
YAZI KURULU’NDAN

Dergimize yönelik ilginin artması, yayınladığımız sayıların içeriğini 
zenginleştirmemize ve yazıları çeşitlendirmemize olanak vermektedir. Bu süreçte 
bize destek olan hakemlerimizin dergimizin gelişimine olan katkısı yadsınamaz. 
Gerek yazıları ile dergimizi zenginleştiren yazarlara gerek gönüllü katkılarını 
esirgemeyen ve dergimizin kalitesinin yükselmesinde emeği olan hakemlere çok 
teşekkür ederiz.  

Dergide; 22 yazar tarafından 12 yazı sunulmaktadır. Bu yazıların 5 tanesi 
Türkçe, kalan 7 tanesi ise İngilizce olarak hazırlanmıştır. Makalelerin yanı sıra 
Hırvatistan’da Osmanlı mimarlık mirasına ilişkin önemli bir kitabın kısa eleştirisi 
de bu sayıda yer almaktadır. Ayrıca Fakültemiz üyeleri tarafından hazırlanan 
ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını olarak basılan 7 adet kitaba ilişkin tanıtım 
yazılarını da bulabilirsiniz. Bu sayıda ayrıca, ODTÜ Yerleşkesi ve Mimarlık 
Fakültesi Binası hakkında düzenlenmiş bir serginin tanıtım yazısına da yer 
veriyoruz. Son olarak, bu Haziran sayımızın kapak görseli için çok güzel bir 
İstanbul haritasından yararlandığımızı da belirtmek isteriz. 

Tüm yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür 
ederiz. 

EDITORIAL

The growing interest in our journal helps us enrich the scope of our issues and 
diversify the articles we publish. The generous support provided by our authors 
and reviewers is highly crucial for improving the quality of our journal. The 
Editorial Board of METU JFA is grateful to the authors and reviewers for their great 
support and contribution.  

The first issue of 2019 includes 12 papers authored by 22 people. 5 of the papers are 
in Turkish and the rest have been prepared in English. Furthermore, a short review 
of an important book on Ottoman architectural heritage in Croatia is included in 
this issue. You can also find commentaries on the 7 publications prepared by the 
members of the METU Faculty of Architecture and published by the METU Faculty 
of Architecture Press. We are also happy to present an introductory note about an 
exhibition on METU Campus and the Building of the Faculty of Architecture in this 
issue. Finally, we would like to note that the cover image of this June issue is based 
on a very beautiful Istanbul map. 

We are grateful to the authors for their contributions to the body of academic 
knowledge.


