yap›

300 Kas›m 2006

Görüfl-Tart›flma 12
•Dünya Mimarl›k Günü’nde kayg›l›y›z...
•Golfün do¤al kaynaklar üzerindeki etkisi
•Plans›zl›k üçgeninde, Atatürk Orman
Çiftli¤i (AOÇ) kap›l› kap›lar arkas›nda
parselleniyor!

Haberler 16
•Yap› sektörüne “Mesleki Sorumluluk
Sigortas›”
•“Devlet para için k›y›lar› ya¤malat›yor”
•Türk Ticaret Bankas› binas› yine sat›l›k
•Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› emlakç›l›¤a yeni
düzen getiriyor
•Meclis lojmanlar› “cins tashihi”nden
geçecek
•TOK‹’nin 11 toplu konut ihalesi daha
sonuçland›
•Ankara Büyükflehir Belediyesi’nde “yapboz” devri
•Çimento fabrikalar›na ceza ya¤d›
•Selçuklu Belediyesi “enkaz”›n alt›nda
•‹stanbul’a iki katl› tüp tünel + üçüncü
köprü
•Galataport’tan ders al›n, Haydarpafla’da
hata yapmay›n
•Turizm kurtlar› pusuda
•Tart›fl›lan “imar plan›”
•Yerel yönetimlere ola¤anüstü yetki
•Bilim adamlar›ndan bir uyar› daha
•Saraylar belediyeye geçiyor
•Konut kredileri azald›
•Belediyeden imara uydudan takip
•Tapusu bizde, Ayasofya’y› kimselere
kapt›rmay›z!
•“Türkiye’nin Amazonu” baraj tehdidi
alt›nda
•Bitmeyen restorasyon!
•Karacaahmet’te “modern cami”
•Kemal Ahmet Arû’nun ad› bir soka¤a
verildi
•“Köprülüler” yal›dan at›ld›
•Eminönü’ndeki 600 otel on y›lda konut
olacak
•Tayland Havaliman› tamamland›
•RIBA’n›n Alt›n Madalyas› Herzog & de
Meuron’un
•Frank Gehry’den ‹spanya’ya flarap oteli

•Uluslararas› YAPI 2006 ‹zmir Fuar›
•Kudüs Bezalel Akademisi Yeni Kampus
Yar›flmas›
•1. Türkiye Mimarl›k Elefltirisi Örnekleri
Seçkisi sonuçland›
•“H2Ouse - Suda Yaflam”
•Gürel Ödülü 2007
•Archiprix-Türkiye 2006 sonuçlar› belli
oldu

Bir Konu 30
•Sürdürülebilir sa¤l›kl› iç mekân tasar›m›

Büyüteç 32
•Bu Ramazan’da da de¤iflen bir fley yok!

Bas›ndan 36
•Umudun m›knat›slar›
•Ulafl›lamayan Kent Eskiflehir
•Kent, ulafl›m ve bisiklet üzerine
•‹stanbul rant ablukas›nda

Ürünler 40
•Bakara’dan “Sixty” ayd›nlatma serisi
•Vendo’dan nefes alan sandalye: PACH
MESH
•Franke’den köfle evyeler
•Vitra Aura Karo Serisi
•Corian® mutfak MARTa Müzesi’nde
•Ceramicas Aparici stripes
•RocaKale dufl bar› ile “ya¤mur keyfi”
•Grohe’den Essence

Behiç Ak’tan 44
Sanat 46
•‹smet Do¤an Sergisi Art ‹stanbul’da
•Venedik, ‹stanbul Modern’e tafl›n›yor
•Galeri Nev’de seramik ve resim
•Galeri Oda’da tiyatro foto¤raflar›
•10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali
•Mesafe ve Yaln›zl›k
•Eski Evler ve Yaflamlar
•Eskiflehir Festivali 12 yafl›nda

Yay›nlar 48
•Oda Tarihinden Portreler: Do¤an Hasol
•“Osmanl› Mimar›” D’Aronco
•Design Like You Give a Damn
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33 Y›l, 300 Say› 50

Ekrem Elginkan Lisesi 86

Do¤an Hasol

Mimari Tasar›m: Selim Velio¤lu

Elinizdeki say› YAPI’n›n 300. say›s›, yani
bir kutlama say›s›. 300 say›y› süreklilik
içinde, tempoyu aksatmadan
yay›mlayabilmek kolay de¤il. YAPI,
Türkiye’de kendi kategorisinde, yay›n
yaflam›n› aksatmadan, kesintisiz olarak
düzenli flekilde en uzun solukla
sürdürebilmifl ilk dergidir.

‹TÜ Gelifltirme Vakf› Ekrem Elginkan Lisesi
Ayaza¤a Kampüsü’nün do¤u ucunda,
arkas›ndaki dik yamaca yaslanan, arazi ile
bar›fl›k bir yap›.

YAPI 300 52
Do¤an Hasol, ‹hsan Bilgin, Asl› Özbay,
Cem ‹lhan ve Didem Yavuz

YAPI dergisinin 300. say›s›nda
vurgulanan de¤iflim, düzenli aral›klarla,
farkl› kat›l›mc› gruplarla, farkl› konulara
odaklanacak toplant› dizisinin ilk konusu
oldu.

Bir mimar›n evrimi 62
Ebru Özeke Tökmeci

Edward Durell Stone kariyerinin
bafllang›c›nda Uluslar aras› Üslubun
ABD’deki sad›k bir uygulamac›s›yken 2.
Dünya Savafl› sonras›nda ona, yine estetik
gerekçelerle karfl› ç›kma cesareti gösteren
ilk Amerikal› mimarlardan biridir.

Rasyonaliteyi reddetmek 70
Mimari Tasar›m: Ateliers Jean Nouvel

Paris’te Sen Nehri k›y›s›nda yer alan ve
bat› rasyonelitesini reddeden bir tasar›ma
sahip olan Quai Branly Müzesi, Afrika,
Asya, Okyanusya ve Amerika yerel
kültürlerine ve sanatlar›na ait nesneleri,
belgeleri ve çal›flmalar› bar›nd›r›yor.

Sanat ve mimarl›k okulu 80
Mimari Tasar›m: roto/hks ortak giriflimi

Ö¤rencileri iflbirli¤ine ve diyaloga teflvik
eden ak›c› iç mekanlara sahip olan Teksas
A&M Üniversitesi Sanat ve Mimarl›k
Okulu, üniversite kampusuna da girifl
kap›s› niteli¤inde.

Organizasyonel iliflkiler 96
Mimari Tasar›m: ArkiZON Mimarl›k

Stand tasar›m›n›, kurum kimli¤iyle
örtüflecek bir üst dilin yarat›lmas› ve
firman›n ürünleriyle bu dilin
örtüfltürülmesi olarak tan›mlayan
mimarl›k ekibi çözümü
program+olay+geometrinin
organizasyonel iliflkisiyle sa¤lam›fl.

Kreielsheimer geçidi 100
Peyzaj Tasar›m›: Gustafson Guthrie
Nichol Ltd

McCaw Salonu ile Phelps Merkezi
aras›ndaki geçit için yap›lan peyzaj
tasar›m› farkl› disiplinlerin s›rad›fl›
iflbirli¤ine sahne oluyor.

Modern yap› malzemeleri 104
Ahmet Vefa Orhon

Günümüzde malzemeye özelliklerini veren
mekanizmalar denetlenerek “modern yap›
malzemeleri” olarak da
adland›rabilece¤imiz tasarlanm›fl
malzemeler yarat›lmakta.

Ça¤dafl dünyan›n tasar›mc›s› 110
Zeynep Alpay

Yemek tasar›m›ndan konsept
tasar›mlar›na birçok alanda flafl›rt›c›
projeler üreten Martí Guixé’ye
tasar›mlar›n›n alt›nda yatan düflüncelerini
sorduk.

Sanat, grafik tasar›m iliflkisi 116
Özkan Ero¤lu

Sanat Elefltirmeni Özkan Ero¤lu yaz›s›nda,
sanat ve grafik tasar›m aras›ndaki iliflkiyi

sorguluyor. Ero¤lu, özellikle resim
sanat›n›n, grafik sanat›n› ilgilendiren
ö¤eleri kat›l›ktan uzak ve karar›nda
kullanarak net bir mesafe katetti¤i
görüflünde.

YAPI ile 33 y›ll›k yolculuk 121
Mesut Kaya

Son 33 y›lda YAPI’n›n sayfalar›nda yer
alm›fl haber, proje, foto¤raf, çizimlerden
bir seçki yaparak bu dönemde
yaflad›klar›m›z› flöyle bir hat›rlamak ve
hat›rlatmak istedik...

