YAZI KURULU’NDAN
Yeni yazı başvurularının yüksek düzeyde olması nedeniyle, hakemlerden 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’de basılacak
yazıların titizlikte seçilmesi ve özenle yayına hazırlanması, Yazı Kurulumuzun
sorumluluklarından birisidir.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2017 yılının ikinci yarısında önemli bir kayıp yaşamıştır.
Fakültemiz Mimarlık Bölümü mezunu olan ve tasarım alanında uluslararası
düzeyde saygıdeğer bir akademik ve profesyonel kariyer sahibi Prof. Dr. Necdet
Teymur hocamızı kaybettik. Necdet Hocamız, Londra’da uzun yıllar çalıştıktan
sonra 1995 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katılmış ve
1997-2000 yılları arasında Fakülte Dekanlığı görevini yürütmüştür. Tasarım kuramı
ve araştırmaları üzerine önemli bir düşünür olan Necdet Hocamızı, üretkenliği ve
güler yüzü ile hatırlayacağız.
Derginin bu sayısında; 25 yazar tarafından 11 yazı sunulmaktadır. Bu sayıda
ayrıca, Zeynep Kezer tarafından yazılan “Building Modern Turkey” isimli kitabın
eleştirisine yer veriyoruz. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını olarak basılan iki kitaba
ilişkin tanıtım yazılarını da bu sayımızda okuyabilirsiniz.
Bütün yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür
ederiz. Davetimizi kırmayıp anma ve kitap eleştirisi yazılarını hazırlayan yazarlara
da ayrıca minnettarız.
EDITORIAL
Due to high number of new submissions, papers that receive structural and
substantial comments from reviewers are unfortunately rejected. We know how
disappointing this is for all authors. However, one of the main responsibilities of
the Editorial Board is to be careful and meticulous in selection and production
of the papers that will be included in issues of the METU JFA, which is an
international peer-reviewed journal.
In the second half of the 2017, we are saddened to hear the loss of Professor Necdet
Teymur, who had an internationally acknowledged academic career on design
theory after his undergraduate education in architecture at METU. Necdet Hoca
joined to the METU Department of Architecture as a full time faculty member
in 1995 following years of professional experience in London. He served as the
Dean of the METU Faculty of Architecture between 1997 and 2000. We will always
remember Necdet Teymur, an important academic and intellectual of design theory
and research, with his contribution to the field and also to METU.
In this issue, we present 11 papers authored by 25 people in addition to the review
of the book titled “Building Modern Turkey” written by Zeynep Kezer. You can
also find introductions of two publications released by the METU Faculty of
Architecture Press in this issue.
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 the book review.

