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Görüfl-Tart›flma

8

• “Mimarlara Mektup”taki
bir yaz› üzerine..
• ‹stanbul, ulafl›m, insana dönüfl,
Dubai gökdelenleri..
• Mimarlar Odas› TMMOB’den
ayr›lmal›d›r… Hemen…! fiimdi…!

Haberler

12
• Süleymaniye Projesi
‹stanbul için tehdit mi?
• Dan›fltay Galataport’u durdurdu
• Gaziosmanpafla Belediyesi’nde
bir mimar ad›na yüzlerce sahte belge
• Fatih’in sekiz mahallesinde
“Kentsel Dönüflüm”
• Marmaray kaz›lar› tarihe ›fl›k tutacak
• Hasankeyf Raman Da¤›’n›n eteklerine
tafl›n›yor
• ‹stanbul trafi¤ine “7 tepe 7 tünel”
• ICOMOS’un 2006 y›l› sponsoru: YEM
• Konferans:
“Bizans Uygarl›¤›’na Çapraz Bak›fllar”
• Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
Turgut Cansever’in
• Adapazar› Atatürk An›t›’n›n
son parças› da söküldü
• Y›ld›z Buluflmalar› alt› kentte sürecek
• Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’n›n
ard›ndan
• PROSteel-2006’ya baflvuru süresi
uzat›ld›
• ‹zmir Konak Belediyesi Uzundere
Rekreasyon Vadisi Proje Yar›flmas›
• “Yenilenmifl Bir Yer ve Mekân Olarak
Newport Pazar Alan›”
• “1. Türkiye Mimarl›k Elefltirisi Örnekleri
Seçkisi”
• Kalesinterflex Ulusal Tasar›m Yar›flmas›
• ALU’2005 Ödülleri sahiplerini buldu
• Yitirdiklerimiz..
• Müzeler Belediyelere devrediliyor
• “‹stanbul Hayal Meyal”
• “Buluflma 10; Ev-ren(im)”:
Ulusal Mimarl›k Ö¤rencileri Buluflmas›
• archiprix projeleri
Anadolu üniversitelerinde
• Sanal Mimarl›k Müzesi
“www.mimarlikmuzesi.org” ICAM üyesi

• “Yap›n›n Oscar’›”
Alt›n Çekül 16 yafl›nda
• Müteahhitler yurt d›fl›na yöneldi
• Türk Yap› Sektörü Raporu 2005
‹ngilizce’de

Büyüteç

21

• Kervansaray Oteli y›k›ld›..

Bas›ndan

22

• Peyzaj mimarl›¤› bilimi karaland›
• “Peyzaj mimarlar›”m›za...
• ‹stanbul ‹stanbul olal› böyle zulüm
görmedi..
• Siteni söyle, statünü söyleyelim..

Söylefli

24
• Olas› Marmara Depreminin finansman›
üzerine..
A. Turhan Uyaro¤lu

Türk Karikatürü

26

• Erdo¤an Karayel

Ürünler

28
• Serel’den Basic ve Tenedos
• Kaledekor’dan Idea Banyo Mobilyas›
• Land Porselen Seramik’ten
Landscape Beige
• Franke’den yeni davlumbaz serisi: FDL

Sanat

30

• “20. Yüzy›l› 21. Yüzy›la Ba¤layan”
• Cartier-Bresson Pera Müzesi’nde
• “Siyah Beyaz Foto¤raflar”
• “Mea Culpa”
• Wols’un yap›tlar› ‹stanbul’da
• “Modernizmin arabulucusu: Motif”
• GG’de “fiefkat Yorgunlu¤u”
• ‹layda Sanat Galerisi’nde “Kayra”
• “Vapuristanbul”
• Nazif Topçuo¤lu’nun “Yeni fieyler”i
• Evin Sanat’ta “Serbest Pazar”

Yay›nlar

32
• Small City Homes - Architectural Houses
• Raf
• ‹nsanca Yaflamak ‹çin - fiehir ve Konut
• Town Houses - Architectural Houses
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Olaylar - Yorumlar

35
Do¤an Hasol
• Mimarl›k, ‹çmimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›,
Kentsel Planlama ve Kentsel Tasar›m
Karmaflas›
• Yarg›n›n Mimarl›¤a Bak›fl›

Türkiye’de Kent Planlamas›
Düflüncesinin Geliflimi
37
‹lhan Tekeli
“Yaz›mda, Türkiye’de kent planlama
düflüncesinin geliflmesinin 1840’la
1940’lar aras›ndaki yüz y›ll›k bir
dönemini ele alarak; yani bu düflüncenin
ilk olarak ortaya ç›kt›¤› y›llardan sonra,
ad›m ad›m geliflerek belli bir olgunlu¤a
ulaflt›¤› y›llara kadar olan döneminin
anlat›s›n› kurmaya çal›flaca¤›m.”

Saydaml›k ve Rafael Viñoly

42

fiengül Öymen Gür
Rafael Viñoly’nin yaratt›¤› yüzde al›n
çizgisi kayboluyor ve yap› komfluya
sayg› sunmakla kalmay›p onu bütün
güzelli¤iyle içeri al›yor.
Güçlü bir interfaz tasar›m› ile Kimmel
Merkezi ustaca komflulafl›yor karfl›
komflusuyla, onu evinde a¤›rl›yor.
Viñoly, saydaml›kta son noktay› koyuyor.

Miami Çocuk Müzesi

48
Mimari Tasar›m: Arqu›tecton›ca
Devboyutlu bir kumdan kale gibi
tasarlanan yap›, kentten ayr›lan bir ada
üzerinde deniz k›y›s›nda yükseliyor.
Duvarlar bükülüyor, katlan›yor,
dalgalan›yor ve bir yüzeyden ötekine
gölgeler oluflturuyor.
Lavender Çocuk Merkezi
54
Mimari Tasar›m: John McAslan +
Partners
“Park›n içinde bir pavyon” konseptiyle
tasarlanan merkez, genifl bir peyzaj
içinde a¤açlarla çevrili ve çocuklara aç›k
oyun alanlar›nda oynama olana¤›
sunuyor.
Londra

Brooklyn Çocuk Müzesi
60
Mimari Tasar›m: Rafael V›ñoly Arch›tects
Parlak sar› renkli, iki katl›, “L”
biçimindeki yeni yap› mevcut strüktürün
kuzey ve bat› bölümlerine eklenecek.
Mevcut müze binas› cadde düzeyinden
alg›lanamayacak biçimde tasarlanm›flt›.
Yeni strüktür ise müzenin varl›¤›n›, yak›n
çevresine yeniden hissettirecek.
New York

TED Ankara Koleji Vakf›
Yerleflkesi ve Özel Lisesi

Hakan B. Gülsün
Yönetim yap›lar›n›n ilgi çekici olan bir
yönü ço¤unlukla korunakl› olarak
yap›lm›fl olmalar›d›r. Asl›nda
insano¤lunun yapt›¤› ilk yap›lar›n
koruyucu duvarlar oldu¤u bilinmektedir.
Bugün bile, bu e¤ilimle karfl›lafl›lmayan
hiçbir yaban›l soy bulunmamakta ve
geçmiflte ne kadar geriye gidilirse gidilsin
durumun de¤iflmedi¤i görülmektedir.

65

Mimari Tasar›m: Semra Uygur Özcan Uygur
Ana tema kent kurgusu.. Atölye-kent
temas› okulu tan›mlar. Yerleflke kentin
simülasyonu; sokaklar›, meydanlar›,
al›flverifli, sosyal etkinlikleriyle.. Kentte
oldu¤u gibi gerçek e¤itim bu ortak
mekânlarda oluyor; interaktif e¤itim
ortam› olufluyor.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampusu 2. Binas› 70
Mimari Tasar›m: Elif Özdemir
Proje tasar›m›ndaki temel yaklafl›m;
bütün mekânlar›n gün ›fl›¤›ndan
maksimum ölçüde yararlanmas›,
içmekânda ö¤rencilerin
kullanabilecekleri teneffüs alanlar›n›n
oluflturulmas›, çevresindeki görsel
karmaflaya kendi cephesindeki
parçalanm›fll›kla yan›t verme
gereksinimi olarak biçimlendi.

Walt Disney Dünyas› ve
Topiari

Derebeylikten Aristokrasiye
ya da Saray›n Öyküsü
79

75
Y. Ça¤atay Seçkin
Canl› bitkilerin dekoratif biçimlerde
flekillendirilme sanat› olan “topiari”
yüzy›llardan beri bahçe ve park
düzenlemelerinde kullan›lmaktad›r,
fakat bu kadar büyük ölçekte ve hayali
karakterlerin canland›r›lmas› anlam›nda
uygulanmas›na ilk olarak Walt Disney’in
çal›flmalar›yla bafllanm›flt›r.

Sürdürülebilir Yap›laflma ‹çin
Uygun Malzeme Seçimi
83
Tülay Esin
Olumsuz etkileri günümüzde gittikçe
artan çevre sorunlar›n›n önlenmesinde,
baflta tasar›mc›lar olmak üzere yap›yla
ilgili bütün kesimlere de sorumluluklar
düflmektedir. Çünkü yap›lar›n, yaflam
döngüleri boyunca bu sorunlar›n
oluflumuna katk›lar› olmaktad›r.

2005 Y›l› Türkiye’de
Tasar›m›n Dönüm
Noktas›d›r..

87
Tevfik Balc›o¤lu
2005, tasar›mda bir dönüm noktas›
olarak tarihe geçmeye aday. Nedeni
basit; belki rastlant›, belki y›llar›n
birikimlerinin önceden planlanmam›fl
çak›flmas›, belki belli bir olgunlu¤a
gelmenin belirtisi diye düflünüp, birbiri
ard›na büyük ad›mlar at›ld›¤›n› gördük,
hem de baz›lar› dünya çap›nda.

“4. Katman”›n Peflinden...

93
Hülya Küpçüo¤lu
Kara, bir arkeolog gibi çal›fl›r. Tuval
düzleminde katmanlar oluflturur, sonra
bunlar› kaz›yarak alt katmanlar› aç›¤a
ç›kar›r ve sonuçta kontrollü ama
önceden hesaplanamayan deneysel
bilgiye ulafl›r. Eskinin yeniye, yeninin de
eskiye dönüfltü¤ü bir döngüdür bu..

