yap›
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Haberler

8
• Dubai Kuleleri’ne ilk engelleme
• ‹stanbul Avrupa Kültür Baflkenti aday›
• ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
OWHC üyesi
• ‹SK‹ Yönetmeli¤i iptal edildi
• ‹stanbul’un bütçesi 10 katrilyon lira
• Topbafl: “‹stanbul’daki üniversiteler
baflka flehirlere tafl›ns›n”
• L’Express’e göre y›l›n kenti ‹stanbul
• Adile Sultan Saray› onar›m›
tamamland›
• “Meyer Saati” bulundu
• Alan Yönetimi ve An›t Eser Kurulu
• Yarg›da “kapal› balkon” çeliflkisi
• “Platform ‹zmim” kuruldu
• Mimarl›k Mesle¤i ve E¤itiminde
Dönüflüm Kurultay’da tart›fl›ld›
• Karim Rashid ‹stanbul’dayd›
• “yapi.com.tr 2005 Almanak” yay›nda
• Archiprix-Türkiye 2005 ödül töreni
yap›ld›
• PROSteel-2006 Yar›flmas›na baflvurular
sürüyor
• Daniel Libeskind: “Mimarl›k ahlaki bir
yan›tt›r”
• “Kültürel Miras” YEM’de
• Yitirdiklerimiz
• Paflabahçe koleksiyonu:
“Sab›r ve Uzlaflma”
• “Serbest Mimarl›k Bürolar› Raporu 2005”
yay›mland›
• Alt›n Çekül Ödülü 16. kez sahibini
buluyor
• “Konut Al›m Rehberi” yapi.com.tr’de
• Malzemeden çalan mimar›n patronu
intihar etti
• Ytong 2005 Uygulama Yar›flmas›
sonuçland›
• ‹nflaat sektörü medyada da atakta

Büyüteç
18
• Bu nas›l koruma, bu nas›l restorasyon?
Bas›ndan

20

• Bo¤aziçi’ne On Köprü de Yetmez!
• Y›l›n Haddini Bilmezli¤i!...
• Pendik Atatürk Kültür Merkezi

Bir Konu ‹ki Görüfl
22
• Bar›flç›l enerji kaynaklar›na geçifl,
iklim de¤iflikli¤i geridönüflsüz noktaya
gelmeden önce gerçekleflecek mi?
Melda Keskin
• Dünya’da elektrik enerjisi üretiminde
nükleer enerjinin yeri
Necmi Dayday

Ürünler

28

• Ege Seramik’ten yenilikler
• KaleColor’dan “‹s7anbul”
• Ceramicas Aparici’den Sincro
• Duravit’ten Paiova köfle küveti
• Marshall’dan Thermo’s Is› Yal›t›m
Sistemi

Türk Karikatürü

30

• Metin Üstünda¤

Sanat
32
• “Lâlezar” Toprak Sanat’ta
• “Bal›k A¤aca Ç›kt›”
• Burcu Perçin Pi Artworks’de
• “Yüz Y›l Önce Yüz Y›l Sonra ‹stanbul”
• Mustafa Esirkufl ‹fl Sanat Kibele’de
• “Kesiflen Zamanlar”
• “Cenevre - ‹stanbul”
• Tamer Ayd›n Galeri Article’de
• Bir mimar›n gözüyle Yemen
• “Fizik Deryas›ndan Adac›klar”
Yay›nlar
34
• City Interiors Architectural Houses
• Trebenna Tarihi, Arkeolojisi ve Do¤as›
• VQ
• ‹z

yap›
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Olaylar - Yorumlar

37

Banliyöler Savafl›

39

Franço›s Chasl›n
Frans›z banliyölerinde yaflayan gençli¤in
bir grubunun bafllatt›¤› bu olaylar o kadar
uzun y›llard›r bekleniyordu ki, insanlar›,
arabalar›, otobüsleri, okullar›, gençlik
merkezlerini ve kahveleri hedef alan bu
kör fliddet, halk› floka sokaca¤›na
olaylar›n do¤al ak›fl›ym›fl gibi kabul edildi.

Kentte Yeni(den)
De¤erlendirmeler
Fransa, Paris Örne¤i

42

Deniz ‹nceday›
Kent içindeki mevcut binalar›n ifllev
de¤iflikli¤iyle yeniden kullan›lmas›
süreçleri yaln›zca mimarlar için de¤il
kentin bütün aktörlerinin (kentli,
yat›r›mc›, tasar›mc›, yönetici vb.) rol
alaca¤› bir süreçtir.

“Ahflaptan Mimariye”
Fin Mimarl›¤›

60

Mimari Tasar›m: NIO Arch›tecten
Bu tip bir yap›n›n tasar›m› yap›l›rken
genel olarak nötr formlar kullan›l›r; ama
burada, amaç güçlü bir imaj yaratmak
oldu¤u için formun genel ve yal›n
olmamas›na dikkat edilmifl.
Mimarl›k E¤itime Nas›l Hizmet Edebilir(mi)?

47

Turning Torso
54
Mimari Tasar›m: Sant›ago Calatrava
Calatrava, tasar›mda, burulmufl insan
omurgas›n› tasvir etti¤i “Turning Torso”
adl› kendi heykelini temel alm›flt›r.
Kamusal alan›n zenginlefltirilmesi
düflüncesiyle tasarlanan 190 metre
yüksekli¤indeki Turning Torso, tek bafl›na
duran heykelsi bir eleman gibi kent
silüetinde yer al›r.

Peyzaj Tasar›m›nda
Yeni Aç›l›mlar

81
Meltem Erdem
21. yüzy›lda peyzaj tasar›mlar›,
sürdürülebilirlik ve çevresel koruma
politikalar›n› yans›tan çevre merkezli
tasar›m anlay›fl›n›n bir parças› olarak,
kente yönelik gelifltirilen iyilefltirici bir
müdahale fleklinde alg›lanmaktad›r.

ODTÜ KKTC Kampusu
Yönetim, B‹M ve Kütüphane
Binalar›
66

Çelik Yüksek Yap›lar›n
Mimari Dönemlerdeki
Geliflimi

Mimari Tasar›m: Tülin Hadi, Cem ‹lhan,
Zeynep Atafl
Rektörlük, bilgi ifllem ve kütüphane
bloklar› ve bunlar›n aras›nda kalan
mekânlar yaflant›n›n
d›fl mekânda kurgulanmas›na olanak
verirler. Yap›lar grubunu kuzeydeki
ovaya paralel uzanan monolitik kütle ve
onun gerisinde aç›lanm›fl bir biçimde
konumlanan kütüphane blo¤u tan›mlar.

Özlem Eflsiz - Aydan Özgen
1900’lü y›llardan günümüze kadar geçen
yüzy›ll›k süre içerisinde çelik yüksek
yap›lar büyük bir geliflme göstermifltir.
‹lk bafllarda 60 metre yüksekli¤inde
yap›lar yap›l›rken günümüzde
bu yükseklik 460 metreye ulaflm›flt›r.

‹TÜ Dr. Orhan Öcalgiray
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Araflt›rmalar› Merkezi 72

Finlandiya Mimarl›k Müzesi’nin
düzenledi¤i ve Ulusal Ahflap Birli¤i’nin
organizasyonuyla gerçeklefltirilen
“Ahflaptan Mimariye” adl› sergi günümüz
ahflap Fin mimarl›¤›n›n ilginç örneklerini
içeriyor..

Malmö, ‹sveç

Otobüs Dura¤›
Hoofddorp, Hollanda

Do¤an Hasol
• Ülke Dertli, Mimarlar Dertli...
• Yap› Biter Mimar Unutulur..
• Prof. Kemal Ahmet Arû

Mimari Tasar›m: Gülsün Sa¤lamer,
Meltem Aksoy, Pelin
Dursun
Yap› bütününde “yal›nl›k, saydaml›k,
teknoloji ve kullan›c› memnuniyeti”
tasar›ma yön veren ana ölçütler
olmufltur. Tasar›m sürecinde, geometri,
iç mekân kullan›mlar› ve ayr›nt›lar›nda
“yal›n”, teknolojide ça¤›n
gerekliliklerine yan›t veren bir mekânsal
kurgu hedeflenmifltir.

‹stanbul’da
Bir Ticaret Merkezi Projesi

78
Mimari Tasar›m: Era Ltd. fiti.
Konut bölgesine yak›nl›¤› ve kütlesel
olarak bar›nd›rd›¤› alanlar aç›s›ndan aç›k
alanlar ve programa eklenen sosyal
etkinlikler binan›n, yerleflti¤i çevreyle ba¤
oluflturmas›n› ve gündelik yaflam›n bir
parças› haline gelmesini hedeflemifltir.
Yaln›zca bir ticaret kutusu de¤il, ayn›
zamanda kent yaflam›n›n bir parças›
olacak flekilde düflünülmüfltür.

85

Tasar›m Düflleri..
93
Söylefli: Luca Proto
Tasar›m ve sanat aras›ndaki iliflkiye özel
bir önem vererek, halen bu yönde
çal›flmay› sürdürüyorum. Tasar›m ne
kadar, sanat ne kadar etkileyici,
birbirleriyle çak›flan bu iki kelime bugün
birbirleri içinde eriyorlar...
Alessandro Guerriero ile Söylefli

Önce “Picasso’yu Anlamak”
Gerekir!
97
Özkan Ero¤lu
“Picasso’nun kiflili¤indeki çekicili¤i ve
insanlar› kendine ba¤lama gücünün
nedeni, O’nun kendine olan güveninden
kaynaklanm›flt›r. Öteki 20. yüzy›l
sanatç›lar›, kuflkunun pençesine
düflmüfl, tarihin yarg›s›n› beklemifllerdir.
Baflka hiçbir sanatç›n›n, Picasso gibi bir
üretkenli¤i olmam›flt›r.”

