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Yarışma raportörlüğü tarafından, dijital ortamda teslim alınan projeler öncelikli olarak şartname 
koşullarına uygun olup olmadıkları hususunda değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, şartname koşullarına 
uymayan projeler değerlendirmeye alınmamak üzere ilk aşamada elenmiştir. Şartname koşullarına 
tam olarak uyan teslimlerden 11155, 23578, 24304, 32438 ve 44662 numaralı rumuzlara sahip olan 
projeler değerlendirilmek üzere jüri paneline sunulmuştur. 
 
 
Projelere ait jüri değerlendirmesi aşağıdaki gibidir: 
 
 
11155 RUMUZLU PROJE 
 
Proje Jüri Değerlendirmesi: 
 
Yarışmanın gündeme getirdiği sorunsala çözüm arayışları olumlu bulunmuş, geliştirilen fikir “ileri” ve 
“yenilikçi” olarak değerlendirilmiştir. Projenin olası yalıtım problemlerinin hava ile çözülmesi 
olumlanmıştır. Proje, dayanıklı olduğu kadar, “taşınabilirlik” kavramına da en çok cevap veren 
projedir. Yaşam döngüsü içinde ihtiyaç duyulacak olan ıslak hacimlerin sisteme nasıl entegre 
olduğuna dair belirsizlik ve döşeme sisteminin belirsizlikleri olumsuz bulunmuştur. Projenin, 
geliştirilmesi ve desteklenmesiyle birlikte daha iyi sonuçlar ortaya koyabileceği düşünülmüştür. Bu 
bağlamda projenin detay çözümleri üzerine çalışılmalıdır. 
 
 
23578 RUMUZLU PROJE 
 
Proje Jüri Değerlendirmesi: 
 
Konuya yaklaşım, temsiliyet, ortaya konan fikir, yarışmanın temasıyla sistemin kompaktlığı, kendi 
mobilitesi dışında sevkiyat güçlüğü, çok pahalı olması vb. sebeplerden dolayı yeteri kadar 
örtüşmemektedir, bu nedenle bu fikrin daha çok geliştirilmesi önerilir.  Oluşturulan vaziyet planındaki 
ilişkiler okunamamıştır.  
 
 
 



 

24304 RUMUZLU PROJE 
 
Proje Jüri Değerlendirmesi: 
 
Fikrin uygulanması süresince ortaya konan mekanizma sisteminin gerektirdiği enerjinin kaynağının 
belirtilmemesi eksik bulunmuştur. Ayrıca, büyüyen çekirdek ünitenin büyük ve çok ağır olması 
eleştirilmiştir. Ortaya çıkan görsel sonuç, proje yaklaşımını tam olarak desteklememektedir.  
 
 
32438 RUMUZLU PROJE 
 
Proje Jüri Değerlendirmesi: 
 
Projenin sunduğu fikir ve uygulaması bugüne kadar sıkça rastladığımız bir çözüm olarak 
değerlendirilmiş ve fikri destekleyecek yenilikçi ayrıntılar yeterli görülmemiştir. Proje, toplu sevkiyata 
uygun bulunmasına rağmen “taşınabilme” konusundaki çözümleri eksik bulunmuştur.  
 
 
44662 RUMUZLU PROJE 
 
Proje Jüri Değerlendirmesi: 
 
Projenin üretim ve inşa metodunun 3 boyutlu yazıcılarla geliştirilmesi olumlu bulunmuştur; fakat 
üretim hızının düşüklüğü eleştirilmiştir. Bununla birlikte “taşınabilme” ve “geri sökülebilme” 
sorunlarına verdiği yanıtlar eksik bulunmuştur.  
 
 
TÜM PROJELERE DAİR JÜRİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: 
 
Jüri’nin ortak kararı neticesinde, yarışma şartnamesinde belirtilen 2.Aşama Değerlendirmesi’ne gerek 
duyulmadan;  

- Konu ve bağlamla örtüşme,  
- Mimari temsil,  
- Fikirsel bütünlük,  
- Ele alınan yaklaşımların indirgendiği çözümler,  
- Yenilikçi malzeme kullanımı kriterleri çerçevesinde, yarışmanın doğrudan nihai sonuca 

kavuşturulmasına karar verilmiştir. 
 
Günümüz için oldukça önem arz eden, 2020 tasarım teması olan “Afet ve Acil Durumlarda 
Kullanılacak Taşınabilir Yaşam Birimleri” gibi bir konuya ev sahipliği yapan yarışmaya, dünyada ve 
ülkemizde yaşanan çok ciddi problemlere rağmen, yaratıcı çalışmalarını devam ettirerek projelerini  
teslim eden katılımcılar, jüri üyelerince takdir edilmiştir. Bahsi geçen 5 proje, Jüri tarafından nitelik 
açısından sıralandırılmamıştır. Teslim edilen projelerin, yarışma konusunun geliştirilmesi için bir 
başlangıç olarak, ilerideki çalışmaları teşvik edeceği konusunda ortak karara varılmıştır. 11155 
rumuzlu proje, diğer 4 projeden olumlu yönleri göz önünde bulundurularak ayrıştırılmış ve jüri 
tarafından “Fikri Destek Ödülü”ne layık görülmüştür.  
 
Değerlendirmeye alınan tüm projeler, ekip liderlerinden alınacak izinlerle birlikte, dilerlerse isim açık 
şekilde, dilerlerse sadece rumuz ile sergilenme hakkı kazanmıştır. Bu bağlamda bu projeler, yarışma 
raportörlüğü tarafından oluşturulacak dijital sergide sergilenmeye hak kazanmıştır. 
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