EDITORIAL
YAZI KURULUNDAN
We are happy to publish the METU Journal of Architecture again, after a long
interval since its Spring 1986 issue (volume 7, number 2). Our pleasure is shadowed
however, by the sad and untimely death of a Faculty member, our learned teacher
and dear friend Fatih Veysoğlu. We dedicate this issue to his memory.
The Journal has been produced for the first time, solely with means available
at the Faculty. Beyond the usual responsibilities of evaluating manuscripts and
editing, this has necessitated the direct involvement of the Editorial Board in the
supervision of typesetting and printing, as well as design and proof reading. The
regular bi-annual publication of the Journal is to a large extent subject to the
expansion and more efficient organisation of these resources.
Priority was given to revision of the Guide for Contributors by the new Editorial
Board formed early this year. The articles appearing in this issue were acepted
by the previous Board. Special emphasis is given in the new Guide, to the role
of referees in the evaluation of submissions.
Revisions in the Guide follow contemporary trends in scientific and scholarly
writing. We believe that the Guide will facilitate writing and provide a uniformity
of format for purposes not necessarily confined to that of the Journal. We
anticipate that students will also find the Guide useful in differentiating their
own ideas from those of other authors, in proper acknowledgement of sources
and developing good writing skills.
We hope that the Guide will inspire further contributions to the Journal.
The Editorial Board

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi'ni Bahar 1986 sayısından (Cilt 7, Sayı 2) sonra,
uzunca bir aralıkla da olsa, yeniden çıkarabilmiş olmaktan mutluyuz. Ancak,
mutluluğumuza gölge düşüren bir neden var. önceki sayıda olduğu gibi, üzücü
bir raslantı ile bu sayıyı da Fakültemiz değerli öğretim üyelerinden birisine, bilge
hocamız, sevgili arkadaşımız, akıl- danışmanımız Fatih Veysoğlu'nun anısına
sunmaktayız.
Dergi ilk kez bu sayısında tümüyle Fakülte olanaklarıyla üretilmiş bulunuyor.
İçerikle ilgili değerlendirmeler ötesinde bu süreç, dizgi ve baskı işlerinin denetimi
ile düzeltme ve tasarım işlerinin doğrudan Yazı Kurulunca üstlenilmesini
gerektirmiştir. Dergi'nin yılda iki kez düzenli olarak çıkarılabilmesi, büyük ölçüde
Fakülte olanaklarının daha etkin biçimlerde Örgütlenmesine bağlı görülmektedir.
Bu yılın başlannda göreve gelen yeni Yazı Kurulu, öncelikle Dergi Yazı Kılavuzu'nu
gereksinmeler doğrultusunda yeniden düzenlemiştir. Bu sayıda çıkan yazılar için,
önceki Kurul kararları gözetilmiştir. Yeni kılavuz'da, eleştirmenlerin işlevlerine
özel bir yer verilmektedir.
Yeni Kılavuz'da belirtilen kuralların bilimsel yazı yazma yöntemlerindeki güncel
eğilim ve anlayışları izlemesine özen gösterilmiştir. Okurlarımızın tümüne
sunabilmek amacıyla Kılavuz'a bu sayıda yer vermiş bulunuyoruz. Kılavuz'un
yazı yazma kolaylıkları ve biçimsel tutarlılık getirebileceğine, çok amaçla
başvurulacak bir el kitabı olacağına inanıyoruz, öğrencilerimiz de, kendilerine
ve başkalalarına ait düşünceleri ayrıştırmada, kullandıkları kaynaklara göndermeler
yapmada ve yazı yazma alışkanlıkları geliştirmede Kılavuz'dan yararlanacaklardır.
Kılavuz'un Dergi'ye yazılar iletilmesinde özendirici olması umuduyla.
Fakülte Yazı Kurulu

