EDİTÖRDEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “ulusal ölçekte sahip olduğu saygınlığını korumak ve
uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik
kentsel ve mekânsal gelişimi sağlayabilmek amacıyla; etik değerlere bağlı, evrensel bakış açısına sahip,
ülke ve dünya kültürüne tasarım diliyle katkıda bulunabilecek, toplumda tasarım ve planlamaya verilen
önemin gözetilmesini sağlayan, yaşanabilir çevrelerin tasarlanmasında çağdaş yaklaşımlar geliştirebilen,
fiziksel ve doğal çevreye duyarlı, kültürel birikiminin farkında, toplumsal, ekonomik ve mekânsal
problemleri doğru okuyarak alternatif çözümler üretebilen, kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu
gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi
kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar ve şehir plancıları yetiştirmeyi”
kendisine misyon edinmiştir.
Bu misyona bağlı olarak DEÜ Mimarlık Fakültesi’nin hakemli dergisi EKSEN MFD’nin yayın hayatına
başlaması için ilk adımlar 2019 yılı sonu 2020 yılı başında atılmıştır. Aynı dönemde hem dünya genelinde
yaşanan COVID 19 pandemisi, hem de derginin yayın hayatına başladığı İzmir kentinde yaşanan deprem
sosyal, ekonomik, fiziksel çevreyi etkilemiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen; yoğun, öğretici ve heyecan
dolu bir süreç sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi EKSEN dergisi ilk sayısını Aralık 2020
yılında yayınlarken sağlıklı toplumlara ve çevrelere yön verecek yenilikçi, yaratıcı fikirlerin geniş kitlelerle
paylaşılabileceği saygın bir platform ve uzun soluklu bir dergi olmayı hedeflemektedir.
EKSEN MFD, insan çevre ilişkileri, şehir ve bölge planlama, mimarlık, kentsel tasarım, kentsel koruma
disiplinlerinde güncel tartışmalara disiplinler arası bir bakış açısı sunan ulusal ve uluslararası güncel
tartışma konularında yeni bir bilgi ya da yeni bir yöntem (ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut
kazandırmış olan) öneren araştırma ve kuram türündeki makaleleri yayınlayarak ulusal ve uluslararası
alanda disiplinler arası bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
EKSEN MFD’de yayınlanacak yazılardan eğitim ve meslek alanındaki ulusal ve uluslararası güncel
sorunların tartışılması beklendiğinden hem tasarımcılar hem de araştırmacılar yeni ve özgün fikirler
edinebilecektir.
Bu yolda, ilk sayımıza inanarak dergimize başvuruda bulunan tüm yazarlara, bilimsel bilgi birikimiyle tüm
bu makaleleri detaylı olarak inceleyen ve geliştiren hakemlere, editör kurulu üyelerine ve büyük bir
özveri ile çalışan meslektaşlarıma teşekkür ederim.
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