
EDITORIAL

Starting on January 1, 2013, Ali Cengizkan, who has been the Editor of the Journal 
from 2003 on, and who has been appointed as the new Dean of the METU Faculty 
of Architecture (starting August 9, 2012), leaves the post for the new Editor-Elect, 
Çağatay Keskinok. The Editorial Board elects the new member as Osman Balaban, 
to re-place Ali Uzay Peker, who had resigned earlier in January 2012. We believe 
the Journal will much benefit from this change of tasks. 

The Advance Online Publication; AOP (Gelecek Sayı; GS) application we started with 
the last issue, caught the attention of a wide audience of Scholars and Researchers. 
It aims to enhance the timeliness of the Journal with regard to Authors; however, 
it offers a more vital and current interface on behalf the web-site, initiating more 
readers. The second announcement we made in the last issue is now in effect: 
the ‘digital submission web-site’ http://metujfa.arch.metu.edu.tr  is available now, 
starting from January 2013. Using the Open Journal Systems (OJS) programs, Authors 
will submit manuscripts on-line, while the Editor, Board Members, Reviewers, and 
Referees will be informed instantly; and the program will immediately respond to 
every party, on a double-blind process, with a timely schedule.

Lastly, we are happy to announce the launching of the total digital Archive of the 
METU JFA, at the Journal website address http://jfa.arch.metu.edu.tr, under the 
titles Eski Sayılar/Archive. Every article published from 1977 on is easily accessed 
through the scanned versions of printed copies. The articles of the first 4 issues, ie 
the two volumes of 1975 and 1976, will be available soon. We hope this will much 
support the inquiries of readers, scholars and researchers. The Journal would like 
to express gratitude to Güliz Korkmaz Tirkeş and Ozan Bilge, who initiated the 
process, and we thank Özgür Ürey for his contribution in processing the articles to 
make them suitable on a search engine with keywords.

In this issue, 16 articles are presented by 26 authors.

YAZI KURULU’NDAN

2003 yılından beri ODTÜ MFD Derleyeni olarak görev yapan Ali Cengizkan, 1 Ocak 
2013 tarihi itibariyle Yazı Kurulu üyeliğine geri dönüyor; onun yerine Yazı Kurulu 
tarafından oybirliği ile Çağatay Keskinok getirildi. Öte yandan, Ocak 2012’de Yazı 
Kurulu üyeliğinden Ocak 2012’de ayrılan Ali Uzay Peker yerine de Aralık 2012’de 
Osman Balaban seçildi. Dergi’nin bu olağan görev değişiminden güçlenmiş olarak 
çıktığını düşünüyoruz.

Geçen sayımızda duyurduğumuz ve hemen uygulamaya koyduğumuz Gelecek 
Sayı (GS /Advance Online Publication; AOP) uygulaması, ilgi topladı: hem işlemi 
bitmiş yazıları basılı kopya için bekletmemek, hem de web sayfamızı daha hızlı 
işleyen güncel bir sayfa haline getirmek amacımızdı. Yine geçen sayımızda 
duyurduğumuz ‘sayısal başvuru web sayfamız’ da http://metujfa.arch.metu.edu.
tr  adresinde Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe girdi. Open Journal Systems (OJS) 
dizgesi çerçevesinde Yazarlar başvurularını bu adresimizden sayısal ortamda 
yapabilecekler; tüm Ön Değerlendirme, Kapalı Hakemlik ve Sonuç Kararı 
değerlendirmeleri, Yazarlar’a, Hakemler’e, Derleyen’e, Yazı Kurulu Üyeleri’ne geri 
dönüşler de, bu sayfa üzerinden anında yapılabilecek. 

Bu sayıda okurlarımıza ve araştırmacılara duyurmaktan sevinç duyduğumuz bir 
yeni uygulamamız da Dergi Sayısal Arşivi’nin tamamlanması: Şimdilik 1975 ve 
1976 tarihli dört sayımız dışarıda kalmak üzere, artık bütün sayılarımızın yazılarına 
http://jfa.arch.metu.edu.tr adresinde Eski Sayılar/Archive başlığından sayısal olarak 
ulaşılabilmektedir. Güliz Korkmaz Tirkeş ve Ozan Bilge arkadaşlarımızın üstün 
gayretleriyle gerçekleşen bu uygulamayı, Özgür Ürey’in de katkısıyla birleştirince, 
şu ortaya çıktı: 1975’te yayınlanmaya başlayan ODTÜ MFD’nin bütün sayılarının 
bütün yazıları, sayı temelinde, anahtar sözcüklerle taranabilmekte. ODTÜ MFD 
katkıda bulunan üç arkadaşımıza da teşekkürlerini sunar.

Dergi’nin bu sayısında 16 makale, 26 yazar tarafından sunulmuş oluyor.


