13. Yayın Çalışmaları
13.1. Süreli Yayınlar
13.1.1. Mimar.ist
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayını olarak Mimar.ist dergisi
ülkemizde ve kentimizde planlama, mimarlık gündemini, sorunlarını ve tartışmalarını çok
yönlü olarak izleme, meslektaşlar ve ilgili alanlar arasında iletişimi güçlendirme, kuramsal
alanda katkılar sağlama, uygulama alanında meslek ürünlerini tanıtma, eleştiriye açma
amaçlarıyla 2001 yılından bu yana yayın yaşamını sürdürmektedir ve 2014 Mayıs ayında 50.
sayısı yayımlanacaktır.
2012 yılı sonunda, Şube Yönetim Kurulu ve Yayın Komitesi’nin kararı ile, ekonomik
dengelerin sağlanması, süreklilik ve meslek odasının yayın organları arasındaki işbirliği
politikaları paralelinde Mimar.ist dergisinin yılda üç sayı olarak yayımlanması kararı alınmış
ve her yıl ocak, mayıs ve eylül ayları sayılarının sunulmasına başlanmıştır.
Derginin içeriği gerek kuramsal, bilimsel anlamda akademik alana, araştırmacılara destek
vermek, gerekse ülke, kent ve uluslararası düzeyde mimarlık eserlerini tanıtmak ve eleştiriye
açmak amacıyla ve her sayıda oluşturulan özel dosya konularıyla desteklenmektedir.
Son dönemde yer verilen dosya konuları şöyle olmuştur: “Sahte Tarihsellikler” (43. sayı, Mart
2012), “Sağlık Yapıları” (44. sayı, Haziran 2012), “İstanbul Nereye” (45. sayı, Eylül 2012),
“İstanbul’un Semtleri: Karaköy” (46. sayı, Ocak 2013), “Kent ve Konut Politikaları” (47.
sayı, Mayıs 2013), “Taksim’de Bir ‘Gezi’: Kamusal Alanı Sahiplenmek” (48. sayı, Eylül
2013), “Ofis Yapıları” (49. sayı, Ocak 2014).
Dosya konuları dışında, Haber/Etkinlik, Kütüphane, Görüş, Tasarım, İnceleme,
Eleştiri/Kuram, Proje/Profil, Eğitim, Ekoloji, Farklı İnsanlık Durumları, Hukuk,
Kent/Planlama, Kent Arkeolojisi, Uygulama, Yapı Fiziği/Malzeme/Detay konu
başlıklarındaki makale ve söyleşilere de yine her sayıda yer vermeye çalışılmıştır.
Önceki dönemlerde sonuçlandırılan çalışmalar ile dergi uluslararası indekslere dahil edilmiş
ve bu dönemde de Mimar.ist, Design and Applied Arts Index tarafından taranmaya devam
etmiştir.

Derginin bütün sayılarının tam içeriği web sitesinden yayımlanmaya devam etmektedir. Buna
ek olarak bu dönem içerisinde, kullanıcıların dergiyi bilgisayarlarına PDF formatında
indirebilmelerini olanak tanıyan teknik altyapı da sağlanmıştır.
13.1.2. Mimarlıkta Malzeme
Mimarlıkta Malzeme dergisi meslek alanında malzeme, yapım teknolojileri, güncel gelişmeler
alanını izleme, çeşitli meslek ürünleri üzerinden örnekler verme ve tartışmanın yanı sıra,
kuramsal alanda da yapı fiziği, malzeme, teknoloji, detay vb konularında çalışan ve araştıran
meslektaşlarımız ve ilgili diğer alanlar için önemli bir destek organına dönüşmüştür.
İstanbul Büyükkent Şubesinin Yayın Komitesi kararıyla Mimar.ist ile işbirliği içerisinde
yayın takvimi dengelenmiş ve her yıl düzenli olarak 2 ayda bir dergi yayımlanacak şekilde
düzenleme yapılmıştır. Buna bağlı olarak Mimarlıkta Malzeme, her yıl 4 aylık aralıklarla 3
adet yayımlanmaktadır.
2013 yazında 24. sayısına ulaşan dergide, “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Geri Kazanım,
Atık” (22. sayı, Yaz 2012), “Yeşil Bina Kavramında Malzeme ve Teknoloji” (23. sayı, Kış
2013) dosya konularına yer verilmiştir. Ayrıca Proje/Detay, Araştırma/İnceleme, Sektörden
ve Mevzuat bölümleri ile yapı malzemeleri alanındaki güncel gelişmelere ve akademik
çalışmalara da yer vermeyi sürdürmüştür.
13.1.3. Mimarlara Mektup
Mimarlara Mektup, gündemi takip eden ve oda çalışmalarını duyuran önemli bir iletişim
aracıdır.
2012 yılı sonunda, Şube Yönetim Kurulu ve Yayın Komitesi’nin kararıyla, Mimarlara
Mektup’un tüm üyelerimize dijital ortamda e-bülten olarak dağıtılmasına; basımının belirli
sayıda yapılarak Mimarlar Odası birimleri, meslek odaları, STK’lar vb protokol ile sınırlı
dağıtımın yapılmasına karar verilmiştir. Burada gerek ekonomik düzenlemeler gerekse
çevreye karşı tutum, verimlilik düşüncesi ve gelişen teknolojik dijital olanaklar belirleyici
olmuştur.
Bu karar uyarınca, belirli bir sayıda basılan Mimarlara Mektup, ayda bir düzenli yayım
periyoduna uygun ve tamamı renkli olarak yayımlanmış, içeriği ve görsel zenginliği gelişerek

artan içeriğiyle Şubat 2014’te 180. sayısına ulaşmıştır. Mimarlara Mektup büyük ölçüde aylık
iletişimi güçlendirmek, meslektaşlar arasında önemli konu, tartışma başlıklarını
yaygınlaştırmak ve paylaşma ihtiyacını karşılamaktadır.
Ayrıca her ay dijital olarak hazırlanan Mimarlara Mektup e-bülteni, basılı bültenin tüm
içeriğini kapsayacak ve aynı zamanda güncel içeriklere de sahip olacak şekilde tüm
üyelerimize e-posta ve web aracılığıyla gönderilmektedir.
Bültende yer alan tüm yazı ve fotoğrafların web sitesinde yayımlanması da düzenli bir şekilde
sürdürülmüş, mail ile gönderilen e-bültendeki tüm haberlerin web sitesine yönlendirmesi
yapılmıştır.
13.2. Süresiz Yayınlar
Bu dönemde özellikle ekonomik kısıtlamalar paralelinde alınan kararlar çerçevesinde (Bkz.
8.6) süresiz yayınlarımızda sayıca bir gerileme yaşanmıştır. Yayın bölümümüz Mimarlık
Vakfı ve Genel Merkez yayınlarına sağlanan destek ve katkı dışında şube yayını olarak ancak
sınırlı sayıda kitap yayımlayabilmiştir. Daha önce İngilizcesini (Architectural Guide to
Istanbul) yayımladığımız dört ciltlik İstanbul Mimarlık Rehberi’nin Türkçe versiyonu Prof.
Dr. Afife Batur editörlüğünde tamamlanıp tümüyle baskıya hazır hale getirilmiş olduğu halde,
ne yazık ki henüz yayımlayamadık. Önümüzdeki dönem şubemizin öncelikli yayın
görevlerinden biri, büyük emek ürünü bu rehberi mimarlık dünyamıza kazandırabilmek
olacaktır.
Geçtiğimiz dönem şubemizce yayımlanan başlıca kitaplar aşağıda sıralanmıştır.
• Halet Çambel ile Buluşma, Yay. Haz. M. Melih Güneş, Mart 2002, 204 s.
Editörlüğünü M. Melih Güneş’in yaptığı, Murat Akman, Nezih Başgelen, Arif Keskiner,
Hasan Özgen ve C. Sami Yılmaztürk’ten oluşan Yayın Çalışma Grubunca ön hazırlıkları
yürütülen kitabımız Halet Çambel ile Buluşma etkinliklerinin bir parçası olarak yayımlandı.
Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz ülkemiz arkeolojisinin öncü isimlerinden Halet Çambel’in
95. doğum günü anısına hazırlanan yayına birçok imza, yazıları (kitapta yer alış sırasıyla:
Deniz İncedayı, Mehmet Özdoğan, Nezih Başgelen, Oktay Akbal, Filiz Ali, Güven Arsebük,
Cengiz Bektaş, Zeliha Berksoy, Oktay Ekinci, Reha Günay, M. Melih Güneş, Hamdi Yücel
Gürsoy, Yücel Kanpolat, Yaşar Kemal, Arif Keskiner, İsa Küçük, Emre Paksoy, Teoman

Ünüsan, Gündüz Vassaf, Nail V. Çakırhan) ve fotoğraflarıyla (Ara Güler, Reha Günay, İlhan
Arakon, Nezih Başgelen, M. Melih Güneş, Şan Güneş…) katkıda bulundu. Kitabın eki olarak
bir de belgesel film CD’si arka kapak içinde yer alıyordu: “Toroslarda Bir Efsane”, Yön. ve
Sen. Aylin Eren, 2003, 44 dakika.
• H. H. Günhan Danışman, Makaleler-Bildiriler, Kasım 2013, 713 s.
17 Ocak 2009’da yitirdiğimiz şubemizin II. başkanı Prof. Dr. Günhan Danışman’ın Mimarlar
Odası süreli yayınlarında çıkan yazılarını daha önce yayımlamıştık (H. H. Günhan Danışman,
Mimarlık Yazıları, Mart 2009, 255 s.). Bu çalışma döneminde de Günhan Danışman’ın
akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla uzun süredir gündemimizde bulunan
kitabı değerli hocamızın ailesinin de yakın ilgi ve destekleriyle yayımladık. Şube Başkanı
Prof. Dr. Deniz İncedayı’nın Sunuş’u ve G. Danışman’ın yakın mesai arkadaşlarından Prof.
Dr. Hadi Özbal’ın Önsöz’üyle yayımladığımız bu oldukça hacimli kitapta Danışman’ın 19722009 yılları arasında çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanan Türkçe ve İngilizce (biri
İspanyolca) 44 adet yazısını yayım tarihi sırasıyla ve daha önce yayımlanmamış bir çevirisiyle
birlikte topluca okurların ilgisine sunduk. Makale ya da bilimsel bildirilerden oluşan yazıların
bir kısmı tek imzalı, bir kısmı ise Danışman’ın meslektaşlarıyla birlikte kaleme aldığı çok
imzalı yazılar. Makale ya da bildirilerin yer aldıkları yayınlarda bulunan görselleri, bazı eski
yayınlardaki örnekler teknik açıdan tatmin edici düzeyde olmasa da yazıların bütünlüğünü
korumak bakımından aynen yayımladık. Kitabın sonunda daha önce yayımladığımız Mimarlık
Yazıları’nda yer alan yazıların dökümüne yer verdik.
• Mimarlık Öyküleri Yarışması -3: Mimarlık ve İnsan Hakları, Temmuz 2012, 221 s.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak Mimarlık Vakfı ile ortaklaşa
düzenlediğimiz Mimarlık Öyküleri Yarışması’nın üçüncüsünün teması olarak, UIA 2011
Tokyo Konferansı’nın ana teması olan “Mimarlık ve İnsan Hakları” belirlenmişti. Yarışma
şartnamesinde de belirtildiği gibi, ilke olarak, içeriğinde mimarlık alanının da işlendiği tüm
öyküler bu yarışma kapsamında kabul ediliyordu. Yarışmanın Seçici Kurulu Ali Cengizkan,
Öner Ciravoğlu, Leyla Ruhan Okyay, Ayşegül Uğurlu Özberk’ten oluşurken Serhat Başdoğan
ve Selin Yıldız da Seçici Kurul Raportörleri olarak görev yapmışlardı. Gerek yarışmanın
gerekse kitapla ilgili çalışmaların koordinasyonunu ise Metin Karadağ üstlenmişti.
Yarışmaya katılan 87 eser arasından seçilen 31 adet öykü kitapta yer alıyor. Kitabın başında
Şube Başkanı Deniz İncedayı ile Mimarlık Vakfı Sekreteri Ali Rüzgâr’ın sunuşları bulunuyor.

• Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-IV: Barış, Haziran 2012, 120 s.
Altıncısını düzenlediğimiz Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın bu seferki
konusu “barış” olarak belirlenmişti (Bkz. 12.1.1). Türkiye çapında 34 ilde bulunan 215
okuldan toplam 3020 öğrencinin 3050 resimle katıldığı yarışmamızda ödül kazanan 95 resmin
yer aldığı kitap ödül kazanan öğrencilere okulları aracılığıyla gönderildi.
• 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Kongre Bildirileri (7-8-9 Kasım 2012), yay.
haz. Fehiman Yurttaş Eker, Kasım 2012, 395 s.
Şube olarak altıncısını düzenlediğimiz Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi’ne
sunulan bildirileri bu yıl da kitaplaştırdık.
• Kent Düşleri Atölyeleri VII: Kamusal Alanlar (2 Temmuz – 3 Ağustos 2012), yay. haz.
Feride Önal – Derya Karadağ, Eylül 2012, 152 s.
“Kamusal Alanlar” temasıyla yedincisini düzenlediğimiz Kent Düşleri Atölyeleri’ne (Bkz.
12.1.9) katılan öğrenci arkadaşlarımızın atölye çalışmaları boyunca geliştirdikleri fikirlerini
somutlayan ürünleri kapsayan kitabımız daha önceki senelerde olduğu gibi atölye
çalışmalarını bütünleyerek kalıcı kılan bir eser olarak mimarlık literatürümüze katıldı.
• Ytong Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi Mimari Fikir Proje Yarışması 2013, yay. haz.
Derya Karadağ – Öncül Kırlangıç, Ekim 2013, 60 s.
Türk Ytong Sanayi AŞ tarafından 50. kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ulusal
mimari fikir yarışmasının ödülleri 24 Temmuz 2013’te açıklanmış, yarışmanın kolokyumu ve
ödül töreni ise 7 Ekim 2013’te Mimarlık ve Kent Şenliği etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilmişti (Bkz. 12.2.18.18). Yarışma kitapları dizimizde yer alan kitapta ayrıntılı
olarak tanıtılan ilk üç ödül ve mansiyon alan projelerin yanı sıra, yarışmaya katılan diğer
projeler de kısaca tanıtılıyor.
13.2.1. Genel Merkez ve MİV Yayınlarına Katkı
Yayın bölümümüz daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Genel Merkezin ve
Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin hazırladığı bazı yayınların (Yapı Denetimi Sempozyumu
10 Eylül 2011 – Gaziantep; Erdoğan Elmas, Mimarlık Anıları; Toplum Hizmetinde Bir
Mimarlık İçin Kent Kültür ve Demokrasi Forumu: Sinop, Hatay, Van, İstanbul; Doğal

Taşlardaki Bozunmalar; Sözlü Tarih Toplantıları; Beton Teknolojisi ve Beton Teknolojisi
Laboratuvarı; İhsan Mungan, Unutamadıklarım: Sanatsever Bir İnşaat Mühendisinin Bilim
Yapma Serüveni, vb…) redaksiyon/düzelti işlerine katkıda bulunmuştur.
13.3. Mimarist.org Web Sitesi
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi internet sitesi, meslektaşlarımızın güncel
mimarlık haberlerine, etkinliklere, yarışmalara, mesleki mevzuata ve komite-komisyon
çalışmalarının raporları gibi belgelere kolayca ulaşmalarının sağlanması amacıyla
yenilenmiştir.
Yeni sitede eklenen fotoğraf galerileriyle, her sene düzenlenen oda etkinliklerinin
fotoğraflarının yanı sıra, kurumsal yarışmaların sonuçları da sitenin kullanıcılarıyla
paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, yoğun iş programları nedeniyle oda etkinliklerine
katılamayan mimarların, araştırma yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilerin
yararlanabilmesi, mimarlık kültürüne katkıda bulunmak için çeşitli etkinliklerin yayımlandığı
www.mimarist.tv kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Mimarlığın Yerel Forumu gibi
etkinliklerin canlı olarak yayımlanması sağlanırken, daha sonra konuşmalara ulaşılabilmesi
için yayın arşivi oluşturulmuştur. Odamızın bu yayınından, Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi’nin yönetmen Fatih Pınar’la çalışarak çekimlerini gerçekleştirdiği kentsel
dönüşüm temalı belgesel filmlere, oda tarafından yapılan basın açıklamalarına ve etkinliklere
kolayca ulaşılabilmektedir.
Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Emek Sineması gibi çeşitli başlıklarda güncelere de hem
çalışma programları vasıtasıyla hem de dönem dönem yapılan güncellemelerle online olarak
ulaşılabilmektedir.

