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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması jürisi 22 Ekim 2022, Cumartesi günü 10.00’da 

İstanbul Planlanma Ajansı’nda (İPA Kampüs) toplanmıştır.  

 

 Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri daha önce 

görmedikleri ve yarışmacıların kimliklerini bilmedikleri hususunda dürüstlük beyanında 

bulunmuştur. 

 

 Projelerin değerlendirilmesinden önce yapılan toplantıda, raportörlük jüriye aşağıdaki raporu 

sunmuştur: 

o Toplamda 43 proje dijital teslim alınmıştır.  
 

o Tüm projelere sıra numarası verilerek, projelerdeki rumuz bilgileri bu sıra numaralarıyla 
değiştirilmiş, tüm dosyaların kontrolü yapılarak gizlilik sağlanmıştır.  

 

o Jüri çalışması için, yarışmacılardan istenen özet, proje kitapçığı ve videolar incelenebilmeleri 
için dijital aygıtlara yüklenmiştir.  
 

o 7, 13, 19 sıra numaralı projeler, şartnamenin “10- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu 
Esaslar”  başlığında belirtilen şartlara uymayarak teslim edilmiştir. 

 7 sıra numaralı proje, “dijital teslim dosyası”nı 4 parça halinde aşağıda detayları 
verilen gün ve saatlerde teslim edilmiştir. 

▪ 17.10.2022, 23.57’de “Özet Pafta” 
▪ 18.10.2022, 00.07’te “Kimlik Zarfı” 
▪ 18.10.2022, 00.18’te “Kimlik Zarfı” 
▪ 18.10.2022, 00.35’te “Özet Pafta” “Proje Kitapçığı” “Görseller” “Video”  

 13 sıra numaralı proje, 18.10.2022, 00.00’da teslim edilmiştir. Aynı proje 18.10.2022, 
08.58’de yaşadıkları olumsuz durumları ileterek tekrar teslim edilmiştir. 

 19 sıra numaralı proje, 18.10.2022, 00:24’te teslim edilmiştir. 
 

o 1 ve 3 sıra numaralı projeler, şartnamenin “8- Yarışmacılardan İstenenler” başlığında 
belirtilenlerden “Video” dosyasını eksik teslim edilmiştir. 

o 26 numaralı proje, şartnamenin “8- Yarışmacılardan İstenenler” başlığında yatay olarak 
belirtilen “Özet Pafta”yı düşey olarak teslim etmiştir. 

 

Jüri yukarıdaki rapora göre; 

 7, 13, 19 sıra numaralı projelerin, şartnamede belirtilen “Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 Ekim 

2022, Pazartesi, 23.59 GMT+3” tarihinden sonra teslim edildiği için yarışma dışı bırakılmasına, 

 1 ve 3 sıra numaralı projenin eksik değerlendirilmesine 

karar vermiştir. 

Toplantıyı takiben jüri, 40 adet projeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır.  

1. elemede 1, 4, 5, 11, 18, 23, 26, 28, 29, 32 ve37 sıra numaralı toplam 11 proje oy birliğiyle elenmiştir. 29 

proje 2. elemeye geçmiştir.  

2. elemede 3, 6, 8, 10, 14, 15, 21, 24, 35, 38 ve 40 sıra numaralı toplam 11 proje elenmiştir. 18 proje 3. 

elemeye geçmiştir. 
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Jüri 3. elemeye kalan 18 proje üzerinde çalışmalarına devam etmiş ve çalışmasını saat 19.00’da 

sonlandırmıştır. 
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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması jürisi 23 Ekim 2022, Pazar günü 9.00’da İstanbul 

Planlanma Ajansı’nda (İPA Kampüs) jüri değerlendirme çalışmalarına devam etmek için toplanmıştır. 

 

 

Jüri 3. eleme için çalışmalarına başlamıştır. 

3. elemede 2, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 42 ve 43 sıra numaralı toplam 9 proje elenmiştir. 9 proje 4. elemeye 

geçmiştir. 

 

Jüri 4. eleme için çalışmalarına başlamıştır.  

4. elemede 25, 39 ve 41 sıra numaralı toplam 3 proje elenmiştir. 6 proje ödül almaya hak kazanmıştır. 

 

Ödül almaya hak kazanan 9, 12, 16, 17, 20 ve 36 sıra numaralı projelerin ödül sıralaması aşağıdaki gibidir:  

 

Eşdeğer Ödül  9 sıra numaralı proje 

Eşdeğer Ödül  20 sıra numaralı proje 

Eşdeğer Ödül  36 sıra numaralı proje 

Eşdeğer Mansiyon 12 sıra numaralı proje 

Eşdeğer Mansiyon 16 sıra numaralı proje 

Eşdeğer Mansiyon 17 sıra numaralı proje 

 

Jüri eleme raporları için çalışmalarına devam etmiş ve çalışmasını saat 20.00’da sonlandırmıştır. 
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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması jürisi 24 Ekim 2022, Pazartesi günü 11.00’de 

İstanbul Planlanma Ajansı’nda (İPA Kampüs) jüri değerlendirme çalışmalarına devam etmek için 

toplanmıştır. 

 

Jüri proje raporlarının kontrolünü yapmıştır. Eleme raporları aşağıdaki gibidir: 

 

2. ELEME 
 

3 SIRA NUMARALI PROJE  
Projede önerilen “müzakereci alan yönetimi modeli” ve yeni bir planlama anlayışı önerisi olumlu 

değerlendirilmiştir. Projenin kavramsal altyapısı güçlü olmakla birlikte mekân tahayyülleri oldukça 

zayıf bulunmuştur. Üst söylem ile mekânsal öneriler arasında ilişki kurulamamıştır. Havza odak 

alanlarına ilişkin yaklaşımlarda içerik sorunları olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Proje, Meltem ERDEM KAYA’nın karşı oyu ile elenmiştir. 

 

6 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin, Küçükçekmece Lagün Havzasına, doğu batı eksenlerini bağlayıcı olarak bütüncül 

yaklaşımı olumlu bulunmuştur. Projenin özgün yaklaşımı olarak aktarılan “kabuk” fikri kavramsal 

olarak güçlü bulunmakla birlikte, mekânsal karşılığı anlaşılamamış, yeterli seviyede 

detaylandırılamamıştır. Ortaya koyulan üst ölçekli havza yaklaşımını temsil eden mekânsal 

senaryolar üretilmemiştir. 

 

Proje, Ömer Selçuk BAZ ve Nüket SİVRİ’nin karşı oyu ile elenmiştir. 

 

8 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin; gelişim önerilerinin süreç odaklı olması, arkeolojik değerlere yaklaşımı olumlu 

bulunmuştur. Ancak, doğa ve yerleşim alanlarının ilişkilendirilememesi, ekoloji bağlantılarının 

kurulamaması, önerilen çözümlerin gerekçeli olmaması, sosyal ve kültürel bağlamda sunulan 

önerilerin zayıf kalması, havza bütününe dair beklentilerin gerçekçi olmakla birlikte bütüncül 

olmaması, doğa tabanlı verilerin kullanılmaması ve kullanım ağırlıklı yaklaşımlar nedeniyle proje 

eleştirilmiştir. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

10 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin 3 odak önerisi olumlu bulunmakla beraber projenin kavramsal alt yapısı, odaklar arası 

ilişkiler, önerilen rotaların mevcut alt yapılarla ilişkisi zayıf bulunmuştur. Mekânsal tasarımların yer 

ile ilişkisi sorgulanmıştır. Projenin ekolojik bağlamına dair analitik yaklaşım ve önerilere dair içeriği 

yeterince gelişmemiştir. Flora ve faunaya dair önerilen bazı canlı türlerinin Küçükçekmece 

Lagünü’nde yaşamasının mümkün olamayacağı görüşü belirtilmiştir. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 
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14 SIRA NUMARALI PROJE  
Ekolojik köprüler, eurovelo bisiklet rotaları gibi mikro ölçekteki tasarım önerilerinin mekânsal 

karşılıkları, temsili ve sunum dili özgün ve güçlü bulunmuştur. Alanın karşı karşıya olduğu 

sorunlara yönelik sunulan önerilerin (mekanik yeşil ada sistemi, vb.) yenilikçi yaklaşımları olumlu 

bulunmakla birlikte, önerilerin ekolojik bir çözüm yerine yeni sorunlar meydana getirebileceği 

tartışılmıştır. Su kirliliğinin giderilmesi için önerilen su bitkilerinin istilacı türlerden seçilmiş olması 

eleştirilmiştir. Önerilen GES Sistemi, Sazlıdere Barajı’nın ekolojik ve doğal yapısına uygun 

olmayacak şekilde yoğun ve yüzeyi kapatıcı bulunmuştur. Kuş gözlem kulelerinin işlevselliği ve yer 

seçimi konularının bilimsel gerekçesinin olmaması eleştirilmiştir. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

15 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin kavramsal alt yapısı güçlü bulunmakla birlikte, havzaya yönelik geliştirilen öneride 

koruma-kullanma dengesini dikkate alan bir yaklaşım izlenmediği görülmüştür. Proje kapsamında 

önerilen promenadın ölçeğinin abartılı olduğu ve havzanın ekolojik hassasiyet taşıyan alanlarında 

parçalanmaya neden olacağı sebebiyle eleştirilmiştir. Mekânsal organizasyonların yere aidiyeti 

anlaşılamamıştır. Önerilen arazi kullanımı değişiklikleri alanın ekonomik ve ekolojik gerçekliğiyle 

bağdaştırılamamıştır. Işıklı etkinlik alanı önerisi, yaban hayatının kalitesini iyileştirmekten ziyade 

düşüreceği için eleştirilmiştir. Önerilen ağaç türleri alanın doğal florasında yer almamaktadır. 

 

Proje, Ömer Selçuk BAZ’ın karşı oyu ile elenmiştir. 

 

21 SIRA NUMARALI PROJE  
Kuş gözlem haritasının görsel anlatım dili ve içeriği olumlu bulunmuştur. 

Rotaların yer ve bağlam ile olan ilişkileri, iyileştirici ve dönüştürücü etkisi anlaşılamamıştır. Öneri, 

yarışma şartnamesinde belirtilen beklentilere yeterince cevap vermemektedir. Rota ile ilgili 

geliştirilen önerilerin havzanın bütünündeki sorunlara nasıl çözüm getireceği anlaşılamamıştır.  

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

24 SIRA NUMARALI PROJE  
Proje Küçükçekmece Lagünü’ne yönelik ekolojik bağlamda olumlu bir yaklaşım sunsa da havzayı 

bütünsel olarak ve makro ölçekte ele almaması, odak alanlarına yönelik mekânsal yaklaşımların 

yer ile ilişkisiz bulunması sebebiyle eleştirilmiştir. Lagün havzasının kirlilik odaklı sosyo-ekolojik 

yaklaşımının jenerik kalması, yere uygun öneriler getirmemesi, bazı yaklaşımların bilimsel 

gerekçelendirmeleri (Kirlilik kuşaklamaları, yosun çayırları vb.) zayıf bulunmuştur. Ekolojik odaklı 

çözüm getirme çabası,  NOx, CO2 emisyonu gibi bazı parametrelerin azaltımı için öneriler 

getirilmesi ve yüzey suları filtrasyonu önerisi, etaplama stratejileri olumlu bulunmuştur.  Önerilen 

bazı bitki ve su canlılarının, Küçükçekmece Lagünü yaşam ortamında ekolojik olarak iyileştirici etki 

yaratmasının, bilimsel gerçeklikten uzak olması eleştirilmiştir.  

 

Projenin ekolojik bağlamda ürettiği olumlu yaklaşımının yere özgü çözümlere dönüşememiş 

olması eleştirilmiş, havzayı çok katmanlı bir yaşam alanı olarak ele almaması ve mimari kurgusu 

zayıf bulunmuştur. 

 

Proje, Süreyya İSFENDİYAROĞLU ve Nüket SİVRİ’nin karşı oyu ile elenmiştir. 
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35 SIRA NUMARALI PROJE  
Proje alanının makro ölçekteki ilişkiselliği yeterince dikkate alınmamıştır.   Çevresel yaklaşımlar ve 

koruma yaklaşımındaki değerlendirmeler yetersiz, sosyal-ekolojik bağlamı eksik bulunmuştur. 

Projenin ana fikrindeki özgünlük anlaşılmamıştır. Mekânsal önerilerin yere özgü niteliklerle 

ilişkilendirilmediği değerlendirilmiştir. Önerilen rota parçalı-tematik olması olumlu bulunmakla 

birlikte; rotaların mekânsal karşılıklarının, ekolojik bağlam ve yer ile ilişkisinin yeterince tarif 

edilmemesi eleştirilmiştir. Projede önerilen çözümlerin alana dair literatür bilgisi ele alınmadan 

tanımlandığı görülmüştür. Yarışmacıların kendi ifadesiyle “Su temizleme özelliği gösteren ve 

alanda kullanılması” önerilen türlerin bazıları (“Lemna minor”) istilacı türlerdir.  

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

38 SIRA NUMARALI PROJE  
Havzayı çok katmanlı bir yaşam alanı olarak ele alan bir yaklaşımın var olmaması, söz konusu 

yaklaşımları yansıtan mekânsal senaryoların var olmaması gibi nedenlerle projenin, şartnamede 

belirtilen beklentileri yeterince karşılamadığı düşünülmüştür. Doğa bilimleri enstitüsü gibi öneriler 

olumlu bulunmakla birlikte, çözüm önerilerinin alanı bütüncül bir yaklaşım ile tarifleyememesi, alt 

ölçekli önermelerinin yetersizliği olumsuz bulunmuştur. Mekân önerilerinin alanın hassasiyetlerine 

cevap vermemesi ve ölçek sorunları olması olumsuz bulunmuştur. Küçükçekmece Lagünü’nde 

ekolojik olarak yaratacağı iyileştirici etkinin bilimsel gerçeklikten uzak olduğu düşünülmüştür. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

40 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin analitik arka planı ve ekosistem onarımı konusundaki yaklaşımları olumlu bulunmakla 

birlikte, iç-dış kumsalın doğal ve arkeolojik sit alanı olmasına rağmen Menekşe sahili için 

geliştirilen düzenleme eleştirilmiştir. Ekolojik çözümlerin alan tarifi konusu ve mekânsal karşılığı 

olumsuz bulunmuştur. Önerilen çözümlerin arazi kullanım değişikliklerine sorun oluşturabilecek 

düzeyde olması eleştirilmiştir. Mimari çözüm önerileri çevreye ve bağlama uyumlu bulunmamıştır. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

3. ELEME 
 

2 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin havzaya yönelik analitik yaklaşımı başarılı, kentsel doku analizlerine ait gerekçeler yeterli, 

sosyo-ekolojik sistem önerisi ve ekosistem servislerine dayalı değerlendirmeleri olumlu 

bulunmuştur. Ancak havzanın makro düzey ilişkileri, tasarım öngörüleri ve mekânsal karşılıklarının 

yeterince gelişmediği görülmüştür. Projedeki ağaç türlerinden bazılarının, alanın doğal florasında 

yer almayan ve yalancı akasya gibi istilacı türlerden seçilmesi eleştirilmiştir. Ağır metal kirliliğine 

yönelik ifadeleri ve doğa tabanlı düzenlemelerine dair çözümlemeleri sınırlı bulunmuştur. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 
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22 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin ortaya koyduğu ‘hydrophyle’ kavramına bağlı geliştirilen yaklaşımı olumlu bulunmuştur. 

Ancak makro ölçekle havza bütünü ilişkisinin dikkate alınmamış olması, önerilen stratejik 

mekânsal planındaki kararların önemli ölçüde bu ölçeğin gerektirdiği içeriği yansıtmadığı 

eleştirilmiştir. Projenin analitik alt yapısı güçlü olmakla beraber, elde edilen bulguların önerilerle 

yeterince ilişkilendirilmediği belirlenmiştir. Havzanın hassas alt alanlarında geliştirilen önerilerde, 

doğa-insan etkileşiminde olması gereken hassasiyet izlenememektedir. Farklı ulaşım modlarını 

dikkate alan yaklaşım olumlu bulunmuştur. Projenin manifestosunda yer alan ‘hydrophyle’ 

kavramına dair önermelerin; arazi kullanımı, tarım ve su kirliliği açısından sunduğu içerik zayıf 

bulunmuştur. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

27 SIRA NUMARALI PROJE  
Su ekosistemine yönelik kirliliği azaltıcı çözümler önermesi olumlu bulunmakla beraber, önerilen 

çözümlerin (özellikle entegre multitropik akuakültür), alana uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

Buna rağmen suyu iyileştirmeye yönelik doğa tabanlı çözüm önerilerini projeye dahil etme çabası 

olumlu bulunmuştur. Ancak önerilerin bir kısmının hassas alanlara sahip lagün özel ekosistemi ile 

uyuşmaması jüri tarafından eleştirilmiştir. Denizin lagüne bağlantısındaki su akışını değiştirmeye 

yönelik fikrin (lagün tuzluluğunu arttıracağından) lagün ekosistemine zarar vereceği, tür 

seçimlerinin tatlı su ekosistemi açısından uygun olmadığı, seçilen midye türünün ekolojik olarak 

Küçükçekmece Lagünü’nde yaşaması ve gelişmesinin mümkün olmadığı gibi belirgin detaylar 

tespit edilmiştir. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

30 SIRA NUMARALI PROJE  
Proje alanının havza bütününe yönelik “eko-kültür havzası” önerisi ve planlama stratejileri olumlu 

bulunmuştur. Koruma-kullanma dengesini dikkate almayan bir yaklaşımla havzadaki hassas 

alanlara yoğun erişim/kullanım önerisi eleştirilmiştir. Havzayı besleyen tüm tatlı su kaynaklarını 

yeşil koridora dönüştürme fikri olumlu değerlendirilmiştir. Ancak rotaların ekolojik hassas 

bölgelerden geçiyor olması ve bu rotaların beraberinde getirdiği kullanım yoğunluğu eleştirilmiştir. 

Projede tanımlanan “Bilinçli yürüyüş rotası” ve “ekolojik bilinç parkı” kavramları 

anlaşılamamaktadır. Bazı ekolojik çıkarımlarda (böcek nüfusunun azalma sebebi gibi) ve 

terminolojik ifadelerin kullanımında hatalar tespit edilmiş, önerilen ağaç türlerinin alanın doğal 

florasına uygun türler olmaması eleştirilmiştir. 

 

Proje, Ömer Selçuk BAZ’ın karşı oyu ile elenmiştir. 

 

31 SIRA NUMARALI PROJE  
Projede, havza bütününe yönelik önerilen kullanım kararları ve zonlama olumlu bulunmakla 

birlikte, Projenin makro ölçekteki içeriği zayıf bulunmuştur. Projedeki zonlamanın hangi kriterlere 

göre önerildiği anlaşılamamış ve zonlamanın mekânsal karşılığının yeterince geliştirilmemesi 

eleştirilmiştir. 

 

Sürdürülebilir ulaşım ilkelerinin farklı ulaşım modlarıyla öne çıkarılması değerli bulunmuş ancak 

kentsel tasarım planında oluşturulan rotaların çok rastlantısal ve ölçeksiz olması eleştirilmiştir. 
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Gölün kuzeyinde konumlanan açık hava sergi alanı, ekolojik olarak hassas bölgelere insan erişimi 

getireceğinden sakıncalı ve doğa koruma öncelikleriyle çelişkili olarak değerlendirilmiştir. 

 

Kuş gözlem noktalarının gerçeğe uygun konumlandırılması olumlu bulunmuştur. Ancak kuş gözlem 

kulesinin yanına önerilen rüzgâr türbinleri, alanın kuş göç yolu üzerinde yer alması nedeni ile 

kuşlar için bir tehlike oluşturması gerekçesi ile eleştirilmiştir. Nesli tehlike altında bitkiler açısından 

zengin mera alanlarına yenilenebilir enerji sistemlerinin, özellikle güneş enerji sistemlerinin, 

konumlandırılması olumsuz bulunmuştur. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

33 SIRA NUMARALI PROJE  
Permakültür fikrinin projenin kavramsal çerçevesi olarak ele alınması jüri tarafından olumlu 

değerlendirilmiştir. Bunun bir parçası olarak toprağın iyileştirilerek tüm kurgunun bunun 

üzerinden geliştirilmesi de projenin bir diğer olumlu yönüdür. Önerilen rota fikrinin, insan 

merkezli bir yaklaşımı yansıtıyor olması ve alanın ekolojik çözümlenmesinin yapılmaması ise 

olumsuz bulunmuştur. Ayrıca “müşterek” kavramı üzerinden geliştirilen projenin, birbiriyle çelişen 

kullanımları (insan-yaban hayatı vb.) yaşantının merkezine koyması fikri eleştirilmiştir. Alana dair 

ekolojik kararları yönlendirecek sistematik yaklaşım bulunamamış; koruma-kullanmayı 

yönlendirecek hassas alt bölgeler geliştirilmemiştir. Ekolojik ilişkileri anlatmak için geliştirilen 

kesitlerde sulak alanları gıda ormanına dönüştürme fikri eleştirilmiştir. 

  

Küçük ölçekli mimari müdahalelerin dili olumlu bulunmuştur. 

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

34 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin sosyo-ekolojik dirençlilik bağlamı ve yeşil makroform sistematiği fikri olumlu 

bulunmuştur. Projenin, üst ölçekli plan ifadelerinden, stratejiler ve yaklaşımları okunamamıştır. 

Ayrıca projenin hassas bölgeleri insan kullanımına açma tavrı ve “Ortak Yaşam” düşüncesinin, 

doğanın farklı bileşenleri ile çok katmanlı ilişki kuracak şekilde ele alınmaması eleştirilmiştir. Odak 

alanlarındaki müdahalelerin insan ölçeğine yakınlığı olumlu bulunmuştur. Önerilen sosyal-kültürel 

ve doğal yapı katmanlarını bütünleştiren çıkarımlarda bulunulmamıştır. Tüm kırsal yerleşimlerin 

ekoköy olarak tanımlanması, kırsala yönelik jenerik bir yaklaşım sunması nedeniyle eleştirilmiştir. 

 

Proje, Nüket SİVRİ’nin karşı oyu ile elenmiştir. 

 

42 SIRA NUMARALI PROJE  
Makro ölçekte havza alanını yakın çevresiyle ilişkilendirme çabası olumlu bulunmuştur. Projede, 

sürdürülebilir çevre anlayışına dikkat çekiliyor olması ve tatlı su - tuzlu su girdilerinin dengelenerek 

su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması fikri olumlu bulunmuştur. Projedeki kuşak önerisi 

(doğa koruma kuşağı, sosyal kuşak, arkeolojik kuşak) ve yeşil dokuyu havza sınırlarına bağlı 

kalmadan kent içine sızdırma fikri kıymetli bulunmuştur. Ancak projede söz konusu kuşakların 

hangi kriterlere göre tanımlandığı sorgulanmıştır. Koruma kuşağı içerisinde önerilen yoğun 

mekânsal kullanımlar projenin ortaya koyduğu koruma fikri ile çeliştiği için eleştirilmiştir. Alanın 

mekânsal kurgusunda tarım ve mera alanlarının göz ardı ediliyor olması da eleştirilmiştir. Projede 
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önerilen yoğun mekânsal öneriler rastlantısal bulunmuştur. Projedeki kesintisiz rota fikrinin 

sadece yaya hareketine hizmet edecek şekilde önerilmesi ve havza ölçeğinde diğer ulaşım 

altyapılarından bağımsız bir şekilde ele alınması eleştirilmiştir.  

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

43 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin temelde havza sınırlarını dikkate alan içerik ile ele alınmış olması olumlu görülmüştür. 

Mekânsal stratejilerin kesitle ifade edilme çabası güçlü bulunmakla birlikte; bu stratejilerin diğer 

ölçeklerdeki mekânsal karşılıkları yeterince ele alınmamıştır.  

 

Havzanın çok katmanlı analitik içerikle ele alınması, bu katmanları birbirine bağlama niyeti ve 

etaplama önerisi olumlu bulunmuş; ancak bağlama kurgusunu sadece rotalar üzerinden ele alıyor 

olması eleştirilmiştir. Özellikle önerilen eko-köprülerin konumlandırılması, yaban hayatı verisi ile 

ilişkilendirilemediği için eleştirilmiştir.  

 

Küçükçekmece Gölü kuzeyindeki sazlık ve bataklık alan için geliştirilen öneri; bu alanın kuş 

türlerinin yuva yaptığı, ekolojik hassasiyetin en üst düzeyde olduğu bir alan niteliği taşıması 

nedeniyle olumsuz bulunmuştur. Bu tasarımda yaban hayatının korunması öncelikli olan ve yaban 

kuşlarının üremek için kullandığı alan rekreasyonel öncelikli kullanıma açılmıştır. Bu alanın 

korunması konuyla ilgili hassasiyet belirtilmemiştir. Önerilen mekânsal kurguların “sulak alan 

iyileştirme bölgesi”ne yönelik önerilen rota ile bu kadar hassas bir ekosistemi erişime açıyor 

olması ekolojik boyutta sakıncalı bulunmuştur. Projede sunulan biyoçeşitlilik detayları 

incelendiğinde de literatür bilgisi ile desteklenmediği ve sınırlı kaldığı bilgisi tespit edilmiştir.  

 

Proje, oy birliği ile elenmiştir. 

 

4. ELEME 

25 SIRA NUMARALI PROJE  
Havza yaklaşımının makro ve mezo ölçeklerdeki kapsamı ve geliştirdiği mekânsal stratejileri çok 

boyutlu ve havzayı iyi temsil eder nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Projenin havzanın ekolojik 

hassasiyetlerini göz önünde bulunduran üst ölçekli hassas yaklaşımının, alt ölçeklere 

yansıtılamadığı ve sunulan mekânsal çözümlemelerin yerden bağımsız ve jenerik olduğu 

değerlendirilmiştir. Proje önerisinin makro bakışı ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 

değerlendirmesi olumlu bulunmuştur. 

 

Projenin, büyük ölçekli yatırım projelerinin verdiği zararları telafi etmek adına öneriler sunması, 

ekolojik açıdan hassas noktaların farkında olarak koruma alanları tanımlaması, rehabilitasyon ve 

sulak alanlar ile ilgili çözümler üretme çabası olumlu bulunmuştur. Hassas alanlara özgü özelleşmiş 

ve parçalı rota etütleri temkinli ve alanın hassasiyetlerini gözeten nitelikte bulunmuştur. Üst 

ölçekte koyduğu stratejiler olumlu değerlendirilmiş, özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla 

uyumlu geliştirdiği dirençli köy stratejisi değerli bulunmuştur. Jenerik mekân önerileri nedeniyle 

eleştirilmiştir. 

 

Kuzey ormanlarını sürekliliğini sağlama çabası olumlu bulunmakla birlikte, ormanlaştırma 

stratejisinin mevcut köy dokusu ve devam eden tarım faaliyetleriyle ilişkisi anlaşılamamıştır. 
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Ormanlaşma için önerilen ağaç türleri alan için uygun görülmemiştir. Sulak alanların 

rehabilitasyonu ve sürdürülebilirliğinin sağlanması başlığında, kirleticilerin olası müdahaleler ile 

çözümleme başlığında belirtilenler sınırlı bulunmuştur. 

 

Proje, Nüket SİVRİ ve Azime TEZER’in karşı oyu ile elenmiştir. 

 

39 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin farklı ekosistemler için farklı rehabilitasyon önerileri sunması olumlu ve alan kullanım 

önerilerinde ARGE’ye yer vermesi değerli bulunmuştur.  

 

Üst ölçekte ortaya koyulan yaklaşımlar ile mekân tahayyüllerinin ilişkisi anlaşılamamıştır. Projenin 

kırsal arazi kullanımındaki mozaiği (peyzajdaki heterojenliği) göz ardı ederek sadece tarım odaklı 

geliştirilmesi eleştirilmiştir.  

 

Kuş gözlem kulelerinin Bathonea bölgesinde konumlandırılması ve rüzgâr türbinlerinin, alanın kuş 

göç yolu üzerinde yer alması nedeni ile kuşlar için bir tehlike oluşturabileceği gerekçesi ile 

eleştirilmiştir. Tohum arşivi önerisi özgün bir yaklaşım olarak görülse de bu fikrin çıkış gerekçesi 

projede yeterince okunamamıştır.  

 

Bunun yanı sıra suyun kalitesinin iyileştirilmesine yönelik süreç odaklı bir kurgunun bulunmaması 

eleştirilmiştir. Önerilerde dikkate alınan flora ve fauna listelerinde alanda bulunmayan türler 

tespit edilmiştir. Terminolojik hatalar (Herbisit, mikroçeşitlilik, pis su giderleri vb.) görülmüştür. 

 

Proje, Süreyya İSFENDİYAROĞLU ve Nüket SİVRİ’nin karşı oyu ile elenmiştir. 

 

41 SIRA NUMARALI PROJE  
Projenin katılımcı yönetim modelini merkeze alan bir anlayışla havza sorunlarını çözmeye 

çalışması özgün bulunmuştur. Ancak bu modelin sunulduğu şekliyle katılımı yeterince 

desteklememesi ve tek yönlü bir etkileşimin kurgulanması eleştirilmiştir. 

 

Proje; ortaya koyduğu fikri savunacak, ölçekler arası sınırlı üretimlere sahiptir. Bu bağlamda 

yarışma şartnamesinde belirtilen beklentileri yeterli düzeyde karşılamamaktadır. Projede önerilen 

çözüm odaklı “proje paketleri” yetersiz bulunmuştur. 

 

Projenin havzadaki sorunları çözmeye yönelik mekânsal strateji önerileri, yetersiz bulunmuştur. 

 

Proje, Azime TEZER’in karşı oyu ile elenmiştir. 
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ÖDÜL GRUBU 

9 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Tasarımın ‘Stratejik Büyümeme’ ve ‘Rejeneratif Tasarım’ fikirleri etrafında kurduğu ‘Başlangıç’ 

başlıklı fikri, bütüncül, kavranabilir ve jürinin bir kısmı tarafından etkileyici / poetik bulunmuştur. 

Üst ölçek İstanbul okumalarını müteakiben havza ölçeğinde Marmara Denizi’nden Karadeniz’e 

kadar aşamalı ve katmanlı ele alınan dönüşüm, büyümeme, koruma, yenileme düşünceleri 

değerlidir. 

Alana özgü karmaşık ve çok boyutlu sorunları 8 öykü üzerinden ele alarak tematize eden projenin 

kullandığı yazılı ve çizili dil, hayal edilen atmosfer ve eylemlerin, programların temsil edilme 

anlatılma biçimi takdir edilmiştir. 

Tasarım kapsamında Ekoloji, Hidroloji bağlamda yapılan önerilerin bir bölümünün abartılı ya da 

hatalı olduğu jüri tarafından kapsamlı tartışılmıştır. Söz konusu, yanlış eksik bilgiye dayanan hatalı 

ifadelerin, Küçükçekmece Lagünü ve hinterlandına dair projenin genelinde yaratılan, hayal edilen 

ve ettirilen gelecek tahayyüllerini aşmadığı, çelmediği kanaati Jürinin çoğunluğuna hakim 

olmuştur. Tüm özgün içerik ve nitelikleri değerlendirilerek proje oy çokluğu ile Eşdeğer Ödüle layık 

görülmüştür. 

 

20 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Projenin insan doğa diyalektiğindeki alışılagelmiş öngörüleri kırarak yeniden tanımladığı insan 

doğa ilişkisini yorumlama biçimi ve manifestosu etkileyici bulunmuştur. “Poesis Ekopolitik bir 

Yürüyüş” başlığı ile alanı ele alan projenin havza dışında bağlandığı üst ölçekli örüntüleri tasarıma 

bir girdi olarak ele almaması eleştirilmiştir. Alan için bir yürüyüş rotası, hareket güzergâhını 

merkeze alarak odaklar geliştiren projenin, bölgeyi analiz seviyesi, tespitlerin katmanlılığı ve 

çeşitliliği, coğrafya ölçeğinde geliştirdiği kesitler takdir edilmiştir. 

Ekolojik bağlamda, su, döngü ve canlılar için düşünülen sistemler, mimari elemanların hafifliği, 

geçirgenliği genel itibarı ile olumlu bulunmuştur. 

Karakter ve ifade açısından olumlu bulunmuş olsa da, yapısal odakların çokluğu ve yoğunluğu, tüm 

projenin uzunca sürdürülen bir yaya hareketi, yoğun olarak insan deneyimi üzerine inşa edilmiş 

olması eleştirilmiştir. Proje, oy birliği ile Eşdeğer Ödüle layık görülmüştür. 

 

36 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Projenin ortaya koyduğu kavramsal çerçeve ve havza kavramına yaklaşımı ve içselleştirme biçimi 
olumlu bulunmuştur. Tasarımcının havzaya bakışı, havzaya yönelik tüm yaşamsal faaliyetleri bir 
Atlas içeriğinde sunuyor olması ile proje konvansiyonel yaklaşımlardan sıyrılmakta ve özgün bir 
içerik kazanmaktadır.  Projenin, sorguladığı belirli konularla tasarım pratiğini yer üzerinden 
yeniden betimleme çabası, havzayı bir yaşam alanı olarak ele alması ve yorumlama biçimi olumlu 
bulunmuştur. Yere özgü mekânsal tahayyüllerin zengin bir temsil diliyle aktarılması takdir 
edilmiştir. Farkı katmanlar halinde yere özgü parametreleri önerilen rotalar ile birlikte haritalama 
çabası, yıllık takvim ve etkinlikleri bir araya getiren hassas yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte 
rotaların mevcut çevre ile olan ilişkileri sorgulanmıştır. Projedeki; öneri ağaçların istilacı, bölgeye 
ve birbirlerine uygun olmayan türler arasından seçilmiş olması ve bazı alan işlevleri (örneğin: 
endemik bitki toplama alanı) eleştirilmiştir. Proje, oy birliği ile Eşdeğer Ödüle layık görülmüştür. 
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12 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Projenin günümüz koşullarında geçerli olan kentsel gelişim ile ilişkili bir takım vizyon ve hedeflere 

referans veriyor olması, havza ölçeğinde ortaya koyduğu stratejilerin rasyonelliği, havzayı 

anlamaya yönelik gerçekleştirdiği analitik etütler, gelişim stratejilerini süreç odaklı olacak şekilde 

ele alıyor olması,  havza içerisinde Ar-Ge odaklı bir takım alan kullanımlarına yer veriyor olması, 

lagün ağzına yönelik ekolojik dönüşüm senaryoları olumlu bulunmuştur.  Ancak önerilen 

stratejilerin mekânsal öngörüleri zayıf bulunmuştur, su kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilen 

yüzer ada önerisi alanın yerel ekolojik yapısı içerisinde olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Proje, 

oy birliği ile Eşdeğer Mansiyona layık görülmüştür. 

 

16 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Öneriye temel oluşturan yaklaşımda mekânı oluşturan insan ve insan olmayanlara dair tüm 

bileşenlere eşit var olma hakkını öngören alternatif söylem güçlü bulunmuştur. İstanbul için 

yaşanabilir bir geleceğin ancak insan kaynaklı mekânsal üretimleri azaltarak, sökerek ve en çok da 

kaybedilen ekolojik bağlantıları geri kazandırarak gerçekleştirilebileceği fikri, projenin temel 

argümanıdır. Sazlıdere baraj gölünün yeniden-doğallaştırma kapsamında su temini işlevini 

yitirmesi; İstanbul’un kullanma su rezervini olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür. Yanı sıra, 

projedeki yaklaşımla Sazlıdere’nin bir baraj gölü olmasına rağmen zamanla oluşturduğu ekosistem 

bileşenlerinin  (flora ve fauna kaybı) göz ardı edilmesi bakımından da eleştirilmiştir. Bu argüman, 

yapılan tartışmalarda uygulanabilirlik ve su varlığı üzerindeki olumsuz etki sebebi ile eleştirilse de; 

yarışmanın fikir projesi olması ve yarışma fikrindeki ekolojik planlama hassasiyetlerine 

odaklanması bakımından jürinin bir kısmı tarafından değerli bulunmuştur. Projenin paftalarında 

yer alan başlıkta imla hatası yapılmış olması ayrıca eleştirilmiştir. Proje, oy çokluğu ile Eşdeğer 

Mansiyona layık görülmüştür 

 

17 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Projenin havza ölçeğine yaklaşımı, kent bütünü içerisinde yeni koridorlar açma önerisi, peyzaj 

ekolojisi perspektifiyle tüm havza alanını yeniden betimleme çabası, analitik yaklaşımlar, yama-

koridor-matris modelini projeyi şekillendiren ve ilişkileri yeniden tanımlayan bir altlık olarak 

kullanan yaklaşımı, yerleşimleri ekolojik hassasiyete göre kademelendirme önerisi ve lagün ve alt 

odak alanlarına özgü öneriler geliştirilmesi değerli bulunmuştur. Ancak önerilerin mekânsal 

karşılıkları, kullanılan terminolojideki genel geçer tanımlar ve ifadelerin yeterince açıklanamaması, 

biyo-matris önerisinin temsilinin zayıf olması, yerin yamalarındaki mekânsal kararlar ve ilkeler 

öneriden anlaşılamamış, mekân tahayyülleri jüri tarafından eleştirilmiştir. Ayrıca ekolojik açıdan 

hassas bazı alanların erişime açılmış olması bir diğer eleştirilen konu olmuştur. Proje, oy çokluğu 

ile Eşdeğer Mansiyona layık görülmüştür 

 

Jüri saat 17.00 itibariyle değerlendirme çalışmasını tamamlamış ve kimlik zarflarının açılarak kimlik tespit 

tutanağının hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. 
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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması Danışman Jüri Üyesi Meriç ALBAY’ın Eşdeğer Ödül 

alan 9 Sıra Numaralı Projeye ve Eşdeğer Mansiyon alan 16 Sıra Numaralı Projeye itirazları aşağıdaki gibidir. 

 

9 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Proje kapsamında sunulan bazı yenilikçi ve koruma kullanma dengesini önceleyen yaklaşımlar ve 

bilgiler içermesine rağmen proje kitapçığında, sayfa 9 ve 11’de yer alan uygulamada karşılığı 

olmayan, hangi amaçla önerildiği anlaşılmayan birçok öneriye yer verilmiştir. Örneğin “bataklık 

alanlarda balık üreme yuvaları, alg habitatçıklarının desteklenmesi, ekosistem temelli tatlı su 

balıkçılığı, akarsu sporları, gökyüzü madencilik tesisi, biyokimya ve moleküler biyoloji araştırma 

enstitüleri, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Enstitüsü, su ürünleri yetiştirme ve koruma tesisi, 

deniz dibi temizleme dalgıçlığı, deniz taşımacılığında fosil yakıt kullanımının yasaklanması” gibi 

başlıklar mevcuttur. Önerilerden anlaşıldığı kadarıyla proje sahibinin alan konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadığı, birçok önerinin bilimsel karşılığının olmadığı (alg habitatçıklarının 

desteklenmesi, bataklık alanlarda balık üreme yuvaları, ekosistem temelli tatlı su balıkçılığı, akarsu 

sporları gibi), bazı önerilerin uygulanabilirliği imkânsız olduğu görülmüştür. 

 

16 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Proje kapsamında sunulan Sazlıdere Barajının sökülmesi ve İstanbul Havalimanı’nın sökülmesi 

gerçekçi bulunmamıştır. Sazlıdere Barajı İstanbul ilinin yaklaşık % 6’lık içme suyu ihtiyacını 

karşılamaktadır. Böylesine büyük bir su kütlesinin feda edilmesi olanaklı değildir. Önerinin hayatın 

normal akışına büyük bir engel oluşturacağı açıktır. İstanbul için alternatif içme suyu kaynakları 

aranırken var olan büyük bir kaynağı heba etme lüksü bulunmamaktadır. Proje kapsamında 

önerilen İstanbul Havalimanı’nın da sökülmesi de uygulanabilir bir fikir olarak 

değerlendirilmemiştir. Böylesine büyük bir kaynağın sökülmesi iktisadi olarak ekonomiye devasa 

zarar vereceğinden uygulanması olanaklı gözükmemektedir. Yukarıdaki belirttiğim hususlar 

nedeniyle bu projelerin ödül ve mansiyon almasına karşı oy kullandığımı belirtmek isterim. 

 
 
 

 
Meriç ALBAY 

Danışman Jüri Üyesi 
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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması Asli Jüri Üyesi Nüket Sivri’nin Eşdeğer Ödül alan 9 

Sıra Numaralı Projeye, Eşdeğer Mansiyon alan 16 Sıra Numaralı Projeye ve Eşdeğer Mansiyon alan 17 Sıra 

Numaralı Projeye itirazları aşağıdaki gibidir. 

 

9 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Doğal sistem okumalarının net olarak ifade edildiği projenin, “stratejik büyümeme” ve “rejeneratif 

tasarım” yaklaşımları özgündür. Ancak, çözüm olarak sunulan ekolojik başlıklarda, ciddi hatalar 

belirlenmiştir. Özellikle acı su karakterinde olan lagün sucul ekosistemde, olası yetiştiricilik 

çalışmalarının uygulanması mümkün görülmemektedir. Güncel çözümlerin alana dair literatür 

bilgisi dikkate alınmadan tanımlandığı ve projede farklı bir terminoloji kullandığı dikkati 

çekmektedir. Sualtı arkeoparkının, göl ekosisteminde maksimum derinliği 20 metre olan bir su 

kütlesinde gerçekleştirilmesi olası görünmemektedir. Havzanın üç alt havzaya ayrıldığı ancak hem 

flora hem de fauna gerekleri dikkate alınmadan hatta gerekçesi anlaşılmadan çözümler üretiyor 

olması dikkat çekicidir. Termofilik bakteri üretim ve araştırma merkezi, moleküler araştırma 

enstitüsü, su altı araştırma birimi gibi lagün ekosistemi ile uyumsuz, ekolojik çözümlere ters 

bilimsel detaylar mevcuttur. Projede tercih edilen türlerin hem istilacı ve hem de alanın flora ve 

faunasına uygun olmayan türlerden seçimi proje fikri ve çözümlerini zayıflatan temel unsurlardır. 

 

16 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Projede sunulan ve ilk fazda tanımlanan söküm fazının bir çözüm olarak görülüyor olması 

tarafımca geçersizdir. Peyzaj dönüşümlerinde esas alınan ve havza su sisteminin söküm diyagramı 

gerçekçi bulunmamıştır. Çünkü Sazlıdere Barajı, İstanbul’un en önemli tatlı su havzası olup, lagünü 

besleyen en önemli su kaynağıdır. Bu kaynağı etkileyecek Sazlıdere Barajı sökümü ve hidrolojik 

restorasyonu hem habitat kaybı, hem de türlerin yok olması adına ciddi bir ekolojik felaket olarak 

düşünülmektedir. Temiz gıdaya erişim olarak düşünülen kent bostanları çözümü ise alan 

tahribatına sebep olacak nitelikte geçersiz bir fikir olarak düşünülmektedir. 

 

17 SIRA NUMARALI PROJE (EŞDEĞER MANSİYON) 
Biyoçeşitliliğin korunumunun biyomatris ile düzenlenmiş olması, projenin özgün yönünü 

artırmaktadır. Ancak sosyal odaklar ve rotaların kesişimlerinin, proje alanı üzerindeki hassas 

noktalara ve özel ekosistemlere temas etmesi düşündürücüdür. İlaveten “kompost öğretisi”, 

“damar açmak” ve “biyopsi noktası” gibi anlaşılması güç ve bir o kadar projede tanımlanmamış, 

gerekçesi sunulmamış terimler, projeyi ekolojik açıdan zayıflatmaktadır. 

 
 
 
 

 
Nüket SİVRİ 

Asli Jüri Üyesi 
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Küçükçekmece Lagünü ve Havzası Fikir Projesi Yarışması’nda ödül alan yapıtların kimlik zarfları 24 Ekim 
2022, 17.00 itibari ile 1. Ödül’den başlamak üzere sırasıyla açılarak tutanağa geçirilmiştir. Ödül almayan, 
üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları açılarak tutanağa geçirilmiştir. 

9 – 216473 (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Müellifler  
Zuhal KOL, Mimar, Kentsel Tasarımcı (Ekip Temsilcisi) 
Ozan Önder ÖZENER, Mimar 
Berna YAYLALI, Peyzaj Mimarı 
Danışman 
Carlos ZARCO SANZ, Mimar, Şehir Plancısı 
Yardımcılar 
Ada KARADOĞAN, Mimar 
Tuğçe Dilan ÖZDEMİR, Mimar 
Yasir MAHDİ, Mimar 
Gülçiçek KARAMAN, Mimar 
 
20 – 384196 (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Müellifler  
Zeynep ALTINBAŞLI, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Tuna Han KOÇ, Mimar 
Danışman 
Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı 
 
36 – 817403 (EŞDEĞER ÖDÜL) 
Müellifler  
İsmail KOCATAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Songül SANCAK, Mimar 
Nergiz Han, Öğrenci, Mimarlık Öğrencisi 
Danışman 
Özlem KEVSEROĞLU, Peyzaj Mimarı 
Yardımcılar 
Dilara GÜLEN, Mimar 
Ahmet Berat KÖKSAL, Mimarlık Öğrencisi 
Mevlüt BİNGÖL, Mimar 
 
12 –  246813 (EŞDEĞER MANSİYON) 
Müellifler  
Tayfun SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı (Ekip Temsilcisi)  
M. Batu KEPEKCİOĞLU, Mimar 
N. Tuğçe ONUK MANDANOĞLU, Peyzaj Mimarı  
F. Nihan BALKAN, Şehir ve Bölge Plancısı  
Neslişah KESİCİ SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı 
Emre SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı 
D. Dinemis AMAN, Peyzaj Mimarı  
Erkan AKAN, Mimar 
Güliz SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı 
N. İpek ÇETİN, Şehir ve Bölge Plancısı 
Nur Kardelen ÖZTÜRK, Şehir ve Bölge Plancısı 
Yeşim BAHADIR, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar  
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İlayda CÖMERT, Mimar,  
Muhammed EKER, Mimar,  
Kübra BEKAR, Peyzaj Mimarı,  
Murat DEMİRER, CG Sanatçısı 
Danışmanlar 
Kerem Ali BOYLA, Ekolog ve Kuş Gözlemcisi 
İclal DİNÇER, Şehir ve Bölge Plancısı 
M. Sedat KABDAŞLI, İnşaat Mühendisi 
M. Ekrem KARPUZCU, Çevre Mühendisi 
Figen ÖZTÜRK, Mimar 
Can HANÇER, Çevre Mühendisi  
Betül UYGUR ERDOĞAN, Orman Mühendisi 
Yardımcılar 
Şimal GÜLMEZ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi  
Büşra HAZAN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi 
Güney GÜNCE, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi 
Aybüke TÜYLOĞLU, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi  
Hilal UTKU, Şehir ve Bölge Plancısı 
Deniz ŞAHİN, Şehir ve Bölge Plancısı  
Furkan AKALIN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi  
Serter SALMAN, CG Sanatçısı 
Arman HAN, Video Editörü 
 
16 – 325160 (EŞDEĞER MANSİYON) 
Müellifler  
Emre DEMİRTAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)  
Gülşah GÜNEŞ, Mimar  
Mehmet ERDÖNMEZ, Mimar  
Gizem KORUKÇU, Mimar  
Rümeysa ÖZTÜRK, Mimar  
Huriye Simten SÜTÜNÇ, Peyzaj Mimarı 
 
17 – 349401 (EŞDEĞER MANSİYON) 
Müellifler  
Deniz ASLAN, Mimar, Peyzaj Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi) 
Burak CAN, Mimar 
Furkan ÖZŞAFAK, Şehir Plancısı 
Yardımcı 
Şeyma Sevde SELÇUK, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi 
 
2 – 128546  
Müellifler  
Hayriye EŞBAH TUNCAY, Peyzaj Mimarı (Ekip Temsilcisi)  
Fatih TERZİ, Şehir Plancısı 
Pınar GÖKÇE, Kentsel Tasarımcı 
Danışmanlar 
Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Geomatik Mühendisi 
Nur YAĞMUR, Geomatik Mühendisi 
Yardımcılar 
Pelin KUTSAL, Peyzaj Mimarı  
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R. Ezgi BEYEN, Mimar  
Zeynep KARAMAN, Mimar  
Gökçen BAŞARAN, Şehir Plancısı  
Şebnem ÇEBİ, Şehir Plancısı  
Melis Nur KOYUNCU, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Öğrencisi 
Şimal KÖSEOĞLU, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi 
 
6 – 180920  
Müellif 
Barış PARLATANGİLLER, Şehir Plancısı (Ekip Temsilcisi) 
 
10 – 219089  
Müellifler 
Gökhan KARABACAK, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Fatma GENÇDOĞUŞ KARABACAK, Mimar 
 
11 – 240573  
Müellifler 
Onur KOÇER, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Hilal UTUĞLU, Mimar 
 
13 – 258137  
Müellifler 
Sunay PAŞAOĞLU, Mimar, İç Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Elif Gökçen TEPEKAYA, Mimar 
Danışmanlar 
Burcu SERDAR KÖKNAR, Mimar 
Ayşe Nisa KILIÇ, Şehir Plancısı  
Yardımcılar 
Ecem DOĞAN, Mimarlık Öğrencisi 
Emre KARATAŞ, Mimarlık Öğrencisi 
Gamze ARLI, İç Mimar 
 
19 – 375469 
Müellifler 
Ebru TABAK CANİKLİGİL, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Beyza KARA, Mimar 
Yardımcı 
Gülsema TUĞAY, Sinema Televizyon Bölümü Öğrencisi 

22 – 426509 
Müellifler 
Batuhan YERLİKAYA, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Ece ENGİN, Şehir Plancısı  
Bükre PAZAR, Mimar 
İsmail Hakkı ERİNKURT, Mimar 
Danışmanlar 
Mohamed Abdellatif, Mimar 
Bahar NURBERDIYEVA, Mimar  
Dovran GAZAKOV, Mimar 
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23 – 471634 
Müellifler 
Enes ÖNCÜ, Öğrenci (Ekip Temsilcisi) 
Betül ÖZEL, Öğrenci 
Kamil Bircan PİŞKİN, Öğrenci 
Enes KINALI, Öğrenci 
Nida Nur GÖRGEL, Öğrenci 
Muhammed Fatih YÜCE, Öğrenci 
Yeşim KISA, Öğrenci 
 
25 – 497358 
Müellifler 
Mete KESKİN, Mimar (Ekip Temsilcisi)  
Esra YILMAZ KESKİN, Mimar  
Zeynep Gülden TEKET, Mimar 
Yardımcılar 
Kamil Çınar İRİZ, Mimar  
Doğa TARIM, Mimarlık Bölümü Öğrencisi 
Mahmut Can AKSU, Mimarlık Bölümü Öğrencisi 
İclal Özge YALÇINKAYA, Mimarlık Bölümü Öğrencisi 
 
27 – 529803 
Müellifler 
Gülce KANTÜRER YAŞAR, Peyzaj Mimarı (Ekip Temsilcisi) 
Dilara KUŞ, Peyzaj Mimarı 
Nergis AŞAR, Peyzaj Mimarı 
Elif TAN, Mimar, Şehir Plancısı 
Danışmanlar 
Deniz Devrim Tosun, Su Ürünleri Mühendisi 
Deniz Çoban, Su Ürünleri Mühendisi 
 

28 – 537921 
Müellifler 
Sevim Pelin ÖZTÜRK, Şehir Plancısı (Ekip Temsilcisi)  
Emel KARAKAYA AYALP, Şehir Plancısı  
Ayçin VURAL, Şehir Plancısı  
Ayşegül YARIŞ, Şehir Plancısı  
Buse ŞİŞÇİ, Şehir Plancısı  
Serenay EROL, Şehir Plancısı  
Sinem KAVAK, Şehir Plancısı  
Müge TİKİK, Şehir Plancısı 
 
29 – 571492 
Müellifler 
Sıla DEMİRBİLEK, Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi (Ekip Temsilcisi) 
Özge KAMUR, Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi 
Begüm BAYRAKTAR, Mimarlık öğrencisi 
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Melda OSMANOĞLU, Mimarlık öğrencisi 
Feyza KEKEÇ, Peyzaj Mimarlığı öğrencisi 
Gülistan ÇAP, Peyzaj Mimarlığı öğrencisi 
 
30 – 628753 
Müellifler 
Halil Soysal CİRİT, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Şimal AVCI, Mimar  
Fatih YAVAŞİ, Mimar  
Azize YAVAŞİ, Mimar 
Yardımcı 
Mehveş ATAK, Öğrenci 

35 – 726841 
Müellif 
Merve COŞKUN, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Yardımcılar 
Pınar KILIÇ ATASELİM, Mimar 
Nazife ÇOŞKUN, Şehir Plancısı 
 
37 – 817539 
Müellifler 
Gülten Nur BİLGİÇ, Mimarlık Öğrencisi (Ekip Temsilcisi)  
Ulvin Görkem CANBULAT, Mimarlık Öğrencisi 
Danışman 
Bengi YURTSEVER, Mimar 
 

38 – 857164 
Müellif 
Hüseyin Onur DİNMEZ, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Danışmanlar 
Zeynep GÜRSEL, Mimar 
Safiye NAZ ÇANKAYA, Mimar 
Deniz CORA, Mimar 
Kübra CAMBAZ, Mimar 
Yardımcılar 
Sera GÜNER, Mimarlık Öğrencisi 
Furkan BAĞDEMİR, Mimarlık Öğrencisi 
Tayfun KARABAYRAK, Mimarlık Öğrencisi 
Celil TEMİZ, Mimarlık Öğrencisi 
Eray KAHYA, Mimarlık Öğrencisi 
Yağmur KONUKSEVER, Mimarlık Öğrencisi 
Sena ABACI, Mimarlık Öğrencisi 
 

40 – 918273 
Müellif 
Birkan ARAS, Mimar, Tasarımcı (Ekip Temsilcisi) 
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41 – 952147 
Müellifler 
Yasemin ŞİMŞEK, İnşaat Mühendisi (Ekip Temsilcisi) 
İlke ALBAYRAK, Peyzaj Mimarı  
Güney ÖZKILINÇ, Araştırmacı, Yazar 
 

42 – 960283 
Müellifler 
Furkan ŞANLI, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Ezgi OĞUR, Mimar 
Yunus Emre GÖRGÜÇ, Mimar 
Danışmanlar 
Çela ÖZTÜRK, Herkeltraş 
Betül TOKDEMİR, Peyzaj Mimarı 
Aymesey ALBAY, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Muhammed Hamza KİLİT, Sanat Tarihçisi 
Yardımcı 
Eyüphan ERGÜL, Mimarlık Öğrencisi 

 

43 – 964750 
Müellifler 
Alpcan BALCI, Mimar (Ekip Temsilcisi) 
Hazal ÖZKAN, Mimar 
Ömer Faruk AĞIRSOY, Mimar 
Bilge ARSLAN, Mimar 
Çağatay TOPRAK, Mimar 
Ahmet Batuhan AKDEMİR, Mimar 
Furkan Erdem SÖZERİ, Şehir Plancısı 
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