
JÜRİ ÖDÜL GRUBU DEĞERLENDİRMESİ: 

06 NOLU: 

Hem Dokuma Park hem de kent dokusuyla güçlü bir ilişki kurması,  yapılaşmayı bir çeperde tutup 

alanı kentsel yaşama katılabilecek bir yeşil bütünlüğü içinde değerlendirmesi olumlu bulunmuştur. 

Yapılaşma için seçilen alanın ve Güneybatıdan alana giriş için seçilen noktanın doğru 

konumlandırıldığı görüşü oluşmuştur. Alana karakter kazandıracak özgün bir mimari dili sakin bir 

tavırla önermesi olumlu karşılanmıştır. Ancak alandaki yeşil düzenlemeyi ölçeklendirecek unsurların 

geliştirilebilir olduğu, “duvar” olarak nitelenen yapılaşma önerilerinin geçirgenliğinin artırılabileceği 

düşünülmektedir. Bu değerlendirmelerle eşdeğer ödüle değer görülmüştür. 

23NOLU: 

Detaylı analiz çalışmaları, kentsel ölçekten başlayarak mimari ölçeğe inilen süreçte her aşamada 

tutarlı bir biçimde geliştirilmiş olması, kentsel tarımı bir rekreasyon faaliyetiyle bütünleştirmiş olması 

olumlu bulunmuş, üretimle ilişkili işlev önerisi alanın kent belleğindeki yerine saygılı bir yaklaşım 

olarak değerlendirilmiştir. Önerilen bitkisel yapının iklimle uyumlu olması, yakın çevresinde yeni bir 

mikroklima yaratma potansiyeli olumludur. Yapısal önerilerin ana fikirle uyumlu bir yaklaşımla ele 

alınmış olması ve alanın kuzeyindeki yapılaşma önerileri dengeli kurgusu olumlu bulunmuştur. Bu 

değerlendirmeler ve Dokuma Park’ın kimliğini geliştiren bir proje olması sebebiyle eşdeğer ödüle 

değer görülmüştür. 

27 NOLU: 

Alanın büyük bir bölümünü yeşil olarak bırakması, yapısal müdahalenin sınırlı ölçüde ve bir noktada 

tutulmuş olması ve önerilen işlevle dengeli biçimde kurgulanmış olması olumlu bulunmuştur.  

Önerilen “sosyal revak”ın mütevazi yapısı altında hem kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacak hem 

de alanın kendi kaynaklarını yaratacak işlevsel çeşitliliği barındıran potansiyele sahip olduğu 

düşünülmüştür. Önerilen örtünün daha özgün karakter oluşturabilecek şekilde geliştirilebileceği 

görüşü oluşmuştur. Bu değerlendirmeler ile eşdeğer ödüle değer görülmüştür. 

28 NOLU: 

Alanın neredeyse bütününün yeşile bırakılmış olması oldukça güçlü bir tasarım kararı olarak 

görülmüştür. Üretilen kentsel mekânın deneyimlenmesini sağlayacak yapısal önerilerin hafif 

elemanlardan oluşması bu fikri güçlendirmektedir. Alanın kentle ilişkisini güçlendiren bağlantılar 

kurması ve bunları dairesel hafif bir yapının eşlik ettiği bir kurguyla ele alması olumlu bulunmuştur. 

Bu değerlendirmeler ile eşdeğer ödüle değer görülmüştür. 

32 NOLU: 

Dokuma Park’a bağlanan ana omurganın güçlü bir biçimde geliştirilmesi ve bu düzenlemenin 

tasarımın ana kurgusunu oluşturması olumlu bulunmuştur. Zemin kotunun bitki örtüsü ile işlenerek 

bütünüyle kamusal kullanıma bırakılmış olması ve Pil Fabrikası alanıyla bütünleşme önerisinin kentsel 

dokuya katkı sağladığı düşünülmüştür. Kentsel tarımı deneyimlenecek bir unsur ve görsel bir ifade 

aracı olarak kullanması olumlu bulunmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma çabası olumlu 



olmakla birlilikte gerek güneş panellerinin gerekse de alandaki su kullanımının konum ve boyut 

açısından sorunlu olduğu düşünülmektedir.  Bu değerlendirmeler ile eşdeğer ödüle değer 

görülmüştür. 

 


