YAZI KURULU’NDAN
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi’ne yönelik ilginin artması ile birlikte her yıl
yaklaşık 200 yeni yazı başvurusu almaktayız. Her zaman belirttiğimiz gibi, böylesi
bir yazı yoğunluğunu yönetebilmekte, bize destek olan hakemlerimizin katkısı
yadsınamaz. Gerek yazıları ile dergimizi zenginleştiren yazarlara gerek gönüllü
katkılarını esirgemeyen ve dergimizin kalitesinin yükselmesinde emeği olan
hakemlere çok teşekkür ederiz.
2018 yılının ilk yarısında ODTÜ Mimarlık Fakültesi önemli bir kayıp yaşamıştır.
Fakültemiz Mimarlık Bölümü emekli öğretim üyelerinden İnci Aslanoğlu Hocamızı
kaybettik. Mimarlık tarihi alanının Türkiye’deki öncü isimlerinden olan İnci Hoca,
ODTÜ Mimarlık Tarihi Programı’nın kurucularındandır. Hocamızın, ilk basımı
1980 yılında yapılan “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, 1923-1938” isimli
kitabı, bugün halen alanın en önemli kaynaklarından biridir. Bu sayımızda yer alan
anma bölümünde, hocamıza ait çizim ve eskiz örneklerine de yer verdik. Akademik
ve bilimsel çalışmaları yanı sıra, nazik ve zarif kişiliğiyle de hafızalarımızda yer
etmiş olan İnci Hocamız, Fakültemizin genç nesillerine ilham kaynağı olmaya
devam edecektir.
Bu sayımızda; 18 yazara ait 11 yazı yanı sıra Fakülte yayını olarak basılan altı
adet kitaba ilişkin tanıtım yazılarına da yer veriyoruz. Bütün yazarlarımıza ve
davetimizi kırmayıp anma yazılarını hazırlayan meslektaşlarımıza teşekkürü borç
biliriz.
EDITORIAL
The interest in METU Journal of the Faculty of Architecture is increasing. We
receive around 200 new submissions every year. Managing such a high volume
of submissions is only possible with the generous support of our reviewers. The
Editorial Board of METU JFA is grateful to the authors and reviewers for their
contributions to improving the quality of our journal.
In the first half of 2018, METU Faculty of Architecture has faced a great loss. İnci
Aslanoğlu, a former member of the Department of Architecture passed away.
İnci hoca, a leading member of architectural history in Turkey was one of the
founders of the METU History of Architecture Programme. Her book titled “Erken
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938”, which was first published in 1980 is
still one of the most important and inspiring references of the field. In the obituary
section of this issue, we are happy to present a sample of hand drawings and
sketches by İnci Aslanoğlu. İnci Hoca will continue to be an inspiration for young
generations of METU Faculty of Architecture, not only with her academic and
scientific accomplishments but also with her kind and elegant manners.
In this issue, we are excited to present 11 papers by 18 authors along with
introductions of six publications released by the METU Faculty of Architecture
Press. We would like to thank to all authors for their contributions to the body of
academic knowledge and to our colleagues who have kindly contributed to the
obituary section.

