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With sorrow we announce the loss of Professor Rüştü Yüce (18.7.1939-
26.9.1996), our ex-Dean (14.10.1985 - 30.12.1993), engineer, dedicated educator, 
efficient researcher, administrator of immense energy and patience, organizer of 
professional and social networks, respected social figure, much admired former 
national basketball-star and learned sports advisor, the undeclared social-worker 
at the service of all walks of life and echelons of society, a man of many talents 
unsparingly offered for the common good; he led a life with gusto and unsurpas
sable achievements. His inhesitant support and productive concern for publica
tions have been the latent force in the recovery of the Journal. We dedicate this 
issue to his memory with respect and gratitude. 

An international group of Advisors for JFA is in the process of being formed, 
with the kind approval of many of the colleagues and friends of the Journal. 
Earlier names in the list are Süha Özkan (Switzerland), Michel Conan (France), 
Patsy Healey (England), Charles Polonyi (Hungary). The list tends to extend to 
almost all corners of the global community of the Journal's affiliation. 

Mühendis, özverili eğitimci, üretken araştırmacı, sonsuz enerji ve sabır sahibi 
yönetici, meslek çevreleri ve sosyal yaşam örgütleyicisi, saygın toplum adamı, 
yıldız milli basketçi, toplumun her kesimi ve kişisine erişen sosyal hizmet işçisi, 
esirgenmeden ortak yararlara adanmış yetenekler küpü, Mimarlık Fakültesi 
Dekanı (14.10.1985 - 30.12.1993), Profesör Rüştü Yüce (18.7.1939-26.9.1996), 
inceliklerle ve kimselerin erişemeyeceği başarılarla yaşadı; onu kaybetmekten 
derin üzüntü duymaktayız. Yayın üretimine tereddütsüz desteği ve yapıcı ilgisi, 
Dergi'nin yeniden yaşam kazanmasında büyük katkı sağladı. Bu sayıyı kendisine 
adarken saygı ve minnetle anıyoruz. 

MFD için uluslararası bir Danışmanlar grubu oluşma sürecindedir. Yapılan 
yazışma ve görüşmelerde bu güne kadar görev kabul etme nezaketi gösterenler 
arasında Süha Özkan (İsviçre), Michel Conan (Fransa), Patsy Healey (İngiltere), 
Charles Polonyi (Macaristan) bulunmaktadır. Bu liste, Dergi'nin ilgi alanındaki 
küresel topluluğun hemen her köşesine genişleme eğilimi gösteriyor. 




