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Programrn ana iiEelerini ddrt ayrr kijtle itinde dij2enleyen 6neri, bu yaklagrmr ile

Barece kiitdk ve pareal kitleler ve bunlarla iligki i9inde aCrk alanlar iiretme olandl(rarl
a9rslndan o umlu bulunmustur. Ayflca dnelinin, ahsap, beton ve camdan olusan basit yaptsal
yaklaSrmr da yer ve program ile uyumlu ve olumlu bulunmu;tur.

Ancak, farklt kitieler arastnda agtk sirkiilasyona dayalr baElantt ve kadrn akad€misi
sosyal mekanlarrnt ieeren blokta tilm0yie aerk sirkijlasyona dayalt dola$tm Semasr b6lgenin
iklimsel yaprsrna uygun bulunmamttttr. "Kadrn yaSam Koridoru,,nun Liileburgain sert k19

ikliminde canI bir hareketlilik ijretmesi milmkUn gdrrjlmemektedir. Aynca bu aCrk

sirk!lasyonlar, program biletenleri arastnda gij9l0 bir iliski kurmak igin oldukga yetersiz
bulunmuttur. TUm bunlarla b,rlikte proje, pek qok y6nuyle engelli erisimine oranaK
saElamamaktadtr. KUerjk kjtlelerden olusan pareaI bir yaprsr olmasrna ragmen, d2ellikle
istasyon Caddesi ve park ydnilnde vurgulu bir baglantrst olmamasr nedeniyle, kullanrgtr ve
gutlii aerk'yafl a9rk alanlar iiretemedidi g6rdlm05[ir.

ACrk ve yetil alanlarda mekansal organi2asyon olu$turulmamritrr. Fonksiyon
alanlaflnrn dagrImlafl bUtUnliik g6stermemektedir. Genel planlama ve tasanm kritefleflne
uyulmamrtttr_ Fonksiyon alanlannda eksikliklerin olduEo gdrrilmektedi.. Bina kijdeleri
arasrndaki aerk alanlar parsel 2 ile butijnlesmemektedir.

Proje 4,3 oy gokluBu ile 4.mansiyona deEer bulunmustur.
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Pargal ktitlelerden olu$an bir grid sistem uzerine kurgulanan projenin olusturdugu
sokak, avlu, meydan iideleri olumlu butunmustur...Kadrn Akademisi,,vc..KreS ve Gunduz
Bakrmevi" arasrnda konumlanan "Kadrn SrErnma Evi,,nin her iki birimte kurduEu IrS(r,
birimlerin CdzUmler ve konumlanmasr baSanl bulunmugtur. Ancak, bu 9ok pargatanmanrn
getirdiEi; doBBl rtrk ve hava almayan birimler, dar ve uzun sokaklar vc bogluklar olumsuz,
g0venlik aCrsrndan da srkrntrh bulunmustur.

Atrk ve yesilalan slstemlerindekifonksiyon atanla n birbiri ile ilirkisi kurulmamr5, dr5
rnekan yaya sirkUlasyonu sureklilik gdstermemektedir Bina yakrn f€vresi ve dere yir(|n
eevresine getirilen mekantar m2 olarak genig bulunmugtur. Bu durum vumusak ve selt
zemin arasrndaki dengeyi bormaktad,r.

Manej alanr olarak dLrgiini en mekan atan miktar| olarak fonksiyonun ihtiyaCtannl
kar9ilamamaktadlr. Spor aiani gibi yaygrn kulianrm gerektiren dolaytslyla yuksek scs kaynagl
olan alanlann bina yakrn gevresinde yet almast uygun outunmamtrtrr_

Proje 4-3 oy tokiuAu ile 3.mansiyona deger butunmurtur.
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Ortak sosyal mekanlafln program i(eriEine g6re ayngtrnlmrg olmasr, farkh kullanrm

ihtiyaflan igeren konferans salonu ve Cok amaglr salon girislerinin bairmsrz ve tasaflm

kurgusunda farklr fonksiyonlann yatay ve diiseyde konumlanmasr olumlu bulunmustur.

kapaI bir iC sokak ieinde avlularla parealanmrt "Kadrn Akademisi" biletenrnrn

kurgusu, bir avlu etrafrnda konumlanan ve akademi birimine eklemlenmis yaprnrn ilk iki

katrnda yer alan kret ve giindijz bakrmevinin, Ust katlarda yer alan kadrn srErnma evr ve

sosyal alanlaflnrn daErImrolumlu bulunmustur.

Bunun yanr srra tasanmda, gerek kentsel gevre ile gerek park ve yegil alanla

kurguladrEr iliSki oldukga vetersiz bulunmustur.

AGrk ve ye9il alan sistemindeki fonksiyon alanlannrn daErltmr genel planlama ve

tasaflm ilkelerine uygun olarak gergekle$tirilmittir. Buna kartr, park alantndan bina if
avlulanna gegitler zayrft rr.

Proje 5-1 oy goklu€u ile 2- mansiyona deger bulunmustur.
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Oneriyaprnrn zemin kat plan d0zleminde kuzey,grjney ve dogu-batty6nUnde park ve
kentsel alanlarla kurdugu kontrollU ili5ki ve yaratttEt ig avlular olumlu bulunmuStur. Ortak
sosyal alanda yer alan kLltlenin aCtk alan ve satts birimleriyle olusturdutu kapa||, yafi Kapa ,

ve aCrk alan ilitkisi basanhdrr. Ancak yapt kabuEunun rjgijncii boyuttakietkisi, plastik kaygrsr,
plan dUzleminde ger9eklegtirditi batanyr yakalayamamrgtrr. ,,Kadrn Srdtnma Evi,,ntn ooa
birimlerinde ig mekan eaizumleriyetersi2 bulunmustur. Kre9 programtnda yer almasr istenen
bazr bifimlerin projedeolmadtEt g6riilmi5tur.

Aerk ve yeSil alanlardaki fonksiyon dagrlmlan bir biitiinlijk olurturmamakta, aerl( aran
mekan organizasyonu bulunmamaktadtr. Oljgturulan su yLjzeyi, yogun kullanrm gerektrren
spor alanlafi ile bina ve yaktn Cevreslnin baBlantrsrnr engellemektedjr. Bina krjtleleri arasrnoa
olutturulan ana aks baglantrlaflntn park alantndaki aksla iligkisi yetersizdir. Sera ve hobl
bahgesi gibi fonksiyon alanlaft, agrk ve yegil alan sisteminde okunmamaktadrr.

Suna kar5ln, bina kiltleleri arastndaki a9tk alanlann oluSumlannrn, park alanrndaki
akslar iie stireklilik ka2anmasr olumlu bulunmustur. Aynr zamanda su yLjzeyi yakrnrnda
olu9turulan mekanlar peyzaj tasafl mrna zenSanlik katmaktadrr.

Proje 4,3 oy Coklugu ile l.mansiyona deEer bulunmustur.
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iCinde bulunduEu kent dokusunun izlerini devam ettirme konusundaki tutuBrunun
yansrmasr olarak tasaflmrn pargaI yaklagrmr baSanh bulunmuttur. Ue bloktaki tanrmI brr g,rrt

holijnijn ve fuavesinin olmamasr, kuzey-giinev aksrnda olu5turulan gegiglerin yetersiz ve

tanrmsrz oluSu olumsuz deEerlendirilmistir. Ongiirrjlen proje ile tasanmt beklenen aCtk ve
yegil alanlafln iligki kararlan olLrmsuz bulunmuttur.

Agrk ve yegil alan sistemi iein bir planlama ve tasanm yaklaSrmr getirilmemistir.
Fonksiyon alanlann daEtlrmlan ve kurgusu biitiinliik g6stermemektedir. Bina kritleleri iCin

getirilmi$ olan zonlama ve aks baglantrlan park alanr igin de getirilmeye ta||9tlsa da mekAnsal

vurgulama aCrsrndan oldukga zaytf kalmrttrr. Park alant olarak deBerlendirilmesidng6.ilen 2

nolu parsele giriglerin gok saytda ve kontrolsiiz olmasr, yesil alant gereksiz parCalamakta,

genel gUvenlik ve kontrdliin saglanmasrnr da zorlagtrrmaktadtr.

Proje 4-3 oy eokluBu ile 3.Odule deter bulunmusrur.
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Onerinin programrn pareal yaptsrnr teras gegit ve avlular etrafrnda bir araya gelen

fark|| kijtlelerden olusan bir yerleske olarak yor!mlamrg olmasr, yansmaya giren diEer

6neriler arasrnda ayflcaIkI ve olumlu bulunmustur, Oneri, hem programtn yorumlanrsr, hem
park alanr dfizenlemesi yaklattmr, hem de tevresel siirdiiriilebilirliEe g6sterdigi duyar||ltk ile
yantmada ortaya konan tum sorulara yanrt veren butiinclil bir tasaflm olusturmustur.
Kullandrgr referanslar ile birlikte, yerin ve programtn gereklerine lygun, az katlt, gijqlij ve

nitelikli aCrk-yafl aCrk mekanlar Lireten bir 6neridir. T!m bu olumlu ydnlerine raEmen oner,
program yerlesimi ve yaptsal nitelikleri aCtstndan elegtiri almrstrr. program yerletimi
aersrndan,6zellikle "Kadrn StEtnma Evi" bileseninan konumu, aynstk, korunaklt ve guvenli

bulunmamrStrr.

Ayflca, agrk sirkLllasyonlann yiiksek nitelikli mekansallagmrS olmasrna radmen, kapall
sirki.ilasyon hacimleri 90k yetersiz ve dUgrjk nitelikli bulunmugtur. yaptsal nitelikler aerslndan
ise tiim g6rsellerde olumlu 96105 alan ahsap ve tugla dokulann, sistem detay dilzeyinde
mantolama ve kaplama tudla olarak ele aInm19 olmastyogun elettiri almtSttr.

A9k ve yegil alan sistemindeki fonksiyon alanlannrn daErImr ve kurgusu planlama ve
tasaflm kararlanna uygun olarak gergeklestirilmistir. Bina k0tlelerindeki partalthkla beraoer
olugturulan avlu sistemleri a9tk ve yesil alan sistemiyle de bijtlnlijk gdstermekte, proje

alanrnrn geneliiein de bir denge olu5turmaktadrr.

Ancak yoEun kullantmr beklenen spor alanlaflnrn bina kompleksinden uzak oraraK
konumlandrfllmasr bu bdlgeye badlantrlann daha kuvvetli olmasrnr gerektirmektedir, bu
badlantr projede zaytf kalmtstrr.

Proje 6-1ov tokluEu ile 2. ddijle deger butunmustur.
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Oneri, hem program bilesenlerinin it ili$kileri, hem bu bilesenlerin acrk alan iliSkileri,

hem de bu bilesenleri bir araya Eetiren geni5 sagak ile tiim jiiri taraflndan bLjtijnsel tutarllllk

iceren bir proje olarak dederlendirilmigtir' Zemin katta saEak altl programlarln igleyitleri, iist

katta gUglii bir sekilde badlanarak adeta ikin€i bir zemin yaratllmasr olumlu bulunmuttur'

Program bilesenlerinin Yorumunda, kapa||, yarl agrk ve aflk mekan baglantrlarl ve sirkiilasyon

saElanmasr olumlu bulunmuttur. "Kadrn Akademisi"nin, Senit amfisiyle lstasyon Caddesi

ydnune, etkinlik avlusu ile de park alanr ydnijne, 8eni9 bir agrklrkla sirkijlasYon baglantlsl

kurmast olumlu bulunmuqtur,

Ana kritlenin doErultu ve btiytklnt0, Kadrn SrErnma Evinin giivenli eritim duzevi ve

park alanrndaki mevcut kuru derenin dederlendirilmemesi elettiri almrstrr' Bu eleStirilere

g6re projenin BeliStirilmesi igin jiiri dnerileri aSagrda belirtilmittir.

Agrk ve yetil alanlardaki fonksiyon alanlarrn daErhm ve kurgusu genel planlama

ilkelerine uygundur. Spor alanlarr bdl8esinde oluiturulan kot farkfihklan drt mekan

kullanrmrna hareketlilik getirmittir. Bina igerisinde olugturulan avlu ve agrk alan sistemi

parsel 2 de 6nerilen alan kullanrmlan ile uyumluluk Sdstermektedir. Ancak dzellikle hobi

bahceleri alanr iein bir sirkiilasyon sistemi getirilmemiStir. Bu alandaki mekansal tasarrmlar

kesinlik kazanmamrgtrr. Buna kar5r enerji etkin donatr 6gelerinin kullanrmr uygun

bulunmuStur.

Proje 7-0 oy eokluEu ile f. iid0le deEer bulunmugtur.



1.oDUL iCiN 0NERiTER:

1. Ana k0tlenin kuzeydeki sokaga paralel olarak yerleitirilmesi ve bu yolla artrk

alanlafl n azaltrlmasr dnerilmektedir.

2. Ana kUtlenin Eok kdgijk bir oranla kdgiilttilerek, vaziyet planrndaki yerlegimin
gelistirilmesi ve yilksekliklerin bununla orantrl olarak yeniden gdzden gegirilmesi

dnerilmektedir.

3. Kadrn SrErnma Evi'nin +4.00 kot diizeyindeki aqrk dotasrmta nrn diEer erisimtere
kapatrlarak, kontrollii giri5in saElanmast 6nerilmektedir.

4. Ltileburgaz'rn sert kl$ ve yaz iklim o2ellikleri gdzetilerek, aCrk,ya agrk mekan
niteliklerinin g62den gegirilmesi dnerilmektedir.

S. Tiim bina ve park alantnrn eevresel sii.dilrLjlebilirlik ve etkin enerji kuttanrml
aCrsrndan yeniden deEerlendirilmesi dnerilmektedir.

6. Pa.k alant dij2enlemesanin, mevcut kuru derenin deEerlendirilerel tekrar ele
alnmasr 6nerilmektedir.

7. ACrk ve yesil alan sistemi igin pevzaj projesinin yaprlmasr,

8. Cocuk oyun alanlan igan m2 lerinin tekrar hesaplanarak yaga uygun tasanm
onerilerinin genrilmesi,

9. Hobibahgeleriile bina kiitleleriarastndakibaBlantrlann kuvvetlendirilmesi,

10. Aerk ve yesil alan sistemindeki sirkillasyon sisteminin C62ijlmesi


