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yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10, güzel sanat konularında 50 yıllık bir zaman aşımı gereklidir. Uluslararası
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• Başvurularda yazar ve hakem kimlikleri birbirlerine bildirilmemektedir. Bu amaçla sisteme gönderdiğiniz dosyanın
kişisel bilgiler (isim, kurum, üst veri vb.) içermediğinden emin olunuz.
Telif Hakkı Konusunda
Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mimar Sinan Güzel Sanatlar
üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne devretmektedir(ler).

BİÇİM

FORMAT

Atıflar, Dipnotlar ve Kaynakça Kullanımı

References and Footnotes;

• Metin içinde kaynak göstermek için sayfa altında ayrıca dipnot verilmez; sadece ana metin içinde yer alması uygun
görülmeyen notlar için dipnot kullanılır. Ana metinde ve dipnotlarda atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazının sonuna
eklenecek “Kaynakça” kısmında yer alır. Yazı içinde atıfta bulunulmamış olan kaynak, “Kaynakça” kısmında yer almaz.

• Identify all references to books and other sources at an appropriate point in the main text by authors last name,
year of publication, and pagination where appropriate, all within paranthesİs (Tekeli 1992, 23 - 27). If more than
one reference to the same author and year, distinguish between them by use of letters (a, b, ...) attached to year of
publication: (Tekeli 1992 a, 30-37) and (Tekeli 1992 b, 47-53). This is valid also for the references.

• Yazı içinde diğer kaynaklara gönderme yapılırken, metnin uygun yerlerine parantez açılarak, yazarın soyadı, yayın
tarihi ve sayfa numarası (Tekeli 1992, 23-27) verilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış başka bir eserine
gönderme yapılıyorsa, (Tekeli 1992 a, 30-37) ve (Tekeli 1992 b, 47-53) şeklinde belirtilir. Bu sıralama kaynakça için
de geçerlidir.
Aynı kaynağa birden çok gönderme yapılıyorsa, “a.g.e.” ya da “a.g.e.” gibi kısaltmalar yerine, yukarıda belirtilen
yöntem tekrarlanır. Eğer yazar adı metin içinde geçiyorsa, yalnızca eserin yayın yılının ve sayfa numarasının, örneğin
“...Tekeli’nin (1992, 29) dediği gibi...” şeklinde belirtilmesi yeterlidir. Kaynak iki yazar tarafından kaleme alınmışsa
her iki yazarın da soyadları (İlkin ve Tekeli 1981, 61-65) belirtilir. Yazar sayısının ikiden fazla olması koşulunda, ilk
soyadının ardından “vd.” ibaresi (Tekeli vd. 1996, 101-102) kullanılır. Eğer ikiden fazla kaynağa aynı yerde gönderme
yapılıyorsa, yazar adlarının arasına noktalı virgül konularak yazar adlarının alfabetik sırasına göre (Ortaylı 1985, 52;
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1985, 52; Tekeli 1992, 23 - 27).
• Do not use a footnote for any references in the text; only use a footnote if you do not want to place a note within the
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• Kaynak listesinde, mümkünse, belirtilen kaynağa ait DOI numaralarının verilmesi arzu edilir.
• Kaynakça olarak APA kaynak verme yöntemi (American Psychological Association) kullanılmaktadır. Kaynakçanın
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Editörden

Değerli okuyucularımız,
Tasarım+Kuram Dergisinin 18. Cilt, 35. Sayısında yine dopdolu bir içerikle karşınızda olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu sayımızda mimarlık, mimarlık tarihi, mimari tasarım, kent tarihi, mimari tasarımda ekoloji,
sürdürülebilirlik ve enerji, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında yazılmış toplam on iki makale yer
alıyor.
Architecture Taking Shape Between Nature and Culture: The Primitive Hut as a Man-Made Creation başlıklı
makale, mimarlık üzerinden taklit, kopya, benzerlik ve farklılık gibi pek çok kavramı kapsayan mimesis
bağlamında doğa/kültür ikilemini sorunsallaştırmakta, değinilen ifade ve söylemler aracılığıyla mimesisin
yalnızca doğayla ilintili değil, aynı zamanda kültürel bağlamda ortaya çıkan biçim ve geleneklerle mimariyi
etkileyen yapay bir düzen oluşturduğunu savunmaktadır. An Analysis of the Concept of Accessibility in the
Common Areas of Urban Hotels from the Perspective of Wheelchair Users: Three Hotels in Pendik adlı
araştırmada; seçilen engelli dostu üç şehir içi otel binası iç mekânlar (binaların içindeki tüm alanlar)
bağlamında; binanın kullanılabilir alanlarına erişim rotaları, girişlerdeki seviyeler, giriş kapısı genişliği ve
düzeni, koridorların genişliği, merdivenler, platform yükselticileri, asansör boyutları ve kontrolleri başlıkları
altında analiz edilmiştir. Antik Bir Kentin Günümüzdeki İzleri: Perinthos-Heracleia (Marmara Ereğlisi) başlıklı
makale günümüz Marmara Ereğlisi’nde antik Perinthus-Heracleia kentinden bugüne ulaşan muhtemel kentsel
izleri ortaya çıkarmaya ve çağlar boyunca varlığını sürdürebilmiş antik kentsel ögelerin günümüz kent biçimine
nasıl yansıyıp, onu şekillendirdiği anlamaya ve tartışmaya yönelik bir sorgulamadır. 21. yy. Mimari Temsil ve
Tektonik Söylemlerinde Süreç ve İnşanın Temsil Ötesi Rolü başlıklı çalışmada inşa ediminin iki belirleyicisi
olan tektonik ve temsilin süreç anlatıları sayesinde bir arada bulunabildiğini göstermek üzere dijital ve maddi
ortamlarda bağımsız deneyler gerçekleştirilmiş ve bu deneylerde süreç yaklaşımlarını disiplinler-arası bir
biçimle ele alan temsil ötesi teorilerin genel yaklaşımı esas alınmıştır.
Evin Anlam ve Temsiliyetinin Erken Cumhuriyet Dönemi Dergilerinden “Çocuk Haftası” (1943-1964) Dergi
Kapakları Üzerinden Okunması adlı çalışmanın amacı, çocuk dergilerindeki görsel verilerin, yayınlandıkları
dönemin ev imgesini temsil etme, dönüştürme ve üretme potansiyelini anlamak ve sorgulamaktır. Pandemi
Sürecinde İkincil Konut Kalıcı Konut Haline mi Geldi? adlı makalede yazarlar pandemi sürecinde ikincil
konutlarda yaşanan mekânsal ve sosyal değişimin izini sürmektedir. Taş Kömürü Kimliği ve İki Kentin Endüstri
Mirasına Bakışı; Zonguldak ve Essen Üzerine Bir Karşılaştırma başlıklı makale, kentsel kimliği taş kömürü
üzerinden tanımlanan Zonguldak ve Essen kentlerine odaklanarak bu kentlerin kentsel kimliklerinin değişimini
karşılaştırmalı bir biçimde analiz etmektedir. Yeni Nesil Ofis Tasarımlarının İncelenmesi makalesinde
araştırmanın ana konusu; yeni nesil ofis tasarımları ve bu tasarım ölçütlerinin araştırılması, incelenmesi ve
örnekler yönünden irdelenmesidir. Sanat Eserinin Değişen Mekansal Bağlam Üzerinden Yeniden Üretimi:
NATO Genel Merkezi’ndeki Türk Mozaiğinin Eleştirel Bir Okuması adlı makale, bu eserin yolculuğunu
değerlendirirken yeni bir temsil biçimine dönüşüp dönüşmediğini veya aurasını yitirip yitirmediğini anlamaya
çalışacaktır.
Artvin İli Camili Havzası (Macahel) Güncel Konut Tasarımı ve Uygulamasına Ait Yöntem Önerisi makalesinin
çalışma konusu Camili Havzası’ndaki yerleşimlerde, güncel konut üretiminde izlenmesi gereken tasarım ve
yapım yöntemlerinin araştırılması olmuştur. Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Ekolojik Bina ve Enerji
Etkin Binanın Basit Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemi ile Karşılaştırılması adlı çalışma ekolojik bina ile
enerji etkin bina kavram ve ilkelerinin sürdürülebilir mimarlık kavramı ve ilkeleri içerisindeki yerini anlamaya
çalışmak üzerine oluşturulmuştur. Geçmişten Günümüze Endüstriyel Tasarım Eleştirisine Genel Bir Bakış adlı
çalışmada ise var oluş nedeninin insan faydası olduğunu iddia eden endüstriyel tasarım disiplininin, nasıl olup
da kapitalizme hizmet etme yolunda üretim ilişkilerini gizlemek, bireyleri manipüle ederek tüketimi tahrik etmek
ve doğayı tahrip etmek gibi konularda suçlandığı, tasarım tarihindeki gelişmeler ve eleştirel teorideki yankıları
bağlamında tartışılmıştır.
Bu sayımıza katkıda bulunan tüm değerli yazarlarımıza ve Yayın Yürütme Kurulu ekibimize en içten
teşekkürlerimi sunuyor ve yeni sayılarımızda yine birlikte olmayı diliyorum.
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