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ARCHIPRIX TÜRKİYE

1996 yılında başlayan Archiprix Türkiye ulusal organizasyonunun kurucu üyeleri Doğan Hasol, Şevki Vanlı, Hülya Yürekli ve 
Ferhan Yürekli’dir. Yarışma organizasyonu, 1996 - 2016 yılları arasında Yapı Endüstri Merkezi (YEM) ve Şevki Vanlı Mimarlık 
Vakfı tarafından dönüşümlü biçimde yürütülmüş, 2017 yılından bu yana ise yalnızca Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı tarafından 
düzenlenmektedir. Organizasyon 2021 döneminden başlayarak 2 yıl süreyle Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ve Mimarlar Derneği 
1927 tarafından birlikte düzenlenecektir.
 
Mimarlık eğitimi alanında en uzun soluklu ve en önemli ödül programı olan Archiprix Türkiye, genç mimarlar için başarılı bir 
mesleki kariyerin ilk adımını temsil ediyor. Yarışma aynı zamanda, yöntemleri ve yaklaşımları ile farklı öğretim kurumları arasında 
rekabeti artırmak, çalışılan proje konularının çeşitliliğini görmek, tartışma ortamını geliştirmek ve bu sayede ulusal düzeyde 
mimarlık eğitiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 
Archiprix Türkiye 2022, organizasyonun 27. yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi destekleriyle düzenleniyor.



ANA DESTEKÇİ

KURUMSAL DESTEKÇİ

İLETİŞİM DESTEKÇİLERİ



1. KATILIM KOŞULLARI

Katılımcılar Archiprix Türkiye’ye yalnızca Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde 2021-2022 döneminde açılan proje dersleri 
kapsamında gerçekleştirdikleri Bitirme Projeleri’yle katılabilirler. Archiprix Türkiye için ‘Bitirme Projesi’ tanımı, okulun ders 
kataloğunda mezun olmak için öğrencinin alıp geçmesi gereken son proje dersini ifade etmektedir. Katılımcının okulundan 
mezun olmuş olması bir katılım koşulu değildir, ancak ilgili proje dersinden geçmiş olması gerekmektedir. Katılımcı tarafından 
sisteme yüklenen projenin jüri tarafından değerlendirilmeye alınması için stüdyo yürütücüsünün onay vermiş olması 
gerekmektedir. Yürütücü onayları başvuru süreci sonrasında çevrimiçi olarak raportörlük tarafından takip edilecektir. Özel 
durumlar hakkında bilgi almak için info@archiprixturkey.org adresinden yarışma raportörlüğü ile iletişime geçilebilir. 

2. SORULAR ve CEVAPLAR

Katılımcılar, yarışma ve yarışma başvuru süreci ile ilgili sorularını en geç 20.12.2022 tarihine kadar  
info@archiprixturkey.org adresine yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihe kadar iletilen tüm sorular, cevaplarıyla birlikte www.
archiprixturkey.org adresinde yayınlanacaktır. Bu tarihten sonra gelecek sorular cevaplanmayacaktır. Katılımcıların sorularını 
iletmeden önce www.archiprixturkey.org adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesini incelemeleri önerilmektedir.

3. BAŞVURU SÜRECİ

Tüm başvuru süreci çevrim içi olarak yürütülecektir. Kargo veya posta ile herhangi bir evrak / proje gönderimi yapılmayacaktır. 
Başvurular Archiprix Türkiye web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Sistem 10.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında 
açık olacaktır. Katılımcıların sistem üzerinden aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir; 
  - Çevrim içi ‘Başvuru Formu’nun doldurulması
  - ‘Proje Panelleri’nin sisteme yüklenmesi
  - ‘Kabul / Beyan Formu’nun sisteme yüklenmesi

Yapılan her başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için proje panellerine ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) 
onay vermesi gerekmektedir. Ancak başvuru yapan tüm projelerin onayları son başvuru tarihinden (30.12.2022) sonra 
yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşanmaması için 
katılımcıların başvuru öncesinde sisteme yükleyecekleri projeleri ilgili proje yürütücüleri ile paylaşmış olmaları gerekmektedir. 
Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

Sisteme kayıt ve giriş sorunları ile ilgili olarak info@archiprixturkey.org adresinden yarışma raportörlüğü ile iletişime geçilebilir.



• Adım adım Archiprix Türkiye 2022 başvurusu:

 1 / www.archiprixturkey.org adresinde ‘Başvuru’ bağlantısını tıklayın. ‘Başvuru’ bağlantısı 10.12.2022 - 30.12.2022 
tarihleri arasında aktif olacak.
 2 / Açılan sayfadan e-posta adresinizle sisteme kayıt olun.
 3 / Sisteme giriş yaptıktan sonra tamamlanması gereken 3 adım var:
  - Çevrim içi ‘Başvuru Formu’nu doldurun.
  - ‘Proje Panelleri’ni sisteme yükleyin.
  - ‘Kabul / Beyan Formu’nu sisteme yükleyin.
 4 / ‘Başvurunuz Tamamlanmıştır. Başarılar Dileriz.’ mesajını gördüğünüzde sistemden çıkış yapabilirsiniz. Başvurunuz 
ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığında raportörlükten bir e-posta alacaksınız.

• Başvuru süreci ile ilgili önemli konular:
 
 - Başvuru süreci çevrim içi olarak yürütülecektir. Kargo veya posta ile herhangi bir evrak / proje gönderimi 
yapılmayacaktır. Başvurular Archiprix Türkiye web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Sistem 10.12.2022 - 30.12.2022 
tarihleri arasında açık olacaktır.
 - Sisteme kayıt ve giriş sorunları ile ilgili olarak info@archiprixturkey.org adresinden yarışma raportörlüğü ile iletişime 
geçilebilir.
 - Yapılan her başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için proje panellerine ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) 
onay vermesi gerekmektedir. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Öğretim Üyesi onayları, yarışma raportörlüğü 
tarafından başvuru sırasında katılımcı tarafından verilen e-posta adresleri kullanılarak çevrim içi olarak alınacaktır. Öğretim 
görevlisinin e-posta adresinin yarışma raportörlüğüne doğru iletilmesi, raportörlük tarafından onay amaçlı gönderilen 
e-postanın alınması ve öğretim üyesi tarafından cevaplanması ile ilgili olarak yaşanacak herhangi bir olumsuzluk / gecikme 
halinde başvuru sahibinden raportörlüğe yardımcı olması ve sürecin takibini yapması beklenmektedir. Başvuru ilgili öğretim 
üyesi tarafından onaylandığında, raportörlük tarafından katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. Bu aşamada sorun yaşanmaması 
için katılımcıların başvuru öncesinde sisteme yükleyecekleri projeleri ilgili proje yürütücüleri ile paylaşmış olmaları 
gerekmektedir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin 
verilmeyecektir.
 - Grup halinde yapılan başvurularda sisteme tek bir grup üyesinin kayıt yapması yeterlidir, ancak başvuru formunda 
tüm grup üyelerinin bilgileri bulunmalıdır. Kabul / Beyan formu gruptaki her üye için ayrı ayrı hazırlanmalı ve tek bir PDF 
dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmelidir.
 - Katılımcılar tarafından herhangi bir başvuru ücreti ödenmeyecektir.
 

• ‘Başvuru Formu’ ile ilgili önemli konular:
 
 - Başvuru formunda bulunan tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 - Katılımcının okulu listede bulunmuyorsa info@archiprixturkey.org adresinden yarışma raportörlüğü ile iletişime 
geçilebilir. Liste güncellenecektir.
 - İsim ve Soyisim alanlarında türkçe karakterler kullanılabilir. İsimlerin bütünü büyük harf kullanarak yazılmamalıdır.
 - Telefon numaraları +AABBBXXXXXXX formatında girilmelidir. (A : Ülke kodu / B : Alan kodu / X Telefon 
numarası)
 - Katılımcı ‘Proje Adı’ alanına projesini iyi ifade edeceğini düşündüğü ve kendi seçeceği bir isim yazabilir. Bu isim 
‘Beyan Formu’ndaki isimle aynı olmalıdır.



 - ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi E-Posta Adresi’ alanına yalnızca resmi olarak stüdyodan sorumlu öğretim üyesinin 
kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi yazılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler yazılmamalıdır. Bu adres, 
yarışma raportörlüğü tarafından öğretim üyesi ile iletişime geçilerek proje başvurusuna onay almak için kullanılacaktır.
 - ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi Telefon’ alanına öğretim üyesinin telefon numarası +AABBBXXXXXXX 
formatında girilmelidir. (A : Ülke kodu / B : Alan kodu / X Telefon numarası)

• ‘Proje Panelleri’ ile ilgili önemli konular:

 - Sisteme en fazla 2 adet 100x70 cm boyutlarında, yatay formatta, 150 ppi çözünürlükte (5906x4134px) JPG 
formatında panel yüklenmelidir. Sisteme yüklenen paneller, yarışma raportörlüğü tarafından iletişim bilgilerini verdiğiniz 
‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi’ ile paylaşılarak başvurunuza onay alınacaktır.
 - Panel tasarımı ile ilgili, adet (en fazla 2), boyutlar (100x70 cm) ve kullanım yönü (yatay) dışında uyulması gereken 
grafik bir format yoktur. Panel üzerinde projeyi ifade etmek için kullanılacak her türlü görsel, yazılı ürün, ve bunların grafik 
kullanım tercihleri başvuru sahibine aittir. 
 - Panellerin üzerinde katılımcının kimliğini, okulunu veya proje yürütücüsünün kimliğini belirten herhangi bir ibare 
olmamalıdır. 
 - Projeyi ifade etmek için hazırlanacak her türlü yazılı ifade proje panelleri üzerinde yer alabilir. Bağımsız bir rapor 
teslimi istenmemektedir.
 - Paneller üzerinde ağ bağlantısı veya karekod (QR) ile başka bir mecraya ya da ürüne (blog, web sayfası, ekstra 
görsel, hareketli animasyon, vs.) yönlendirme yapan herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Böyle bir durumda ilgili bağlantıların ve 
karekodların üzeri değerlendirme öncesinde yarışma raportörlüğü tarafından kapatılacaktır.
 - Sisteme yüklenecek panellerin dosya isim formatı şöyle olmalıdır: ISIMSOYISIM_PP1.jpg / ISIMSOYISIM_PP2.jpg 
(Dosya isimlerinde türkçe karakter kullanılmamalıdır.)

• ‘Kabul / Beyan Formu’ ile ilgili önemli konular:

 - ‘Kabul / Beyan Formu’ başvuruya konu olan projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders 
kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında katılımcı tarafından tasarlanarak üretildiğini gösteren bir beyan; aynı zamanda 
katılımcının Archiprix Türkiye 2022 yarışma şartlarını kabul ettiğini gösteren bir belgedir. 
 - Şartname ekinde verilen ‘Kabul / Beyan Formu’ çıktı alınmalı, okulun ismi, stüdyo sorumlusu öğretim üyesinin ismi 
ve katılımcı isminin olduğu kısımlar mavi tükenmez kalem kullanarak el ile doldurulmalı, yalnızca katılımcı (başvuru sahibi) 
tarafından imzalanmalıdır. Doldurulup imzalanmış belge taranarak PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
 - Sisteme yüklenecek belge için dosya isim formatı şöyle olmalıdır: ISIMSOYISIM_KBF.pdf
 - Bu belgenin aslı saklanmalıdır. Derece alan proje sahiplerinden, bu belgenin aslını ödül töreni öncesinde yarışma 
raportörlüğüne iletmeleri istenecektir.



4. KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ

Archiprix Türkiye 2022’e başvuran projeler, jüri tarafından kimlikleri gizli olarak değerlendirilirler. Bu yüzden değerlendirmeye 
esas proje panellerinin üzerinde katılımcının kimliğini, okulunu veya proje yürütücüsünün kimliğini belirten herhangi bir ibare 
olmamalıdır. 

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı     26.11.2022
Başvuru Sisteminin Açılması   10.12.2022
Son Soru Sorma Tarihi    20.12.2022
Soruların Cevaplarının Yayınlanması  25.12.2022
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi   30.12.2022 (23:59)
Jüri Değerlendirme Toplantısı     14.02.2023 - 14.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır
Ödül Töreni ve Kolokyum     01.04.2023 - 31.04.2023 tarihleri arasında yapılacaktır
Proje Sergisi     Ödül töreni sonrasında en az 15 gün

Takvimdeki tüm etkinliklerin ve ilk proje sergisinin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) yerleşkesi içinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu etkinlikler ileri tarihlere ertelenebilir, veya tamamen çevrimiçi olacak şekilde 
gerçekleştirilebilir.  

6. JÜRİ, RAPORTÖRLER ve KOORDİNASYON EKİBİ  

Asli Jüri Üyeleri 
Ayşen Savaş Sargın (Prof. Dr., Mimar / ODTÜ)
A. Tamer Başbuğ (Mimar / TH&İdil Mimarlık)
Özgür Ediz (Prof. Dr., Mimar / Bursa Uludağ Üniversitesi)
Sıddık Güvendi (Mimar / Nous Mimarlık)
Zuhal Kol (Y. Mimar / OPENACT)

Yedek Jüri Üyeleri
Gizem Deniz Güneri Söğüt (Dr. Öğr. Üyesi., Mimar / Atılım Üniversitesi)
Yakup Cesur (Mimar, Archiprix Türkiye 2021 Birincisi)

Raportörler
Burak Dönmez (Y. Mimar, Ar. Gör. / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Utku Doğanay (Mimar / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Archiprix Türkiye Koordinasyon Ekibi
Zeynep Soysal (Y. Mimar, Ar. Gör., / Atılım Üniversitesi / Archiprix Türkiye Genel Raportörü)
Nesli Naz Aksu (Y. Mimar, Peyzaj Mimarı / azaksu Mimarlık / Archiprix Türkiye Genel Sekreteri)
Evren Başbuğ (Y. Mimar / STUDIO EVREN BAŞBUĞ / Archiprix Türkiye Koordinatörü)



7. ÖDÜLLER

1. Ödül (10.000 TL)
2. Ödül (8.000 TL)
3. Ödül (5.000 TL)
Eşdeğer Mansiyon (3 adet X 2.500 TL)

Jüri uygun görmesi halinde belirleyeceği projelere aşağıdaki teşvik ödüllerini de verebilir. Teşvik ödülleri için para ödülü 
verilmez.
Jüri Özel Ödülü (1 adet)
Teşvik Ödülü (en fazla 5 adet)

8. KOLOKYUM, ÖDÜL TÖRENİ ve SERGİ PROGRAMI

Archiprix Türkiye 2022’de dereceye giren projeler jüri değerlendirme çalışmasının ardından www.archiprixturkey.org adresi 
üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ödül sıralaması, her yıl olduğu gibi ödül töreninde açıklanacaktır.

Kolokyum, ödül töreni ve ilk proje sergisinin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) yerleşkesi içinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu etkinlikler ileri tarihlere ertelenebilir, veya tamamen çevrimiçi olacak şekilde 
gerçekleştirilebilir. Olası değişikliklerle ilgili kamuoyu bilgilendirmesi www.archiprixturkey.org adresi üzerinden yapılacaktır.

Proje sergisinin, yıl boyunca farklı okullarda ve mekanlarda tekrarlanması hedeflenmektedir. Sergi programı ile ilgili kamuoyu 
bilgilendirmesi www.archiprixturkey.org adresi üzerinden yapılacaktır.

9. ŞARTLAR ve KURALLAR

Archiprix Türkiye 2022’e başvuru yapan katılımcılar aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar:
  1 / Zamanında sisteme yüklenmeyen paneller ve belgeler sebebiyle tamamlanamayan başvurular geçersiz sayılarak 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu konudaki sorumluluk katılımcıya aittir.
 2 / Proje yürütücüsü öğretim üyesi tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılarak değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. Bu konudaki sorumluluk katılımcıya aittir.
 3 / Şartnamede tanımlanan başvuru standartlarına ve koşullarına uymayan başvurular geçersiz sayılarak 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu konudaki sorumluluk katılımcıya aittir.
 4 / Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ve Mimarlar Derneği 1927, Archiprix Türkiye 2022 kapsamında geçerli biçimde  
tamamlanan ve değerlendirmeye alınan tüm başvuruları, yarışma dönemi ve sonrasında her türlü mecrada (basılı, çevrim içi, 
sosyal medya, vs.) saklama, kamusal erişime açma ve yayınlama hakkına sahip olacaktır. Katılımcılar yarışmaya başvurarak bu 
koşulu kabul etmiş olurlar.
 5 / 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. madde gereğince yarışma 
başvurusu sırasında Archiprix Türkiye web sitesi üzerinden toplanan kişisel veriler Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Mimarlar 
Derneği 1927, bunların iş ortakları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal merciler ile ilgili 
kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Ayrıca başvuru 
yapan katılımcılar, ve başvuruda adı geçen stüdyo yürütücüleri, organizasyon sponsorları tarafından hediye ve pazarlama 
içerikli gönderilerin kendilerine ulaştırılması için başvuru sırasında verdikleri bilgilerin kullanılmasına rıza göstermiş sayılırlar. 
Bu nitelikteki gönderiler için tekrar başvuru sahiplerinden izin alınmayacaktır. Katılımcılar, KVKK’nın 11. maddesi gereği Şevki 
Vanlı Mimarlık Vakfı ve/veya Mimarlar Derneği 1927 ile iletişime geçerek Archiprix Türkiye 2022 kapsamında paylaşılmış olan 
veya sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileri hakkında bilgi edinebilirler.



10. İLETİŞİM

Archiprix Türkiye 2022 ile ilgili her türlü konuda bilgi almak için info@archiprixturkey.org adresinden yarışma raportörlüğü ile 
iletişime geçilebilir.

Archiprix Türkiye Koordinasyon Ekibi
Zeynep Soysal / zs@archiprixturkey.org (Archiprix Türkiye Raportörü)
Nesli Naz Aksu / nna@archiprixturkey.org (Archiprix Türkiye Genel Sekreteri)
Evren Başbuğ / eb@archiprixturkey.org (Archiprix Türkiye Koordinatörü)

11. ŞARTNAME EKİ

Şartnamenin eki olarak verilen ‘Kabul / Beyan Formu’ bir sonraki sayfadadır. İlgili sayfa doğrudan çıktı alınarak el ile 
doldurularak imzalanacak, taranarak PDF formatında sisteme yüklenecektir. İmzalanan belgenin aslı saklanmalıdır. Derece 
alan proje sahiplerinden, bu belgenin aslını ödül töreni öncesinde yarışma raportörlüğüne iletmeleri istenecektir.



ARCHIPRIX TÜRKİYE 2022
KABUL / BEYAN FORMU

Archiprix Türkiye 2022 Ulusal Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Yarışması’na başvurarak,
tüm yarışma şartlarını kabul ettiğimi, başvuru sırasında sisteme girdiğim tüm bilgilerin ve
belgelerin bana ait ve doğru olduklarını, sisteme yüklediğim proje ile ilgili aşağıdaki bilgilerin doğru
olduğunu ve projenin tümüyle bana ait bir tasarım olduğunu beyan ederim.

Projemin yarışma kapsamında değerlendirmeye alınıp alınmamasının proje yürütücüsünün
vereceği onaya bağlı olduğunu kabul ederim.

Tarih : ………………..………………..………………..………………..

Proje Adı : ………………..………………..………………..………………..
Proje Yeri / Konusu : ………………..………………..………………..………………..
Okul Adı : ………………..………………..………………..………………..

Proje Yürütücülerinin Adı / Soyadı : ………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..

Proje Müellifinin Adı / Soyadı : ………………..………………..………………..………………..

Proje Müellifinin İmzası : ………………..………………..………………..………………..

> Şartnamenin bu sayfası doğrudan çıktı alınarak el ile doldurularak imzalanacak, taranarak PDF
formatında sisteme yüklenecektir. İmzalanan belgenin aslı saklanmalıdır. Derece alan proje sahiplerinden,
bu belgenin aslını ödül töreni öncesinde yarışma raportörlüğüne iletmeleri istenecektir.

> Katılımcı ‘Proje Adı’ alanına projesini iyi ifade edeceğini düşündüğü ve kendi seçeceği bir isim yazabilir.
Eğer projenin katılımcı tarafından verilmiş özel bir ismi yoksa bu alan boş bırakılabilir.

> ‘Proje Yeri / Konusu’ alanına proje dersi kapsamında proje yürütücüleri tarafından belirlenen proje yeri
ve konusu yazılmalıdır. (Örnek: İzmir / Çağdaş Sanatlar Müzesi)

> ‘Proje Yürütücülerinin Adı / Soyadı’ alanına virgülle ayrılmış biçimde birden fazla isim yazılabilir.
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