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26 Nisan 2013, İstanbul 
 
 
 
İZOCAM 13. Yalıtım Yarı şması Jüri De ğerlendirme Toplantısı: 
 
Jüri, 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 13:30’da Yapı-En düstri Merkezi’nde toplanmı ştır. 
 
Jüri Üyeleri, Prof. Dr. Mehmet Çalışkan (ODTÜ Makina Fak.); Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç 
(İTÜ Mak. Fak.); Yrd.Doç.Dr. Gülten Manioğlu (İTÜ Mimarlık Fak.); Yüksek Mimar Şevki 
Pekin (Şevki Pekin Mimarlık); Yüksek Mimar A. Erkan Şahmalı (Günarda Enerji)’dır. 
 
Raportör, Peyzaj Mimarı Zeynep Gülşen (YEM Eğitim ve Etkinlikler Sorumlusu)’dir. 
 
ISOVER tarafından Uluslararası 2 aşamalı yarışma olarak düzenlenen “Multi-Konfor Binalar 
2013: Vizyon & Gerçek - Glückstein Bölgesi” Yalıtım Yarışması’nın konusu Almanya’nın 
Mannheim şehrinin Glückstein Bölgesi’ndeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 
geleceğin imarına ilişkin vizyon sunulmasıdır. Yarışma şartnamesine uygun teslim eden 
projelerden, kuzey kısımdaki komşu mahallelerin doğal bir uzantısı olacak, Multi konfor 
ilkesini esas alan, yeni bir yerleşim projesi geliştirmeleri istenmiştir. Lindenhof olarak 
adlandırılan mevcut konut stoğu ile bağ kuran ve yeşil alan kullanımını geliştiren yeni  imar 
vizyonu beklenen tasarımlarda jüri değerlendirmesini aşağıdaki kriterler doğrultusunda 
yapmıştır.   
 

Tasarım ve İşlevsellik: 

• Bina strüktürüne getirilecek yaratıcılık ve gelecekteki kullanıma yönelik fikirler 
• Yenilenen binanın biçimsel tasarımının işlevselliği ve kalitesi 
• Mevcut kentsel alanla ilişki 
 

ISOVER Multi-Konfor Bina: 

• Renovasyon kavramı 
• Toplam enerji tüketim kavramı (pasif ev teknolojisi) 
• Bina kabuğunun ısısal kalitesi 
• Yaz performansı 
• Güneşle ilişkili pasif ve aktif kazanımları 
• Akustik konfor 
• Yangın güvenliği 
 

Sürdürülebilirlik: 

• Gelecekteki işlevin ekonomik ve toplumsal yönleri ve tasarım kalitesinin etkileri 
• Işık ve aydınlatma konsepti 
• Yeşil alan tasarımı 
• Erişilebilirlik 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması 
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İZOCAM tarafından düzenlenen 13. Yalıtım Yarışmasının Ulusal etabında Jüri 
değerlendirmesi ve oylama sonucunda aşağıda rumuzları açıklanan projeler dereceye 
girmeye hak kazanmıştır.   
 
3.’lük Ödülü : Rumuz 37839  
 
Şehir dokusu içinde yollara ve yol siluetine verilmiş önem, iç avlular sayesinde kullanıcılara 
tanınan ayrıcalık hissi ve sıkça  görülen şekilci yaklaşımlar yerine sakin ve düşünceli bir 
planlamaya sahip olması projenin olumlu yönleridir. Yapısal anlamda, ana taşıyıcı sistem 
üzerine ihtiyaca göre yerleştirilen modüller ile binanın tüm yaşam süresince sürdürülebilir 
kılınması heyecan vermektedir.  
 
Projeye, gürültü denetimi, su korunumu, yeşil cepheler, rüzgar tribünleri, gölgeleme 
elemanları gibi çeşitli pasif tasarım değişkenlerinin entegre edilmiş olması sürdürülebilirlik 
açısından olumlu bulunmuş ancak yeterli çözüm üretilmediği görülmüştür. Mevcut 
yerleşmelere uyum sağlaması amacıyla tasarlandığı düşünülen avlulu sistem, iç mekan 
düzenlemesinde mikroklima yaratabilecek niteliktedir. Sıcak iklim bölgelerine has, gün boyu 
gölgeleme sağlamasından dolayı tercih edilen bu bina formu, projenin bulunduğu iklim 
bölgesi için uygun değildir. Aynı gerekçeyle gölgeleme elemanı yapılması da bu iklim tipi için 
gerekli değildir. Bu bağlamda iklim verilerinin gerektirdiği tasarımın projeye yansımadığı 
görülmüştür.  
 
Multi Konfor Bina hesaplamalarının yapılmış olduğu tespit edilmiş ve olumlu bulunmuştur. 
Çevresel gürültüye karşı olan farkındalık projede saptanmış ama uygulamada yetersiz 
kalınmıştır. Ses bariyeri olarak düşünülen çift cephe sistemi ses yalıtımında zayıf kalacağı 
gibi yangın otomasyonunu sağlamakta da zorluk çıkaracaktır. Detaylarda yanmaz malzeme 
kullanılması olumlu bulunmuş ama detaylar incelendiğinde tasarlanan bina ile tam uyumlu 
olmadığı, proje kapsamında beklenen ayrıntıyı vermediği ve projenin ısı, ses yalıtımı ve 
yangın güvenliği açısından geliştirilmesi gerektiği görülmüştür.   
 
 
2.lik Ödülü: Rumuz 23945  
 
Kent dokusu içindeki yerleşimi, dolu-boş, alçak-yüksek ilişkisi ve işlevselliğin nispeten iyi ele 
alınmış olması açısından proje başarılı bulunmuştur. Proje incelendiğinde, güneş ışınımı 
kazancını artırmak amacıyla hareketli plan tipleri geliştirildiği belirtilmesine rağmen gölgeli 
alanlar yaratılmasının getireceği ısı kayıplarının ele alınmadığı görülmüştür. Ayrıca 
hacimlerin yönlendirilmesinde de güneş ışınımı kazancının düşünülmediği  gözlemlenmiştir. 
Enerji üretiminin Algler aracılığıyla elde edilme fikri projenin temel özelliği olarak detaylı 
şekilde vurgulanmış, geçmiş senelerdeki bazı öğrenci projelerinde de aynı konu ele alınmış 
olmasına rağmen yenilikçi bir yaklaşım olması sebebiyle olumlu bulunmuştur.  
 
Projeye su korunumu, ısı pompası kullanımı, doğal havalandırma, cephede önerilen 
Alglerden enerji elde edilişi gibi çeşitli pasif tasarım değişkenlerinin entegre edilmiş olması 
olumlu bulunmuş ancak yeterli çözüm üretilmediği, detayların eksik kaldığı ve yapı fiziği 
açısından olması gerekenden daha basit ele alınması nedeniyle projenin geliştirilmesi 
gerektiği düşünülmüştür.  
 
Multi Konfor Bina hesaplamalarının yapılmış olduğu tespit edilmiş ve olumlu bulunmuştur. 
Projede gürültü denetimi, yangın korunumu ve ısı yalıtımı bina kabuğu ölçeğinde 
düşünülmüştür. Çok yoğun çevresel gürültüye maruz kalan bu bölgede, çevresel önlemlere  
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dikkat edilmediği, gürültü iletim patikalarında önlem alınması gerekirken konutların içinde ses 
yutumuna dayalı çözümler aranması doğru bulunmamıştır. Bariyer fonksiyonu ofis binalarına 
yüklenmiş ve bu da gürültü denetim stratejileri açısından olumsuz bulunmuştur. Konut 
içlerindeki ses yutumuna dayalı genel önlemler ise detaylandırılmamıştır. Yangın güvenliği 
açısından merdivenlerin konumları uygun bulunmamıştır. Ayrıca hidrojen üretimiyle ihtiyaç 
duyulan yangın güvenlik önlemlerinin belirtilmemiş olduğu tespit edilmiştir.  
 
Bu eleştiriler doğrultusunda projenin tam anlamıyla gelişmediği ama genel anlamda hareketli  
tasarımın, kütlesel ve kentsel çözümlerin heyecan verici olduğu  düşünülerek ödüle layık 
bulunmuştur.  
 
 
1.lik Ödülü: Rumuz 18311  
 
Projeye sürdürülebilirliğe ilişkin yönlendirme, doğal havalandırma, yeşil çatı, kat bahçeleri, 
rüzgar bacaları, çift cidarlı cephe kullanımı, ısı pompası, ışık rafları, alternatif enerji (PV) 
kullanımı, su korunumu gibi pek çok pasif tasarım değişkenlerinin entegre edilmiş olması 
başarılı bulunmuştur. 
 
Yönlendirme endişesiyle konut binalarının güneydoğu – güney – güneybatı cepheleri 
artırılarak güneş ışınımı kazancına katkı sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak planlar 
incelendiğinde kuzey cephesinde birinci dereceden hacimler olduğu da görülmektedir. Farklı 
yönlere bakan cephelerde saydamlık oranlarının dengelenmesi ve opak-saydam bileşende 
malzeme ölçeğinde farklı önlemler alınması tasarım kararlarını desteklemektedir. Gölgeleme 
elemanlarının gerekliliği ve hangi cephede hangi tip gölgeleme elemanı kullanıldığı projeden 
tam anlaşılamamaktadır. B bölgesinde tercih edilen avlulu plan tipine ilişkin endişeler 37839 
rumuzlu proje için ifade edildiği gibidir.  
 
Multi Konfor Bina hesaplamalarının yapılmış olduğu tespit edilmiş ve olumlu bulunmuştur. 
Vaziyet planı ölçeğinde gürültü denetimi amacıyla bariyer tasarlanması, yeşil dokunun ses 
yutucu olarak kurgulanması ve gürültü denetim önerilerinin tasarımla bütünleştirilmesi 
tasarımcının konuya ilişkin farkındalığını göstermekte olup olumlu bulunmuştur. Bununla 
birlikte akustik detay çözümünde eksiklikler ve yetersizlikler görülmüştür. Projede yapı 
malzemelerinin yangına dayanma özellikleri belirlenmiş olup bina çekirdeğindeki  kaçış 
yolları uygun şekilde düzenlenmiş ve tasarlanan çift pencere sisteminde duman tahliyesi 
yapılabilme özelliği kurgulandığı gözlemlenerek yangın güvenliği konusunda alınan önlemler 
başarılı bulunmuştur. 
 
Diğer projelerle kıyaslandığında sadece sistem kesiti vermeyip detayların geliştirilmesi 
olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte detay çözümlemelerinde, uygulama sorunlarının 
yaşanabileceği gözlemlenmiş,  proje bileşenleri içinde yapısal ve mimari bir farklılaşmanın 
yaratılamamış olması, tekrar eden binalarla monoton bir çevre yaratılması projedeki olumsuz 
noktalar olarak tespit edilmiştir.   
 
Gelişime açık olan proje özellikle “enerji etkin yapı” kavramına ve yaklaşımına, yaptığı 
önermelerle başarılı çözümler üreterek birincilik ödülüne layık bulunmuştur.  
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Değerlendirme ardından kimlik zarfları açılarak dereceye giren öğrencilerin bilgilerinin de 
aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir. 
 
ÖDÜL GRUBU; 
 
3.’lük Ödülü : Rumuz 37839  
 
Ferhat Bulduk Yıldız Teknik Üniversitesi Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans 
Ayça Yazıcı İstanbul Bilgi Üniversitesi  Mimari Tasarım Yüksek Lisans 
 
2.lik Ödülü: Rumuz 23945  
 
Gökçe Önal Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans 
S. Feyza Yağcı İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Yüksek Lisans 
İlke Deniz İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans 
 
1.lik Ödülü: Rumuz 18311  
 
Pınar Erpınar İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Lisans 
Utku Güneş İstanbul Teknik Üniversitesi  Proje Yapım ve Yönetimi Yüksek Lisans 
 
 

 

Ulusal Final:  

Birincilik ödülü    6.000 TL 
İkincilik ödülü     4.000 TL 
Üçüncülük ödülü   3.000 TL 

Yukarıdaki ödüllerin yanısıra dereceye giren projeler 15-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Sırbistan’da düzenlenecek Uluslararası Finale katılma hakkı elde etmişlerdir.  
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İZOCAM 13. Yalıtım Yarı şması Jüri Üyeleri 
 
 
              
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mehmet Çalı şkan                   
ODTÜ Makina Fak.           

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç   
İTÜ Makina Fak. 

 
 
 
 
 

Yrd.Doç.Dr. Gülten Manio ğlu                      
İTÜ Mimarlık Fak.               

 
 
 
 
 

Y.Mimar Şevki Pekin   
 Şevki Pekin Mimarlık   

 
 
 
 
 
 

Y. Mimar A. Erkan Şahmalı 
Günarda Enerji 

 
 

 
 

Raportör: Zeynep Gül şen   
YEM 

 
 


