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Haberler
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• Hükümet orman sat›fl›nda ›srarc›
• Büyük flehirler iflsizlik tehdidi alt›nda
• Borcumuzla 114 ülke içinde 5’inciyiz
• Türkiye’nin üçte biri çocuk
• “‹stanbul y›k›larak güzelleflecek”
• Hükümet TÜB‹TAK’a damgas›n›
vuruyor
• Zümrüt Apartman›’nda belediye
kusurlu
• Ankara-‹stanbul aras› trenle üç saate
iniyor
• ‹stanbul metro hatt› uzuyor
• EUROPAN 8’de Türkiye de var
• Osmanl› modernleflmesinde iz b›rakan
bir aile: Kamondo Ailesi
• Fener ve Balat’ta
restorasyon çal›flmalar› bafllad›
• Nihat Yücel’i yitirdik
• Zaman›n Penceresinden...
• Mimarl›k Vakf› 2005
Uluslararas› Yaz Okulu
• Yar›flma: “‹çindeki çocu¤u uyand›r”
• “Istanbul Fragmented 2005”
• Sonuçlanan yar›flmalar
• YAPI 2005 ‹stanbul Fuar›:
Yap›n›n ve Sektörün gelece¤ine
yön veren buluflma
• Mimarl›k Müzesi’nde
Sanayi-i Nefise tarihi
• “Yap›” Buluflmalar›:
“Yurtd›fl›nda Uygulanm›fl Projeler”
• 17. Yap›-Yaflam Kongresi:
...Ve Mimarl›k
• Mies van der Rohe Ödülü Koolhaas’›n
• UIA 2005 ‹stanbul XXII. Dünya
Mimarl›k Kongresi’ne do¤ru...
• Henüz k›ramad›¤›m›z iki rekor kald›..
Haydi!
• Dünyan›n önemli mimarlar› kat›lacak
• AB sürecinde ‹MSAD çal›flmalar›
• AKG Gazbeton, CE iflaretini ald›
• Eczac›bafl›’dan yeni tesis ve yeni logo
• ‹ZODER’den etkinlikler

Büyüteç
• Pangalt›’n›n de¤iflen yüzü..

29

Bas›ndan
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• Büyükflehir Belediyesi’nin yeni projeleri
“özenti” ve adeta “ürkütücü”

Telafllan, ey ‹stanbul!
• Baflkan›n sorumlulu¤u
• Borçlar füze gibi

Bir Konu
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• Korumac›l›¤›n neresindeyiz?
Derya Nüket Özer

Türk Karikatürü
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• ‹brahim Tapa

Ürünler
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• York’tan otopark havaland›rma
sistemleri
• Lafarge’dan tu¤la desenli modüler baca
• Kaleterasit’ten elastik ve silikonlu
s›valar
• Ege Seramik’ten yeni ürünler
• Akçansa’dan farkl› seçenekler
• Say›sal Grafik’ten Autodesk 2006
• Kelebek’ten yeni sistem mutfaklar
• AGK Home’dan Turkoman
• Çuhadaro¤lu’dan Cephe Silece¤i
• Arçelik’ten Arstil
• ‹stikbal Regina’dan Canto
• Kaledekor’dan Domino Alive banyo
• Çanakkale Seramik&Kalebodur’dan
yeni seriler

Sanat
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• “Kâ¤›t ‹fller” Ankara Galeri Nev’de
• Proje 4L: “Yeniden Merhaba”
• “Organizma/Orman”
• Karfl› Sanat’ta “Bir Bilanço”
• Ayfle Erkmen Akademie der Künste’de
• “Düfller ve Geri Say›m” Kare Sanat’ta
• Arik Levy Garanti Galeri’de
• Canan Zihnio¤lu’nun “Ifl›k Tayflar›”
• ‹stanbul Modern’de sergiler

Yay›nlar
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• Turks
A Journey of a Thousand Years, 600-1600

• Koçan
• Modern House Three
• Çözümlü Problemlerle
fiev Stabilize Analizi
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Kültüre Biçilen De¤er

53

Do¤an Hasol
Ülkelerin geliflmesi yaln›zca ekonomiyle
olmuyor. Bugünün dünyas›nda ekonomik
de¤erler kadar kültür, bilim ve sanat da
çok önemli. Türkiye genelde kültürü
gözard› ediyor. Varsa ekonomi, yoksa
ekonomi... Onu da bir türlü beceremiyor.

Tasar›m ve Yenilik Kültürü
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Ian R›tch›e
Duyular›m›z›, bedenlerimizi yeniden
tasar›m üzerine düflünme sahnesinin
merkezine getirmenin yollar›n› bulmak
zorunday›z. Bu, do¤ayla daha iyi bir
birleflme yönündeki tasar›m düflüncesi
sürecine ulaflma arzumuzun ilk ad›m›d›r.

D-studio: Diyagramatik
Tasar›m Stüdyosu

60

Meltem Aksoy
Farkl› zaman mekân tan›mlar›,
günümüzde yeni tasar›m süreçlerinin ve
yeni araçlar›n ortama kat›l›m›na neden
olmaktad›r. Üretken bir eleman olarak
diyagramlar, bu ba¤lamda tasar›m
ortam›nda birçok avangart tasar›mc›
taraf›ndan efektif olarak kullan›lan
bir araç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Popüler Kitle Kültüründe
Mekân

66

Mehtap Duran Sa¤ocak
Gelinen bu popüler tüketim kültürü
ortam›nda tarih, kültür, yer, yerellik, kimlik
gibi kavramlar›n nas›l metalaflt›r›larak,
yapay, sahte, özünden kopart›lm›fl birer
gösteriye dönüfltürüldü¤ü aç›kt›r.

Bulgari Oteli
Milano, ‹talya
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Mimari ve ‹çmimari Tasar›m:
Anton›o C›tter›o and Partners
Komflu tafl yap›lar›n kütlesel
tasar›mlar›yla z›tl›k içinde bir incelik ve
hafifli¤i d›flavuran beyaz mermerli
cephe, siyah granit saçaklar ve boyal›
mefle çerçevelerle bezenmifl
pencerelerin öne ç›kt›¤› soyut bir zemin
olarak ele al›nd›; ayn› zamanda
cephenin 18. yüzy›la ait bölümü de
yenilendi ve ortaya ç›kar›ld›.

Galleria Bat› Salonu
Seul, Güney Kore
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Mimari Tasar›m: UN Stud›o
Tasar›mda, iç mekân gereksiz ve modas›
geçmifl ayr›nt›lardan ar›nd›r›l›p iki
“büyük ayr›nt›da” odaklan›ld›: hareketli
bir etkinlik mekân› durumuna gelen
yürüyen merdiven ve ma¤azan›n farkl›
katlar›na do¤ru ak›c› bir yönlendirme
arac›na dönüflen, mekâna dinamizm
kazand›ran tavan ayd›nlatmas›.

Konak Meydan› ve Çevresi
Düzenleme Projesi

83

Tasar›m ve Denetim: EPA Mimarl›k
Kamusal çerçeve içindeki merkez alan›,
meydan›n kent tarihi içindeki sosyal,
idari ve siyasi kimli¤i, kent yaflam›ndaki
güncel ifllevleri bu projenin
strüktürünün temel belirleyicileri
olmufltur.

Mersin Deniz Ticaret Odas›
Mersin
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Mimari Tasar›m: Kaya Ar›ko¤lu
Yap›n›n yak›n çevresiyle ve kent
bütünüyle uyumlu olmas› bizim önemli
hedeflerimizden biriydi. Tasar›mda
cephelerin plan› yans›tmalar›n› isterken,
büro mekânlar›n› denize, günefle ve
esintiye aç›k olmalar› için güney
cepheye yerlefltirdik.

Halkevleri
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Malike Sesli Özsoy
‹nsanlar›n yak›n iliflki kurabilmeleri,
sosyal paylafl›m sa¤layabilmeleri, yaflam
düzeylerini art›rabilmeleri, ruhsal, fiziksel,
entelektüel yap›lar›n›n geliflebilmesi,
sa¤l›kl› yap›ya sahip bir toplum
yarat›labilmesi için Halkevleri’nin
oluflturulmas› ve yaflat›lmas› zorunludur.

20. Yüzy›l›n ‹lk Çeyre¤inde
‹stanbul’un ‹nflaat Sektöründe
Mesleki Kurulufllar
101
Savvas Ts›len›s
Hristina Angelidu’nun elinde bulunan,
mimar Periklis Fotiadis’ten kalan
belgelerin yer ald›¤› arflivde araflt›rma
yaparken, ‹stanbul’daki öncü meslek
kurulufllar›ndan “Umum ‹nflaat Usta ve
Kalfalar› Cemiyeti”nin, o zaman›n teknik
elemanlar›yla ilgili bir tüzü¤ünü incelemek
f›rsat›n› buldum.

Bir Dönüflüm Projesi..
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Koray Malhan
Cephedeki dramatik de¤iflime karfl›n,
binan›n iç yap›s›na ait kararlar›n
kal›c›l›¤› bir kez daha kendini gösterdi.
Planda karfl›l›kl› uzak köflelere
yerlefltirilen merdivenler sirkülasyonun
en kolay ve keyifli flekilde yol almas›na
olanak veriyordu.

Gelece¤in Otomobil
Tasar›mlar›
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Derleyen: Burçin Y›lmaz
Peugeot taraf›ndan geçti¤imiz y›l
üçüncüsü düzenlenen “Hayallerinin
Yak›n Gelecekteki Peugeot’sunu Yarat”
konseptli tasar›m yar›flmas› geçti¤imiz
günlerde sonuçland›.

“Surname”
Semiramis

113

Gülseli ‹nal
Say›s›z olumsuz olguyla karfl› karfl›ya
olan flu andaki yaflam›m›za karfl›
Semiramis, f›rças›yla içinde say›s›z
simge bar›nd›ran büyük bir simge ileri
sürmekte ve toplumumuza kendi
arketiplerden oluflan bir öneri
getirmektedir.

