Arkiv 2007 Seçkisi Şartnamesi
Arkiv Seçkileri her sene, Türkiye’de uygulanan yapılar arasından bir seçki yaparak bunları bir
basılı yayında biraraya getirmeyi hedeflemektedir. Bir seçici kurul tarafından belirlenecek
yapıların son bir yıl içinde tamamlanmış olması yanında kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel
ve estetik değerleri de göz önünde bulundurulacaktır.
Seçkilerin amacı şu şekilde sıralanabilir.
•

Nitelikli mimari örneklerin daha geniş bir çevre tarafından tanınmasını sağlamak.

•

Türkiye’nin Mimarlık Arşivi (Arkiv) içindeki birikimi basılı bir yayın halinde
belgeleyerek herkes tarafından erişilebilir bir kaynak haline dönüştürmek ve daha
faydalı kılmak.

•

Her sene düzenlenerek Türk Mimarlığı’nın düzenli bir basılı arşivinin olmasına
katkıda bulunmak.

Değerlendirmeye alınacak yapılarda aranan koşullar
Arkiv 2007 Seçkisi değerlendirmesine alınacak yapılarda 2007 yılında uygulaması
tamamlanmış olma ve Arkiv’de yer alma önkoşulları aranmaktadır. Arkiv’de henüz yer
almayan yapılar için başvuru yapılabilir, yer alan binalar güncellenebilir. Bunun için Arkiv’e
son başvuru tarihi 28 Mart 2008’dir.

*

Değerlendirme Ölçütleri
Arkiv Seçkisi’nde yer alacak yapılar, beş kişiden oluşan bir seçici kurul tarafından, kültürel,
sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik değer ölçütleri göz önüne alınarak oyçokluğuyla
belirlenir.
Seçici Kurul
Arkiv Seçkileri’nin seçici kurulunda her sene, Türk Serbest Mimarlar Derneği, İstanbul
Serbest Mimarlar Derneği, İzmir Serbest Mimarlar Derneği ve Arkitera Mimarlık
Merkezi’nden birer temsilci ile bağımsız bir mimar bulunacaktır. Arkiv 2007 Seçkisi’nde
Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşmuştur:
Mürşit Günday (Türk Serbest Mimarlar Derneği)
Haydar Karabey (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği)
Metin Kılıç (İzmir Serbest Mimarlar Derneği)
Ömer Yılmaz (Arkitera Mimarlık Merkezi)
Suha Özkan

Arkiv’de yer almak için ekteki başvuru formları eksiksiz doldurulmalı, belirtilen formattaki
görseller ile birlikte bir CD icinde Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırılmalıdır.
*
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Seçici Kurul Değerlendirme Süreci
Arkiv Seçkisi’nde yer alacak yapılar, Seçici Kurul üyelerinin internet üzerinden yapacakları
ön çalışmaların ardından 30 Nisan 2008 Çarşamba günü yapılacak toplantıda belirlenecektir.
Takvim
İlan:

14 Şubat 2008

Son Başvuru Tarihi:

28 Mart 2008

Seçici Kurul Toplantısı: 30 Nisan 2008
Açıklanma Tarihi:

5 Mayıs 2008

Yayın:

16 Haziran 2008

Basılı Yayın
Seçkide yer alacak yapılar detaylı çizimleri ve fotoğraflarının yanında yapıları anlatan yazlı
metinler ile birlikte müelliflerinin özgeçmişleri ve jüri görüşlerine de yer verecek şekilde
yayınlanacaktır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanacak bu yayın, Arkipost 11
ile 16 Haziran 2008’de bütün abonelere dağıtılacaktır.
Katılım Ücreti
Arkiv Seçkileri’ne başvuru için katılım ücreti alınmaz.
Ekler:
Standart Arkiv başvuru formları:
•

Arkiv_mimar_bilgi_formu

•

Arkiv_ofis_bilgi_formu

•

Arkiv_proje_bilgi_formu

2

