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ZT ÖDÜLLERİ “HAFIZA ARALIĞI”– 2020 ÖĞRENCİLER ARASI MİMARİ TASARIM YARIŞMASI SONUÇ RAPORU
Zt Ödülleri “HAFIZA ARALIĞI” – 2020 öğrenciler arası mimari tasarım yarışması değerlendirmesi 
için 12 Aralık 2020 tarihinde, saat 10:00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde toplanılmıştır. 
Değerlendirme jürisini Desen Çizenel, Saffet Bekiroğlu, Ekrem Bodamyalızade, Özge Şener, 
Batuhan Bayramoğlu, Sema Uzunoğlu ve Tuna Veysi oluşturmuştur. Jüri oybirliği ile Ekrem 
Bodamyalızade’nin jüri başkanı olmasına karar vermiştir. Yarışma jüri değerlendirmesi Çimen 
Özburak ve Ümran Duman tarafından raporlanmıştır.

İTÜ, ETÜ, MSGSÜ, PÜ, YDÜ, BÜ, DAÜ, İOÜ, KAÜ, İYTE, UNIVERSITY OF  DE LYON, EOÜ, İBÜ, 
DEÜ, GTÜ, YTÜ, FÜ, ODTÜ, YÜ, MEFÜ, KTÜN, TOBB ETÜ, HMKÜ, AÜ, İTİCÜ, YÜ, MÜ, KLÜ ve 
İÜ mimarlık öğrencilerinin tasarımlarıyla, toplamda 73 proje yarışmaya katılmıştır. Öncelikle 
Ekrem Bodamyalızade Jüri başkanı olarak, yarışma teknik şartnamesinde de yer alan Ziya 
Tanalı’nın mimari anlayışı ve değerlendirme kriterleri hakkında hatırlatma yapmıştır. Jürinin 
değerlendirme esnasında bu mimari anlayışı dikkate alması gerekliliği vurgulanmıştır. 
Özellikle sadelik, yalınlık ve akıcılık konularına dikkat çekilmiştir. Abartı, süsleme ve desenden 
uzak durulması önemsenmiştir. Danışman Jüri Üyesi, Girne Kenti Belediye Başkanı Sn. Nidai 
Güngördü jüri üyelerine konuşma yaparak yarışma alanı hakkındaki görüş ve beklentilerini 
aktarmıştır. Yarışma konusu olan burcun yıllardır belediyenin eksikliğini gördüğü çarşı merkezi 
ile antik liman arasındaki kopukluğu bağlayacak bir istasyon olabileceği fikrini öne sürmüştür. 
Yarışmada seçilecek olan projenin uygulanabilirliğini önemsediğini belirtmiştir. Ardından 
öğrenci/öğrenci gruplarının yarışmanın resmi mail adresine (ztodulleri@gmail.com) teslim 
etmiş oldukları 73 dosyanın yalnızca posterlerinden oluşan (kimlik bilgileri raportörlerde saklı 
kalacak şekilde) A3 boyutundaki kitapçıklar jüri üyelerine takdim edilmiştir. Saat 10:50’de 
değerlendirmeye başlanmadan önce, üzerinde kimlik bilgileri yazan zt38046 rumuzlu 
“KANYON” isimli tasarım teslim koşullarına uymadığı gerekçesi ile yarışma dışı bırakılmıştır. 
Geriye kalan 72 proje ile jüri üyeleri bireysel değerlendirmelerine başlamıştır. 

İlk turda her jüri üyesi A3 kitapçıklardan ve raportörler tarafından ekrana yansıtılan projeleri 
incelemiş, “+” ve “-“ şeklinde fikirlerini belirtmişlerdir. Tüm jüri üyelerinden “-“ oy alan 
projeler ilk turun sonunda elenmiştir. Bunlar, zt17084 (Hafıza Oluşturucu), zt19206 (Kıbrıs 
Tarihi Araştırma Merkezi ve Arşivi), zt50134 (Barış Kapısı), zt67930 (Memory Lane), zt25357 
(Ark-Epizot), zt98073 (Ayraç), zt24141 (The Platform), zt28291 (Konuşan Duvarlar), zt72516 
(Ayna), zt27403 (Anakronistik Rota), zt32149 (Çatışma), zt10318 (İz), zt80324 (Plug-in), 
zt16719 (Eşik), zt37271 (Koridor), zt52025 (Şeffaflığın İronisi/ Irony of Transparency), zt18100 
(Yansıma), zt10745 (Strüktürel Ekleme), zt36483 (Sade’ce Müze ve Kitaplık), zt60118 (İz), 
zt01275 (Arada), zt70585 (You Were Here), zt96103 (Sosyal Çember), zt75557 (The Walled 
Annex), zt18497 (A Pathway to the Traces of Past) olmak üzere toplam 25 projedir. İlk turun 
sonunda 47 proje ikinci tur değerlendirmesine geçmiştir.

İkinci turda 7 jüri üyesinin sadece birinden olumlu “+” alan projeler yeniden değerlendirilmiştir. 
Yeteri kadar olumlu oy alamadıklarından, jüri ortak kararı ile elenmişlerdir. Bunlar, zt24079 
(Historound), zt49372 (Light-Up Wall Gallery, Girne), zt12705 (Information Point Pavilion), 
zt53435 (Beyond The Wall), zt72425 (Zırh), zt31198 (Dejavu), zt18523 (The Scaffold), 
zt34316 (360 Girne), zt76553 (Yapay Filtre), zt62840 (İz), zt75352 (Umut Belleği), zt35094 
(Zaman Eşiği) olmak üzere toplam 12 projedir. İkinci turun sonunda 35 proje üçüncü tur 
değerlendirmesine geçmiştir.
Üçüncü turda 7 jüri üyesinin ikisinden olumlu “+” alan projeler yeniden değerlendirilmiştir. 
Yeteri kadar olumlu oy alamadıklarından, jüri ortak kararı ile elenmişlerdir. Bunlar, zt38109 
(Silhouette of Memory), zt36775 (Yeniden Doğuş), zt07911 (RºEX), zt98220 (Arafta Kalan 
Mazi), zt36545 (Eski Sahne), zt25180 (Durak), zt45221 (Motus), zt54692 (Zaman Tüneli), 
zt36827 (Locus), zt01130 (R-View Tower), zt75019 (Melting Space), zt83720 (İz), zt17048 
(Anıları Resmetmek), zt32259 (Çeper), zt96980 (Sınır’sız), zt27032 (Işıma) olmak üzere toplam 

16 projedir. Üçüncü turun sonunda 19 proje dördüncü tur değerlendirmesine geçmiştir.

Dördüncü turda 7 jüri üyesinin üçünden olumlu “+” alan projeler yeniden değerlendirilmiştir. 
Buna göre zt11957 rumuzlu İz isimli proje için jüri üyelerinden Tuna Veysi ve Desen Çizenel 
daha önceki turlarda olumsuz olarak değerlendirdikleri projeye olumlu “+”  oy vermişlerdir. 
Bunun sonucunda proje, 5 olumlu “+”, 2 olumsuz “-“ oy ile bir üst tura geçmiştir. Yine bu 
turda, 7 jüri üyesinin üçünden olumlu “+” alan projeler jüri ortak kararı ile elenmişlerdir. 
Bunlar, zt29111 (Hissedilmeyen Farkındalık), zt21120 (Geçmişten Şimdiye), zt37072 
(İz Algısı), zt04908 (Gel Git), zt11969 (Recollectroute), zt84193 ([Patina+Palimpsest]), 
zt01374 (Var-Yok), zt50058 ((B)ağ), zt45760 (İzlek), zt28309 (Dünlerin İzleri / Traces Of 
The Yesterdays) olmak üzere toplam 10 projedir. Dördüncü turun sonunda 9 proje beşinci 
tur değerlendirmesine geçmiştir.

Beşinci turda 7 jüri üyesinin en az dördünden olumlu “+” oy alan projeler yeniden 
değerlendirilmiştir. 7 jüri üyesinin en az 5’inden olumlu “+” oy alan projeler, jüri ortak 
kararı ile bir üst tura geçmiştir. 4 olumlu oy alanlar ise yine jüri ortak kararı ile elenmişlerdir. 
Buna göre zt34361 (Dur. Durak), zt03578 (Katmanlar Arası), zt75157 (Yığılım), zt35007 (  
IarıkI) olmak üzere 4 proje elenmiştir. Geriye kalan 5 proje final turuna geçmiştir.
5 projenin değerlendirildiği final turunun jüri raporu aşağıdaki gibidir; 

Değerlendirmenin tamamlanmasından sonra aşağıdaki yarışma sonuç raporu, raportörler 
tarafından hazırlanıp tüm jüri üyeleri salondan ayrılmadan imzalatılmıştır. Bunun ardından 
raportörler tarafından yarışmada ilk 3 ödülü alan tasarım sahiplerinin/ekiplerinin kimlikleri 
jüri üyelerine açıklanarak yarışma resmi mail adresinden ödül sahipleri aynı anda 
bilgilendirilmiştir. İmzalanan sonuç raporu aşağıdaki gibidir;

ZT ULUSLARARASI MİMARİ FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2020 
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ RAPORU

12 Aralık 2020 tarihinde, Girne Belediyesi Sanat Galerisi Binasında yapılan “ZT 
ULUSLARARASI MİMARİ FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2020” jüri değerlendirme 
sonucuna göre dereceye giren projeler aşağıdaki gibidir.

ÖDÜL RUMUZ PROJE ADI KATILIMCILAR KURUM 

1 ZT17022 TRANSPARENT RUINS 
*MUSTAFA AHMED GABER 

*JOHN IFAENY UGWULEBO 
YDÜ 

2 ZT11957 İZ 

*ASİYE NUR AKBULUT 

*BERFU KARAGÖZ 

*ELİF ŞEVVAL YILMAZ 

*ZÜMRA OCAK 

MEF 

3 ZT35109 YAKINSAMA 

*ABDULLAH SAFA ASLAN 

*ALPEREN ŞAHİN 

*MERT GEZİCİ 

İzmir Yüksek 
Teknoloji 

Üniversitesi 
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ZT ULUSLARARASI MİMARİ FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2020

JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
(12.12.2020, Girne Belediyesi Sanat Galerisi)





ödül alan projeler
final turu
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birincilik ödülü

1. ÖDÜL (ZT17022)-TRANSPARENT RUINS: Tasarım yalın ve şeffaf bulunmuştur. Tasarımın hem meydanda hem burcun üzerinde olumlu etkisi vardır. Aydınlatma elemanları düşeyde fazla 
yükseliyor olsa da fonksiyon olarak aşağıdan insanları alıp burcun üzerine çıkarması olumlu bulunmuştur. Mevcut sur önü meydanını çok çiğnemeden sağa doğru şekillenerek ve sur yüzeyi 
ile yarışacak başka bir yüzey yaratmadan ele alınması başarılı bulunmuştur. Yukarıdaki döşeme gayet çağdaş ve surun eski fonksiyonunu hatırlatacak bir çözümlemeye sahiptir. Sokakla 
burç arasında bağlantıyı koparacak olumsuz bir öge yoktur.
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TRANSPARENT RUINS
In the street of Kyrenia stands a wall that was once a part of a 
fortress, surviving until today but showing the effects of time on 
its surface, However, now it lies between the city’s buildings alone 
and forgotten. 

The project springs from the idea of reintegrating the wall as a 
touristic hotspot which greets them with an unobstructed view of 
the wall, while being a part of a public space with diverse functions, 
where you can immerse yourself in the history of the place, learn, 
rest, and meet interesting people. 

On a Micro-scale we aimed to create a simple and intelligent way 
of preserving the wall while seamlessly connecting it with the 
public space and creating a space for interaction from within it. 
The structure approach we used required a 2cm wide steel rods 
that were bonded together with a connector to create a basic 
three-dimensional cube, in which we set as a module of varying 
side dimensions of 25 and 50 cm, being inspired by the corbel stone 
size variations in the wall. Then rearranging them in a pattern 
inspired by the visualized outline of falling rubbles that created a 
seamless connection to the top part of the wall, having the base 
acting as sitting spaces, and the volume below the steps used as 
bookshelves that provide more information to the visitor about the 
wall and the city.

On the top part of the wall, we created a platform with plexiglass 
to provide the people with a sense of weightlessness and provide 
a humble connection with the top wall edges, that results in the 
creation of two levels; one which is made of plexiglass and the other 
being the wall surface itself, immersing people in the experience 
of the wall’s original function as a watchtower, and providing a 180 
view of the city of Girne. In addition, we created the same feel of 
the structure on the top part of the wall, specifically on the edges 
to act as a barrier and to reflect an abstract sense of what used 
to be a watchtower, which acts as a visual landmark/cue to guide 
people from across the old city towards the site. 

1. Visualizing the fallen 
rubbles of the northern 
side of the wall, as this side 
showed a more noticeable 
deterioration.

Concept Development

2. We reimagined the rubble as 
geometric cubes with varying 
sizes mimicking the size 
variation of the corbel stones 
in the original structure.

3. Then by implementing 
a  modular approach we 
mimicked the outline of a 
fallen ruins, which usually 
contains a base and 
connection to the wall, where 
we created steps connecting 
to the top, and created a 
seating/steps area in the 
base, and under the steps we 
implemented a bookshelves 
installment that will help 
educate visitors about the 
history and better integrate 
with the urban environment, 

4. On the top part of the wall 
we followed the principle of 
continuity that resulted in the 
creation of the poles that will 
act as a visual landmark and 
showing an abstract outline 
of a tower, that is connected 
to a platform that will provide 
close interaction with the 
wall along with a 180 view of 
the surroundings.

Section 1/300

Macro-Scale Render Street View Render

zt17022

Plan  1/300

ISOMETRIC RENDER

Isometric Render 

Platform System detail Module to wall connection detail

Modular unit

2-8mm Plexi - Glass

Glass support 

Self-drill screws 
(1.5 - 4 mm)

Connector

Steel Rods 20cm
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ikincilik ödülü

2. ÖDÜL (ZT11957)-İZ: Meydan ile sur arasına engel konulmaması, şeffaf ve modüler bir proje olması olumlu bulunmuştur. Mekan için değişkenlik algısı yaratmaktadır. Meydanı yukarıya 
taşırken kontrolsüzlük mevcuttur, tehlikeye imkan vermekte ve emniyet açığı bulunmaktadır. Platform eksikliği göze çarpmaktadır. Fikir güçlü bulunmuştur ancak yukarıya çıkıldığında 
emniyet açığı olması tasarımın olumsuz yönlerindendir. Bu sebeple 2’lük ödülüne uygun görülmüştür. 
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western tower

round tower

round tower

Girne 
Yat Limanı

Ağa Cafer
Paşa Camii

St.Andrew
 kilisesi

ikon 
Müzesi

Girne 
Belediyesi

Girne 
Kalesi

The Round 
Tower

Gemi enkaz 
müzesi

GİRNE KALESİ

  İKON MÜZESİ

AKDENİZ

AKDENİZ

Proje Alanı

THE ROUND TOWER

AĞA CAFER PAŞA CAMİİ

Proje Alanı

aa kesiti

İZ -yıkık kuleden bir iz- zt11957

vaziyet  planıtarihi doku analizi

bb kesiti

detay

çocuklar

balıkçılar

turistler

yaslılar

hayvanlar

yerliler

program diyagramı

kus bakısı atmosfer kolajı

kullanıcı analizi

 yıkık kule atmosfer kolajı

Proje Kıbrıs adasının Girne kentinde bulunan, geçmişten 
günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan Girne kalesinin 
parçası, yıkık kulede gerçekleşmektedir. Bu yıkık kulenin 

duvarları geçmişin izlerini bizlere anlatmanın en iyi yolların-
dan biri iken kule bize bu izleri yeter kadar yansıtmamakta  

ve unutulan bir şehir dokusuna dönüşmüştür. Bu projede, 
geçmişten gelen izlere vurgu yapmak amacıyla yola çıkılmış-

tır.  Bu verilerle birlikte;
Kule dokusuyla olan ilişki: Tarihi kule dokusunun var olan 

özgün dönem eklerinin (kullanılan taşın, tekniğin) daha 
yakından görülebilmesi, deneyimlenmesi adına tasarımda 
birkaç unsur ön plana çıkmaktadır. Çıkış yolunun bütün bu 

tarihi referanslara erişebilmek olduğu bu projenin farklı 
kotlara yayılması bu duruma çözüm olmuştur. Geçmişten 

gelen izlerin fiziksel olarak zayıflamaya başladığı noktada 
tasarımın başlaması izlerin korunmasına ve yeniden canlan-

masına katkı sağlamıştır. Bir bütün olarak alınan tasarım 
kararıyla vurgulanmıştır. 

Kullanıcıyla olan ilişki: Yaratılan kamusal alanın yerli ve 
yabancı turistlere her yaş ve statüde kişilere, evcil ve  sokak 
hayvanlarına açık olması burayı bir buluşma noktası haline 

getirmektedir. Oluşturulan birimler zemin kotunda hayvanla-
ra ve bitkilere alan tanımlarken farklı kotlara ulaştığımızda 

kullanıcıların bir araya geliş durumlarına olanak sağlamakta-
dır. Aynı zamanda tasarımın kullanıcıyla kurduğu ilişki oku-

dukları kitapları, çektikleri fotoğrafları bıraktıkları birimler, 
zaman zaman kule duvarının beyaz perdeye dönüşmesiyle 

geçmişten gelen izleri bize aktaran değişken sosyal mekanla-
ra dönüşmesini vurgulanmaktadır.  

Şehir dokusuyla olan ilişkisi: Kullanılan birimlerin ön cephe-
lerden bakıldığında tamamen geçirgen bir yüzeyden oluşma-
sı; var olan kale dokusunu şehir dokusuna taşımakta herhan-

gi bir engel oluşturmamaktadır. Aynı zamanda kulelerin 
kaybolan izlerine referans olan birimler tarihi kule duvarları-

nın silüetini korumaktadır. 
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üçüncülük ödülü

3. ÖDÜL (ZT35109)-YAKINSAMA: Tasarım modüler bir çözüme sahiptir. Farklı kurguya imkan veren, mobil ve sürpriz yaratan bir senaryo sağlamaktadır. Eğlenceli bir yaklaşımı vardır. Burcu 
arkada pasifleştirip odak noktası haline getirmektedir. Çarpıcılığı tarihi sur yapısını gölgede bırakmaktadır. Bu ölçek için fazla karmaşık bir projedir. Tasarım burca daha aktif şekilde entegre 
edilebilir. Bu sebeple 3’lük ödülüne uygun görülmüştür.
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***ZT11129 – GEÇMİŞİN DEKORU: Tasarımda hem mekana hareket katan elemanlar düşünülmüş hem de bölgesel bir akış sağladığı için değerli bulunmuştur. Mekana değer katma 
konusunda geliştirilmesi gerekliliği düşünüldüğünden jüri ortak kararı ile final turunda elenmiştir.
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***ZT73124 – MEMORY REMAINS: Tasarım, kullanıcıyı yansıtıcı yüzey kullanarak çevrenin içine dahil etmekte, hem gören hem görülen konumuna koymaktadır. Yapısal olmamasına rağmen 
mekana değer katan bir öneri olmuş ancak tasarım mimariden fazla bir sanat objesini andırmaktadır. Bu sebeple jüri ortak kararı ile final turunda elenmiştir.
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besinci  tur



-20-



-21-



-22-



-23-





dördüncü  tur
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üçüncü  tur
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ZT 36775YENİDEN DOĞUŞ
ÖNEMLİ OLAN KAÇ SAVAŞTA YIKILDIĞIN DEĞİLDİR; ÖNEMLİ OLAN, KAÇ YIKINTIDAN SONRA YENİDEN 
DOĞABİLDİĞİNDİR. HER YANGININ KÜLÜNDEN DAHA GÜÇLÜ DOĞDU. HER DÖNÜŞÜ, DAHA GÖRKEMLİ 
OLDU.
…ve BURADA DA YENİDEN DOĞUŞU.

1

2

3

4

5

6

1-2: Sergi alanı planımda, alanım kısıtlı olduğundan dolayı duvar 
içerisine taşıdığım sergi bölümüm. Duvarımın içerisine hava koşullarına 
uyum sağlamak için eklediğim metal kaplama alanı, alanın içerisine 
sergilenecek sanat eser sunumunun korunması için sürgülü cam bir 
kapı bulunmaktadır.

3: Uyguladığım yapının, tek katlı olmasından dolayı dışarıdan 
bakıldığında da Yıkık Kulenin önünü kapatmayarak, gizlenmesi değil, ön 
plana çıkması amaçlanmıştır. Sanatın, tarihin, kültürün, doğanın, 
mimarinin iç içe geçip insanlarla buluştuğu bu alanda ön görünüş 
olarak yansıtılan kabartmalı duvar.

4: Yaşamsal, sosyal faaliyetlerin yarışma alanına akış sağlaması.

5: Küçük bir büfe alanı.

6: Sokak ile Yıkık Kuleyi birleştirmek için, uyguladığım yapının dış tavan 
kısmı doğayla bütünleşmesi için çim kaplama, günümüz mimarisinde 
yaygın olan ahşap malzeme ile, uyum sağlayarak dış çevresi ahşap 
malzemeden ve çevresini cam malzemeden oluşan çevre açıklığını 
görmek, sosyal yaşamın bütünlüğünü korumak, Yıkık Kulenin 
yalnızlığından şimdiki günümüz ile bağlarını korumak, bütünleştirmek 
amacı ile tasarlanmış yapı. Eski yapı ve yeni yapının birleşimi.

Yıkık Kulenin ortasında bulunan 
kare açıklık; cam malzeme ile 
bütünlük sağlanmıştır. Yıkık Kulenin 
çevresi; değerlerinin korunması, az 
müdahaleyle doğayla iç içe geçmesi 
için yapılan çevre bütünlüğü 
bulunmaktadır.
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Durak 
Girnenin belleğinde bir mola yeri

Kolonların yerleri seçilirken kolonların yolla 

sur arasındaki ileeşime zarar vermemesine 

dikat edildi. Bu yüzden kolonlar kör cephelere 

yerleşerildi. Sur

Alanın insan potansiyelini arrrmak için üst 

kotlarda asılı duran plaaormlar yapıldı. 

Plaaormlar hafif ahşap malzemesinden yapıldı. 

Bu sayede kendi staeklerini oluşturabilecek 

duruma geldiler.  Plaaormlar oturma, izleme ve 

surla ileeşim kurma fonksiyonlarına sahip 

olucaklar. Bu sayede  sur hem kültürel bir değer 

olarak saklanıp hem de kamusal bi bir alana olarak saklanıp hem de kamusal bi bir alana 

cevrilebilecek.

Yol

a. Kabuk

Hem strüktür hem de güneş kırıcı olarak çalışacakrr. Yarı 

kapalı alan oluşturduğu için oluşturulan mekanı daha ferah bir 

ortam yapmaktadır. Bu da insanların burayı sadece gezme 

yeri olarak değil bir dinlenme alanı olarak görmesini 

sağlayacakrr. 

b.Plaaormlar

Plaaormlar tasarlanırken girne kent imgesinin önemli bir Plaaormlar tasarlanırken girne kent imgesinin önemli bir 

parçası olan teraslardan ilham alınmışrr. Bu alan bütün 

kenen bir terası gibi çalışması istenmişer. Hem gezilecek 

alan hemde dinlenme alanı oluşturulmuştur. Alanın darlığı 

düşünülerek kotlaşmaya gidilmişer.  Bu sayede insan 

potansiyeli arrrılmışrr. 

c.Strüktür 

Strüktür düşünülürken malzeme olarak hem sura saygılı bir 

malzeme hem de hafif bir malzeme olmasına dikkat 

edilmişer.  2 farklı strüktür malzemesi kullanılmışrr; çelik ve 

ahşap. Ahşaptan kabuk, kiriş ve kolonlar yapılırken çelikten 

ise katların yükünü kirişe ileten malzeme yapılmışrr.  

d.Proje alanı

Alan evlerle sıkışrrılmış durumdadır. Alan surun taşıdığı 

potansiyeli taşımamaktadır. Bu yüzden alanı daha arrrmak 

için teraslar oluşturuldu.  Böylece alanın insan potansiyeli 

arrrılmış oldu.

Teras

Yarı açık Plaaorm Yarı açık Plaaorm

Zemin 

Girnenin Kent Haazası

Girne kene tarihte bir çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmışrr ve bu izler girnenin kent belleğini 

oluşturmaktadır. 20. yüzyıldan sonra hızlı kentleşmeyle maalesef bu izler kaybolmaya başlamışrr, ama günümüze 

kadar gelmeyi başaran bazı yapılar olmuştur. Bu yapılar genellikle eski girne kalesi surlarının izinde 

bulunmaktadır. Bu yapılardan biri de proje alanıdır.  

  Girne kalesi surları eski dönemlerde Girne kenenin sınırlarını 

belirleyen bir yapıydı. Fakat son yüz yıllarda yaşanan hızlı 

kenleşmeyle şehir surları taşmış oldu. Bu taşma sonucu olarak 

surların büyük bir kısmı yıkıldı. Fakat surlardan günümüze kalan 

parçaların oluşturduğu bir iz halen daha varlığını 

sürdürmektedir.Bu izi takip edebildiğimizde, Zincir Kulesi, Girne 

Kalesi, Halka Kule, Yıkık Kule ve Sahil Kulesi bizleri karşılıyor.  Bu iz 

ne kadar görünür olmasada Girne kent haazası için çok önemli bir ne kadar görünür olmasada Girne kent haazası için çok önemli bir 

yere sahip. Projeye yaklaşımımız bu izi daha görünür kılıp 

sosyal hayat ile bu izi daha fazla hemhal etmek oldu. Bu yolu daha 

görünür kılmak için izin üzerinde kamusal alanlar oluşturup 

insanların vakit geçirebileceği alanlar yapmak gerekiyor. Bu yolun 

üzerinde çok önemli bir kentsel iz olan proje alanımıza da bu 

yaklaşımla yaklaşrk. Proje alanımızı bu iz üzerinde bir durak haline 

geermeyi amaçladık. Aslında kenen de katmanlı ve teraslı geermeyi amaçladık. Aslında kenen de katmanlı ve teraslı 

yapısından çok uzaklaşmadan bunları da tasarımın bir parçası 

haline geermeyi hedefledik. En önemli farkındalığın zaten yeni 

yapılan yapıların arasında sıkışmış kültürel mirasın, buradaki tarihi 

dokusunu kaybetmemek için tamamen geçirgen ve şeffaf bir 

tasarım olduğunu düşündük. Tasarımımızın merkezinde, bu amaç 

ve hedefleleri tutarak, proje alanı hem gezilecek kültürel bir alan 

olarak kaldı hem de Girne halkının vakit geçirebilceği olarak kaldı hem de Girne halkının vakit geçirebilceği kamusal bir 

alana dönüşmüş oldu. 

zt25180

Plan 1/100

Kesit 1/100

Proje Alanı

(Durak)

Girne lim
anı

Girne Kalesi

Sur izi

Sur izi

kültürel 

      i
zi

a. Yük 

c. Yükün kolonlara aktarılması 

d. Yükün toprağa aktarılması 
b. Yükün çelik taşıyıcılarla üst 

kooa bulunan taşıyıcı kabuğa 

ileelmesi

Strüktür tasarlanırken geçirgen 

olmasına dikkat edilmişer. 

Bunun için ahşap döşemenin 

içinden yukarıda ki kirişe kadar  

uzanan çelik konsül 

kullanılmışrr. 
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Plan

B-B KesitiA-A Kesiti

1
Yıkılmış kulenin korunması 

gereken günümüzdeki hali,

biz buna Eski diyoruz.

2
Kulenin yıkılmış bölümlerini

Eski-Yeni ayrımını gözeterek

yeniden tasarlamak.

3
Yeni’nin Eski’yi örtmemesi,

baskın gelmemesi, Eski ile kentli 

arasında geçirgenlik sağlaması.

4
Kuleler dekoratif olarak üretilmez, 

bir kule ancak üzerine 

çıkılarak deneyimlenir.

5
Yeni’ye merdiven entegre ederken, 

Eski’ye direk temas etmemek ve

baskın malzeme kullanmamak.

6
Eski ile kentlinin arasında

ince de olsa perde oluşturmamak,

fiziksel erişime zarar vermemek.

zt01130

Ölçülerimiz ise; 

Ahşap çubuk çapı; 8 cm, 

Basamak yükseklikleri; 17 cm, 

Basamak kalınlığı; 5 cm, 

Basamak genişliği 136 cm.

Malzeme seçimi olarak; taşıyıcı çubuklarımız için 

kulenin rengiyle çatışmayacak ahşap, 

merdivenleri de cam olarak tasarladık. 

Bu sayede uzaktan göz yormayacak, 

yakından ise yeni görünecek.

Bir kulenin deneyimlenmesinin sadece 

ona bakarak değil, onu bir kule gibi

kullanarak olacağını düşündük, bu nedenle 

üzerine çıkmak için merdiven tasarladık. 

(Rampa için yeterli alan bulamadık.)

Tasarımız, kulenin eski heybetini ortaya koymak 

için yıkılmış kısımların izdüşümlerinden 

yapılaşmaya karar vermiştir. Bu yaparken kuleyi 

gölgede bırakmamalası için tasarım 

elemanlarımızı ince ve boşluklu 

çubuklar olarak tasarladık.

RE-VIEW TOWER
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Zamanın katmanlarını ve izlerini taşıyan şehir surları, hep yanından geçtiğimiz fakat dokunmadığımız, 
bir tarafından bakıp diğer tarafına yabancı kaldığımız  ‘sınır’ belirleyicileri olarak tanımlanabilir. Çeper 
şehrin geçmişinin izlerini taşıyıp tek başına kalmış bir sur parçasını
bir sınır olmaktan çıkarıp, surun ötesini görebilmeyi sağlıyor. Yükselen ve alçalan düşey strüktür 
elementleri surun hangi tarafıyla iletişim kurulacağını manuel olarak değiştirebilmeyi sağlıyor. Bu 
sayede sur geçmişin stabil bir kalıntısı olmaktan çıkıp dinamize ediliyor. Sura dokunabilen, iletişime 
geçebilen, zamanın katmanlarına yaklaşarak hissedebilmeyi ; grid oluşturan düşey elemanların üzer-
ine yerleştirilmiş ‘kumaş’ yüzeyin değişmesi durumuyla sağlıyor. Kumaş yüzey, sura dokunma duru-
munda hissedilen dokulara ve geçen zamanın izlerine referans verecek bir malzeme olarak seçildi. 
Kumaşın içerdiği elastik materyal ve kültürel dokunun bir parçası olan kıbrıs keteni yünü bir yandan 
mimari etkiyi desteklerken bir yandan da  geleneksel yerel ürünün modernleşmesini de sağlıyor. 
Çekiştirilebilen, ve çekiştirildikçe aşınan, zamanın izlerini tıpkı zaman zaman gerisinde kalan sur 
parçası gibi hissedilen bir yüzey olması öngörüldü. Çeper zaman zaman dokunduğu hatta üzerine 
çıktığı sur parçasını insan bedeninin farklı deneyimleri üzerinden bir algı, hissetme biçimini sağlaya-
cak. Öngördüğü yerleşim şekli sayesinde ise strüktürün sağladığı sirkülasyon ile, herhangi bir engel 
ile karşılaşmadan sura erişebilme olanağını sağlayacak..  Kullanıcıya bağlı olarak pergola gibi de 
davranabilen Çeper, oluşturduğu yarı açık mekan sayesinde çok katmanlı bir etkileşim alanı ve 
kumaşın tavrının getirisi olarak  yüksekliği, dokusu, gölgeleri ve yarattığı potansiyel mekanlarla çok 
katmanlı bir deneyim alanı sunuyor.

ÇEPER

+6.40

+0.00

AA’

BB’

+6.40

+0.00

PLAN

SİRKÜLASYON DİAGRAMI

KESİT 1

HARAKET DİAGRAMI

AKSONOMETRİK ÇİZİMVAZİYET PLANI

KESİT 2

KESİT 3 DETAY KESİT
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deja vu
“Zamanın kaybolduğunu bilenler, en 

çok üzüntü duyanlardır.” - Dante 
Alighierİ

Gelecek geçmişi  yeniden hissetmektir...

Geçmiş tüketilebilen bir olgu mudur? Geçmiş tüketilebilen bir olgu mudur? 
Yaşanıp unutulan... Aksine yaşanılan 

her şey zihnin zaman arşivinde yeniden 
yaşanılmak ve hissedilmek üzere 

özenle saklanmaktadır.

Zamanı kaybetmeden yeniden Zamanı kaybetmeden yeniden 
yorumlayarak hissettirmek onu kendi 
modern koşullarında tekrar ölümsüz 

kılacaktır. 

Önerilen Önerilen Kentsel Mekanda Girne 
sokaklarında tarihi ve şehri merak 

içerisindeki ziyaretçiler için bir merak 
alanı oluşturulmuş ve yapı içerisinde 

gerçek,hissedilebilir bir deneyim yordamı 
ile geçmişi yeniden hissettirmek 

hedeflenmiş.

zt 31198

+0.00 Planı 1/200

+3.00 Planı 1/200

+6.00 Planı 1/200
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SOSYAL ÇEMBER
‘’tarih sanata ışık tutmalı’’

   Sosyal Çember, tarihi burca karşı kent sakinle-
rinin sosyalleşebileceği, sokak sanatçılarının in-
sanlara toplu halde ulaşabileceği, günümüzde sı-
kışık yapılaşmanın içinde açık alanların aktif birer 
sosyal alan olarak kullanımına duyduğumuz ge-
reksinime ithafen kentin dar sokakları arasında 
bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

   Tarihi burcun başrolde olduğu tasarımda gö-
nüllü sanatçıların, performans sanatçılarının ya-
zarların-çizerlerin yerel halkla buluşabileceği bir 
amfi atmosferi yaratıldı.

   Tarihten sanata, yalnızlıktan sosyalliğe eski ve 
modern zamanların bir arada bulunması fikri ile 
yapılan tasarımda tarihi burcun görsel etkisini 
azaltacak şekilde benzer bir malzeme kullanıl-
mamış, aksine kontrast farkını yansıtarak anafikri 
oluşturan olgular arasındaki geçiş mimari ifadele-
re yansıtılmıştır.

   Yarım kalan tarihi burç, örme tuğla duvar ve 
ahşap oturma alanları ile işleve uygun bir şekilde 
çembere tamamlanmıştır. Kot farkı olmaması se-
bebiyle kolaylıkla engelli erişilebirliği için ergono-
mik bir ortam oluşturulabilmiştir.

Burç parsele yönelecek açıdan çembere tamamlandı. Burcun yarım kollarının ortası çemberin merkezi olarak alındı. Boş alan yaratılarak oturma alanları ile arasındaki mesafe öngörüldü. Oturma alanları parsel realitesine uygun olarak ergonomik bir şekilde yerleştirildi. 115 kişi kapasiteli sosyal çember

Lorem Ipsum
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