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Görüfl-Tart›flma

8

• Bo¤aziçi metal manya¤› olabilir!..
• Alo alo, oras› ne-re-si?
Alo alo, buras› ‹s-tan-bul
• ‹stanbul’un imaj› ne olmal›?
• Tasar›m üzerine sorular..

Bir Konu

24

• Kat karfl›l›¤› ihaleye ç›kartt›¤›m›z
Haydarpafla Liman› ve çevresinde
neler var?
“Sözümona kentsel dönüflümle
de¤erlendirmek istedi¤imiz..!”

Acar Avunduk

Haberler

12
• 3. Köprü projesi flimdilik rafa kald›r›ld›
• Kat mülkiyetinde de¤ifliklik
• Kad›köy’de Bizans Sarn›c› bulundu
• Barajlar do¤ay› tehdit ediyor
• ATO Dubai Kuleleri yerine
yerli kuleler önerdi
• ‹nflaat sektörünün yüzü güldü
• Büyük Ankara Oteli sat›ld›
• Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›
• Devlet ödünç ald›¤› yap›tlar› bulam›yor
• “Mimarl›klar”›n konuklar›
Uras-Dilekçi ikilisi
• Ça¤dafl Ahflap Fin Mimarl›¤› Sergisi
• Archigram Garanti Galeri’de
• Zaman›n Penceresinden...
• “Galata’dan K›fl Bak›fl›”
Yap›-Endüstri Merkezi’nde
• “‹stanbul’da Ölüm”
• Paolo Verzone
sanal Mimarl›k Müzesi’nde
• M‹V Türkiye Mimarl›k Araflt›rmalar›
Ödüllü Seçkisi
• Yar›flmalar...
• V‹-KO’ya 2005 Ulusal Kalite Ödülü
• ‹zocam 6. Üniversiteleraras›
Yal›t›m Yar›flmas›
• Yap› 2005 ‹zmir Fuar›’nda
konu depremdi
• Yap› Katalo¤u 2006/2007 ç›kt›

Büyüteç

21

Söylefli
26
• Prof. Ruhi Kafesçio¤lu ile Söylefli
Olas› Marmara Depremi Önlemlerine
iliflkin...
Söylefli: A. Turhan Uyaro¤lu
Türk Karikatürü
Ürünler

Sanat

32

• “breadzone” (ekmek kufla¤›)
• Erol Evgin’in “Miras”›
• “Bir Duvar için Öneri”
• “Cemal Tollu: Retrospektif ”
• Sabit Kalfagil Foto¤rafevi’nde
• Kare Sanat’ta “Madde ve Bellek’’
• Yüksel Aslan Ankara Galeri Nev’de
• Jochen Proehl’ün manzara dünyas›
• Kibele’de “Portreler Sergisi”
• Picasso ‹stanbul’da
• “Bit-Ki” PG Art Gallery’de

Yay›nlar

Bas›ndan

• Mimar Sinan ve Eserleri /
Sinan The Architect and His Works
• archiprix-Türkiye 2005

22
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• Çanakkale Seramik&Kalebodur’dan
Colour Fusion
• Vendo’dan Xenon
karma kiflisel dolap modülü
• Say›sal Grafik’ten
Autodesk Revit Building 8.1
• Lumina’dan “Hole in One”
• Ceramicas Aparici’den Holiday

• Tiryaki Çarfl›s› y›k›m›..

• Baflbakan›n›z ‹stanbul’dan
hevesini alamad›!...
• Bahts›z flehir ‹stanbul
• Kim Kime Dum Duma
• ‹stanbul, Parisleflmenin neresinde?
• Beyo¤lu’na ayd›nl›k istiyorum
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• Musa Kart

34

Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme Projeleri
Ulusal Yar›flmas›

• Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas›
• Architecture for Benetton

yap›
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Lowry Kültür Merkezi

Do¤an Hasol
Türkiye’nin bugün Fransa’da yaflananlar›
do¤ru yorumlamas› ve bundan dersler
ç›karmas› gerekiyor.

68
Mimari Tasar›m: M›chael W›lford and
Partners
Merkez, binay› kültürel simgeden kiflisel
deneyimler edinilebilecek özel bir
mekâna dönüfltüren özgün formlar›n ve
mekânlar›n bir araya gelmesinden
oluflmaktad›r. Kiflisel etkileflim içindeki
farkl› mesleki alanlarda pek çok insan›n
çal›flma mekân› olan yap›n›n yerleflim
plan›, bir sanat toplulu¤u oluflturma
duygusunu güçlendirme e¤ilimindedir.

Yeralt›nda “Anlat›”ya Dönüflen
Mekânsal Deneyimler
39
Semra Ayd›nl› - Çi¤dem Eren
Fatma Erkök - Funda Uz Sönmez
Kente iliflkin en küçük bir tasar›m›n nas›l
bir iflaret oldu¤unu, onun nedenselli¤ini
sorgulayan bu çal›flma, mimarl›¤›n
“büyük resmi”ni tamamlayan bir parça
olarak düflünülebilir.

Salford, ‹ngiltere

Binalarda Deprem Hasarlar›
ve Nedenleri
86

Milano Yeni Fuar Merkezi

Halit Coza - Kaya Özgen
Artan nüfusu ve yetersiz bar›nma
olanaklar› bulunan geliflmekte olan
ülkelerde, böylesi binalar›n say›lar›ndaki
art›fl gelecekte depremle iliflkili
can kay›plar›n›n ve ekonomik kay›plar›n
artaca¤›n› düflündürmektedir.
Geliflmekte olan ülkelerin bir bölümü,
ulusal gelirin yaklafl›k yüzde 2’sini
deprem sonras› yeniden inflaya
harcamaktad›r; bunun sonucu deprem
afetlerinin neden oldu¤u kay›plar,
ulusal gelirde art›fl› önlemektedir.

74
Mimari Tasar›m: Mass›m›l›ano Fuksas
Yeni Fuar Merkezi’nde boyuna
oluflturulmufl ba¤lant› aks›, merkezin
ana dinamosu olacak flekilde
tasarlanm›flt›r. Bu aks bütün kompleksin
strüktürünü oluflturan bir omurgad›r.
“Merkezi aks” etkinlik alanlar›n›, bilgi
merkezini, kesiflimin ve ayn› zamanda
varoluflun mekân›n› temsil eder.
‹talya

Steven Holl Binalar›nda
Tasar›m Deneyimleri
Kiasma Ça¤dafl Sanat Müzesi ile
Minnesota Üniversitesi Mimarl›k ve
Peyzaj Mimarl›¤› Fakültesi

44

Ruflen Yamaçl› - Emine S›zak
Holl’un; plan flemalar›n›n yataydaki
geliflimi, düfley/yatay kesitlerdeki
mekân boflluklar›n›n oluflturulmas›ndaki
zenginlik; mimar adaylar›na teknolojinin
her soruna çözüm olaca¤› fikrinin,
kendili¤inden yaflam deneyimlerimizde
yer etmesinden kaynaklanan tasar›m
yanl›fllar›na düflmemelerini iflaret eden
do¤al ›fl›k/do¤al havaland›rma gibi
temel tasar›m sorunlar›na verdi¤i bilinçli
yan›t, karfl›m›zda sa¤lam bir görüntüyle
durmaktad›r.

archiprix-Türkiye 2005
Türkiye’deki mimarl›k okullar›n›n
ö¤rencileri aras›nda düzenlenen
archiprix-Türkiye bitirme projeleri
yar›flmas›n›n onuncusu sonuçland›.
Seçici kurulun, 17 üniversiteden gelen
71 projeyi de¤erlendirdi¤i yar›flmada
birinci ödülü Dicle Hökenek (‹stanbul
Kültür Üniversitesi) kazand›.

49

Planlama ve Tasar›mda
‹klim De¤iflikli¤inin
Olas› Etkileri

Yeni ‹fl Kültürü

Koray Malhan
Hiyerarflik yönetim formatlar›n›n
gelifltirilmesi veya maksimum iflgücünün
ortaya ç›kar›lmas› art›k geçmifle ait
de¤erler olarak kalmaya bafll›yor.
Çal›flma ortamlar›n›n yeni misyonu,
içindeki insanlar› düflünce ve düflleriyle
özgürlefltirebilecek boflluklar› yaratmak
olmal›.

Baflyap›t ve Alegori ‹liflkisi
82

‹smail Ç›nar
‹klim de¤iflikli¤inin olas› etkilerinin
belirlenmesinden sonra buna iliflkin
gerekli önlemlerin planlama ve tasar›ma
yans›mas› kadar, bu afetlerle ilgili erken
uyar› sistemlerinin gelifltirilmesi ve
halka zaman›nda uyar› yap›lmas› da
can ve mal kayb›n› azaltacakt›r.

94

97

Özkan Ero¤lu
Bugün sanat tarihinde bize sunulmufl
baflyap›tlar vard›r. As›l önemli olan
bu yap›tlar›n baflyap›t olmas›na kimler,
nas›l karar vermifltir? Ya da yap›ttan,
baflyap›t statüsüne geçme aflamas›ndan
yap›tlara nas›l bir iksir ile yaklafl›lm›flt›r
da, o yap›tlar, yap›t› yapan›n öteki
yap›tlar› içinde ve sanat tarihinde iyice
öne ç›karak baflyap›ta dönüflmüfl ve
günümüze dek gelmifltir?

