
Van İpekyolu Belediye Merkezi  
Mimari Proje Yarışması Jüri Değerlendirme Çalışması 

Tutanak 1 

 

6 Şubat 2016 

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması Jürisi Berivan Kültür Merkezi, 1. Kat 

Toplantı Odası’nda, 6 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 09:30’da; eksiksiz olarak toplanmıştır.  

 
1. Dürüstlük Beyanı 

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

2. Raportörlük Raporunun Değerlendirilmesi 
Raportörlük raporu jüriye okundu ve sunuldu.  
Rapor sonucunda: 

○ 70 sıra numaralı projenin mail yolu ile gelen kargo dekontunda veriliş tarihi 01 

Şubat 2016 olmasına rağmen, kargo şirketinden yapılan inceleme ile kargoya 

verilme tarihinin 02 Şubat 2016 olduğu tespit edildiğinden değerlendirme dışı 

bırakılmasına, 

○ 74 sıra numaralı projenin 05 Şubat 2016 tarihinde raportörlüğe ulaşmasına 

rağmen, 01 Şubat 2016 tarihinde kargoya verildiği tespit edilerek 

değerlendirmeye alınmasına, 

○ 27 sıra numaralı projenin maketi olmamasına rağmen değerlendirilmeye 

alınmasına,  

○ 5, 42 ve 60 sıra numaralı projelerin peyzaj mimarlığı raporu olmamasına 

rağmen değerlendirilmeye alınmasına; 25, 62 ve 68 sıra numaralı projelerin 

şartnamede istenen raporların hiç birinin olmamasına rağmen 

değerlendirmeye alınmasına karar verildi. 

 

3. Değerlendirme kriterleri konusunda görüşme yapıldı. Şartnamede ve ihtiyaç 
programında belirtilen kriterlerin esas alınarak değerlendirmeye geçilmesine, jürinin 
değerlendirme çalışmalarına bireysel olarak devam etmesine karar verildi. Jüri 
bireysel çalışmalarına 12:30 itibariyle başladı. 

 

4. Jüri incelemelerini saat 22:00’da tamamladı. Jüri 1. elemede 66 sıra numaralı projenin 

oy birliği ile elenmesine karar verdi. 

 

5. Jüri saat 23:00’da 2. eleme için toplu tartışma ve değerlendirme çalışmalarına başladı. 

2. eleme sonucunda, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 

40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 73, 

74 numaralı projelerin elenmesine karar verdi. 



a. 2, 7, 17, 23, 24, 27, 28, 30, 35, 42, 45, 48, 49, 56, 57, 58, 63, 64 ve 73 sıra 

numaralı projeler oy birliği ile, 

b. 9 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Ö.UYGUR,D.EVRİM  karşı oyları ile), 

c. 10 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (E.BALSAK’ın karşı oyu  ile), 

d. 13 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN,Y.HATIRLI’nın karşı oyları  ile), 

e. 15 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Y.HATIRLI’nın karşı oyları ile), 

f. 22 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN,Y.HATIRLI’nın karşı oyları ile), 

g. 36 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Ö.UYGUR, E.BALSAK ’ın karşı oyları  ile), 

h. 40 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Ö.UYGUR,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyları 

ile), 

i. 41 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN,E.BALSAK’ın karşı oyları  ile), 

j. 44 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN’nin  karşı oyu ile), 

k. 47 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (E.BALSAK’ın  karşı oyu ile), 

l. 51 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyu  ile) 

m. 54 sıra numaralı proje oy çokluğu ile Ö.UYGUR,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyları 

ile) 

n. 55 sıra numaralı proje oy çokluğu ile(D.EKİM ÖZTEPE,Y.HATIRLI’nın karşı oyları 

ile) 

o. 59 sıra numaralı proje oy çokluğu ile(Ö.UYGUR,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyları 

ile) 

p. 60 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (D.ÇİMEN,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyları 

ile) 

q. 61 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (D.ÇİMEN’in karşı oyu ile), 

r. 62 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Ö.UYGUR,D.EKİM ÖZTEPE’in karşı oyları 

ile)  

s. 65 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (D.ÇİMEN,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyu  

ile) 

t. 68 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (E.BALSAK’ın karşı oyu ile), 

u. 74 sıra numaralı  proje oy çokluğu ile (D.ÇİMEN,D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı  

oyları ile) elenmiştir. 

 

6. Jüri  çalışmalarına bir sonraki gün devam etmek üzere çalışmalarına  ara verdi. 

 
Van İpekyolu Belediye Merkezi  
Mimari Proje Yarışması Jüri Değerlendirme Çalışması 

Tutanak 2 

 

7 Şubat 2016 

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması Jürisi 7 Şubat 2016 Pazar günü saat 09:30’da; 

eksiksiz olarak toplanmış ve 3. eleme için çalışmalarına başlamıştır. 

 



7. Jüri  3 .eleme sonucunda 1, 3, 4, 6, 8, 12, 31, 33, 34, 39, 46, 50, 52, 53, 71 ve 72 numaralı 

projelerin elenmesine karar verdi. 

a. 3, 4, 8, 34 ve 53 sıra numaralı projeler oy birliği ile, 

b. 1 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Ö.UYGUR,Y.HATIRLI’nın karşı oyları ile), 

c. 6 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN’in karşı oyu ile), 

d. 12 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.ÇİMEN’nin karşı  oyu ile), 

e. 31 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (Ö.UYGUR,D.ÇİMEN’nin  karşı oyları  ile), 

f. 33 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (E.BALSAK’ın karşı oyu ile), 

g. 39 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (E.BALSAK’ın karşı oyu ile), 

h. 46 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (E.BALSAK’ın karşı oyu ile), 

i. 50 sıra numaralı proje oy çokluğu ile(D.ÇİMEN’in karşı oyu ile), 

j. 52 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (Ö.UYGUR,E.BALSAK’ın karşı oyları ile), 

k. 71 sıra numaralı proje oy çokluğu ile (E.BALSAK’ın karşı oyu ile), 

l. 72 sıra numaralı  proje oy çokluğu ile (D.EKİM ÖZTEPE,E.BALSAK’ın karşı oyları ile) 

elenmiştir. 

 

8. Jüri  saat 23:30’da 4. eleme için çalışmalarına başladı. Jüri 4. eleme sonucunda 18, 20, 29, 67 

ve 69 numaralı projelerin elenmesine karar verdi. 

 

a. 29 ve 69 numaralı projeler oy birliği ile, 

b.  18 sıra numaralı proje oy çokluğuyla (D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyu ile), 

c. 20 sıra numaralı proje oy çokluğuyla(Y.HATIRLI’nın karşı oyu ile), 

d. 67 sıra numaralı proje oy çokluğuyla(Ö.UYGUR,D.ÇİMEN’in karşı oyları ile)elenmiştir. 

 

9. Juri tarafından 1 adet satın alma için 3.000TL ayrılması konusunda idareye teklif götürülmüş 

ve idare teklifi onaylanmıştır. 
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Aslı UZUNKAYA        Cihat ERSÖZ 
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