YAZI KURULU’NDAN
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisinin Aralık 2021 38(2) Sayısını sizlerle
paylaşmaktan ötürü mutluyuz. COVID-19 Salgını devam ediyor ve bu sayı, salgın
devam ederken çıkan dördüncü sayımız. En kısa süre içinde hayatın normal akışına
dönmesini umuyor ve içinde bulunduğumuz zorlu koşullar altında dergimizin bu
sayısına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.
ODTÜ MFD’nin bu sayısında; 14 yazar tarafından 10 yazı sunulmaktadır. Bu
yazıların 3 tanesi İngilizce, kalan 7 tanesi ise Türkçe olarak hazırlanmıştır.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi olarak 2021 yılında önemli kayıplar yaşadık. Fakültemiz
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyelerinden değerli Hocamız Önder
Şenyapılı ve Mimarlık Bölümü eski öğretim üyelerinden değerli Hocamız Arda
Düzgüneş aramızdan ayrıldılar. Her iki hocamızın da Fakültemize çok önemli
katkı ve hizmetleri olmuştur. Kendilerini sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu
sayıda, Önder Şenyapılı ve Arda Düzgüneş Hocalarımızın değerli anısına ithafen
hazırladığımız Anma Bölümlerini 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 second issue of METU JFA in 2021. COVID-19
Pandemic is still continuing and this is our fourth issue published during the
pandemic. We hope to go back to our normal lives as soon as possible. Our
colleagues who contributed to the preparation of this issue in these hard times are
gratefully acknowledged.
In the December 2021 38(2) Issue of the METU Journal of the Faculty of Architecture,
there are 10 articles authored by 14 people. Three of the articles are in English and
the remaining 7 articles are in Turkish.
METU Faculty of Architecture suffered great losses in 2021 with the passing of
Önder Şenyapılı, faculty member of Industrial Design and Arda Düzgüneş former
member of the Department of Architecture. We will always remember Professors
Şenyapılı and Düzgüneş with their excellent service and great contributions to the
METU Faculty of Architecture. In this issue, we are sharing with you the Obituaries
we prepared in memory of Önder Şenyapılı and Arda Düzgüneş.
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.

