Editör’den

Merhaba...
Sizlere, ortak bir çaban›n ürünü olan tasar›m+kuram’›n ilk say›s›n› yaflama tafl›man›n
heyecan› ile merhaba diyoruz. Asl›nda tasar›m+kuram’›n yaflama ilk kat›l›m› bir afifl ve küçük bir
broflür ile gerçekleflmiflti. Afiflimizde sizlere ulaflt›rd›¤›m›z ilk sözümüz flöyleydi; “Birlikte
çal›flmak ve bilgiyi paylaflmak için ç›k›yoruz...”. Dergimiz’in amaç ve hedeflerini aç›klayan
broflürümüzde ise ç›k›fl haberimizi bir dilekle bitiriyorduk;
“tasar›m+kuram’›n ilk say›s›nda hep birlikte daha büyük bir “MERHABA” diyebilmek için,
sizlerden destek anlam›nda yaz›lar›n›z› bekliyoruz.” ‹flte flimdi yaz›lar›n›zla bir dergiye dönüfltük
ve hep birlikte daha büyük bir “MERHABA” diyoruz.
Akademik, hakemli bir dergi olmas› benimsenen tasar›m+kuram, Üniversitemiz’in yay›n
deneyimi içinde “bir ilki” oluflturuyor. Hakemli dergi, akademik yaflam aç›s›ndan oldu¤u kadar,
Fakültemiz’in e¤itim alanlar› aç›s›ndan da bir gereklilik, hatta neredeyse bir zorunluluk.
Öte yandan hakemli bir dergi olman›n yal›n, didaktik, biraz da kuru say›labilecek s›n›rlar›
içine s›k›flmama konusunda sanatç› do¤am›z bizleri uyar›yor. Hakemli olma disiplinini
yormadan de¤iflik renkleri de aramaya yönlendiriyor. Biraz da bu nedenle ilk say›m›z›n
hoflgörüsü içinde k›s›tl› say›da “Ça¤r›l› Yazar”a sayfalar›m›z› açt›k. Önümüzdeki say›lar›m›zda
da “ça¤r›l› yazar” ya da “dosya” yaz›lar›na k›s›tl› da olsa sayfa açmay›, sizlerin beklentileri,
elefltirileri ve önerileri ›fl›¤›nda de¤erlendirece¤iz.
Mimarl›k Fakültesi “Yay›n Yürütme Kurulu”; efldeyiflle tasar›m+kuram “Yaz› Kurulu” büyük
ölçüde genç akademisyenlerden olufluyor. Yo¤un e¤itim yüklerinin yan›s›ra bu yay›n etkinli¤ini
gönüllü olarak benimsemeleri elbette bu etkinli¤in gereklili¤ine duyduklar› inançtan
kaynaklan›yor.
“Yay›n Yürütme Kurulu” olarak salt bir dergi ç›karman›n ötesinde daha temel bir hedef
belirledik; Fakültemiz’in yay›n etkinli¤ini uzun ömürlü k›labilmek ve bir gelene¤i yerlefltirebilmek için gerekli altyap›y› haz›rlamak. Bunu bir ölçüde baflard›¤›m›z› söyleyebiliriz. Örne¤in
yay›n sürecindeki uygulamalar›m›zda bizlere bir baflvuru çerçevesi veren “Yay›n Yürütme
Yönergesi”nin oluflturulmas› ve yay›n için gerekli donan›m›n›n sa¤lanmas› gibi.
Bu olanaklar› Yay›n Yürütme Kurulu’na sa¤layan, çal›flmalar›m›z› bafl›ndan itibaren ilgi ile
destekleyen Rektörlü¤ümüz’e, Dekanl›¤›m›z’a ve Dan›flma Kurulumuz’a teflekkür borçluyuz.
tasar›m+kuram’›n akademik kimliklerin ifade edilebilece¤i ortak bir zemin yaratmas›n›
bekliyor, yay›n hayat› katk›lar›n›zla sürecek yeni tasar›m+kuram’larda buluflmay› diliyoruz.
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