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Görüfl-Tart›flma 4
•Yap› üretimini ciddiye almak
•Bir siyasetçinin kullan›c›, iflveren olarak
bir yap› de¤erlendirmesi

Haberler 10
•Bo¤aza 3. köprüye 2007’de start
•Sit alan›nda 7 milletvekili evi
•AKP’lilerin “paylaflt›¤›” konutlara
TOK‹’den iptal
•Gedikpafla ‹lkö¤retim Okulu sat›fla
ç›kar›ld›
•Zümrüt Apartman› davas›nda son nokta
•18 Türk müteahhit devler listesinde
•Kaçak lojmanlar “karar” bekliyor
•Akfen, Kayseri’de iki otel yapt›racak
•‹stanbul projeleri tart›flmaya aç›l›yor
•“Leonardo : Evrensel Deha” Sergisi
•Topkap› ve Ayasofya gözde
•Ba¤c›lar’da tart›flmal› kad›nlar park›
aç›ld›
•Türk Yap› Sektörü Raporu 2006
yay›mland›
•Tarihe neflter protokolu
•‹shak Pafla Saray› restorasyonu
•Yal›lar› su basabilir
•F›rat Nehri k›z›la boyand›
•Antalya’da “Kaleiçi Dayan›flmas›”
•Ormandaki art›fl kâ¤›t üzerinde
“Tehlikeli at›k imhas› için tesisler
kurulmal›”
•“Mimarl›klar 9”un konu¤u Boran Ekinci
•Agilia® ile St Pierre Kilisesi
tamamlan›yor
•Gehry’den bir s›ra d›fl› tasar›m da Paris’e
•www.yapikitabevi.com yenilendi
•Kongre ve Kültür Merkezi için geri
say›m
•Uluslararas› Gazima¤usa
Sempozyumu 2007
•Yitirdiklerimiz: Prof. Gündüz Özdefl,
Prof. Behçet Ünsal, Ahmet Nihat Özsan,
Meriç Göktekin, Semih Balc›o¤lu
•Uluslararas› VELUX Mimarl›k Ö¤rencileri
Ödülleri
•Yap› 2006 ‹zmir’de “Amac›na En Uygun
Tasarlanm›fl Stand Ödülleri”
•Berkeley Mimari Makale Yar›flmas›

•PROSteel 2007 Çelik Yap› Tasar›m›
Yar›flmas›
•Bardak Tasar›m Yar›flmas›
•Bambu Yap› Yar›flmas›

Bir Konu 24
•Stirling Ödülleri Ba¤lam›nda ‹ngiltere’de
Güncel Mimari Yaklafl›mlar

Büyüteç 26
•Y‹MPAfi’a imar ayr›cal›¤›

Bas›ndan 28
•300 katl› bir yap›
•YAPI’n›n 300. Say›s› ve Do¤an Hasol
•Konut sektörünün gelece¤i ç›rp›nt›l›
•Türk’ün hukukla s›nav›
•Ormanlar›m›z nas›l ço¤ald›!..
•Kentli Olma Bilinci

Ürünler 32
•Seranit’ten Everest serisi
•Franke’den güvenlik sistemli ocaklar
•Häfele Ellipta LCD monitör tafl›y›c›s›
•Duravit’ten metal fl›kl›¤›
•Nurus U Too ile keyifli çal›flma alanlar›
•Bakara Collection’dan Panciuto
•VitrA’dan Loft Serisi
•Bosch’tan dijital ölçüm aletleri
•Land Porselen’den Pietra Serena

Behiç Ak’tan 34
Sanat 36
•Bahar Kocaman Kare Sanat’ta
•Zekai Ormanc› Artdepo’da
•‹simsiz resimlerle 50 y›l
•‹stanbul’un Ruhu Atina’da
•André Kertész retrospektifi
•Anadolu’da Tafl ‹flçili¤i
•Mustafa Ata sergisi

Yay›nlar 38
•20. YY. Türk Mimarl›¤›
•Architecture Overview
•Houses New Living Spaces
•50 Vacation Homes
•fiehrin Mimarisi
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Olaylar-Yorumlar 40

Archiprix Türkiye 2006 61

Do¤an Hasol

Bu y›l 11. kez gerçeklefltirilen ve
Türkiye’de mimarl›k alan›ndaki en iyi
diploma projelerini seçmek üzere Çimsa
ana sponsorlu¤unda düzenlen “ArchiprixTürkiye 2006” sonuçlar› belli oldu. Jüri,
Archiprix 2006 Türkiye’yi bir yar›flmadan
çok bir proje seçkisi olarak de¤erlendirdi.

300’ü Geride B›rakt›k
Türk Yap› Sektörü Raporu

Çekim merkezi yaratmak 42
M. Tolga Akbulut, Dilek Ekfli Akbulut

“Avrupa Akdeniz Projesi”, Barselona
protokolü çerçevesinde 12 Akdeniz ülkesi
ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen
“Geliflim Bölgesi” içinde yer alan
Marsilya’n›n metropol olmas›na yönelik
önceli¤e ve ulusal öneme sahip
çal›flmalar›ndan biri.

Viyana’n›n mimari katmanlar› 48
“Viyana’n›n mimari katmanlar›” ana
bafll›¤› hem ‹hsan Bilgin’in “Modernin
Veçheleri: Viyana” adl› makalesini hem de
onu izleyen Günkut Ak›n’›n “Semper
Deposu” yaz›s›n› kucakl›yor. ‹ki makale
de Bilgi Mimarl›k yüksek lisans program›
dahilinde Viyana’ya yap›lan araflt›rma
amaçl› gezinin sonucunda kaleme al›nd›.

Modernin veçheleri: Viyana 50
‹hsan Bilgin

“Modernin Veçheleri” Viyana’y›, modern
imar ve mimarl›k tarihi ba¤lam›nda ilgi
çekici yönleriyle ve modernleflme
sürecindeki fiziksel ve sosyal
dönüflümleriyle ele al›yor.

Semper Deposu 56
Günkut Ak›n

Günkut Ak›n, Semper Deposu
restorasyonu üzerinden hem binan›n
kendi mimari durumu ve kentin tarihsel
süreklili¤i içindeki konumunu Viyana’n›n
mimari katmanlar› içinde ele al›yor, hem
de restorasyon sürecini, tart›flma açan iki
temel eksende inceliyor.

Tasar›m› anlamak ve anlatmak 102
Nigan Bayaz›t

Tasar›m anlafl›lmas› ve anlat›lmas› çok
karmafl›k bir olgudur. Tasar›m› anlamak
için onun amac›n› ve ifllevini anlamak
gerekir. Bayaz›t, yaz›s›nda bu konuya
de¤iniyor.

Mercedes-Benz Müzesi 78

Rodçenko ve mimari foto¤raf 108

Mimari Tasar›m: UN Studio

Aleksandr Lavrantiev

Mercedes-Benz Müzesi, UN Studio
ortaklar›ndan Ben Van Berkel ve Caroline
Bos’un kaleme ald›¤› mimari proje raporu
ve Sinan Özgen’in “Mercedes-Benz
Müzesi ve Koleksiyonu” bafll›kl›
makalesiyle tan›t›l›yor.

Korumada farkl› boyutlar 88
Mimari Tasar›m›: PLAN A Mimarl›k

Yüz y›ll›k geçmifle sahip bir ‹stanbul
apartman› olan S›raselviler No:50’nin
otele dönüfltürülme sürecinde koruma ana
fikri; ‹stanbul’un farkl› kültürel
zenginliklerini mimari ve dekorasyon
ba¤lam›nda bir arada gerçeklefltirme
niyeti üzerine kurulmufl.

Kinetik rüzgâr heykelleri 94
Gökçen Firdevs Yücel

Kinetik rüzgâr heykelleri rüzgâr gücüyle
hareket eden, farkl› ve etkileyici
perspektifler sunan, dinamik heykellerdir.
Heykeller farkl› yönlere hareket edebilir,
dönebilir, sallanabilir ya da herhangi bir
tarafa yatabilir.

Dönüflebilir malzemeler 98
Chris Lefteri

Gelece¤in tasar›mlar›nda dayan›kl›l›ktan
çok dönüflebilirlik öne ç›k›yor.
Tasar›mc›lar gelece¤i geçicilikte ar›yor.

1920’li y›llarda Rus avangard sanat›n›n
ustalar›ndan biri olan Aleksandr
Rodçenko, çokyönlü bir sanatç›yd›.
Ressam ve afifl, kitap ve sahne dekorlar›
tasarlayan bir grafik tasar›mc› olan
Aleksandr Rodçenko, 20. yüzy›l›n mimari
foto¤rafç›l›¤›n›n reformcular›ndan biri
say›l›r.

