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En genç Akademisyenlere de
Yer Verdik..!
Yay›n hayat›na 1999 y›l›n›n May›s ay›nda ç›kan ilk say›s› ile ad›m atan
Tasar›m+Kuram, 10 y›l› geride b›rakt›. Bu y›llar boyunca sizden gelen destek,
takdir, eleﬂtiri, yard›m ve katk›larla bugüne ulaﬂt›. Tasar›m+Kuram’›n yüklendi¤i
sorumluluk, üniversitemizin ilk ve tek hakemli akademik dergisi olmas›n›n ötesinde,
köklü bir sanat e¤itimi kurumu olman›n sorumluluk ve ayr›cal›klar›n› da
bar›nd›rmaktayd›. Sorumluluk duygusunun getirdi¤i bilinçle tüm yeni çal›ﬂmalar›
özenle ortaya koymaya çal›ﬂt›k. Bu say›m›zda ise yine bir ilk olan doktora
makalelerine yer veriyoruz. Tasar›m+Kuram’a güvenerek çal›ﬂmalar›n› bizlerle
paylaﬂan akademiysen dostlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
“Birlikte çal›ﬂmak ve bilgiyi paylaﬂmak için ç›k›yoruz” ilkesinden hareketle yola
ç›kt›¤›m›z ilk say›m›zdan itibaren, hakemli yaz›lara yer verirken bir yandan da
hakemli dergi olman›n getirdi¤i tekdüze içeriklerin bir nebze önüne geçebilmek
için, farkl› konulardaki ça¤r›l› yazarlara da yer verdik. Böylece bir bak›ma
dergimiz, a¤›rl›kl› olan hakemli yaz›lar›n yan› s›ra ça¤r›l› yaz›larla birlikte iki
bölümlü bir yap› içinde yay›n›na devam etti.
Bu say›m›zda ise; dergimize üçüncü bir özellik getirmiﬂ oluyoruz.
Dergimizin temel ilkesi; ‘birlikte çal›ﬂmak ve bilgiyi paylaﬂmak’. Bu kez ‘en genç
akademisyen’lerle bilgiyi paylaﬂmak için sayfalar›m›z› açt›k. Bu say›m›zda doktora
makalelerine ait özel bir bölüm oluﬂturduk. Bu bölümün hakemli yaz›lar›n yan› s›ra
Mimar Sinan Güzel Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, Mimarl›k
Fakültesi ile iliﬂkili programlarda tamamlanm›ﬂ doktora çal›ﬂmalardan üretilmiﬂ
doktora makalelerine ait bir bölüm oluﬂturduk. Doktora makalelerine
Tasar›m+Kuram’da yer vererek, doktora konular›n›n bilimsel ortamda dolaﬂ›ma
ç›kmas›n›, akademik ortamda tart›ﬂ›lmas›na f›rsat yaratmay› öngördük ve bunu
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umuyoruz. Genç akademisyenler için bilimsel yay›n f›rsatlar›n› oldu¤unca erken
yaratmak, yay›nlar›n›n yer alaca¤› sayfalar› onlara oldu¤unca erken

sun-

mak ilk eldeki amaçlar›m›z aras›nda. Hakemli dergi olman›n niteliklerinden ödün
vermeden, genç akademisyenlerin doktora makaleleri ve çal›ﬂmalar›na yer vermenin, akademik yaﬂam› besleyen ve geliﬂtiren bir yap› olaca¤›ndan kuﬂku duymuyoruz. Kurumumuz aç›s›ndan bir ilk ad›m olaca¤› düﬂüncesindeyiz. Amac›m›z,
uzun süre üzerinde çal›ﬂ›lan doktora çal›ﬂmalar›n›n ve buradan üretilen doktora
makalelerinin gecikmeksizin akademik hayatta dolaﬂan, tart›ﬂ›lan, yeni fikirlere
zemin haz›rlayan ve bar›nd›rd›¤› de¤erli bilgilerle okuyuculara yarar sa¤layan
yeni çal›ﬂmalara dönüﬂmesidir. Bu aç›dan Tasar›m+Kuram dergisi yer verdi¤i;
ça¤r›l›, hakemli makaleler ve doktora makaleleri ile akademik kimliklerin ifade
edilmesi için, bir yandan ortak bir platform oluﬂtururken, bir yandan da zaman
içinde bir arﬂiv niteli¤i kazanmaktad›r.
Genç akademisyenlere yeni bir yay›n olana¤› sunman›n k›vanc› ile, birlikte
çal›ﬂmak ve bilgiyi paylaﬂmak için yenilenerek ç›kmaya devam ediyoruz.
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