YAZI KURULU’NDAN
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisinin Haziran 2021 38(1) Sayısını sizlerle
paylaşmaktan ötürü mutluyuz. Bu sayı, COVID-19 Salgını devam ederken çıkan
üçüncü sayımız oluyor. Yıl sonundaki ikinci sayımızı hazırlarken hayatın normal
akışına dönmüş olacağını umuyoruz. Pandeminin yol açtığı zorlu koşullar altında
dergimizin bu sayısına katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
ODTÜ MFD’nin bu sayısında; 14 yazar tarafından 10 yazı sunulmaktadır. Bu
yazıların 3 tanesi Türkçe, kalan 7 tanesi ise İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bu
sayımızda ayrıca, “Site Matters: Strategies for Uncertainty through Planning and
Design” başlıklı kitabın eleştirisine de yer veriyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak 27 Aralık 2020 günü çok önemli bir
kayıp yaşadık. 2008-2016 yılları arasında Üniversitemizin Rektörlüğünü yapan,
Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarından değerli Hocamız Prof.
Dr. Ahmet Acar aramızdan ayrıldı. Ahmet Hocamız, kuruluş yıllarında öğrenci
olarak katıldığı ODTÜ’ye uzun yıllar boyunca öğretim üyesi ve çeşitli kademelerde
yönetici olarak hizmet etmiştir. Üniversitemizin ve Fakültemizin gelişimine, ODTÜ
Kampusunun mekânsal ve mimari niteliklerinin korunup geliştirilmesine çok
büyük katkılar yapmış olan Ahmet Acar Hocamızı, saygı ve minnetle anıyoruz.
Bu sayıda, Prof. Dr. Ahmet Acar Hocamızın değerli anısına ithafen hazırladığımız
Anma Bölümünü de sizlerle paylaşıyoruz.
Bütün yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür
ederiz. ODTÜ MFD’ni takip eden tüm dostlarımızla sağlıklı günlerde tekrar bir
araya gelmeyi umuyoruz.
EDITORIAL
We are happy to present the first issue of METU JFA in 2021. This is the third issue
of the journal that we prepared and released during the COVID-19 Pandemic. We
hope to go back to our normal lives by the time we are preparing the second issue
of 2021. We are grateful to our colleagues who contributed to the preparation of this
issue during the hard times of the pandemic.
In the June 2021 38(1) Issue of the METU Journal of the Faculty of Architecture,
there are 10 articles authored by 14 people. Three of the articles are in Turkish and
the remaining 7 articles are in English. More to that, we present the review of the
book titled “Site Matters: Strategies for Uncertainty through Planning and Design”
in this issue.
The Middle East Technical University suffered a great loss on 27 December 2021,
with the passing of Professor Ahmet Acar, the Rector of the University in the
period of 2008 and 2016, and a graduate of the METU Faculty of Architecture.
Professor Acar joined the Department of City and Regional Planning at METU
as an undergraduate student in the early years of the University and served as a
faculty member and an academic leader at METU for long years. We will always
remember Professor Ahmet Acar with his great contributions to the Middle East
Technical University and the METU Faculty of Architecture as well as his efforts
for preservation and improvement of the spatial and architectural features of the
METU Campus. In this issue, we are sharing with you the Obituary we prepared in
memory of Professor Ahmet Acar.
We are grateful to all the authors for their contributions to the body of academic
knowledge and hope to see all our colleagues, who are following the METU JFA, in
better days ahead.

