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Görüfl-Tart›flma
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• Kültür Vadisi Yar›flmas›
Peki biz nas›l anlaflaca¤›z!?...
• “‹stanbul Nas›l Kurtulur” adl›
bir televizyon program› üzerine..
• Biz böyle deriz!..
• “Birey”sel mimar, “birey”sel mimarl›k

Haberler
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• Yoksul nüfus 19 milyon
• Konut yard›m› paralar› iki y›l sonra
ödenecek
• Orman sat›fl› yine gündemde
• ‹SK‹ Yönetmeli¤i’nde baz› maddeler
için yürütmeyi durdurma karar›
• Kyoto Sözleflmesi yürürlükte
• Anadolu Sa¤l›k Hastanesi aç›ld›
• Ataflehir’de plan d›fl› yap›laflmaya
tepkiler
• Asgari Hizmet Yönetmeli¤i yürürlü¤e girdi
• Antakya Kurtulufl Caddesi
Yeniden Canland›rma Projesi
• Moda’n›n son aç›k alan› katl› otopark
olacak
• Atatürk Kültür Merkezi’nin ac›kl› sonu
• Tarihi Kentler Birli¤i Ödülleri verildi
• Mimarlar “Su ve Asfalt”›n izlerini
takip edecek
• Zaman›n Penceresinden...
• yapi.com.tr: Yap› sektörünün
bilgi platformu yenileniyor
• Archiprix-Türkiye 2004 Projeleri
Anadolu’da
• Mimarl›k Müzesi Dan›flma Kurulu
toplant›s› yap›ld›
• “Yap› Buluflmalar›” ve “mimar(l›k)lar”
YEM’de
• Garanti Galeri (GG)’de mimarl›k sergileri
• M‹V Enstitüsü - Türkiye Mimarl›k
Araflt›rmalar› Ödüllü Seçkisi
• ‹MSAD “2005 Y›l›nda ‹nflaat Sektörü”
Paneli
• Kent Atölyeleri 2005
• Milliyet Ödülleri 2005: “Kentler Tarihi”
• UIA 2005’e ünlü konuklar
• Yabanc›lara göre Türkiye’de emlak
piyasas›nda durum umut verici
• Çat› Sistemleri E¤itim Merkezi ve
‹fl Kulübü kuruldu
• ‹ZODER de¤iflim sürecinde

Büyüteç
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• “Kaz› Alan›d›r! Girilmez”

Bas›ndan

22

• “Kira Öder Gibi Konut” Bir Aldatmaca m›?
• Arazi ya¤mac›lar›na 300 trilyonluk ödül
• Türk Ulusal Operas›: Tayyip Erdo¤an’›n
önündeki Hüsnü Mübarek’i aflma
f›rsat›…

Bir Konu
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• New York’ta Latin Rüzgâr›
Westin Hotel
Murat fiahin

Ürünler
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• Mutfak ve banyo tezgâhlar›nda
Çimstone
• Kalecolor’dan ‹peksil mat boya
• Kaledekor’dan Modula banyo
mobilyalar›
• Ceramicas Aparici’den
Barada ve Rousses
• Samsung’dan VP-M110 mini kamera
• Gaggenau’dan Vario 400 serisi
• Franke’den Beach çelik eviye serisi
• Artema’dan yeni dufllar
• Pine AG’den Copic Marker System
• Serel’den Lavinia
• Pere’den Home Strip
• Lamp 83 Showroom yenilendi
• Alarko Carrier’den ATAG Kombi

Türk Karikatürü
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• Mustafa ‹zberk

Sanat
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• Gülçin An›l Toprak Sanat’ta
• Hale Tenger Galeri Nev’de
• Zahit Büyükiflliyen Galeri Vinci’de
• “Çeflitlemeler: Bir Resmin Olas›l›klar›”
• “Tulipa” Artdepo Sanat Galerisi’nde
• “Tanr›çalar Zaman›” Galeri X’te
• Sergey Hrapov Gravür Sergisi
• “Felluce” Milli Reasürans’ta
• Alecos Fassianos Tem’de
• “Hüsamettin Koçan’dan
Yedi Sergi Bir Selamlama”

Yay›nlar
• fiadi Çal›k
• Anadolu Türk Evi Gelene¤inde
Birgi Örne¤i ve Sand›ko¤lu Kona¤›
Bir Kona¤›n Kurgusu
• Structural Aspects of
Building Conservation
• Cumhuriyet Dönemi
Mimarl›¤› ve fiehircili¤i-I
Cumhuriyet Döneminde
Kad›n ve Mimarl›k

32
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Yap› Biter, Mimar Unutulur 37
Do¤an Hasol
Bence tart›fl›lmas› gereken önemli
bir konu bu. Mimarlar bugünkü
konumlar›n› hak ettiler mi, yoksa toplum
mu kültürel düzeyi ve de¤iflen de¤erler
sistemi do¤rultusunda mimarl›¤›
alg›lamaktan, ona gereken de¤eri
vermekten uzak hale geldi?

Avrupa Yap›sal Çelik Birli¤i ve
2003 Avrupa Çelik Yap›
Tasar›m Ödülleri
39

Denver Sanat Müzesi Eki
Denver, ABD
69
Mimari Tasar›m: Dan›el L›besk›nd
Yeni yap›, kimli¤i ve formu ile müzeyi
çekim noktas› durumuna getirecek
bir ikon olarak tasarlanm›flt›r.
“Nexus”, mevcut Ponti Müzesi’nin ifllevi ve
esteti¤inin yan›s›ra bütün flehir yönetim
yap›lar› ve halk kütüphanesiyle yak›n bir
iliflki içinde düflünülmüfltür.

‹stanbul Modern Sanatlar
Müzesi / ‹stanbul

74

Haz›rlayan: Yaflar Marulyal›
‹sviçre Yap›sal Çelik Enstitüsü’nün
iflbirli¤i ile, 2004 y›l›nda Zürih’te
toplanan yar›flma jürisi 17 ülkeden
teslim edilen projeleri inceledi.
Dünyaca tan›nan mimari yap›tlara
ek olarak, baz› daha küçük ve daha az
tan›nan projeler de özel kalite ve
vas›flar›ndan dolay› ödül ald›lar.

Mimari Tasar›m: Tabanl›o¤lu Mimarl›k
Baflta Topkap›’ya bakanlar olmak üzere
bütün pencereleri aç›k b›rakt›k.
Yaln›zca, günefl kontrolü öngördük.
Müze d›flar›daki müzeyle birlikte yaflas›n
istedik. Ifl›k içeri girsin, günün ve
yaflam›n bütün de¤iflimlerini yap›tlara ve
mekâna yans›ts›n istedik.

Felsefe ve Etik

Anadyr Kültür Merkezi

51

‹onna Kuçuradi
Felsefenin bir dal› olarak eti¤e
bak›ld›¤›nda, eti¤e farkl› yaklafl›mlar
oldu¤unu görüyoruz. Bunlar aras›nda
eskiden beri, bugün de en yayg›n olan›,
eti¤in gerekler/normlar/kurallar getiren
bir alan oldu¤u (normatif bir alan
oldu¤u) yaklafl›m›d›r.

Heykel Mimarl›k

56

Derleyen: Derya Nüket Özer
Mimarl›k ve heykel aras›ndaki de¤iflken
iliflkiyi kuramsal aç›dan yakalamak
kolay de¤ildir. Bu alandaki yaklafl›mlar›n
biri “üçboyutluluk ve uzay” temel
formlar›yla her iki kategorinin birbiri
üzerine karmafl›k bir biçimde binifllerine
odaklanmaktad›r.

Agbar Kulesi (Torre Agbar)
Barselona, ‹spanya

Mimari Tasar›m: Atel›ers Jean Nouvel
Bu bir kule ya da Amerikal›lar›n
deyimiyle, bir gökdelen de¤il; bu daha
çok, topra¤› delmifl ak›c› bir kütle,
önceden saptanm›fl ve de¤iflmez bir
bas›nçla f›flk›ran bir s›cak su f›skiyesi.
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Chukotka Özerk Bölgesi, Rusya

79

Mimari Tasar›m: Ergino¤lu & Çal›fllar
Mimarl›k
‹klim ve co¤rafya d›fl›nda belirleyici
kentsel doku karakteri bulunmamas›
nedeniyle tasar›m›m›z› gelifltirirken
birtak›m biçimsel aray›fllar içerisine
girdik. Tümüyle tek renk ve doku ile
kapl›, rüzgâr›n flekil verdi¤i bu bölgede
buzul ve kar formunun a¤›rl›¤›n›
hissettirmeye çal›flt›k.

Mustafa Ayaz Müzesi ve
Kültür Merkezi / Ankara

Yap› Kitabevi / ‹stanbul
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Mimari Tasar›m: Has Mimarl›k
Tasar›m, gençlere yönelik olarak
gelifltirildi. Döfleme, tavan ve duvarlar
beyaz olacak, rengi, raflardaki ve
bankolardaki ürünler sa¤layacakt›.
Böylece hem istenen karfl›tl›k
sa¤lanacakt›, hem de ürünler kendilerini
ortaya ç›karacak, daha kolay
alg›lanacakt›. Amaç farkl›, canl› bir
kitabevi yaratmakt›. Öyle de oldu.

Bizans Sanat›nda
Nesne, ‹maj ve Anlam
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A. Özmen Özdemiro¤lu
Kartal-y›lan ve kartal-tavflan örnekleri
Bizans döneminde özellikle mimari
plastik türde geliflim göstermifl, belirli
dönemler aras›nda popüler olmufl,
daha sonra ise ifllevini yitirmifltir.
Nesneye yans›t›lan imaj›n, insan
zihninde dönemindeki popülaritesine ve
dönüflen nesnenin farkl› alg›s›na iyi birer
örnek oluflturmaktad›r.
Tasar›m› Keflfetme:
Tasar›m Araflt›rmalar›n›n
K›rk Y›l›
93
Nigan Bayaz›t
Tasar›m araflt›rmalar›n›n amaçlar› insanlar
taraf›ndan yap›lan yapay›n keflfedilmesi
ve bu eylemlerin akademik araflt›rmalarda
ya da imalat sektöründe yönetilifliyle
ilgilidir. Herbert Simon’›n dedi¤i gibi,
tasar›m araflt›rmalar›n›n tümünü
“yapay›n bilimi” olarak adland›r›r›z.
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Mimari Tasar›m: Atabafl Mimarl›k
Müze’nin (gerek çevre ve iflletme
koflullar›, gerekse ifllevi gere¤i),
zemin kat›n›n bir bölümü ve üst katlar›
içedönük bir yaklafl›mla biçimlenirken;
girifli sa¤layan ve toprak üstünde olan
birinci bodrum kat›nda kafe, e¤itim
alanlar› ve sat›fl ma¤azalar› gibi
d›fladönük mekânlar yer alacak.

Serebral, Lirik, Gizli Geometri
Nedret Yaflar
100
Gülseli ‹nal
Do¤ulu yarat›c›lara özgü nefsi bir estetik
de¤il ruhi bir lezzet tafl›yan Nedret Yaflar
resim betimi bir tas›m özelli¤i
tafl›maktad›r. Sanki resmin yüzeyinde
düflünsel frekans ve olgular belli
kan›tlarla birarada kurgulanm›flt›r.

