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ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisinin Aralık 2022 39(2) Sayısını sizlerle paylaşmaktan 
ötürü mutluyuz.  

Derginin bu sayısında; 14 yazar tarafından 9 yazı sunulmaktadır. Bu yazıların beş 
tanesi İngilizce, kalan dört tanesi ise Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu sayıda ayrıca 

“Phoebe Cummings - Mübin Orhon: Ben Aynayım: Gümüş ve Berrak” isimli sergi 
hakkında bir değerlendirme yazısına da yer veriyoruz. 

2022 yılının ikinci yarısında üzücü kayıplar yaşadık. Mimarlık Bölümü öğretim 
üyelerinden değerli Erkin Aytaç Hocamızın zamansız kaybı hepimizi derinden 
etkiledi. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri değerli bir çalışma arkadaşlarını, 
öğrencileri ise eğitime gönül vermiş özverili bir stüdyo hocalarını erken bir yaşta 
kaybettiler. Mimarlık üçüncü sınıf stüdyosuna büyük katkıları olan Erkin Hocamızı 
entelektüel kişiliği ve keyifli sohbetleriyle hatırlayacağız.  

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden emekli değerli hocalarımızdan Murat Balamir 
de malesef bu yaz aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar konut politikası, afet risk yönetimi 
ve sakınım planlaması konularında çalışmalar yapan Murat Hocamız, ülkemizde 
risk yönetimi alanının yasal ve kurumsal yönlerden gelişimine çok önemli katkılar 
yapmıştır. Hocamız, güleryüzü, sanatçı kişiliği ve mükemmelliyetçi yapısıyla 
anılarımızdaki yerini koruyacaktır. 

Ardı ardına yaşadığımız bu kayıpların sonuncusu ise kültürel mirası koruma alanının 
Türkiye’deki duayen isimlerinden Cevat Erder Hocamız oldu. ODTÜ Kültürel 
Mirası Koruma Programının kurucusu olan hocamız, koruma alanında çok sayıda 
uzmanın yetişmesine, önemli yayınların üretilmesine olan katkıları yanı sıra ülkemizi 
uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmiştir. Kendisini saygıyla anıyoruz. 

Bütün yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür 
ederiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılının ODTÜ MFD’ni takip 
eden tüm dostlarımız için güzel günlerle dolu olmasını dileriz.

EDITORIAL

We are happy to present the December 2022 39(2) issue of the METU Journal of the 
Faculty of Architecture.

In the December 2022 issue; 9 articles are presented by 14 authors. Five of these articles 
were prepared in English and the remaining four in Turkish. In this issue, we also 
include a review article on the exhibition titled “Phoebe Cummings - Mübin Orhon: I 
Am the Mirror: Silver and Clear”.

We suffered sad losses in the second half of 2022. The untimely loss of our esteemed 
Professor Erkin Aytaç, a faculty member of the Department of Architecture, has deeply 
affected us all. Faculty members lost a valuable colleague, and students lost a devoted 
studio teacher at an early age. We will remember Professor Aytaç, who made great 
contributions to the third year architecture studio, with his intellectual personality and 
pleasant conversations.

Murat Balamir, one of our retired professors from the Department of City and 
Regional Planning, unfortunately passed away this summer. Professor Murat Balamir, 
an expert on housing policy, disaster risk management and prevention planning has 
made very important contributions to the legal and institutional development of the 
risk management field in our country. He will always be in our memories as an kind,  
artistic and perfectionist person.

Cevat Erder, one of the eminent experts of the cultural heritage conservation area in 
Turkey, was the last loss we experienced. Professor Erder, the founder of the METU 
Cultural Heritage Conservation Program, has successfully represented our country 
on international platforms, in addition to his contributions to training of many 
experts and production of important publications in the field of conservation. We will 
remember him with respect.

We thank all authors for their contributions to academic production. We wish that the 
year 2023, the 100th anniversary of the Turkish Republic will be full of good days for 
all our friends who follow METU JFA.


