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17. ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI (SteelPRO 2020) 

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

03 Kasım 2020 Salı günü saat 10:00’da 17. ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ 

YARIŞMASI (SteelPRO 2020) için gönderilmiş 4 Proje’nin değerlendirilmesi ve ödüle 

değer projelerin seçilmesi için aşağıda belirtilen Jüri üyeleri Doç. Dr. Ece CEYLAN 

BABA başkanlığında eksiksiz olarak, Zoom üzerinden görüntülü internet ortamında 

toplandı.  

Ahmet ALATAŞ, Yüksek Mimar Mühendis 

Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA, Mimar (Jüri Başkanı) 

Onur GÜLEÇ, İnşaat Yüksek Mühendisi 

Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi 

Salih KÜÇÜKTUNA, Mimar 

 

Konusu "çelik koruma örtüsü" olan SteelPRO 2020 yarışmasına katılmak üzere 

gönderilmiş olan 4 Proje; Şartname’de belirtilen “Katılım Koşulları” ve “Proje 

Değerlendirme Ölçütleri ve Kuralları”na uygun olduğundan gönderilen projelerin 

tamamı değerlendirilmeye alındı, şartnameye uyumsuzluk nedeniyle elenen proje 

olmadı. Bunun üzerine projelerin değerlendirilmesine geçildi.  

 

1. Tur Değerlendirme. Projelerin 1. Tur değerlendirilme sonucunda, yarışmaya 

katılan 4 Projenin tamamının, farklı seviyelerde de olsa çelik tasarımının genel 

esaslarına uygun olduğu görüldü ve tüm projelerin 2. Tura geçmesine oy birliği ile karar 

verildi. Ayrıca jüri, yarışmaya katılan ekiplerin 11 Mart 2020 tarihinde başlayan COVİD-

19 küresel salgınının olumsuz etkilerine rağmen projelerini tamamlayarak teslim 

etmelerini de takdirle karşılamıştır.  

 

2. Tur Değerlendirme. Bu turda yapılan değerlendirme sonucunda, Jüri 

tarafından; aşağıdaki üç projenin eşdeğer ödüle, bir pojenin de Mansiyon Ödülüne 

değer bulunduğu oy birliği ile kararlaştırıldı. 

 

Mansiyon Ödülüne Değer Proje 

Ödül grubuna kalan projelerin tamamı değerlendirildikten sonra, aşağıdaki proje 

Jüri üyelerinin oybirliği ile Mansiyon Ödülüne değer bulundu. 

 

• SP20U8k6o (Sarayburnu): 

Genel konsepti ve sosyal ihtiyaçlara ilişkin katkısı açısından başarılı olmakla 

beraber, mimari ve mühendislik yaklaşımının ve verilerinin yeterli olgunluğa erişmediği 

görülmüştür.  

Ayrıca, yola doğru inceltilmesi olumlu bulunmuş ancak projenin gerektirdiği 

şekilde detaylandırılmadığı görülmüştür.    
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Eşdeğer Ödüle Değer Projeler 

Aşağıda proje rumuzu alfabetik sırasına göre verilmiş olan üç proje, yapılan 

değerlendirme sonucunda Jüri üyelerinin oybirliği ile Eşdeğer Ödüle değer bulundu. 

 

• SP20cWry4 (Scotia): 

Kartal ilçesindeki 5. ve 6. yüzyıldan kalma Dragos Antik Kenti’ndeki kalıntılara 

ilişkin kazı alanları örtülürken, bu alanın etkileşim alanı olarak kullanılmasına olanak 

verecek bir örtünün tasarlanması fikri olumlu bulunmuştur.   

Detaylar konusunda da çalışılmış olan mimari projenin beraberinde, statik 

projesi de çok başarılı bulunmuştur 

 

• SP20jdqRR (Refarm):  

Türkiye’nin tohum ithalatını azaltmayı ve yurtdışındaki tohum üreticilerine 

bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu projenin her yerde uyarlanabilecek bir proje 

olması başarılı bulunmuş, ancak özgün olmayan jenerik detay çözümlerinin 

kullanılmış olması geliştirilmesi gereken bir konu olarak değerlendirilmiştir. Et ve 

malzemeyi içine doldurarak kullanılıyor olması ve çelikle de birleştirilmesi olumlu 

karşılanmıştır.   

Bağlamdan kopuk olması ve önerdiği formun çeliğin potansiyelini yeterince 

kullanmadığı değerlendirilmiştir.  

Statik raporu başarılı bulunmuştur. 

 

• SP20Yp7Gi (Ebabil): 

Elektromekanik açıdan da desteklenen ve bir canlı türünün yok olmasına karşı 

çözüm üretmek üzere tasarlanan projede sınırlı örtü konseptinin, spesifik bir probleme 

modül üretiyor olması olumlu bulunmuştur. Biyomimetik bir tasarım yaklaşımının 

çağdaş ve özgün bir tasarım yorumu barındırıyor olması açısından da proje başarılı 

bulunmuştur.  

Strüktürün aynı zamanda kendi enerjisini de üreterek yaşam döngüsünü kendi 

kuruyor olması da olumlu değerlendirilmiştir.  

 

Bu Jüri Değerlendirme Raporu yukarıda belirtilen beş jüri üyesi tarafından hazırlanmış 

ve imzalanmıştır. 

 

Jüri Raportörü: Yeşim GÜR’EŞ, Sanat Yönetmeni ve Yöneticisi 

TUCSA Halkla İlişkiler Yöneticisi 

 

*  *  *  *  *  *  * 


