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study discussed in the article in the extended summary; clearly articulating the goals to be achieved in the study; a brief
description of the method used to achieve the set goals; It is expected that the data obtained and the results reached will
be briefly discussed and the results of the study are clearly stated.)

• Başvurulan makale, daha önce yayınlanmamış veya daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Şayet
makalenin daha önce bildiri olarak sunulmuş olma durumu varsa, buna dair ek açıklamalarınızı editöre notlar
kısmında belirtiniz. Lisansüstü tezlerinden üretilmiş makaleler için tez yürütücüsün bilgilerini (iletişim, kurum vs.)
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(telif hakkı) anlaşmalarının ve ulusal telif hakkı ve basın yasalarının Dergi’de uygulandığının yazarlarca da bilinmesi
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Editörden

Değerli okuyucularımız,
Tasarım+Kuram Dergisinin 18. Cilt, 36. 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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