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Yazım Kuralları 

 

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından yılda bir kez 

yayınlanır. 2022 yılı sayımız için 9 Ağustos 2022 tarihine kadar yazı gönderebilirsiniz. 

 

TOL, mimarlık kültürü ile ilgilenen herkesin, ürün, süreç, üretim, eğitim, güzel sanatlar ve 

diğer disiplinlerle mimarlık ilişkisi üzerine söz söyleyebildiği, mekânın kentsel ölçekten 

nesneye kadar deneyimiyle tartışıldığı bir mimarlık kültürü dergisidir. Her sayıda Büyüteç 

ve Mimarlık ve… olarak iki dosya hazırlanmaktadır. TOL Mimarlık Kültürü Dergisi ayrıca, 

güncel konular, kent ve kentsel yaşam üzerine eleştiriler için Serbest Kürsü başta olmak 

üzere, mimarlık kültürü ile ilgili her disiplinden katılıma açık Kuram, Köprü, Sanat, Tasarım, 

Değerlendirme, Kent ve Kültürü ve 1/Yapı başlıklı bölümleri de içermektedir. Serbest 

Kürsü için en fazla 1000 kelimelik, diğer bölümler için en az 1800 en fazla 5400 kelimelik 

yazılarınızı dergi.tol@gmail.com adresine dijital olarak ya da posta ile ulaştırabilirsiniz. 

 

Yazılarınıza 150 kelimelik bir özet eklemeniz gerekmektedir. Metin içinde sadece son 

not kullanabilirsiniz. Son notlar otomatik numaralandırma yerine, parantez içinde -(1), 

(2) şeklinde numaralandırılmalıdır. İçerikle ilgili görsel malzeme, metin içinde (resim1) ya 

da (tablo1) biçiminde belirtilmeli ve her bir görsel için ayrı ayrı resim/tablo/çizim altı 

yazıları oluşturulmalıdır. Yazılarınızın içeriğine uygun fotoğraf, dia, renkli baskı ya da 

çizim gibi görsel malzemeler, kısa kenarı en az 15 cm olacak şekilde 300 dpi 

çözünürlükte taranmış olmalıdır. TIFF ya da JPEG formattaki görsel malzemelerinizi dijital 

olarak ulaştırabilirsiniz. Görsel malzemelerin alındığı kaynağı ya da kişiyi belirtmeniz 

gerekmektedir. Yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar soyadı, tarih- (Soyisim, Yıl)- 

belirtilerek yazılmalıdır. 

 

Kaynakça listesi metin sonunda Kaynaklar alt başlığında yazar soyadına göre alfabetik 

olarak sıralama yapılarak belirtilmelidir. Kaynakça gösterimi ise APA (7) kurallarına göre 

yapılmalıdır.  

 

Önemli Tarihler: 

• 9 Ağustos 2022 – Salı: Makalelerin (Tam Metin) teslimi 

• 15 Ağustos 2022 – Pazartesi: Makale Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 

• 15 Ağustos 2022 – 29 Ağustos 2022: Makale 1.Revizyon Tarih Aralığı 
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