Cephelerde Değişim ve Yenileme
Makale : Nevin GÜNEY TOK
Her bina yapım sürecinde doğaya belli miktarda zarar vermektedir. Mevcut binayı yıkıp yenisini
yapmak yerine, binanın performansını artıracak, hem çevresel ve ekonomik fayda sağlamak hem
de mimari kimliği korumak açısından sürdürülebilir bir yaklaşım olarak değişim veya yenilenme çözümleri üretilmelidir.
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