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Görüfl-Tart›flma

10
• ‹stanbul’un UNESCO Dünya Kültür
Miras› Listesi’nden ç›kar›lmas›na karfl›
yap›lmas› gerekenlerle ilgili öneriler
• Adapazar› Vilayet Kona¤›
neden ve nas›l y›kt›r›ld›?
• Mimarlar-planc›lar:
tart›flmada eksik olan ne?
• Zaman so¤urganlar›...

Haberler
14
• “‹stanbul Müze-Kent Projesi
Ba¤lam›nda Gözlemler”
• Sulak alanlar h›zla yok oluyor
• 1200 y›l›n en s›cak yüzy›l›nday›z
• Depremde y›k›lan binalardan
idare sorumlu
• S›rada 2x3 yollar var
• Tasar›m Yönetmeli¤i yay›mland›
• ‹stanbul Surlar›’ndaki restorasyon
çal›flmalar› üzerine ortak bildiri
• Metruk evleri ya onar ya terk et!
• Bursa’da iki blok çöktü
• Moskova’da Pazar yerinin çat›s› çöktü
• Galatasaray Adas›’na yeni proje
• Topbafl: ‹stanbul’un ulafl›m sorununu
tüneller çözecek
• Kofluyolu’na da Dubai referansl› otel
• ‹stiklal Caddesi ç›kmaz›!
• Oda fiubelerinde yeni yönetim
kurullar›
• Allianoi için bilim kurulu
• ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri ve Louvre
iflbirli¤i yap›yor
• Koruma Kurullar›nda yeni düzene
geçildi
• Prof. Müfit Yorulmaz’›n ard›ndan…
• Alt›n Çekül baflvurular› bafllad›
• “Su Dostu Tasar›mlar”
• “Bir ‹stanbul Hat›ras›”
• Yaflas›n Kentler 2 “Demokratik Bir Kente Do¤ru”
• “Bruno Zevi Ödülü”: Tarihsel ve
Elefltirel Mimari Makaleler Yar›flmas›
• “EUROPAN 8 Türkiye” sonuçland›
• Calatrava Brooklyn’e gondol köprü
yapacak
• Norman Foster St. Petersburg’u
de¤ifltirecek

• Edinburg’un Dünya Miras Listesi’ndeki
yeri tehlikede
• Necef uzaktan planlanacak
• Lou Ruvo Enstitüsü
• “Altyap›s›z Mimarl›k”
• Yap›-Endüstri Merkezi Etkinlikleri
- Proje Sergisi: “Archiprix Anadolu’da”
- Karfl›laflma: “Mimarl›k ve Foto¤raf ”
- Toplant›: “‹stanbul’un Yeni Müzeleri ve
Müzecili¤in De¤iflen Yüzü”
- Foto¤raf Sergisi:
“‹stanbul: Erguvanlar, Laleler”
- “Mimarlar Yap›lar› Gezdiriyor 1:
Do¤an Tekeli ‹le Metrocity”
- Mimarl›klar 06: Can Çinici
- Film Gösterimi: “Hüseyin Anka ‹le
Sinan’› Yeniden Yorumlamak”

Sanat

32

• “Onbir Karpuz Tafl›yan Türk An›t›”
Tallinn Modern Sanat Müzesi’nde
• Habip Aydo¤du 30. y›l›nda
“‹zlerin Peflinde”
• Daniel Man’›n “‹lklerinden Biri”
• Balkan Naci ‹slimyeli’nin “Matah”›
• “Modernizmin arabulucusu: Motif ”
• Seda Özen ve Matteo Fato
Sabanc› Üniversitesi Kasa Galeri’de
• Emin Turan Evin Sanat’ta
• “Resim, Heykel: Bütün Bir Yaflam”
• “Masumiyet ve Gölgeler”
• Galeri Nev’de Mike Berg Sergisi
• “Su’da” Tem Sanat Galerisi’nde

Yay›nlar

34

• Architectural Surfaces

Büyüteç

25

• Y›k›lamayan minareler..

Bas›ndan
26
• ‹stanbul sat›l›yor, uyanal›m
• Atam sen yat da ben yutam
• ‹stanbul kültür baflkentli¤ini hak ediyor
• Dubai muammas›
Türk Karikatürü

28

• Ercan Akyol

Ürünler
30
• EA Ayd›nlatma’dan
alç› gövdeli gömme spot: Retro
• Çanakkale Seramik&Kalebodur’dan
Spectra Serisi
• ‹ntema’dan Bambu Mutfak
• “Skoop” Tabure, Sihir Mobilya
Ma¤azalar›nda
• Bakara Ayd›nlatma’dan “Class Plus”
Lambader
• VitrA Küvet’ten Neon
• BVU Floor’dan “Step Warmfloor”
Is›tma Sistemi
• Navadesign ürünleri Nurus’ta
• Tramertafl’tan Scabos

Details for Architects, Designers and Artists

• Bizans Araba Yar›fllar›ndan
Osmanl› fienliklerine Atmeydan›
• Le Corbusier Gözüyle
Türk Mimarl›k ve fiehircili¤i
• Prefab Design
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Olaylar - Yorumlar

37

Kentsel Dönüflüm ve
Kent Kimli¤i

39

Saim Nalkaya
Kentin mimari evrim sürecinin, gerçekte
onun sahip oldu¤u de¤erlerin tümünü
kapsayan bir alg› süreci oldu¤u, bunun
da temelinde sürekli iki temel unsurun
yer ald›¤› düflünülebilir: sosyo-kültürel
kimlik ve biçimsel kimlik.

Berlin ve Behnisch

44
Manuel Cuadra
Günter Behnisch’in son yap›t›, içten d›fla
yeniden yorumlanan Berlin Sanat
Akademisi, ilk bak›flta al›fl›lagelen
üsluptan uzak ve ilgi çekicilikten yoksun
görünen ama tersine etkileyici, yarat›c›,
özgün ve yenilikçi bir üsluba sahiptir.

Almere Evleri
48
Mimari Tasar›m: UN Studio
Heykelsi bir etkisi olan projede, bofl
alanlar konut bloklar› aras›nda
birbirinden farkl› görüfl aç›lar› ortaya
ç›kmas›na yard›mc› oluyor. Böylece
modüler sistemde, herkesin kendi
özgünlü¤ünü, kendi evini yaratarak
ifade edebildi¤i ideal bir yerleflim düzeni
olufluyor.
Hollanda

700 Palms Evi
Venice, California

Apartman Binas›
60
Mimari Tasar›m: Canda Gazaneo Ungar
Arch›tects
Yap›, Buenos Aires’te 10 metre
geniflli¤indeki tipik bir kent blo¤u içine
yerlefltirilmifltir. 12 adet ikifler katl›
konut birimi içeren iki kompakt blok,
köprü görevi yapan hafif çelik strüktür
kuleyle birbirine ba¤lanm›flt›r.
Buenos Aires, Arjantin

Do¤an Hasol
• ‹stanbul Müze-Kent Projesi
• “Galataport - Galatamort”
• Kendi ‹mar Plan›n› Kendin Yap!

54

Mimari Tasar›m: Steven Ehrl›ch
Arch›tects
700 Palms Evi, yat›l› konuklar› çok olan
büyük bir aile için olabildi¤ince esnek
olarak tasarlanm›flt›r. Tasar›mda
arzulanan, hacmi ve ›fl›¤› en üst düzeyde
kullanmak, dar olan arsada mahremiyet
sa¤lamak, ölçek ve ba¤lamda süreklilik
ve duyarl›l›k elde etmektir.

Kocaeli’de Dört Konut

64

Mimari Tasar›m: fievki Pekin
Mimarl›k bürosunun uzun süredir
gelifltirip uygulamakta oldu¤u konut
projelerinin devam› olan bu yerleflimde,
dört aile için planlanan evler, birbiriyle
ba¤l›, tek bir yap› biçiminde
düflünülmüfltür. Yap›n›n kuzey ve
güneyinde bulunan uzun cepheleri
ahflap kapl›d›r.

Marmaris Apartman›

68

Mimari Tasar›m: At›l Beçin ve
NTT Mimarl›k
Marmaris gibi s›cak iklim bölgelerinde,
cephe saydaml›k oran›n›n yüksek
tutulmas›ndan kaynaklanabilecek sera
etkisi, çift cidarl› cephe sistemiyle
minimuma indirgenmifltir.

Orman Evi
‹stanbul

71

Mimari Tasar›m: Ahmet Alatafl
Orman Evi, malzeme seçimindeki
titizlikle dikkati çekiyor. Yap›, farkl› bir
vizyonun, tipik bir orman evini nas›l
s›rad›fl› bir yaflam mekân›na
dönüfltürebilece¤inin güzel bir örne¤i.

Gelenekten Günümüze Konut:
K›br›s Örne¤i
76
Ka¤an Günçe - Sevinç Ertürk Zafer Ertürk
Geleneksel konut mimarisi, bölgesiyle
kültürel iliflkisini gösteren önemli
verilerden biridir. Bu nedenle kültürel
süreklili¤in sa¤lanmas› geleneksel
konut mimarl›¤›n›n sürdürülmesiyle çok
yak›ndan iliflkilidir.

‹stanbul’un Okmeydan›
D›fl›ndaki Niflan Tafllar›

83
fiinasi Acar
‹stanbul’da, Okmeydan› d›fl›nda da niflan
tafllar› vard›r ve bunlar genellikle tüfek
at›fllar›nda k›r›lan rekorlarla ilgilidir.
Son elli y›ll›k dönemde, tafllar›n kimileri
ilk dikildikleri yerden bir miktar
ötelenmifl, kimileri de güvenli bir yere
tafl›nm›flt›r.

Çiçek Saatler

90
Gökçen Firdevs Yücel
fiehrin önemli noktalar›na yerlefltirilen
çiçek saatler yaln›zca zaman›
göstermezler, mevsimler boyunca
de¤iflen çiçekleri ile insanlara görsel
olarak da hizmet verirler.

“fiimdi”nin Tasar›m›n›
Yapmak..

92
Derin’in birçok ülkede önemli tasar›m
noktalar›nda sergilenip sat›fla sunulan
koleksiyonu dört y›lda uzun bir yol
alarak dünya alternatif tasar›m alan›nda
önemli bir yer sahibi oldu. Bu tasar›mlar
modern flehir yaflam›n›n
gereksinimlerine estetik bir flekilde
yan›t veriyor.

“Bellek ve Ölçek”:
Bir Heykel Sergisi Üzerine
Düflünceler

96
Esra Aliçavuflo¤lu
Modern Türk heykelinin geliflimine
tarihsel ba¤lamda bakmak iddias›yla
düzenlenen ve heykeli kütle, mekân ve
form sanat› olarak gören üretimin
ard›ndaki dünyaya ve kavramsall›¤a
aç›lmak isteyen bu sergi bugüne dek
aç›lm›fl en kapsaml› heykel sergisi.

