YAZI KURULU’NDAN
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi’ne yönelik ilgi artarak devam ediyor. Dergiye
her yıl 250 civarında yeni başvuru yapılmaktadır. Böylesi bir başvuru yoğunluğun
altından kalkabilmek için çok sayıda hakemden yardım almamız gerekiyor. ODTÜ
MFD’ne yoğun ilgi gösteren yazarlara ve dergi için gönüllü katkılarını esirgemeyen
hakemlerimize çok teşekkür ederiz.
Yeni yazı başvurularının sayıca fazla olması nedeniyle, hakemlerden ağırlıklı olarak
kapsamlı ve yapısal eleştiriler alan yazıları geri çevirmek durumunda kalıyoruz.
Bunun, yazarlar nezdinde bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmakta olduğunun
farkındayız. Öte yandan, uluslararası hakemli bir dergi olan ODTÜ MFD’nde
basılmak üzere kabul edilecek yazıların titizlikte seçilmesi ve özenle yayına
hazırlanması, Yazı Kurulu’muzun en temel sorumluluğudur.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2016 yılının ikinci yarısında önemli bir kayıp yaşamıştır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan ve ardından
peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında saygıdeğer bir akademik ve
profesyonel kariyer sahibi olan Dr. Turgay Ateş’i kaybettik. Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Turgay
Hoca’mızı, nezaketi ve vatanseverliği ile hatırlayacağız.
Dergi’nin bu sayısında; 16 yazar tarafından 11 yazı sunulmaktadır. Ayrıca ODTÜ
Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen iki adet sergi ile fakülte yayını olarak basılan
üç adet kitaba ilişkin tanıtım yazılarına da bu sayıda yer veriyoruz. Bütün yazarlara
akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Davetimizi
kırmayıp anma ve sergi yazılarını hazırlayan yazarlara da ayrıca minnettarız.
EDITORIAL
The interest in METU Journal of the Faculty of Architecture is growing. We
receive around 250 new submissions every year. Dealing with such high volume
of submissions requires the support from many reviewers. The Editorial Board
of METU JFA is grateful to the authors and reviewers for their interest and kind
support.
Due to the ever-increasing number of new submissions, papers that mostly receive
structural and substantial comments from reviewers are unfortunately rejected. We
know how disappointing this is for all authors. However, the main responsibility
of the Editorial Board is to be careful and meticulous in selection and production
of the papers that will be accepted for publication in METU JFA as an international
peer-reviewed journal.
In the second half of 2016, we are saddened to hear the loss of Dr. Turgay Ateş, who
had a respectable academic and professional career on landscape architecture and
urban design following his undergraduate education in city and regional planning
at METU. Dr. Ateş was a part-time studio instructor in City and Regional Planning
Department of the METU Faculty of Architecture. We will always remember him
with his kindness, and his love and passion for his country.
In this issue, we present 11 papers authored by 16 people in addition to the
commentaries on the two exhibitions and the three publications performed by the
members of the METU Faculty of Architecture. We are grateful to all the authors for
their contributions to the body of academic knowledge as well as to our colleagues,
who kindly accepted our invitation to write the obituary and exhibitions sections.

