
KONYA BÜYUKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA ALAEDDIN TEPESİ II. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ VE KAZI ALANI MİMARİ
FİKİR PRoJEsİ YARIŞMASI

2. AŞAMA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

JÜRi TUTANAĞI

Toplantı Tarihi ve Saati

Toplantı No

: 10.03.2023 - 13:30

:5

005 Nolu Proje:

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması

jiirileri değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere jtiri; asil üyeler, danışman üyeler, yedek

üyeler, raportörler ve raportör yardımcıları olarak 10.03.2023 tarihinde saat 13:30'da Selçuklu

Kongre Merkezi Miryokefalon Salonu'nda toplanmıştır.

o Toplamda 7 proje teslim alınmıştır.

o Tüm rumuzların üzeri kapatılarak gizlilik sağlanmıştır ve jtiri çalışmaları için projeler

sergilenmiştir.

8 Adet A1 pafta, ,A3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, animasyon ve l
adet usb proje paketinden çıkmıştır. 1 adet maket teslimi yapılmıştır.

014 Nolu Proje:

8 Adet A1 pafta, .A3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, kimlik zarfı,

animasyon ve 1 adet usb proje paketinden çıkmıştır. 2 adet maket teslimi yapılmıştır.

022 Nolu Proje:

8 Adet A1 pafta, A3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, kimlik zarfi,

animasyon ve 1 adet usb proje paketinden çıkmıştır. 1 adet maket teslimi yapılmıştır.

025 Nolu Proje:

8 Adet Al pafta, ,A3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, kimlik zarfi,

animasyon ve 1 adet usb proje paketinden çıkmıştır. 1 adet maket teslimi yapılmıştır.
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035 Nolu Proje:

8 Adet A1 pafta, A'3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, kimlik zarfi,

animasyon ve l adet usb proje paketinden çıkmıştr. 1 adet maket teslimi yapılmıştır.

039 Nolu Proje:

8 Adet A1 pafta, ,\3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raponı, kimlik zarfi,

animasyon ve l adet usb proje paketinden çıkmıştır. 1 adet maket teslimi yapılmıştır.

044 Nolu Proje:

8 Adet A1 pafta, ,A.3 sunum dosyası ve açıklama raporu, taşıyıcı sistem raporu, kimlik zarfi,

animasyon ve 1 adet usb proje paketinden çıkmıştır. l adet maket teslimi yapılmıştır.

Jtiri üyeleri saat 14:00 itibariyle 7 projeyi bireysel olarak değerlendirmeye başlamıştır.

Değerlendirmelere öncelikle sergilenen paftaların incelenmesi ile başlanmıştır. Daha sonra ,A.3

srrnrım paftalan ve açıklaiııa raporları üzerinde detaylı incelemeye geçilmiştir. Jiiri bireysel

değerlendirmelerini saat 19:00' da tamamlayarak değerlendirme çalışmalarına ertesi giin devam

etmek üzere ara vermiştir.
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Toplantı Tarihi ve Saati

Toplantı No

: 11.03.2023 -09:30
z6

Jtiri üyeleri, 1l Mart 2023 tarilıınde saat 09:30' da toplanmıştır. Derecelendirme yöntemine

karar verilerek eleme turuna başlanmıştır.

öuüı, GRUBU

giRiNcilir önüı,ü 1osı sIRA NuMARALI pRoJE)

Yaziyet planı çerçevesinde önerilen yapı izi bilgi alanları ve buna bağlı arkeopark rotası,

durakları, açık hava sergi alarılaıı, ulaşrm ana planr kararlarına uygun bisiklet yolu önerisi

olumlu bulunmuşfur. Öneri proje, birinci aşama için geçerli olan genel notlar kısmındaki

görüşlere en çok dikkat eden proje olarak değerlendirilmiştir. Serbest sergileme ve izleme

imkanı sunan geniş açıklık ve strtikttirtin, aşamalı yapı için eklenebilir oluşu, açılı birleşimler

için olasılıklar sunması olumlu bulunmuştur. Yüzeylerde ve özellikle köşk kalıntısı doğu

cephesinde camln azaltılabilmesini sağlayan koruyucu iskeletin boyutları başarılı bulunmuştur.

Kazı koruma ve sergileme alanları için önerilen otomasyon sistemine adaptif hareketli diizenek

ve gtineş rşınlarınrn şiddetine göre çatıyı tamamen örtecek hafıf örtü sistemi açısından başarılı

bulunmuştur. Oy çokluğu ile birincilik ödüliine layık görülmüştiir.

(Karşı Oy, Ö. DABANLI, M. ÇEKEN, N. ÇEVİK: Projenin 2. aşamadaki öneriler aıasrnda en

iyi proje olmasrna rağmen, alandaki özgiin sur kalıntılarını sergileme ve srrnma konusunda

hatalar içermesi, önerilen örtii sisteminin kalıntılarla yer yer ilişkisini kaybetmesi, farklı

açıklıklarda aynı boyutlarda taşıyıcıların önerilmesi, taşıyıcı sistemde stabilite sorunlarırun

mevcudiyeti, üst örtildeki ve cephelerdeki cam kullanımının gereksiz ve abartılı bulunması,

malzeme seçiminde üşap ile çelik arasında tereddütte kalrnmasr, kalıntı örtiileri için yaptığı

öneride, kalıntıların niteliği dikkate alındığında fazlalıklar içermesi gibi sebeplerle l.lik

ödüliine layık olmadığı düşiinülmektedir. Not: Yanşmaya katılan öneriler içinde l.lik ödülü

alabilecek nitelikle proj e bulunmadığı kanaatindeyiz.)
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iriNciı,ir ö»üı,ü (035 sIRA NUMARALI pRoJE)

Yaziyetplanında önerilen patikalar olumlu iken, kır meydanı, havuz, buz pateni olarak önerilen

alan birçok farklı fonksiyonları barındırdığından olumsuz ve gereksiz bulunmuştur. Peyzaj

diizenlemesinde önerilen yapıların iz takibi olumlu görülmüşti.ir. Köşk kalrntısının örtüsü olan

cam prizrna geçirgenliği ile olumlu görülse de örtiiniin bütilnü ile kapalı halde olması kalıntıları

tahrip edebilecek sorunlar iiretebileceğinden olumsuz görülmüşttir. Kazı alanları iizerindeki

örtiintin parçalı yapısı gerektikçe yapılabilmesi açısından olumlu, ancak tekil olarak ele

alındığında sorunlu bulunmuştur. Köşk kalıntısınrn kuzey ve kuzeydoğusundaki kazı alanları

için önerilen örtülerin, yol kotundan bakıldığında Alaeddin Camii'nin algılanmasını engellediği

düşiinülmüştiir. Proje oy çokluğu ile ikincilik ödüliine layık görülmüşttir.

(Karşı oy, Ö. DABANLI, M. ÇEKEN, N. ÇEVİK: Köşk kalrntrsınrn kuzeyi ve

kuzeydoğusunda gerekli olmayan alanlarda örtti önermesi, örttiye ihtiyaç duyacak kazı

alanlarrnın iyi arıaliz edilmemesi, Alaeddin Tepesi'nin etrafindaki yoldan bakıldığında tepe ve

Camiinin görülmesini engelleyen çatı ve saçaklar içermesi, tarihi çevre ve 1. derecede

arkeolojik sit alan içerisinde asgari müdahale sınırlarını aşan fazla yapılaşma önerileri

getirmesi sebepleriyle projenin ancak mansiyon almayı hak edebileceği, ödül grubunda yer

almaması gerektiği düşiinülmektedir.)

üçüxcüLüK ö»üı,ü (022 sIRA NuMARALI pRoJE)

Yaziyetplanında birinci aşamada eleştirilen sert geometrik yollar yumuşatılmış ve önerilen bakı

noktaları olumlu bulunmuştur. Eğim ve topograffaya uyması ve köşk kalıntısı ile bağlantı

kurmasından dolayı Alaeddin Camii öniindeki kademeli ofurma peyzaj alanları ve öneriler

nitelikli görülmüştiir. Kazı alanı tizerinde gezmeye olanak veren bağlaç iskele önerileri

Alaeddin Camii ve kazı alanı arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi açısından olumlu bulunmuştur.

Alaeddin Camii kuzeyinde kazısı henüz yapılmayan alana açılan galeri önerisi olumsuz

bulunmuştur.

Birinci aşamada köşk kalıntısı üst örtiisü için getirilen önerinin geliştirilmesi istendiği halde

yapılan yeni öneri başarısız bulunmuştur. Köşk örtüsü yaklaşım ataffak kabul edilebilir olsa da

Eımacrnı aşan ve abartılı bir hale geldiğinden olumsuz bulunmuştur. Arkeolojik alan özellikleri

iyi etüt edilmiş ve projeye yansıtılmıştır. Alanda örterek korunması gereken ve örtü gerekmeyen

unsurlara ilişkin analizler başarılı bulunmuştur . I(:azı alanı örtiistinde kazılann
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stirdiirülebilirliğine adapte olabilecek bir tasarım söz konusudur ve alanın öntine çıkmayan

minimal yapılaşma höyüğiln ruhuyla ve koruma prensipleriyle uyumlu bulunmuştur. Oy

çokluğu ile üçiincülük ödülüne layık görülmüşttir.

(Karşı Oy, N. SAYIN, C. BOZKURT: Köşk kalıntısrnrn gtineyindekikazı alarılaııru kapatmak

için abartısız çöz.jrn önerisi getirse de projenin diğer böltimlerinde aynı olumlu tavrı devam

ettirmemiştir. Alaeddin Camiisi öniindeki platformda zemin a|tı kazı ve sergilemedeki

zorlamalar ile Alaeddin Köşkü kalrntrsrnın korunarak sergilenmesi için önerilen abartılı ve köşk

kalıntısından datıa çok öne çıkan tasanm olumsuz bulunmuştur. Bu öneri tasarım, yiınşmıırun

birinci aşamasında sunulan haliyle karşılaştırıldığında ise köşk kalıntısırun daha da abartılarak

sunulmuşfur. Bu nedenle ödül kategorisinde değil, mansiyon kategorisinde yer alması gerektiği

düştinülmektedir.)

1.MANSİYoN (025 SIRA NUMARALI PRoJE)

Kent meydanr, İnce Minare, MevlAna Caddesi ve Atati.irk Caddesi ile tepe üzerindeki seyir

terası bağlantıları güçlü ve olumlu bulunmuştur. Tasarım olarak önerilen duvarla özellikle sur

algısı oluşturulması, geçirgenliğinin artırılarak ahşaba dönüşttirülmesi, cephe hattı boyunca

tarıımh geçişlerin yapılması, duvar arkasında saklı bir müze önerisi düşüncesi ilginç

bulunmakla beraber I. Derece Arkeolojik Sit Alanında çok faz|a imalat gerektiren öneri uygun

görülmemiştir ve köşk kalıntrslnln yol kotundan algılanmasını zorlaştırmıştır. Yaziyetplanında

tanımsız yollar anlamsız şekilde kesişmektedir ve her bir metrede merdiven yapılarak seyir

terasrna ulaşılması erişilebilirlik açısından olumsuz bulunmuştur.

Birinci aşama jiiri raporunda belirtilen bazı eleştiriler ve duvar ytiksekliğinin azaltılması önerisi

dikkate alınmamıştır. Tepe ve kent ilişkisi görsel açıdan kesintiye uğramaktadrr. Kazr alanr

iizerindeki şeffaf örtti geliştirilmemiştir. Köşk kalıntısı üzerindeki a}ışap örtü fazla ytiksek

bulunmuştur. Oy çokluğu ile birinci mansiyon ödüliine layık görülmüştiir.

(Karşı Oy, N. SAYIN, C. BOZKURT: Alaeddin Köşkü kalrntısıru örtme biçimi ve diğer

kalıntıların büyiik paıçası olmasını sağladığı ve yan yi.izlerini ttimüyle kapamadan korumayı

sağlayacağı için gelişmeye açık bir projedir. Çok büyfü bir alarıı örtmeye çalışması ve abartılı

duvar önerisine rağmen her ne kadar bu yarışmanın açık amaçlarından biri olmasa da nitelikli

bir açık hava müzesinin giriş yapısl olma potansiyelini koruduğu için de ödül kategorisinde yer

alması gerektiği düşiinülmektedir.)
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2.MANSİYON (005 SIRA NUMARALI PROJE)

Arkeolojik alanda yapılan dolgu ve taş döşemeler höyüğün yapısı ile uyumsuz, Köşktin

doğusuna yapılan üst örtü gereksiz ve olumsuzdur. Köşk ile ilgili yapılan örtti ise kalıntıyı fazla

gizleyerek algılanmasını zorlaştırmıştır. Birinci etapta getirilen proje ikinci etapta

geliştirilememiş, birinci aşamadaki eleştiriler dikkate alınmamış ve taşıyıcı sistem hakkında

yeterli bilgi ve detay verilmemiştir. Ayrıca taşıyıcı sistem yerleşiminde sorunlar mevcuttur.

Eflatun Mescidi ve asma köprü niteliğindeki gezi yollarırun carılandırılmasrna yönelik eleştiri

dikkate alınmamıştır. Arkeolojik kalıntının tizerindeki üst örtti cam olmasına rağmen kalıntılara

çok yaklaşması ve köşk için önerilen taşıyıcıların ana kalıntıya çok yakın olması olumsuz

bulunmuştur. Ana taşıyıcıların, üşap kaplamaların ne şekilde yapılacağına dair teknik çizimler

yetersiz bulunmuş ayrrca üç boyut ve kesitte kalıntı yönü yarılış çizilmiştir. Oy birliği ile ikinci

mansiyon ödüliine layık görülmüşttir.

3.MANSİYON (044 SIRA NUMARALI PROJE)

Birinci aşııma için geçerli olan genel notlar kısmındaki görüşler yeterince dikkate alınmamıştır.

Organik bir örtü olarak yapılan öneri geliştirilmemiş ve taşıyıcı strilktiiriln zemin ile olan

ilişkisine çöztim getirilmemiştir. Köşkün kaidesinin etrafina önerilen revaklı sergi yapının

ruhuna aykırı ve gereksiz bulunmuştur. Tepenin geneline ait peyzaj ve çevre dtizeni ile ilgili

öneriler gereksiz bulunmuştur. Oy birliği ile üçtincü mansiyon ödültine layık görülmüştiir.

4.MANSİYON (014 SIRA NUMARALI PROJE)

Birinci aşııma için geçerli oları genel notlar kısmındaki görüşler yeterince dikkate alınmamıştır.

Kazı alanlanndaki anonim koruyucu örtü izlerini geliştirerek kullanma çabası olumlu, ancak

kent içindeki konumu nedeniyle ortaya çıkan kentsel enstalasyonun yığın hali sorunlu

bulunmuştur. Öneri projede zemin kotları ile oynamalarla siirekliliği engelleyen çöziimsüz

öneriler getirilmiştir. Ziyaretçi merkezi alan ile entegre olamamıştır. Taşıyıcı aralıklarının

sıklığı, sistemi ve polikarbonat üst örtü önerisi başarısız bulunmuştur. Oy birliği ile dördtincü

mansiyon ödülüne layık görülmüştiir.
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Jtiri üyeleri, 12 Mart 2023 tarlhıınde saat 08:30' da toplanmıştır. Ödtll alan projelerin raporları

okunmuş ve son düzenlemeler yapılarak nihai şekli jüri üyeleri tarafından imzaa|tınaalınmıştır.

Asil Jüri Üyeleri:

Cafer BOZKURT

yüksek Mühendis

Mimar

Toplantı Tarihi ve Saati

Toplantı No

Nevzat SAYIN

Mimar

Dr. Muharrem ÇEKEN

Sanat Tarihçi

12.03.2023 - 08:30

7

Doç. Dr. Ömer DABANLI
yüksek Mühendis

Mimar

Doç. Dr. S

GÜLEÇ KORUMAZ

TMMOB Mimarlar Odası Konya

Şube Başkanı

Dr. Mehmet

yüksek Mimar

ı

6

Arkeolog
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