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Dergimizin Aral›k 2013 tarihli 16. say›s›nda bir ça¤r›l› makale, dört de¤iflik
konuda yaz›lm›fl özgün hakemli makale ve iki doktora makalesi yer almaktad›r.
Bu say›m›z›n ça¤r›l› yazar bölümünde üniversitemizin Mimarl›k Bölümü
Restorasyon Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Demet Binan’› a¤›rl›yoruz. Binan,
makalesinde çok katmanl› kentlerde yer alan farkl› dönemlere ait kültür
varl›klar›n›n korunmas›n›n önemine dikkat çekiyor ve korunmas› gerekli yer alt› ve
yerüstünde yer alan varl›klar›n korunmas› konusunda ilk ve en önemli ad›m›n
mevcudun tespiti ve belgelemenin önemine vurgu yap›yor. Belgelemenin eksik
yap›lmas›n›n mevcut dokunun bütüncül anlam ve ba¤lam içinde korunmas› ve
sürdürülebilirli¤ini yok eden bir yaklafl›m olaca¤›n› aktar›yor. Makale, konuyu çok
katmanl› kentlere mükemmel bir örnek oluflturan ve bugün Dünya Miras› Geçici
Listesi’nde yer alan Bergama üzerinden açmay› hedefliyor.
Ça¤r›l› yaz›m›z› takip eden ilk makale, Ayfle Coflkun Orlandi’ye ait. “Yenilikçi Bir
Üretim Modeli Olarak ‹talyan Endüstri Kümeleri ve Tasar›ma Dayal› ‹novasyona
Etkileri” bafll›kl› makale, küme kavram›n› inceleyerek tasar›ma dayal› inovasyona
örnek oluflturabilecek ‹talyan endüstri kümelerinin analizine odaklanmaktad›r.
Coflkun Orlandi, tasar›m› bir kültür olarak benimseyen ‹talya’n›n ‹talyan endüstri
ürünlerindeki katma-de¤eri ‘Made in Italy’ etiketiyle tescil etmekte oldu¤unu
aktar›rken bu argüman› örneklerle okuyucuya sunuyor.
Di¤er hakemli makalemiz ise Arma¤an Kuru, Çi¤dem Erbu¤ ve Mehmet Tümer’e
ait. Yazarlar, bilimsel araflt›rma projesi olarak çal›flt›klar› projenin ç›kt›lar›ndan
bir k›sm›n› aktard›klar› “Kifliye Özel Sa¤l›k Bilgi Sistemleri ile Fark›ndal›k
Yaratma Kullan›c› Beklentileri Analizi” bafll›kl› makaleleri, davran›fl de¤iflikli¤inin
teknoloji yolu ile sa¤layabilecek tasar›m›n ölçütlerini ortaya koymay› hedefleyen
bir çal›flman›n ürünü.
Ç›nar Narter’in endüstri ürünleri tasar›m› alan›ndaki “Styling Kavram Arac›n›n
Ürün ve Tasar›m›nda Kullan›m›: Ürün Anlambilimsel Yaklafl›m” bafll›kl› makalesi
ürün kimli¤i aç›s›ndan tasar›mda styling kavram›n›n hangi ba¤lamda ürünlere
yans›t›ld›¤›n›, anlambilimsel yaklafl›mda ürünler üzerinden aktar›lmak istenen
mesajlar›n hangi yollarla iletildi¤i üzerine bir araflt›rmay› içermektedir.
Dergimizin süreklili¤e sahip olan Doktora/Sanatta Yeterlilik makaleleri
bölümümüzde bu say›m›zda mimarl›k ve iç mimarl›k disiplinlerinden birer makale
yer almaktad›r.
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Müge Ertemli’nin “Ahflap Deniz Araçlar›nda, Koruyucular ve Ortam›n
Durabiliteye Etkisi” bafll›kl› doktora makalesi, Mimarl›k Program›’nda Prof. Dr.
Halit Yafla Ersoy’un dan›flmanl›¤›nda gerçekleflen bilimsel çal›flman›n ürünüdür.
Makale, Bu çal›flmada, özel amaçl› deniz araçlar› s›n›f›ndan, “yat” s›n›f› deniz
araçlar›n›n uygulamas›nda kullan›lan ahflap malzeme türlerinin, deniz
ortam›nda, koruyuculara ve zamana ba¤l› olarak fiziksel ve mekanik
özelliklerinde meydana gelen de¤iflimler, yap›lan gözlem ve deneysel
çal›flmalarla incelemekte ve yorumlamaktad›r.
“Mobilyan›n Sembolleflmesi ve Güncel Yönelimler” bafll›kl› makalesi Ifl›l
Özçam’›n Yrd. Doç. fiebnem Uzunarslan dan›flmanl›¤›nda ‹ç Mimarl›k
Program›’nda tamamlad›¤› sanatta yeterlilik çal›flmas›ndan türetilmifltir.
Mobilya tasar›m›nda iletiflimin biçim dilini meydana getiren ö¤elerin gösterge ve
sembollerle sa¤land›¤›na vurgu yapan makale, tasar›mc›lar›n mobilya formunu
düflünce, felsefe, söylem, fikir, duygu ileten bir araç olarak görmekte olduklar›
olgusunu ele almaktad›r. Çal›flma, günümüzde mobilyan›n sembolleflmesinde rol
oynayan teknolojik etkenleri çok say›da örnek eflli¤inde açmaktad›r.
Prof. Dr. O¤uz BAYRAKÇI
Yay›n Kurulu Baflkan›
Sayg›lar›mla.
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