be yay›nlar›n›n oluﬂmas›na da örnek oluﬂt
y›da yer alan “Baﬂlarken” yaz›s›nda belir
amac›, ‹zmir ﬁubesi’ne ba¤l› birimlerin bul
de yaﬂanan kentsel, çevresel, sosyal, kültü
ki aç›dan tart›ﬂmaya aç›lmas›, önerilerin o
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sunun ve içeri¤inin geliﬂimi, dergide yer alan konular›n yo¤unlaﬂt›¤› alanlar›n tespiti hedeflenmektedir. Bu ba¤lamda, Ege Mimarl›k’›n dosya, serbest makale, forum, olay, söyleﬂi, ö¤rencilerden, yap› tan›t›m›, kültür-sanat bölümlerinden oluﬂan ilk say›daki kurgusu, süreç içinde ülkenin ve mesle¤in gündemine
ba¤l› olarak teknoloji, eleﬂtiri, koruma, ekoloji gibi bölümlerin

Koruma / Yap› Teknolojisi / Yar›ﬂmalar / Yap›-Pr
Yap› Eleﬂtirisi / Kültür-Sanat / Dünya’da Mimar
Olay gibi ana baﬂl›klarda toplanmaktad›r.

Yerel dergi kimli¤i ile Ege Mimarl›k’ta yay›nlanan
konusu Ege Bölgesi ve ‹zmir kenti üzerinde yo¤u
Kent Gündemi / ‹zmir’de Mimarl›k / ‹zmir’de Za

ilgili farkl› kiﬂilerin editörlü¤ünde haz›rlanm›ﬂt›r.
Dosya konular› içeriklerine göre grupland›¤›nda,
• ‹zmir üzerine; ‹zmir’de Mimarl›k / Nerede Benim Kentim
(Kemeralt›) / ‹zmir’de Mimarl›k E¤itimi / ‹zmir ve Tiyatro / Planlama ve ‹zmir / Ticaret ve ‹zmir / ‹zmir Bütününde Narl›dere ve
‹nciralt› / ‹zmir’de Endüstri Yap›lar› / ‹zmir Konak Meydan› /
De¤iﬂen Kentler – De¤iﬂen ‹zmir / ‹zmir’in Tarihsel Kent Mekanlar› ‹çin Yeni Vizyonlar baﬂl›klar› alt›nda 11 dosya haz›rlanm›ﬂt›r.
• Tarihi çevre ve koruma üzerine ele al›nan 4 dosya; Nerede
Benim Kentim (Kemeralt›) / Mühürlenen Zaman / Korumac›l›k
Ayk›r› Söylemler - Ayk›r› Uygulamalar / ‹zmir’in Tarihsel Kent
Mekanlar› ‹çin Yeni Vizyonlar’d›r.
• Konut konusu; Ege’ de konut / Konut / Frej Apartman› Öyküsü / K›y›lar: Turizm, ‹kinci Konut ve Mimarl›k / Mimarlar ve Konutlar› olarak 4 dosyada ele al›nm›ﬂt›r.
• Kent Planlama / Planlamada 1935-1950 Dönemi - ‹zmir / ‹zmir Bütününde Narl›dere ve ‹nciralt› baﬂl›klar›ndaki 3 dosyada
planlama ve kent sorunlar› irdelenmiﬂtir.
• Mimarl›k mesle¤inin uygulama alanlar› ve ilgili disiplinlerle
iliﬂkileri; Mimarl›¤›n Eylem Alanlar› / Uluslararas› Mimarlar›n
Türkiye’de Proje Uygulama Süreçleri / De¤iﬂen Mimarl›k Prati¤i / Yerel Yönetimler dosyalar›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
• ‹zmir’de Mimarl›k E¤itimi / E¤itim / Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m Stüdyolar›na Farkl› Yaklaﬂ›mlar baﬂl›klar›ndaki 3 dosya
‹zmir’deki mimarl›k e¤itiminin geliﬂim sürecini ve e¤itimdeki
yeni e¤ilimleri ele al›nm›ﬂt›r.
• Yap› ve yap›m teknolojilerini konu alan 3 dosya haz›rlanm›ﬂt›r. Mimarl›kta Çelik ve Cam Kullan›m› / Ayd›nlatma / Bina Kabu¤unda Ça¤daﬂ De¤iﬂimler baﬂl›klar›ndaki bu dosyalar ça¤daﬂ
malzemelerin ve teknolojilerin kullan›m›n› farkl› örnekler üzerinden tart›ﬂmaktad›r.
• Yap› inceleme olarak; Cami / Konut / Meydanlar / De¤iﬂen
Tüketim Al›ﬂkanl›klar› ve Mekanlar›: Al›ﬂveriﬂ Merkezleri baﬂl›kl› dosyalar ele al›nm›ﬂt›r. Bu dosyalar içerdikleri yap›lara yönelik, tarih, tasar›m, teknoloji çal›ﬂmalar›ndan oluﬂmaktad›r.
• Mimarl›k Tarihi kapsam›nda oluﬂturulan dosyalar; Mimarl›kta 1950 Kuﬂa¤› / Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarl›¤›’d›r.
• Mimar Sinan / Murat Erdim ve Mustafa Uz için Anma / Suyun Öte Yan›: Yunanistan dosyalar›nda özel konular ile Marji20
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arac›l›¤› ile mesle¤in pratik alan› içinde bulunan mimarlarla mimarl›k e¤itimi aras›nda köprü oluﬂturulmuﬂtur.
‹zmir’deki yap›l› çevrenin oluﬂumuna katk› koyan mimarlarla,
Hikmet Sivri Gökmen taraf›ndan yap›lan söyleﬂiler Profil baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r. Derginin 20. say›s›ndan itibaren baﬂlayan bu bölümde, s›ras›yla Fahri Niﬂli, Faruk San, Reha Aysay,
Ergun Unaran, Cavit Ölçer, Bedri Kökten, Melih Pekel, Güngör
Kaftanc›, Harbi Hotan, Do¤an Tuna’n›n kiﬂisel ve mesleki yaﬂamlar›, mimari yaklaﬂ›mlar›, mimarl›k ortam› üzerine de¤erlendirmeleri aktar›lm›ﬂt›r.
Yap› Teknolojisi / Teknoloji Malzeme / Yap›m Teknolojisi /
Deprem bölümleri alt›nda yap› malzemeleri ve kullan›m›, yal›t›m, cephe sistemleri ve yap›m yöntemleri konular›na de¤inen
yaz›lar yer alm›ﬂt›r. 1999 Marmara depreminin ard›ndan Ege
Mimarl›k baz› say›lar›nda Deprem baﬂl›¤› alt›nda bir bölüm
oluﬂturarak konuyu gündemde tutmuﬂtur.
Mimarl›k ortam›nda tarihi çevre bilincini oluﬂturmak amac›yla
yap›lan eylemler/çal›ﬂmalar paralelinde, derginin içeri¤inde de
Koruma / Restorasyon / Rölöve Analiz / Yenileme / Belle¤imizden / Geçmiﬂin ‹zinde bölümlerinde ‹zmir (Mithatpaﬂa Endüstri
Meslek Lisesi Rölövesi, Kemeralt› Ali Paﬂa Meydan› Düzenlemesi vb.) ve Ege Bölgesi’nde (Ayd›n Cemal Bey Hamam›, Uﬂak
Yörük Evi Rölövesi, Çeﬂme Belediyesi Restorasyonu vb.) yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalara yer verilmiﬂtir.
Yap› ve Proje Tan›t›m› bölümlerinde, ço¤unlu¤u ‹zmir ve yak›n
çevresinde uygulanm›ﬂ ya da projelendirilmiﬂ, çeﬂitli iﬂlevlerdeki yeni ve yenilenmiﬂ örnekler tan›t›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, Yap› Eleﬂtiri
bölümünde yay›n kurulu üyelerinden Ahmet Eyüce, Gürhan
Tümer, Burak Alt›n›ﬂ›k, Erdal Onur Diktaﬂ taraf›ndan baz› örnekler ele al›nm›ﬂt›r.
Mimarl›k alan›nda proje elde etme yöntemlerinden biri de yar›ﬂmalard›r. Bu do¤rultuda ‹zmir kenti ve Ege Bölgesindeki projeler için düzenlenen ulusal ve uluslararas› yar›ﬂmalara dergide
yer verilmiﬂtir. Yar›ﬂma bölümünde, Ayd›n Belediye Saray› ve
Çevre Düzenlemesi Mimari Proje Yar›ﬂmas›, Karﬂ›yaka Zübeyde Han›m Kültür ve Sanat Merkezi, Tariﬂ Genel Müdürlük Hizmet Binas›, Dalaman Havaliman› D›ﬂ Hatlar Terminali Proje
Yar›ﬂmas›, ‹zmir Adnan Saygun Sanat Merkezi S›n›rl› Ça¤r›l› Mimari Proje Yar›ﬂmas›, ‹zmir Liman Bölgesi ‹çin Kentsel Tasar›m
Uluslararas› Fikir Yar›ﬂmas›, ‹zmir Konak Belediyesi Yeﬂilyurt
Spor Kompleksi Mimari Proje Yar›ﬂmas› yay›nlanm›ﬂt›r.
Yay›n kurulu üyesi Sevgi Molva taraf›ndan düzenlenen KültürSanat bölümünde ise resim, karikatür, edebiyat gibi alanlarda

ver Fuar› / Any Time gibi uluslararas› buluﬂmalar v
Wright, Alvar Alto gibi mimarl›k tarihinde yer tuta
marlar›n tasar›m yaklaﬂ›mlar›, eserleri dergi kap
al›nm›ﬂt›r.

Ege Mimarl›k, Odan›n merkezi politikalar› do¤ru
mokrasi ve mesleki mücadelenin yer ald›¤› bir pla
tur. Bu ba¤lamda Olay ve Forum bölümlerinde; b
cel ve önemli olaylar ya da etkinliklere –Kültürpa
‹nsan Haklar› Park›, Pamukkale, Kemeralt›, Foça,
ria, K‹T arsalar›n›n sat›ﬂ›, ‹zmir Hafif Rayl› Sistem,
Yap› Denetimi, Deprem Yönetmeli¤i gibi- yönel
me ve de¤erlendirmelerle birlikte, çeﬂitli konu
üzerinde de¤iﬂik görüﬂlere yer verilmiﬂtir. Bu bö
al›nan konular, Okurlardan / Görüﬂ / Okur Mektu
/ Bas›ndan / Güncel / Türkiye’nin Gündemi baﬂl›
haber ve yorumlarla da desteklenmiﬂtir.

Mimar ve farkl› disiplinlerdeki uzmanlar›n de¤iﬂi
görüﬂleri Serbest Makale, ﬂube ve temsilcilik etkin
ten bölümünde yay›nlanm›ﬂt›r. Bir Mimar / Söyleﬂi
kin / Felsefe / ‹nceleme / Araﬂt›rma / Deneme / Tart
Çevre Sorunlar› / Bir Konu / Ekoloji / Gezi / Sözlü
Baﬂka Mimarl›k / Yay›n Tan›t›m / Mimarl›k ve Yaﬂam
sar›m / Yap› Tipolojisi gibi dergide süreklili¤i bul
lümlerde de gündemde yer tutan konular veya ba
l›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂt›r.

Yukar›daki saptamalar sonucunda, derginin baﬂla
lendi¤i do¤rultuda bölge ve kentteki mesleki kon
da tutan yerel kimli¤ini sürdürdü¤ü söylenebilir.
da dergi ülke ve dünya gündemini de içeri¤ine
Özellikle son dönemlerde yay›nlanan serbest mak
lar, küresel ba¤lamda tart›ﬂ›lan kuramsal konular
ler üzerinden iﬂleyerek ele almaktad›r. Derginin b
kimli¤i, onun hem yereli araﬂt›ran / belgeleyen yö
ulusal platformda günceli izleyen / tart›ﬂan / sorgu
n› yans›tmaktad›r. t

