13.7. Yayın Komitesi
Meslek alanındaki yayınları desteklemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yayın Komitesinin çalışma programlarında da tanımlanan ilkeleri
ve temel hedefleri arasındadır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlığın güncel
tartışma başlıkları ve özellikle de İstanbul kentinde yaşanan gelişmeleri, güncel uygulamalara
ait olan ve/veya kuramsal tartışmaları yayınları aracılığıyla meslektaşlarıyla paylaşmayı,
belgeleyerek kalıcı kılmayı amaçlamaktadır. Ayrıca yayınlarını meslek örgütünün şeffaflık,
toplumsal iletişim ve bilgi paylaşımı anlayışına da uygun olarak önemli bir araç olarak
değerlendirmektedir. Bu çalışma döneminde genellikle kalıcı olması planlanan çalışmaların,
gelecek kuşaklara, araştırmacılara, akademisyenlere yararlı olduğu düşünülen yayınların
gerekli bütçeler ayrılarak desteklenmesi, ulusal veya uluslararası önemli etkinliklerin kalıcı
kılınabilmesi, bilimsel toplantıların kayıt altına alınarak yayına dönüştürülmesi ve
meslektaşlara ulaştırılabilmesi yaklaşımı benimsenmişti.
Çalışma Raporumuzda farklı yayın organlarımız (süreli yayınlar, süresiz yayınlar, özel
yayınlar vb gibi), Yayın Komitesi etkinlikleri ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgiler
verilmektedir (Bkz. 10. Yayın Çalışmaları). Amacımız yayın konusunu çağdaş bir yaklaşımla
destekleyebilmek, geliştirebilmek, belgeleri yaygınlaştırabilmektir. Mimarlık ortamında
eleştiriyi, bilgi paylaşımını ve şeffaflıkla tartışabilme kültürünü yaygınlaştırabilmektir. Ayrıca
yayın organlarımızın uluslararası alan endekslerinde tanınırlığı (DAAI), araştırmacı ve
akademik alanda çalışanlar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Özellikle farklı bakış açılarına ve farklı görüşlere yayınlarımızda yer verebilmek, mimarlık
alanında eleştiri metinlerini artırmak, düşünce paylaşımını kolaylaştırmak, tartışmaların çok
boyutlu yapılabilmesine ve çözüm üretmede ufuk açıcı işlevine katkı sağlayacaktır.
Günümüzde kentlerin ve mimarlık alanının yaşadığı hızlı dönüşüm süreçlerinde, gelişen
dinamikleri gerek meslektaşlarla gerekse toplumla sağlıklı biçimde paylaşabilmede, birçok
meslek alanında olduğu gibi, mimarlıkta da uygulamaların kamusal eleştiriye açılabilmesinde
ve özellikle de mesajlarını iletmesinde yayın konusunun etkin bir araç olarak devrede
tutulması Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi açısından temel bir hedef olmaktadır.
İstanbul gibi doğal, kültürel ve tarihi değerleri benzersiz olan bu coğrafyada mimarlığın rant
aracına dönüştürülmesi, kentsel mekânın değişim değeri üzerinden tanımlanması,
metalaştırılması, sosyal ve kültürel yaşamsal değerlerin indirgenmesi karşısında İstanbul
Büyükkent Şubesi Yayın Komitesi, süreci ve yoğun tartışmaları kamuoyuyla paylaşabilmeyi

amaçlamaktadır. Bu nedenle, medya-basın ve yayın organlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, kent
ve kentliler için yaşamsal değer taşıyan konularda iletişimin ve araçlarının güçlendirilmesi
çalışmalarını sürekli gündeminde tutmaktadır.
Yayın Komitesi, bu dönemde aynı anlayış çerçevesinde çok sayıda şube etkinliğini yayına
dönüştürmeyi programlamış, bu amaçla diğer önemli yayın kurumlarıyla ve Mimarlık Vakfı
ile ilişkiler geliştirmiştir. Süreli ve süresiz yayınlar, etkinlik kitapları, web sayfasını
yenilenmesi, arşiv ve kütüphane çalışmaları, YEM arşivinin kazanılması, sözlü tarih
çalışmaları, raporların ve ulusal ve uluslararası etkinliklerin yayına dönüştürülmesi vb gibi
çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmektedir.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında yer alan Kitabevi,
meslektaşlar, mimar adayları, araştırmacılar, kentliler ve ilgili herkes açısından önemli bir
ihtiyacı karşılamakta, çok sayıda yayınevinin de katılımı ve katkısıyla mimarlık ve kültür
yayınları ağırlıklı olmak üzere kitap ve yayın satışına önemli bir katkı sunmaya devam
etmektedir.
Ocak 2001’de yayımlanmaya başlayan Mimar.ist dergisinin yayımı, yılda dört kez olmak
üzere bu dönemde de devam etmiş ve son olarak Aralık 2011’de 42. sayısı çıkmıştır (Bkz.
10.1.1).
Nisan 2006’da yayımlanmaya başlayan Mimarlıkta Malzeme dergisinin yayımı bu dönemde
de sürdürülmüş ve son alarak Şubat 2012’de 21. sayısı yayımlanmıştır (Bkz. 10.1.2).
Aylık bültenimiz Mimarlara Mektup’ta düzenli olarak kent sorunlarına, mesleki bakış ve
değerlendirmelere yer verilmiş, etkinliklerimiz duyurulmuş ve bunlar hakkında kısa özetlerle
bilgilendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Bültenimiz Şubat 2011’de 156. sayısına ulaşmıştır
ve önümüzdeki dönemlerde de geliştirilerek yayımlanmaya sürdürülmesi hedeflenmektedir
(Bkz. 10.1.3).
Süreli olan dergiler ve aylık bülten dışında, süreli olmayan yayınlar, kitaplar, etkinlik
kitapları, tanıtım kitapçıkları, bilgi katalogları, rehberler vb gibi yayınların da yayın programı
ve ilkeleri çerçevesinde yayımlanmaları sürdürülecektir (Bu dönemde çıkan kitaplar için bkz.
10.2).

