
YAZI KURULU’NDAN

H. Çağatay Keskinok, 1 Ocak 2013 tarihinde Ali Cengizkan’dan devraldığı ODTÜ 
MFD Derleyenliği görevini, üç yıl boyunca başarıyla yürütmüş ve 1 Ocak 2016 tarihi 
itibariyle Yazı Kurulu üyeliğine geri dönmüştür. Yazı Kurulu, Osman Balaban’ı 
oybirliği ile ODTÜ MFD’nin yeni derleyeni olarak seçmiştir. H. Çağatay Keskinok’a üç 
yıl boyunca büyük özveri ve titizlikle yürüttüğü çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz, 
Osman Balaban’a ise yeni görevinde başarılar dileriz. 

Yazı Kurulu, geçtiğimiz dönemde aldığı kararlarla derginin işleyişinde bazı yeniliklere 
gitmiştir. Bu sayıdan başlamak üzere, basılmak üzere kabul edilen yazılar, Türkçe ve 
İngilizce özetleri ile yayınlanacaklar. 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2016 yılının ilk yarısını maalesef iki önemli kayıp ile geride 
bırakıyor. 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde uzun yıllar görev yapan Gülden Berkman, 
Mayıs ayında aramızdan ayrıldı. Lisans derecesini İktisat Bölümü’nden almış olan 
Gülden Berkman, planlama öğrencilerine iktisat ve istatistik dersleri vermiş, sağlık 
hizmetlerinin yer seçimi ve coğrafyası üzerine araştırmalar yapmıştır. Gülden 
Berkman’ı yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ve nezaketi ile hatırlayacağız.

1960’lar boyunca ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan, 
sonrasında İzmir’e taşınan ve orada Ege Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü ile Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü’nün kuruculuğunu üstlenen Rauf Beyru, Şubat ayında 
aramızdan ayrıldı. ODTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanlığı görevlerinde de bulunan Rauf Beyru, pek çok yarışmada ödül 
almış ve İzmir kenti üzerinde çok sayıda araştırma yapmıştır. Sadece akademik 
ortama değil, meslek ortamına da çok değerli katkıları olan Rauf Beyru’ya her zaman 
şükran duyacağız.

Derginin bu sayısında; 17 yazar tarafından 10 yazı sunulmaktadır. Bütün yazarlara 
akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Davetimizi 
kırmayıp anma yazılarını hazırlayan yazarlara da ayrıca minnettarız. 

EDITORIAL

H. Çağatay Keskinok, who successfully served as the Editor-in-Chief of METU JFA 
following Ali Cengizkan from January 2013 to January 2016, has been contributing to 
the Journal as a member of the Editorial Board since January 1, 2016. Editorial Board 
of METU JFA has elected Osman Balaban as the new Editor-in-Chief of the Journal for 
the period of 2016-2019. We appreciate H. Çağatay Keskinok for his hard work during 
the past three years and wish Osman Balaban a successful journey as the new editor. 

Based on the recent decisions made by the Editorial Board, some new principles have 
been put in place starting from this issue. From now on, accepted papers will be 
published with abstracts both in English and Turkish. 

In the first half of 2016, we are saddened to hear the loss of two former members of 
METU Faculty of Architecture.

Gülden Berkman, who was a faculty of City and Regional Planning Department for 
long years, passed away on May 2016. With a background on economics, Gülden 
Berkman taught economics and statistics courses to urban planning students and 
also conducted research on geography and location of urban health services. We will 
always remember Gülden Berkman with her smile and kindness.   

Rauf Beyru, who was a member of the Faculty of Architecture during the 1960s, 
passed away on February 2016. Rauf Beyru served as the Chair of City and Regional 
Planning Department and the Dean of METU Faculty of Architecture, and awarded 
several prizes in various professional competitions. He also conducted research on 
urbanization history of Izmir, where he spent the rest of his academic and professional 
carrier after 1987. We always appreciate Rauf Beyru for his academic and professional 
contributions to the fields of architecture and city planning.   

In this issue, we present 10 papers authored by 17 people. We are grateful to all the 
authors for their contributions to the body of academic knowledge. We also appreciate 
the authors, who kindly accepted our invitation to write the obituary. 


