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Ebru Türkdamar Diktaﬂ
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ÜSTTE 'IK'I+'I Mimarl›k Ofisi giriﬂi

bru Türkdamar Diktaﬂ - 'IK'I+'I
Tasar›m Grubu’nun bir araya
geliﬂinden baﬂlayal›m
isterseniz… Nas›l bir araya geldiniz ve
mimarl›k büronuzu nas›l kurdunuz?
Ferhat Hacıalibeyo¤lu - Yeﬂilyurt Spor
Kompleksi Proje Yar›ﬂmas›’na ve UIA
2005 ‹stanbul Kongre Vadisi Tasar›m
Yar›ﬂmas›’na Burak Alt›n›ﬂ›k, Deniz ve
ben birlikte kat›lm›ﬂt›k. O dönemde
Orhan’la ben ayn› evde kal›yorduk ama
Orhan’›n farkl› bir iﬂ yaﬂant›s› ve
temposu söz konusu idi. Daha sonra
Deniz’in de bizim yan›m›za taﬂ›nmas›n›n
ard›ndan üçümüz birlikte çal›ﬂmaya
baﬂlad›k.
Deniz Dokgöz - Üçümüz ayn› evi
paylaﬂ›rken Tepebaﬂ› Belediyesi için
aç›lan yar›ﬂman›n ﬂartnamesini alm›ﬂ
ama kat›lamam›ﬂt›k. Konsantre
olamad›¤›m›z için zamanla “baﬂka bir
mekan olsa bizi disipline eder mi?” diye
düﬂünmeye baﬂlad›k. Orhan da çal›ﬂt›¤›
iﬂten ve koﬂullar›ndan pek memnun
de¤ildi. Bu mekan›n do¤uﬂu böyle oldu.
E.T.D. - Yar›ﬂmalara kat›lmay› bir iﬂ
alma yöntemi olarak görüyor
musunuz? Yoksa söz konusu olan
mimarl›k ad›na söyleyecek sözünüzün
olmas› ve bir ifade arac› olarak
yar›ﬂmalar› tercih etmeniz mi?
F.H.- Ben çok da ulvi hedeflerle
yar›ﬂmalara girdi¤imizi düﬂünmüyorum.
Ama yar›ﬂma düzenini mimarl›k
düﬂüncemizi ortaya koyabilece¤imiz,
kendimizi ifade edebilece¤imiz bir
platform olarak görüyorum. Di¤er
yöntemleri de bir kenara b›rakm›yoruz,
büroyu açt›¤›m›zda sadece yar›ﬂmalarla
ayakta tutamad›k, her ﬂeyi yapmak
zorunda kald›k. Genç mimarlar ofislerini
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açt›klar›nda sistem bir anlamda onlar›
kullan›yor; heveslisiniz, iﬂi almak için
elinizden gelenin en iyisini yapmaya
çal›ﬂ›yorsunuz ama sonuç pek parlak
olmuyor. Yar›ﬂma düzeninin bir parças›
oldu¤umuzu düﬂünüp kendimizi orada
ifade etmeyi uygun bulduk.
D.D. - Söylem oluﬂturmada yar›ﬂmalar›n
önem kazand›¤›n› düﬂünüyorum.
Örne¤in bir apartman projesi üzerine
çal›ﬂ›rken, çekirde¤ini yerleﬂtirip üst
üste katlar› s›ralad›¤›m›z bir proje
tasarlamak istemiyoruz. Farkl› bir
çözüm üretebilir miyiz diye
düﬂünüyoruz. Asl›nda bu da mimarl›k
alan›nda bir söylem oluﬂturma kayg›s›
ya da aray›ﬂ. Ama iﬂverenin orada 1m2’nin
hesab›n› yapt›¤› noktada kendimizi
ifade etme ﬂans›m›z pek yok.
Yar›ﬂmalar bize bu olana¤› tan›yor.
Mimarl›k budur, bu olmal›d›r gibi
avangart bir söylemde bulunmuyoruz
belki ama yapt›¤›m›z projelerin bir
söylemi bar›nd›rd›¤›n› düﬂünüyorum.
O.E. - Mimarl›¤a bir bak›ﬂ›m›z; en küçük
ölçekten en büyü¤üne kadar,
kulland›¤›m›z bir mimarl›k dili var. Her
ölçekte iﬂe ayn› tasar›m heyecan› ile
yaklaﬂ›yoruz. Kendimizi ifade yöntemi
olarak yar›ﬂmaya giriyoruz ama
yar›ﬂmalar› kurum haline getirip ondan
nemaland›¤›m›z, kural›na, jürisine göre
oynad›¤›m›z bir konuma getirmedik.
F.H. - Yar›ﬂma mant›¤›n›n okuldaki
proje dersleriyle benzeﬂen bir taraf›
oldu¤unu düﬂünüyorum. Okulda da
yar›ﬂmalarda da proje alan› bir tak›m
kayg›lardan ar›nd›r›l›yor. TAKS, KAKS
s›n›rlamalar› olmuyor ya da çekme
mesafeleri yar›ﬂmac›ya b›rak›l›yor.
Kararlar› sizin verdi¤iniz ve kendi
konseptinize göre yönlendirdi¤iniz bir
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1983 Manisa Alaﬂehir do¤umlu. 1999 Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde mimarl›k
e¤itimine baﬂlad›. 2003’te mezuniyetinin ard›ndan DEÜ
Mimarl›k Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dal›’nda
baﬂlad›¤› yüksek lisans e¤itimini 2006’da Hikmet
Gökmen’in dan›ﬂmanl›¤›nda sürdürdü¤ü “Tüketim
Toplumu ve Mekan’ konulu tez çal›ﬂmas› ile tamamlad›.
2005 y›l›ndan bu yana 2+1 tasar›m grubu ile birlikte
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.

1979 Sivas do¤umlu. 2002 y›l›nda DEÜ Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümünde lisans e¤itimini
tamamlad›ktan sonra yüksek lisans e¤itimine baﬂlad›¤›
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dal›’nda
ayn› zamanda araﬂt›rma görevlisi olarak da görev
almaktad›r. Atilla Cimcoz yürütücülü¤ünde mobil
(devingen) mekanlar üzerine haz›rlad›¤› tez çal›ﬂmas›n›
2006 y›l›nda tamamlam›ﬂt›r. ﬁu an Gürhan Tümer
dan›ﬂmanl›¤›nda doktora çal›ﬂmas›n› sürdürmektedir.
2005’ten bu yana 2+1 tasar›m grubu ile birlikte yar›ﬂma
projeleri a¤›rl›kl› olarak tasar›m faaliyetine devam
etmektedir.

1976 Çorum do¤umlu. 1998’de DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümünde lisans e¤itimini tamamlad›ktan
sonra ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek
lisans e¤itimine baﬂlad›. 2002’de Özen Eyüce
yürütücülü¤ünde cezaevi mimarl›¤› üzerine tez
çal›ﬂmas›n› tamamlad›. Halen DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü’nde araﬂt›rma görevlisi olarak
doktora çal›ﬂmas›n› sürdürmektedir. 2005 y›l›ndan bu
yana 2+1 tasar›m grubu ile birlikte tasar›m faaliyetine
devam etmektedir.

anlay›ﬂla hareket ediyorsunuz. Bu da
tasar›m özgülü¤ünü beraberinde
getiriyor.

ortaya koydu¤unuzun bir göstergesi
oluyor. Yap› yapma etkinli¤ini art›rd›kça
geliﬂen bir süreç. Oysa bizim henüz
küçük ölçekli bir yap› d›ﬂ›nda, hayata
geçmiﬂ tasar›m›m›z yok. Tasar›mlar›n
uygulanmaya baﬂlamas›ndan sonra da
dilimizin farkl›laﬂabilece¤ini
düﬂünüyorum.
E.T.D. - Uygulama ile iliﬂki kurma
anlam›nda m›?
D.D. - Uygulamada o dilin/söylemin
okunabilmesi aç›s›ndan. Projelerde
okunabiliyor belki ama binalar
uyguland›ktan sonra o dilin vurgusunun
artabilece¤ini düﬂünüyorum.

F.H.- Stratejiler kuran, planlar yapan üç
kiﬂi de¤iliz biz; bir hafta sonras›n› zor
planlayabilen, o plana da zar zor
uyabilen bir ekibiz. Örne¤in ofis
kiralad›¤›m›zda ekonomik olarak da
güçlü bir altyap›m›z yoktu. Ofisin ömrü
bir ay da bir y›l da olabilirdi. Sonra
yar›ﬂmada elde etti¤imiz birincilik ödülü
büronun ömrünü dört beﬂ y›l uzatt›.
Yöntem belli ama hedef çok net de¤il.
D.D. - Eleﬂtirilmesi gereken bir durum
olmakla birlikte biz hiçbir zaman ciddi
ve programl› bir çal›ﬂma ortaya
koyam›yoruz. Problem gibi görünen bu
durum birçok yönden avantaj da
sa¤l›yor bize. Örne¤in hiçbir yar›ﬂma
projesini bir hafta önceden gönderip
sonucunu beklemeye baﬂlayamay›z.
Mimarl›¤›n varoluﬂsal hali bizi son
dakikaya dek körüklüyor. ‹ﬂimiz de
mimarl›k olunca beﬂ on y›l sonras›n›
kestiremiyorum.

E.T.D. - Kurmaya çal›ﬂt›¤›n›z mimarl›k
dili hakk›nda biraz konuﬂabilir miyiz?
Özellikle yar›ﬂma projelerinizi
ﬂekillendiren temel kayg›n›z› ve
mimarl›k dilinizi dinleyebilir miyiz?
O.E. - Strüktür ve mekan› ayn› anda ve
basitleﬂtirerek çözebilmeyi
amaçlad›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Tasar›m›n olabildi¤ince sade ve basit
olmas›na çal›ﬂ›yoruz. Strüktürle mekan›
ayr› ayr› düﬂünmeden, binay› üç
boyutlu bir nesne olarak, yüzeylerinde,
alt›nda, üstünde, içinde yaﬂanan bir
eleman olarak tasarl›yoruz.
F.H. - ‹ﬂlevin her durumda çözüldü¤üne,
iﬂlevi ve mekan organizasyonunu
rahatl›kla çözebilece¤imize inan›yoruz.
Proje üzerinde çal›ﬂ›rken daha çok kitle
üzerinden hareket ediyoruz; kitlenin
alg›s›, hareketi, dengesi; bir tak›m baﬂka
elemanlar›n ana ö¤eye eklemlenme
problemleri üzerine kafa yoruyoruz. ‹ki
ﬂey yan yana geldi¤inde iliﬂkilerini/ bir
aradal›klar›n› araﬂt›r›yoruz. Bunu
yaparken de netlik/yal›nl›k genel
tasar›m felsefesinde ilk s›rada oluyor.
Yan yana gelmeler ve bir aradal›klar üç
boyutu da kapsayacak ﬂekilde bütünsel
bir kurgu olarak ﬂekilleniyor, ana aray›ﬂ
form üzerinde oluyor.
D.D. - Sözlü olarak ifade etmektense
projelerin kendisinin mimarl›k dilini
aktard›¤›n› düﬂünüyorum. Bir çok
mimar›n projesini ismini görmeden de
tan›yabiliyoruz. Yar›ﬂmalara rumuzla
kat›l›n›yor ama iﬂleri takip ediyorsan›z o
iﬂi kimin yapt›¤›n› anlayabiliyorsunuz.
Bu da dilinizin oluﬂtu¤unun ve onu

E.T.D. - Mimarl›k alan›nda bir hedef ya
da strateji oluﬂturmuﬂ muydunuz
kendinize? Yar›ﬂmalar bunun
neresinde konumlan›yor?
O.E. - Benim bir hedefim vard› asl›nda.
‹zmir’de önünden geçebilece¤im,
insanlar›n yaﬂad›¤›n› görebilece¤im bir
yap›m›n olmas›n› isterdim. ﬁimdi
‹stanbul ve Ankara’da böyle birer
yap›m›z olacak. Yar›ﬂmac› iseniz yaﬂam
planlad›¤›n›z gibi ﬂekillenmiyor. Ne
derler “hayat, siz plan yaparken
baﬂ›n›za gelen ﬂeydir”.
E.T.D. - Yar›ﬂmalara kat›lmak da bu
anlamda rastlant›sal bir durum mu oldu,
yoksa yar›ﬂmalara kat›l›yor olmak m›
yaﬂam› böyle k›ld›?
O.E. - Yar›ﬂmac›l›k beraberinde bunu
getirdi ama bizim ruhumuzda da biraz
‘serserilik’ var. Örne¤in elimizde ciddi
bir iﬂ olup da iﬂveren taraf›ndan
s›k›ﬂt›r›ld›¤›m›zda dahi bunu kenara itip
yar›ﬂma projesi çizebiliyoruz.
Dolay›s›yla yar›ﬂma bizim
karakterimizle ba¤daﬂan bir hal al›yor.

E.T.D. - 'IK'I+'I’den ikisinin e¤itim
kurumunda çal›ﬂ›yor olmalar›,
akademik ortamda bulunmalar›n›n ne
gibi olumlu ya da olumsuz yönleri var?
Kliﬂe olmakla birlikte, okulda sürekli
eleﬂtirel bir ortam›n içinde ve
ö¤rencilerle birlikte olman›n avantaj›
yaﬂan›yordur san›r›m…
O.E. - Ofisin ikili iliﬂkileri ya da
kurumlarla olan iliﬂkilerle ben tek
baﬂ›ma ilgileniyorum. Bazen genç ve
deneyimsiz olmaktan ötürü
karﬂ›n›zdakiler sizi eleﬂtirirken siz tek
baﬂ›n›za savunma yapmak zorunda
kal›yorsunuz.
F.H. - Biz mesaimizden ötürü ancak
akﬂam 17.00’den sonra büroya
gelebiliyoruz, iﬂ yaﬂant›s› ile ba¤lant›
kurmakta böyle bir zorluk yaﬂan›yor.
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ALTTA ‹stanbul Pendik Belediyesi Hizmet Binas› Mimari
Proje Yar›ﬂmas› Birincilik Ödülü, yar›ﬂma projesi
SOLDA, SOL ALTTA ‹stanbul Pendik Belediyesi Hizmet

Binas› Mimari Proje Yar›ﬂmas›, uygulama projesi
SA⁄DA, SA⁄ ALTTA D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Kongre Merkezi

Binas› Mimari Proje Yar›ﬂmas› Birincilik Ödülü

Okulda ise 2. ve 4. s›n›f projelerine
kat›l›yoruz, dolay›s›yla okula yeni
baﬂlayanlara ve okulu bitirmek üzere
olan ö¤rencilere kritik veriyoruz.
Oldukça farkl› noktalardan tasar›ma
bak›ﬂ söz konusu olunca oradaki
atmosferin büro ortam›na da
yans›d›¤›n› düﬂünüyorum. Ö¤renciler de
sizin ortam›n›zla ve sizin ideallerinizle
paralellik kurabiliyorlar. Bir çok
ö¤rencimiz yar›ﬂmalara kat›l›yor. Bizim
de ö¤rencilerle bu konuda bir
etkileﬂimimiz oldu¤unu düﬂünüyorum.
D.D. - Yaz›n y›ll›k izinlerimizi
kullanmam›zdan dolay› büroda daha
çok mesai harcamam›z, verimlili¤i
gerçekten oldukça art›r›yor. Ödül
ald›¤›m›z yar›ﬂmalar daha çok yaz›n
aç›lan yar›ﬂmalar oluyor. Proje dersleri
ve yo¤un okul temposunun olumlu
katk›lar› da oluyor bir çok baﬂka
konuda... Ama zaman olarak bir
bölünmeye yol aç›yor. Orhan'›n sözünü
etti¤i ikili iliﬂkilerde ve kurumsal
iliﬂkilerde yaﬂanan sorunlar önemli.
E.T.D. - Birincilik ödülü ald›¤›n›z her
iki yar›ﬂma projesinin hangi
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YARIﬁMA JÜR‹S‹N‹N TAMAMI VEYA B‹R
“
KISMI UYGULAMA PROJES‹ VE YAPIM
AﬁAMALARINDA ‹ﬁVEREN KURUMA
DANIﬁMAN OLARAK H‹ZMET VERMEL‹D‹R
aﬂamalarda oldu¤undan ve idarelerle
süren iliﬂkilerinizden biraz söz eder
misiniz?
D.D. - Pendik'te yaﬂanan yo¤un bir
görüﬂme sürecinin ertesinde uygulama
projelerini teslim ettik. Bence bunda
yaklaﬂan yerel seçimlerin de etkisi oldu.
Belediye baﬂkan› –özellikle- cephe
karakterine müdahale etmeye ve daha
geleneksel bir tasar›m yaklaﬂ›m›
empoze etmeye çal›ﬂt›. Bizse cephe
anlay›ﬂ›m›z› bu yönde
de¤iﬂtiremeyece¤imizi belirttik.
O.E. - ‹lk toplant›m›zda projemizin
kurgusunun ana ö¤esi olarak önde yer
alan ve bize ödül kazand›ran kentsel
mekan› iptal ettiler. Eksi kotta
çözdü¤ümüz yemekhane vard›.
Yönetim eksi kotu doldurup kat› oldu¤u
gibi zemine almak istedi ki, belediye

”

hizmet binas›n›n zemin kat›nda
yemekhane olacakt›. 2 y›l süren ve
defalarca revizyona u¤rayan bir proje
süreci yaﬂad›k. Yerel Yönetimler Yasas›
de¤iﬂince de pek çok revizyon yapmak
zorunda kald›k. Ana kararlar›m›z› ve
mekansal iliﬂkileri çok fazla bozmamaya
çal›ﬂt›k.
D.D. - Kiﬂisel tav›rlar çok belirleyici
oluyor. Yar›ﬂma projesi çizmek, ödül
almak hepsi çok güzel ama uygulama
aﬂamas› gerçekten oldukça dertli.
Düﬂünce sistemi oldukça farkl›
olabiliyor. Örne¤in kad›n ve erkek
tuvaletlerinin yan yana olmamas›n›
talep edebiliyor bir baﬂkan! ‹deolojik
olarak projeye etki etmeye çal›ﬂ›yor;
binan›n cephesi ile, odas›n›n konumu ya
da dekorasyonu ile… Bu noktada bence
mimarl›k t›kan›yor…
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E.T.D. - Mimarl›k m› t›kan›yor yoksa bu
iliﬂki a¤›nda yar›ﬂmac› mimar
fazlas›yla tek baﬂ›na m› kal›yor?
F.H. - Pendik Belediyesi yetkilileri ile
sözleﬂme imzalamak üzere masaya
oturdu¤umuzda karﬂ›m›zda alt› kiﬂi
vard› ve hepsi de say›s›n›
kestiremeyece¤imiz kadar çok kiﬂi ile
görüﬂmüﬂ, pazarl›k yapm›ﬂ, deneyimli
insanlard›. Sizse orada öylece
duruyorsunuz, pazarl›k baﬂl›yor ve
paradan baﬂka kriter söz konusu
olam›yor.
D.D. - Bence en büyük sorun jürinin
görevinin yar›ﬂma sonuçlan›nca
tamamlan›yor olmas›. E¤er jürinin
tamam› ya da bir k›sm› projenin
uygulama aﬂamas›nda da görev al›rsa
bu konu çözülebilir. Ancak böyle bir
sistem kurulacak olursa herkesin bu
kadar kolay jüri olmak istemeyece¤ini
zannediyorum.
O.E. - Ya da bedeli karﬂ›l›¤› bir
dan›ﬂmanl›k hizmeti alacaks›n›z ve o
dan›ﬂman belediye içi iliﬂkilere hakim
biri olacak. Bizim görüﬂmelerimizden
birinde üstü kapal› olarak bize böyle bir
ﬂey söylendi, yani “deneyimli” bir
dan›ﬂman›m›z›n olmas› gerekti¤i dile
getirildi. Bir baﬂka toplant›da ise
projenin çok de¤iﬂti¤ini gören jüri
baﬂkan› “siz ne yapt›n›z?” diye sordu.
Tutanaklar›n da, proje de¤iﬂikliklerini
isteyenlerin de orada oldu¤unu
söyleyerek istenirse baﬂa
dönebilece¤imizi söyledim. Ama bu kez
de fikir çat›ﬂmas› nedeniyle gerginlik
yaﬂand›. Arada kalan yine biz olduk…
D.D. - Siz yar›ﬂma ile bir projeyi hak
ediyor, iﬂi al›yorsunuz. Sonra ihale
yap›l›yormuﬂças›na bir sözleﬂme süreci
baﬂl›yor. Yar›ﬂma ile elde edilen proje
say›s› oldukça az, en az›ndan elde
edilenler nitelikli olsun, ödül alan
projeye uygun olsun. Yönetimlerin
kendilerini istedikleri de¤iﬂikli¤i yapma
hakk›na sahip görmesinin önüne
geçmek gerek.
F.H. - Gençlerden söz edecek olursak,
–deneyimli mimarlar için geçerli
olmayabilir- “hay›r bunu yapmam”
diyecek gücünüz, arkan›zda bir deste¤iniz
yok. Genç olman›n dezavantajlar› hem
deneyimsizlik hem de ikili iliﬂkileri
kurmada yaﬂanan güçlük. Genç olmak
asl›nda idealist ve amatör ruhlu olmay›
beraberinde getirirken bunun deneyimli
kiﬂilerce kolayca okunabilir olmas› bir
handikap oluﬂturuyor.

E.T.D. - Asl›nda ölçek ve aktör fark›
olmakla birlikte mimarl›k iﬂlerinin
hemen hepsinde iﬂverenle yaﬂan›lmas›
olas› sorunlar bunlar. Ama mimarl›k
yar›ﬂmalar› koﬂullar›, kurallar›,
yönetmeli¤i ile baﬂka bir düzen;
üstelik arkas›nda da onu y›llard›r
savunan bir meslek örgütü var.
Yar›ﬂma düzenindeki aksakl›klar için
bir tak›m müdahaleler ve çözüm
önerileri geliﬂtirmek gerekiyor san›r›m.
D.D. - Yar›ﬂma ile elde edilip
uygulanmayan öyle çok proje var ki,
bunlar›n takip edilmesinde kurumsal bir
yap›n›n arkan›zda oldu¤unu bilmek
önemli.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Kongre Merkezi
Binas› Yar›ﬂmas›’nda jüri baﬂkan› Do¤an
Hasol’un projemizi, neden ödülün bu
projeye verildi¤ini bakanl›k yetkilileri ile
paylaﬂt›¤›n›, onlar› bilgilendirdi¤ini
biliyoruz. Böylece Bakanl›k da projeyi
sahiplendi ve bizim mekan
organizasyonumuza müdahale etmedi;
sadece projenin aksayan yönlerini
yeniden ele almam›z› talep ettiler.

meslektaﬂlar›n bir bölümünde oluﬂan
bir tepki de söz konusu… Oda’n›n daha
interaktif; kararlar›n ve baz› raporlar›n
oluﬂumunda daha kat›l›mc› bir iliﬂki
düzeni kurmas› gerekti¤ine inan›yorum.
Yar›ﬂma boykotlar›nda ise hakl›
gerekçeleri ortaya koyarak bizlerin ve
kamunun yarar›na müdahalede
bulunulmas›n› olumlu buluyor ve
önemsiyorum.
D.D. - Örgütlülükle ilgili s›k›nt› 12 Eylül
sonras› toplumun yaﬂad›¤› dönüﬂümün
bir sonucu herhalde. Sadece Mimarlar
Odas› ba¤lam›nda de¤il yaﬂam›n her
alan›nda yaﬂanan apolitikleﬂme ile ilgili.
Örne¤in Maltepe Yar›ﬂmas›’nda da
boykot ça¤r›s› yap›ld›. Biz bu tür
konulara de¤er veriyoruz ve boykotlu
yar›ﬂmalara kat›lm›yoruz. Ama pek çok
meslektaﬂ›m›z bu yar›ﬂmaya kat›ld› ve
ödüllerini de ald›. Bu konuda yeterli
yapt›r›m›n söz konusu olmad›¤›n›
düﬂünüyorum.
E.T.D. - Söyleﬂi için teﬂekkür ederiz.
Baﬂar›lar›n›z›n devam› dile¤iyle... t
Ebru Türkdamar Diktaﬂ, Mimar

E.T.D. - Söyleﬂimizin sonunda
örgütlülük ve meslek örgütü
hakk›ndaki düﬂüncelerinize de yer
vermek isterim. Konunun daha
özelinde; Mimarlar Odas›’n›n baz›
yar›ﬂmalar› boykot ça¤r›lar›n›n art›k
eskisi kadar etkili olamad›¤›n›
görüyoruz. Bu konu hakk›nda neler
düﬂündü¤ünüzü merak ediyorum…
O.E. - Oda’n›n gelene¤inden gelen
kamu yarar›na dönük çabalar› ve kente
dair kararlardaki mücadeleci tavr›n›
önemsiyorum. Üye iliﬂkilerinde ise
yaﬂanan bir kopukluk var,
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