EDITORIAL
YAZI KURULU’NDAN
The Journal has lost three distinguished figures of the academy and practice: Teoman
Aktüre (25 April 2009), Fahrettin Tolun (8 May 2009), and Deniz Şengel (1 March 2009)
all passed away, leaving behind them unforgettable impressions of their personalities
and memorable work that will make them remembered.
Two further ranking efforts in the exposure of journals to larger communities bring
the Journal once more to the fore. Design Research Journal Ranking Study, (http://
www.swinburne.edu.au/design/pdf/Design%20Research%20Journal%20Study%20.
pdf) prepared for the Australian Research Council ARC, aims to prepare a journal
ranking for the new “Excellence in Research for Australia”. The Preliminary Report
has mentioned the METU JFA amongst the 173 top journals in the field of design and
design research: the respondents include 63 professors, 7 deans, 5 associate deans, 43
associate professors, 37 assistants professors, 7 readers, 25 research fellows, 30 senior
lecturers, 38 lecturers, and 40 others. A letter from the Editor of the JFA in this issue,
addresses similar problems on the national front. Secondly, JURN.org, an academic
search-engine, indexing 3,002 free e-journals in English in the ‘arts and humanities’,
has included the JFA in its coverage.
In this issue, eight articles are presented by nineteen authors. We would like to thank
all authors; but we should also express our gratitude to our readers and referees for
their efforts in refining the final texts.
With this issue, Professor Murat Balamir leaves the METU JFA, after more than 20
years, leaving behind the 15 issues of the JFA he edited: we wish him and his family
healthy and happy years of retirement. We welcome the new member of the Editorial
Board, Ms Ela Babalık Sutcliffe, a new Associate Professor of the City and regional
Planning Department, promising her years of collective labour and hard work.
ERRATA: In the last issue of the JFA (2008/2), in the Akpınar article (p. 59), the city mentioned in the
reference no: 15, should read Antalya, not Ankara.

Dergimiz, üç değerli dostunu ve yazarını yitirdi: Teoman Aktüre (25 Nisan 2009),
Fahrettin Tolun (8 Mayıs 2009) ve Deniz Şengel (1 Mart 2009) aramızdan ayrılırken,
unutulamayacak yönleriyle kişiliklerini, birikimlerini ve hatırı sayılır çalışma ve
katkılarını arkada, bizlere, anılarımıza bıraktılar.
Dergimiz, uluslararası iki akademik / bilimsel sıralama listesi ile daha aranılırlığını
kanıtlamış oldu. Avustralya Araştırma Konseyi (Australian Research Council ARC)
tarafından hazırlatılan Tasarım Araştırması Dergileri Sıralama Çalışması (Design
Research Journal Ranking Study), Dergi’mizi bir kez daha listelemeye sokarken,
“Avustralya için Araştırma Mükemmeliyeti” (Excellence in Research for Australia)
ölçeğiyle, akademik ve bilimsel çalışmalardaki yerel ve ulusal vurguyu bir kez
daha gündeme taşıyor.: Ön Rapor’a göre tümü de araştırmacı 240 kişiye dağıtılan
sorguda, dergimiz 173 dergi arasında adı anılan bir noktada. Türkiye’deki konuyla
ilgili tartışmanın bir kısmına bu sayıda yeralan yazısıyla değinen Dergi Derleyen’i,
bir yönüyle de tartışmanın yurtiçi ve Türk dili içi etiğine parmak basmış oluyor. Öte
yandan, JURN.org adlı bir akademik İngilizce yayın arama motoru, bütün dünyada
‘sanat ve beşeri bilimler’ alanında taradığı 3,002 ücretsiz ulaşılan e-dergi listesine
Dergimizi de katmış bulunuyor.
Bu sayımıza sekiz değerli yazı ile katkıda bulunan ondokuz yazara ve makaleleri
mükemmelleştirmek için katkılarını esirgemeyen değerli okuyucu üye ve
hakemlerimize teşekkür ederiz.
Bu sayıyla birlikte, ODTÜ MFD için 20 yılı aşkın zamandır görev yapan, 15 sayımızı
derleyen Profesör Murat Balamir hocaya veda ediyor; kendisine ailesiyle birlikte
emeklilik yaşamında mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Yazı Kurulu’muzun yeni
üyesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doçenti Ela Babalık Sutcliffe’e hoş geldin
diyor; kendisine bizimle işbirliği içinde, zor günler dolu yıllar geçireceğine dair söz
veriyoruz.
DÜZELTİ: MFD 2008/2 sayımızda, Akpınar makalesinde (s. 59), 15. dipnot içinde sözü edilen kent Ankara
değil Antalya’dır.

