
EDITORIAL 
YAZI KURULUNDAN 

We dedicate this issue to our beloved friend Eşber. 

Recent acquisitions of an electrostatic master-producer and a desk-top publish
ing system will immensely contribute to our processes of appearing and we hope 
to catch-up with the JFA issues. Gone are the days (and nights) at the light-table, 
slaving away with glue and tweezers for months on end. A few points need to be 
updated in our 'Manual*: 

Submissions on 5.5 and 3.5 inch (DOS) diskettes will receive priority in con
sideration for publication. 

Although the formats remain unchanged, it will be helpful to keep the 'text*, 
'footnotes', 'references' etc. in separate 'files'. 

Visual documents (drawings and photographs) will be submitted in the original 
as before. 

Further developments of linking JFA to the Faculty computer network and 
thereby to the METU and international networks lie ahead toward the end of 
1991. Hence more of the contributions are expected to be sent through the data 
communication systems rather than the conventional media. 

Bu sayımızı sevgili Eşber'e adıyoruz. 

Geçtiğimiz aylar içinde, Mimarlık Fakültesi'nde sağlanan yeni donanım nede
niyle MFD'nin yayınlanma gecikmelerini kısa sürede giderme olanağına 
kavuşmuş bulunuyoruz. Basım işliğine alınan elektrostatik kalıp çekim sistemin
den sonra dizgi işlemleri de artık elektronik ortamda yürütülebilmektedir. 
Geçmişte olduğu gibi, her sayı için ışıklı masa üstünde elde cımbız üç ay uğraş 
vermemiz gerekmiyor. Bu durumda Yazı Kılavuzu'muza eklenmesi gereken bir 
iki nokta var: 

Yazıların bilgisayar disketlerinde (5,5 ya da 3,5 'inch'İik, DOS formatmda) 
iletilmesi öncelik kazandırıcı bir etkendir. 

Yazı düzeninin, Kilavuz'da belirtilenlerden farklı olması gerekmiyor; ancak 
'metin', 'notlar', 'kaynaklar' vb. bölümleri ayrı 'dosyalarda' bulundurmakta yarar 
var. 

Görsel belgelerin (çizim, fotoğraf, vb.) ise, eskiden olduğu gibi özgün kopya
larının doğrudan iletilmesi gerekmektedir. 

MFD'nin 1991 sonlarında, Fakülte içi bilgisayar ağı yoluyla Üniversite'ye, gide
rek ulusal ve uluslararası ağlara erişim kapıları da açılmak üzere. Dolayısıyla 
yakın gelecekte gönderilecek yazıların çoğunun, doğrudan veri iletişim yoluyla 
elimize geçmesi olası görünüyor. 


