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Yapmm Hikayesi
Ekim 2003 tarihinde eski Sovyet
Cumhuriyet1eri 'nin en btiytigti olan
Kazakistan Cumhuriyeti'nin yeni ba§kenti
Astana'da 'Dtinya Dinleri Liderler
Kongresi' top1andl. Kongreye ev sahip1igi
yapan Kazakistan Cumhuriyeti'nin
Ba§karn Nursu1tan Nazarbayev, kongrenin
devamh bir etkin1ik haline getiri1mesini
istedi. Her ti<;:yI1da bir toplanacak olan bu

Foster, yaplda bek1enen bu degi§ik
fonksiyonlan sade bir pirarnit formu i<;:inde
ger<;:ekle§tirmeyi dti§tindti. Piramidin alt
klSlmlan dl§tan ta§ i1e kaplandl. Ortasl
bo§altI1arak i<;:indeozel l§lk oyunlan ile
stislenen ytiksek bir atrium yaratlldl.

kongre i<;:in kahCl ozel bir yapl
olu§turulmasl karar1a§tmldl. 'Ban§ SaraYl'
am verilecek olan bu yapl i<;:inuluslararasl
bir mirnari yan§ma a~I1dl.
Yan§mamn konusu olan yapl, dini
anlaYl§lll ktirese1 merkezi niteliginde
olmah, yerytiztinde dini
inam§lann gti<;:lendirilmesi,
§iddetin azaltI1masl ve insanlar
araSl e§itligin sag1anmasl
gayelerine hizmet etmeliydi. Bu
ana ama<;:laraek olarak yaplda
1500 ki§ilik bir opera salonu
olmah ve yapl Kazakistan'm
degi§i.ketnik cografi grup1annm
milli merkezi gorevini
tistlenrneliydi.
A<;:I1anyan§maYl dtinyaca iinlti
mirnar Norman Foster'in 'Foster
And Partners' firmasl kazandl.



$ekill: Piramidin enkesidi

Atriumun tepesinde, dart egik ayak tarafmdan ta§man ~ember
formunda bu toplantl platformu projelendirildi. 'Ban§m Eli' diye
isimlendirilen bu toplantl platformunun iisttinde kalan piramit
yiizeyi, artist Brian Clarke tarafmdan kumlama teknigi ile yaratllan
azel bir cam kaplama ile kaplanarak toplantlya katIlanlara
bulutlann arasmda gage yiikseliyor hissi verilmeye ~ah§Ildl.
Piramidin egimli dl§ duvanna paralel olarak i§leyen egimli
asansarler, giri§ katmdaki resepsiyon alanma gelen delegeleri
alarak piramidin tepesinde bitkilerle olu§turulmu§ 'Astananm
Asma Bah~eleri' ne ~lkaracaktl. Delegeler bu noktadan soma
asma bah~elerinin ortasmda tertiplenmi§ egik rampalardan
yiiriiyerek tepede yer alan toplantl platformuna ula§maktaydIlar.
Pirarnidin zemin kat da§emesi, aym zamanda bodrumda yer alan
opera salonunun tavaru olmaktaydJ. Bu da§eme iizerinde ve opera
ve konferans salonunun tavarunda 'Oculus' adl verilen geni§ bir
cam lens tertiplenerek piramidin en tepesindeki l§lkhktan gelen
tabii giin l§lgmm alttaki konferans salonunu aydmlatmasl
saglanacaktl. Baylelikle en iist nokta ile en alt nokta arasmda
dii§ey bir devamhhk hissi yaratIlacaktl.
Yapmm yukanda anlatIlmaya ~ah§Ilan bu degi§ik azellikleri
~ekil l' deki kesit iizerinde i§aretlenrni§tir.
Astana'da slcakhklar yazlan + 40 oC ile b§larl - 40 oC arasmda
biiyiik degi§im gastermekteydi. Komplike bir yapl olan 'Barl§
Piramidi', bu zor iklim §artlan altmda 21 ay gibi ~ok kIsa bir
siirede tamamlanarak 2006 yIlmdaki '2. Diinya Dinleri Liderler
Kongresi' ne yeti§tirilmi§tir.
Bu sonucun almmasmda, projede garevlendirilen degi§ik
bran§lardaki profesyonel ekiplerin miikemmel bir i§birligi ve
azveri ile ~all§malannm yanmda, toprak altmda kalan bodrum

kIsml hari~, ta§IYlcl sistem l~m ~elik
malzemenin se~ilmesi ana etken olmu§tur.
<;elikmimarm hayallerinin ge~ekle§mesinde
~ok etkin bir rol oynaml§tl. <;elikten ba§ka
bir malzeme ile bu sonu~lann almmasl
imkanSIZdl. Yazlmlzm bundan sonraki
baliimiinde ~eligin oynadlgl bu etkin rol
arnekleri ile a~lklanmaya ~ah§llacakt1T.

Mimann Hayalleri:
1. Piramit §eklinde yalm bir ana yapl
'Ban§ SaraYI' projesini se~mek i~in a~Ilan
yan§maya ~ok ~e§itli ~aziimler i~eren
degi§ik projeler katIldl. Bunlar arasmda
Foster'in piramit formu en dikkati ~eken
ve mimari otoriteler ile yan§ma jiirisini en
fazla heyecanlanduan proje oldu. Piramit
formunun arutsal bir etkisi vardJ ve Norman
Foster bu yalm piramit formu i~ine yapldan
beklenen degi§ik fonksiyonlan i~eren
modem uygulamalar yerle§tirmeyi planladl.
Piramit yapIslmn tabanl, bir kenan 60 m.
olan kare §eklindedir. Pramidin yiiksekligi



de 60m.dir. Bu ana piramidin ortasmda
taban Olc,;tileri36 m. x 36 m. yiiksekligi
de 36 m. olan bir atrium bo§lugu
olu§turulmu§tur. Bu bo§lugun etrafmdaki
dolu bolgede 7 adet kat do§emesi
tertiplenmi§tir. Geometrik ozellikleri
yukanda ac,;lklanan bu piramit yaplSlmn
ta§lYlcl sistemi olarak c,;elikbir uzay kafes
sistemi dii§iiniilmii§tUr.Dl§ ve ic,;piramidin
yan yiizleri diyagoal c,;ubuklarlaiic,;genlere
boliinerek c,;ok stabil ve giic,;lii bir ana
ta§lYlcl sistem elde edilmi§tir. Ara katlar,
c,;elikkiri§ler tarafmdan ta§man betonarme
kompozit do§eme tipinde
projelendirilmi§tir. Kompozit do§eme plagl

olarak trapezoidal sac,;lariistiinde 15 cm.
kalmhkh betonarme plak uygulanml§tlr.
Miimkiin olan yerlerde, kompozit
do§emenin c,;elik kiri§leri arasmda
c,;aprazlamayapllarak do§eme plakalarmm

rIJIt diyafram olarak c,;ah§malarI
garantilenmi§tir. Ana ta§lYlcl uzay kafes
kiri§ sisteminin elemanlan genellikle
biiyiik normal kuvvetlere maruz c,;ubuklar
oldugundan c,;ubuk enkesitleri ic,;in en
ekonomik c,;oziimolarak boru profillerinin
kullamlmasl tercih edilmi§tir. Boru
kesitlerinin dl§ c,;aplan 710 mm. olarak
sec,;ilmi§, et kahnhklan ihtiyaca gore
degi§tirilmi§tir.

2. Bulutlarm arasmda toplantl salonu
Piramidin ortasmdaki atrium bo§lugunun
iistiinde yerden 40 m. yiikseklikte 200
ki§ilik bir konferans makaml yapllmasl
planlandl. Bu konferans yeri halka §eklinde
olacak ve c,;evresindeki piramit yiizeyine
dort noktadan basan dort adet narin ayak
tarafmdan ta§macaktl. yapl yakla§lk 19
m. olan halkamn ortasmdaki 7.4 m.
c,;apmdakiklSlm bo§altIlacaktl. Dostluk ve
karde§lige uzanan eli temsil etmesi
dii§iintilmii§tii. Bu halka aym zamanda
seyir teraSl olarak da kullamlabilecekti.
'Diinya Dinleri Liderler Kongresi'
toplantllanmn yapllacagl bu toplantl
makamma piramit ic,;duvanndaki bitki
teknelerine dikilmi§ c,;e§itli bitkilerden
olu§an Asma Bahc,;e'nin dl§mdan dolanan
egirnli bir rampadan yiiriiyerek c,;IkI1lyordu.
Halkamn iistiinde kalan piramit yiizeyi
tamamen camla kaplanml§tl. Camlann



ytizeyine i~lenen beyaz ku~ figtirleri,
dl~andan gortilen gokytiziinde u9uyor hissi
veriyordu. Meleklerin ba~lanmn tistiindeki
hareyi de temsil eden bu halka, ti9 boyutlu
i.i9gen kesitli kafes kiri~ sisteminde



projelendirildi. D~gen enkesitin geni§ligi
2,60 m., ytiksekligi 1,50m. olarak se~ildi.
D~gen kesitin list kenanna konan l§msal
kiri§ler dl§a dogru 1,80 m. i~e dogru 0,55
m. uzattlarak 4,95 m. geni§liginde halka
§eklinde bir platform olu§turuldu. Blitlin
kafes kiri§ elemanlannda kare veya
dikdortgen kesitli kutu profiller kullamldl.
Kullalllian kutu profil enkesitleri 150 x
150 x 5 mm. ile 450 x 250 x 10 mm.
arasmda degi§mekteydi.

Halka yaplsllllll piramit yaplsma
baglandlgl noktalarda uygun dogrultularda
oval delikler tertiplenerek halka
deformasyonlan nedeni ile piramit
yaplsmm a§lfl zorlanrnasl onlendi. Halka
~elik konstrtiksiyonu i~in kullamlan toplam
~elik mik:tan 230 tondur.

3. Tavanzndan dogall§lk alan opera
salonu
Opera Salonu, Ban§ Pirarnidinin altmda,

topraga gomiilU betonarme bir yapllllll
i~inde yer almaktaydl. Bu salonun aYlll
zamanda Konferans Salonu olarak da
kullalllimasl planlanml§tl. Opera
salonunun tavanmda olu§turulacak dairesel
bir a~lk11ga 'Oculus' adl verilen mercek
§eklinde cam bir kaplama yerle§tirilerek
glindliz yapllacak etkinliklerde, yukardan

gelen giin l§lglll1salonun i~ine gondermek
ve salonda dogal bir etki yaratmak
isteniyordu. Opera salonu i~in betonarme
yapmm ortasmda 36 m x 36 m ol~U1erinde
25,80 m. yliksekliginde bir bo§luk
blfakllml§tl. Opera salonu ~elik
konstriiksiyonu bu bo§luk i~inde in§a
edildi.Yakla§lk 33 m. ~apmda bir dairenin
~evresinde 30 derecelik bir a~lyla
tertiplenen ana kolonlar, alt klslfllda balkon
konsollanlll, list klslmda ise Oculus
taVallllll ta§lmaktaydl. Tavanlll ortaslllda
Oculus i~in 11,1 m. ~aplllda bir bo§luk
blrakllmasl gerekiyordu.Ortasmda boyle
bliytik deligi olan dairesel bir tavan ancak
~elik elemanlar kullallliarak yapllabilirdi.
Bo§lugun ~evresinde, 4,4 m. geni§liginde
2,5 m. yiiksekliginde li~ boyutlu kafes
kiri§ bir halka tertiplendi. Bu halkanm list
ve alt ba§hklan, levhalardan kaynakh
olarak irnal edilmi§ 400 x 400 x 25 mm.lik
kutu profillerden te§kil edildi.
<;aprazlannda 260 x 260 x 10 mm.lik

kutu profiller kullalllidlo Ortadaki halka,
300 lik a~l1arla l§lllsal olarak yan yana
yerle§tirilenkafes kiri§lerle ~evre
kolonlanna baglandl. I§lllsal kafes
kiri§lerin list ve alt ba§hklan 400 x 400 x
12 mm.lik kutu profil, ~aprazlan ise 260
x 260 x 10 mm.lik kutu profil olarak
projelendirildi. <;evre koionlanllln
enkesitleri HEA360 olarak hesaplandl.
Balkon konsollarmda ise REA500 profili
kullalllidlo
Mimari fikir projesi hari~ tarnarnen Turk
mlihendis, mirnar, usta ve i§~ilerinin eseri
olan 'Ban§ Pirarnidi' Ekim2006 tarihinde
tamamlanarak gorkemli bir torenle
i§letmeye a~llml§ttr.

Malzeme Kalitesi: S 355 12 G3
Toplam <;elik Tonajl: 4800 Ton


