaşatılması açısından fikir projesi olması yönünden başarılı bulunmuştur. Alanın
fonksiyonel kullanımlarında eksiklikler banndırması, çevre bağlantılan ve alan içi kot kullanımlan
yetersiz bulunması olumsuz değerlendirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuy|a (4-1) 5. Mansiyon ödülüne değer bulunmuştur. (Kaşı Oy

M.F.K.)

ı1 SIRA NUMARALI PRoJE:

( 4.

Mansİyon Ödütü)

Üst ölçek yaya sirkiilasyonu ve kentin diğer odaklan ile bağlantısının güçlü bir şkilde
kurgulanma fikri, alan içerisinde su öğesi ve fonksiyon kullanımının başanlı bulunması, engelli
kullanımına yönelik çöziimler getirmesi olumlu bulunsa da sert zemin yeşil alan kullanımı
dengesinin iyi kurulamaması, alan girişlerinin tanımsz olması, alan içerisindeki yaya akış
şemaslnln zayıf kalması ve 882. Sokak cephesinde alana topoğrafoa açısından getirilen kullanım
kararları kaynaklı alanı çewesinden izole eden bir yapının ortaya çıkması olumsuz bulunmuştur.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) 4. Mansiyon ödülüne değer bulunmuştur.
30

SIRA NUMARALI PRoJE:

( 3.

Man§iyon Ödıııİı)

Ekolojik, çevreci yaklaşımlar ile harcket etrnesi, yaya sirkü|asyonu açısından çevre ile
bağlantısının kurulmuş olması, topo$afua kullanımının ııe engelli ulaşılabilirliğinin çözülmüş
olması, peyzaj öğeleri ve mimari malzemelerin yöre iklimine uygun olarak seçilmesi olumlu
bulunmuştur. Üst ölçekte kentin diğer odaklan ile bağlantılanması, kullanılan su öğesi zayıf olması,
oluşfurulan ana yaya aksının çok geniş, anıtsal olması ve mimari formların birbirleri ile uyumsuz
olması eleştiri|ıniştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) 3. Mansiyon tidüliine değer bulunmuştur. (Kaşı Oy
M.F.K.)
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SIRA NUMARALI PRoJE:

( 2.

Mansiyon Ödüıü)

Alanın kullanıcı profiline yönelik detaylı gözlem ve analizlerle çöziimlemeler getirilmesi,

alan haricinde komşu adalarda cephe iyileştirilme öneriler suııma§ı, farklı odaklara farklı kullanım

olanakları önermesi, alanın kullanımında mimari formlann süreklilik arz eEnesi olumlu
bulunmuştur. Diğer yönden odaklar arasındaki yaya bağlantısının kopukluklar gösterdiği, iki ana
odak arasındaki yaya geçişinin çözülemediği, yeşil alan sert zemin dengesinin sağlanamadığı ve
alanın üst ölçekte şehrin diğer odak noktalan ile bağlantısının kurgulanamaması olumsuz etkenler
olarak değerlendirilmiştir.
değer bulunmuştur.
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SIRA NUMARALI PRoJE: (

1.

Mınsiyon Ödnln)

Üst ölçekte tarihi, kü|türel ve rekreatif aks tanımlayıp, bu aksların meydanla odaklaması
genel kurgu olarak başarılı bulunmuştur. Karakoyun deresinin iizerinde bulunan Büçıvan İş
Merkezi için yıkım kararı getirmesi, alana Atatiirk Bulvarının karşı cephesinde bulunan bina
altından yaya bağlanüsı vermesi, yakın çevrede bulunan yeşil alanlan bütiincül olarak
değerlendirmesi projenin öne çıkan olumlu yönleri olmuştur. Gelişi gilzel yerleşmiş yapı
kütlelerinin projenin iki alanı arasındaki görsel bağlantıyı ve yaya sirkülasyonunu kesmesi olumsuz

bulunmuştur.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (3-2)
ve M.F.K.)
52 SIRA

l. Mansiyon ödülüne değer bulunmuşfur. (Karşı Oy A.S.

NUMARALI PRoJE: ( Üçüncİlük Ödütü)

Alanın tarihine zemindeki izler ile kentsel belleğe referans vermesi, tarihi bir çevrede
modem bir tasarım yaklaşımıyla güçlü bir kurguya sahip olması, çevresindeki karakoyun deresi
rekeasyon alanı ile güçlü bir bağ oluşturması, alana p€yzaj öğeleri ile bir kimlik kazandırması,
tarihi Hacı Kamil Konağı ile peyzaj öğelerini buluşturamk bir ilişki kurması, üst örtiide seyir
alanları oluşturarak alan ile karakoyun deresi arasında bir gözlem alanı oluşturması, mimari

mekinlann minimalist bir şekilde striiktiiriin altında çözülmesi, amfi yapısının alanda görsel engel
oluŞfurmaması olumlu görülmüştiir. Alanda önerilen fonksiyonlann eksikliği, üst örtiinün başlangıç

ve bitiş noktalarının tanımsız ve referanssrz olması, alan içerisinde önerilen peyzaj alanlarının
iklimsel faktörler göz önüne alındığında dört mevsim ve günün her saati kullanımına uygun
olmaması olumsuz bulunmuştur.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) Üçiincülilk ödülüne değer bulunmuştur.

4ı SIRA NUMARALI PRoJE:

Pğe

(

ikinciıik Ödüıü)

Üst ölçek mekAnsal kurgusu ve çevre bağlantısı başanlı değerlendirilrniş, kule caddesinin

iÇerisinde düşünülerek p€yzaj amaçlı değerlendirilmesi, karakoyun deresi rekreasyon alanı ile
beraber düşünülmesi, yeşil alan kullanımına bütiincül olarak yaklaşması, alanın içerisinde odaklar

arası bağlantıyı iyi kurgulaması, 882. sokak ile kule caddesinin birleştiği köşde seyir kuIesi
önerilmesi, meydan kullanımının çeşitlendirilmesi ve fonksiyonlandırılması, topoğrafyayı peyzaj
bakımından haıeketli bir şekilde kullanması, tasarlanan mimari yapılasın geleneksel Urfa
mimarisine uygun dar sokak yapısını yorumlııması olumlu görülmüştür. yapt kiitlelerinin
yüksekliklerinin fazla olması, kütlelerin orarısal olarak büyük olması, karum olarak tasarlanan
mimari yapılar arasında oluşturulan kot farklannın topoğafyayı ve yaya sirkiilasyonunu zorlaması
ve alanın 24 saat kullarıımının güven|ik açısından sakıncalı olabileceği değerlendirildiğinden
eleşirilmiştir.
Bu nedenlerle oy birliğiyle (5-0) İkincilik ödüIilne değer bulunmuştur.

ruW,-r-
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ı3 SIRA NUMARALI PRoJE: ( Birinciıik Ödilü)
Meydanın ana tasanm teması olan avlu kullanımının Şanlıurfa'nın geleneksel mimari öğesi
o|ması ve bu kullanımın peyzaj öğeleri ile beraber yorumlarıması başanlı bulunmuşfur. Avlu
haricindeki yeşil alan sert zemin kullanımının iklimsel koşullar göz önüne alındığmda dört mevsim
kullanımına yönelik çözümler sunması, mimari yapılarda farklı fonksiyonlara yönelik esnek tasarım
yaklaşımının farklı tip kullanıcı gruplannın beklentilerine cevap veren çözümler sunması, günün
farklı zamanlarında değişebilen/dönüşebilen kullanımlara elverişli olması, meydanın kullanıcılarına
yönelik erişilebilir çözümler ortaya koyarak önerilen mekinlann alanın bütiiniine hitap etnesi, Hacı
Kamil Konağı'ndan itibaren kullanıcıları kaşılayarak alana doğu yönlendirmesi, alan içerisinde
çözümlenen yaya sirkülasyonunun akışkan ve başanlı bulunması, alan kullanımında sürprizli zengin
mekanlar oluşfurması olumlu bulunmuştur. Üst ölçek yaklaşımlan ve İpek Palas oteli ile projede
önerilen mimari yapı ilişkisi eleştirilmiştir.
Bu nedenlerle oy çokluğuyla (4-1) Birincilik ödüliine değer bulunmuştur. (Karşı Oy

F.Ş.K.Y.)

Jüri Önerileri:

ı
o

Avlu olarak tasarlanan meydanın ağaçlandırma ile yeşil alan orarrının arttırılması,
İpek palas oteline teğet olarak konumlandırılan mimari yapının Melenmesi gerektiği
önerilmektedir.

Değerlendirme çalışmalanna devam etnek için 19.12.202l tarihi saat l3.30 belirlenmiştir.

Tırihı

19.12.2021

Toplantı No: 5,
Toplıntı Yeri: Şanlıurfa Büyükşhir Belediyesi Ek Hizmet Binası
"Şanlıurfa Sarayönü (Kzılay) Meydanı Ve Kentsel Tasanm Fikir Yanşmasi' jüri üyeleri l9
Aralık 2021, saat l3.30' da Şanlıurfa Büyükşhir Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı
odasında toplanmıştır.

Asli Jüri Üyeleri Mehmet Selim AÇAR, Fatrna Şebnem KULOĞLU YÜKSEL, Mehmet
Fatih KAHYA, Adil SARAÇ, Asli Jüri Üyesi Raşit DEDEoĞLU, Raportiirler ismail GÜNEŞ,
İsmail Hakkı ÜRÜN naportOr Yandımcılan Semih GENCER ve Cem DEVRİM' in katılımıyla
toplantı başlamıştır. Toplantıya katılım sağlamayan Danışman Jüri üyeleri yoğun iş programı
sebebiyle toplantıya katılım sağlayamayacaklannı bildirmişlerdir.
Jiiri Üyeleri, saat 13.30 itibariyle yanşmacılara ait kimlik bilgileri, yarışmaya ait rapor ve

dokiimanların tespit çalışmalarına başlamıştır.

V-

Kimlik zarfları açılarak kimlik tespit futanağı hazrlanmıştır. Tüm tutanaklann ve raporlann

kontrolü yapılmıştır. Jiiri çahşmasını l9 Arahk 202l, saat l9.30' da tamamlamıştır.
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Asli Jüri Üyesi

Mehmet Selim
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