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MİMARLIK YILLIĞI 
2018 Şartnamesi 

 

1. TANIM 

Türkiye Mimarlık Yıllığı, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından oluşturulan ve her yıl üyeleri 
değişen bağımsız bir seçici kurul tarafından, Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği'ne göre 
hazırlanmış aşağıdaki şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen 
başvuruların değerlendirilmesi ile oluşturulan bir proje listesi ve sergisidir.  

Türkiye Mimarlık Yıllığı 3 etaptan oluşur: 

1) Yayın: Türkiye Mimarlık Yıllığı listesi ve listede bulunan projelerin dijital olarak 
Arkitera.com’da yayınlanması. 

2) Sergi: Yıllıkta yer alan projelerin pafta formatında sergilenmesi. Her yıllık için en az 
bir kez yapılır. 

3) Panel:  Yıllıkta yer alan projeler arasından -şartnamede belirtilmiş yöntem ile- 
seçilen birkaç adedinin, sergiyi takiben yapılacak oturumlarda, müellifinin ve 
seçici kurulun katılımı ile halka açık toplantılarda tartışılması.  

2. AMAÇ 

Mimarlık Yıllığı’nın amacı, Türkiye'de her yıl son bir yılda inşaatı tamamlanan yapılı çevreyi 
tartışmaya açmak, sergilemek ve belgelemektir.  

3. BAŞVURU 

3.1. Yıllığa, proje müellifinin (veya ilgili mimarlık ofisinin) 4’üncü maddedeki şartlara 
uyan projelerini aday göstermesi (nomine etmesi) ile başvurulur.  

3.2. Aday gösterilen proje sayısında azami sınır bulunmaz.  

3.3. mimarlikyilligi@arkitera.com e-posta adresine 7’inci maddede tanımlanan belge ve 
bilgilerin göndermesi ile başvuru süreci başlamış olur.  

3.4. Her adayın, son başvuru tarihine kadar, internet üzerinden veya posta yolu ile 7’inci 
maddede tanımlanmış olan belgeleri Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaştırmış olması 
gerekir.  

3.5. Adaylık için başvuru ücreti alınmaz.  
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3.6. Aday gösterilen projeler ve dolayısıyla aday gösteren müelliflerin kimliği başvuru ve 
değerlendirme sürecinde gizli tutulur. Sergi sürecinde de yalnızca yıllığa girmeye hak 
kazanan projeler açıklanır. 

4. ADAYLIK ŞARTLARI 

4.1. Mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, 
koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme ve benzer çalışma 
alanlarında üretilmiş projeler aday gösterilebilir. 

4.2. Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir. 

4.3. Her yıl, yalnızca yıllığın ilan edildiği yılın içinde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.  

4.4. Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin 
beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm 
sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi 
ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü makamlardan bu konuda onay isteyebilir. 
Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma 
yapma görevi veya mesuliyeti yoktur, Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul 
eder. 

4.5. Müellif, yıllığa seçilen projesinin Mimarlık Yıllığı panellerinde tartışılmak üzere 
seçilmesi durumunda, İstanbul’daki sergiyi takiben uzlaşılan bir tarihte sunmayı ve 
bir panel oturumunda değerlendirmeye açmayı kabul eder. 

5. DEĞERLENDİRME 

 Mimarlık Yıllığı 

5.1. Değerlendirme, son başvuru tarihi ve sonuçların ilanı arasında, seçici kurulun ve 
Arkitera’nın uygun gördüğü bir tarihte, kapalı bir oturumda yapılır.  

5.2. Seçici kurul, aday projeleri, dijital ortamda değerlendirir ve oy çokluğuyla karar 
verir.  

5.3. Seçici kurulun kararı değiştirilemez, itiraz edilemez. 

5.4. Seçici kurulun yıllığa dahil etmeye karar verdiği projeler Arkitera.com web sitesinde 
yayınlanır.  

Mimarlık Yıllığı Panelleri 

5.5. Bu yayını takiben, yıllıkta yer alan projeler yine Arkitera.com’da online olarak 
yapılacak açık halk oylamasına sunulur.  

5.6. Halk oylamasında, “en çok tartışılmaya değer 3 proje”nin seçilmesi hedeflenir.    

5.7. Bu oylamanın sonunda seçici kurul, halk oylaması ile seçilen 3 proje ile birlikte 
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tartışılmak üzere 3 proje daha seçer. En nihayetinde 2’li eşleşmelerden oluşan 3 
gruptan toplam 6 proje, sergi sonrasında yapılacak olan panellerde sunulmak ve 
tartışılmak üzere seçilmiş olur.  

6. MİMARLIK YILLIĞI SERGİSİ VE PANELLERİ 

6.1. Yıllıkta yer alan tüm projeler, Arkitera tarafından hazırlanın pafta formatında 
sergilenir.  

6.2. Türkiye Mimarlık Yıllığı sergisi her yıl Nisan veya Mayıs ayında yapılır. 

6.3. Gerekli mali ve lojistik destek alınabilirse birden fazla kentte sergilenir. 

6.4. Mimarlık Yıllığı Panelleri “halk oylaması ile seçilen 3 + seçici kurul tarafından 
seçilen 3” proje olarak toplam 6 proje için, İstanbul’daki sergiyi izleyen 2 hafta 
içinde yapılır.  

6.5. Paneller, proje müellifi (veya tasarım ekibinden bir temsilci) ve seçici kurulun 
moderatörlüğünde gerçekleşir.  

7. SEÇİCİ KURUL 

7.1. 2018 yılı seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur: 

● Melike Altınışık 

● Haydar Karabey 

● Nilüfer Kozikoğlu 

● Arzu Nuhoğlu 

● Mustafa Toner 

8. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

8.1. Proje bilgi formu. 

8.2. Projeye dair fotoğrafların yanı sıra planlar, kesitler ve benzeri teknik çizimlerin de 
gönderilmesi zorunludur. 

8.3. Tüm görseller JPEG, TIFF veya PDF formatında, yatayda en az 2.000 piksel genişlikte 
(veya daha büyük) ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. 

8.4. Proje bilgi formu doldurulup, projeler görselleri ile birlikte 
mimarlikyilligi@arkitera.com e-posta adresine iletilir.  

9. TAKVİM 

22.11.18   Başvuruların İlanı  

15.02.19   Son Başvuru Tarihi 

http://www.arkitera.com/files/forms/arkitera_proje_bilgi_formu.doc
http://www.arkitera.com/files/forms/arkitera_proje_bilgi_formu.doc
mailto:mimarlikyilligi@arkitera.com
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25.03.19  Sonuçların İlanı 

14.05.19  Mimarlık Yıllığı İstanbul Sergisi Açılışı (Studio-X Istanbul) 

14-25.05.19  Mimarlık Yıllığı Panelleri (daha sonra ilan edilecek) 

25.05.19  Mimarlık Yıllığı İstanbul Sergisi Kapanışı 


