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‹zmir’de Yar›ﬂmac› Genç Mimarl›k Ofisi
KEND‹N‹ YEN‹DEN ÜRETME, BULUNDU⁄U YER‹ SORGULAMA VE
MESLEK‹ GEL‹ﬁ‹M‹N ARAÇLARINDAN B‹R‹ OLARAK ‘YARIﬁMA’YI TERC‹H
EDEN GENÇ B‹R M‹MARLIK OF‹S‹ NOT M‹MARLIK. OF‹S‹N ORTAKLARI
MER‹H FEZA YILDIRIM VE SERDAR USLUBAﬁ’I FARKLI EK‹P
ARKADAﬁLARI ‹LE B‹RL‹KTE PEK ÇOK YARIﬁMANIN ÖDÜL ALANLARI
ARASINDA GÖRMEK MÜMKÜN…
Ebru Türkdamar Diktaﬂ

E

bru Türkdamar Diktaﬂ: ﬁöyle
baﬂlayal›m isterseniz; ne kadar
gençsiniz, daha ne kadar genç
olacaks›n›z?
Merih Feza Y›ld›r›m - Yaﬂ›m›z ile
ilgiliyse, neredeyse hiçbir iﬂe hay›r
demeyecek, uzun çal›ﬂma saatleri
sonunda bel ve boyun a¤r›lar›na
dayanabilecek kadar genciz.
Gerçekleﬂen iﬂlerimizin say›s›,
gerçekleﬂmeyen ve beklemede olan
iﬂler klasörümüzdeki iﬂlerin say›s›n›
geçene kadar da genç kalabiliriz. Tabii
sözü edilen tasar›mda genç olmaksa, o
konuda giderek gençleﬂmek en büyük
dile¤imiz.

ÜSTTE, SA⁄ ALTTA Sar›kam›ﬂ Harekât› Anma Alanlar›
Fikir Yar›ﬂmas› Projesi, 2008, Kars
Ramazan Avc›, Mimar
Seden Cinasal Avc›, Mimar
Mesut Yüksel, ﬁehir Planc›s›
Hanife Yüksel, Heykeltraﬂ
Özgür Kamer Aksoy, Peyzaj Mimar› ile birlikte
SA⁄ ÜSTTE Not mimarl›k ofisinden

E.T.D. – Büronuzun kuruluﬂundan söz
eder misiniz? Büro kurmak için erken
davrand›¤›n›z› düﬂündü¤ünüz oldu
mu?
Serdar Uslubaﬂ - Her ikimizin de büro
deneyimi vard›, kendi büromuz için
gerekli altyap›ya sahip oldu¤umuzu
düﬂündü¤ümüzde de büromuzu açt›k.
Genç olman›n s›k›nt›s›n› iﬂ yaﬂant›s›nda
k›smen yaﬂasak da, kendi iﬂini yap›yor
olmak güzel bir duygu. Bir önceki
sorunuza da, çal›ﬂanlar›m›z olmaya
baﬂlayana kadar genç kalmay›
hedefliyoruz diye cevap verebilirim…
E.T.D. – Büronuzu ‹zmir’de kurmak
konusunda düﬂünceniz nedir? Sizce
‹zmir kenti mimarl›k mesle¤ine
baﬂlamak için uygun bir seçim miydi?
S.U. – ‹zmir’de 5 y›l kadar okuduktan
sonra buraya al›ﬂt›k san›r›m. Yaﬂamak
için de pek fena bir ﬂehir de¤il bence.
Mimarl›k hayat›na baﬂlamak için uygun
olabilir ama bitirmek için pek uygun
oldu¤unu sanm›yorum.
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E.T.D. – Mimarl›k bürosu olarak bir
hedefiniz var m›? Yar›ﬂmalar bunun
neresinde konumlan›yor?
S.U. – K›sa ve uzun vadeli hedeflerimiz
var ve ulaﬂt›kça üzerlerini çiziyoruz.
(Ulaﬂamad›kça da tabii…) Mesela
yar›ﬂmalarda birinci olma hedefini
sürekli ertelemek durumunda
kal›yoruz…
E.T.D. – Yar›ﬂmalara kat›lmaktaki
amac›n›z nedir? Sizin için yar›ﬂma
ortam› kendinizi ifade edebildi¤iniz bir
ortam m›d›r?
M.F.Y. – Bir ifade arac› olmas›ndan öte,
yar›ﬂmalara girmeyi mesleki geliﬂimimiz
aç›s›ndan önemli buluyorum. Oldukça
farkl› konularda, çok büyük ölçeklerde
yar›ﬂmalara girdik; küçük de olsa baz›
baﬂar›lar kaydettik. Yar›ﬂmalar› Türkiye
mimarl›k ortam›n›n neresinde
oldu¤umuzu, daha ne kadar yolumuz
oldu¤unu görmek konusunda bir araç
olarak de¤erlendiriyoruz. Teslim
edemedi¤imiz veya herhangi bir
nedenle kat›lamad›¤›m›z her yar›ﬂmay›
kaç›r›lm›ﬂ bir ﬂans olarak gördü¤ümü
söyleyebilirim ve o üzüntüyü yaﬂamak
istemem; bize sunulmuﬂ bir f›rsat›
kaç›rd›¤›m›za inan›r›m. Tabii bütün
bunlar›n ötesinde yar›ﬂmaya girmek
mesleki bir tatmin olarak da görülebilir.
S.U. – Yar›ﬂmalar›n vaatleri -ödül
tutarlar›n›n d›ﬂ›nda- çok cazip geliyor.
Birilerini tan›m›yorsan›z ve çevreniz
k›s›tl›ysa, bir kentin geliﬂimi ya da bir
milli park›n geliﬂim hedefleri konusunda
hiç kimsenin gelip size fikrinizi
sormas›n› bekleyemezsiniz. Yar›ﬂmalar
sayesinde böyle konularda çal›ﬂ›p kendi
düﬂüncelerimizi geliﬂtirebiliyoruz.

MER‹H FEZA YILDIRIM

SERDAR USLUBAﬁ

1982 y›l›nda Artvin’de do¤du. DEÜ Mimarl›k
Fakültesi’nden 2005 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l ‹TÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mimari Tasar›m Yüksek
Lisans program›na girdi. Ö¤rencili¤i s›ras›nda
Öndero¤lu Mimarl›k Bürosu’nda yar› zamanl›,
mezuniyetinin ard›ndan iki y›l süreyle TH&‹dil Mimarl›k
Bürosu ‹zmir Ofisi’nde Proje Yürütücüsü olarak çal›ﬂt›.
Ö¤rencili¤i ve profesyonel yaﬂam› süresince girdi¤i
yar›ﬂmalarda çeﬂitli ödüller kazand›. 2008 y›l›ndan bu
yana orta¤› oldu¤u Not Mimarl›k Bürosu’nda mimarl›k
hayat›na devam etmektedir.

1982 Karabük do¤umlu. Demir Çelik Lisesi 2000, DEÜ
Mimarl›k Fakültesi 2005 mezunu. ‹TÜ Fen Bilimleri
Enstitüsünde Çevre Kontrolü ve Yap› Teknolojisi
Yüksek Lisans program›na kabul edildi. Ayyap›
Mimarl›k Bürosu’nda ö¤rencili¤i s›ras›nda yar› zamanl›,
mezuniyetinin ard›ndan da serbest olarak çal›ﬂt›. 2008
y›l›nda Not Mimarl›k Bürosu’nun kurucu orta¤› oldu.

E.T.D. – ‹lk kat›ld›¤›n›z yar›ﬂmadan
bugüne yar›ﬂma tavr›n›z nas›l de¤iﬂti?
Siz nas›l de¤iﬂtiniz?
S.U. – 2005 y›l›nda Karabük Belediyesi
Hizmet Binas› Proje Yar›ﬂmas›’na
kat›ld›k ve ilk turda elendik. Projemize
ﬂimdi bakt›¤›m›zda sorunlar›na
gülüyoruz ama maket ve çizim
tekni¤inin o zaman için çok da kötü
olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
M.F.Y. – Evet ilk Karabük Belediyesi
Hizmet Binas› Yar›ﬂmas›na girebilmiﬂtik.
O günlerden hat›rlad›¤›m masan›n
baﬂ›nda birbirimizin yüzüne
bakt›¤›m›zd›. O gün 15.000 m2’lik bir
bina tasarlayabilmek gerçek bir baﬂ
a¤r›s›yd›.

M.F.Y. – Bir yar›ﬂman›n ilan edildi¤ini
duymak bir çok arkadaﬂ›m›z gibi bizi de
heyecanland›r›yor. Teslime kadar geçen
her gün ve özellikle de tam performans
göstermek gerektiren son günler, ciddi
anlamda yorucu oluyor. Sa¤l›¤›n›zdan
psikolojinize, sosyal iliﬂkilerinize kadar
her ﬂey etkileniyor. Ama bundan
hoﬂlan›yorum. Benim için yar›ﬂma
projesi haz›rlamak oldukça disiplin
gerektiren bir iﬂ; örne¤in bir avan proje
haz›rlama süreci ile bir tutamam. Çünkü
ödül alamasak bile projemizi o konuyla
ilgili görüﬂlerimizin bir kayd› olarak
görüyorum. Haz›rl›k süresinin
arﬂivlenmesi bile ciddi bir iﬂ; her
yar›ﬂma projemiz bir öncekinden iyi
olsun istiyoruz.
Genelde yar›ﬂma kadromuz kalabal›k
olabiliyor, yar›ﬂman›n büyüklü¤üne ve
iﬂ yo¤unlu¤umuza göre ekibimizin
say›s› art›p azabiliyor. Ramazan, Seden,
Berker ve daha birçok arkadaﬂ›m›zla
beraber yar›ﬂmalara girdik. Genelde
bizden ayr›lanlar daha baﬂar›l› oluyorlar.
Ben de bir gün Serdar’dan ayr›l›rsam
ikimiz için de daha iyi olabilir mi diye
düﬂünüyorum?

E.T.D. – Ürünlerinizi baﬂka mimarlarla
tart›ﬂ›yor musunuz?
M.F.Y. – Yar›ﬂma projesi haz›rlarken
oluﬂturdu¤umuz bir tak›m kurallar var.
En az›ndan teslim süresi dolana kadar
tasar›m›m›z› kimseyle paylaﬂm›yoruz.
Ancak baz› projelerimizde teslim süresi
yaklaﬂt›¤›nda baz› arkadaﬂlar›m›zdan
-farkl› gözle bakmalar› içinprojelerimizi de¤erlendirmelerini
istedi¤imiz oluyor.
S.U. – Kimin hangi proje üzerinde
çal›ﬂt›¤›ndan genelde haberdar
oluyoruz ama iﬂler üzerine tart›ﬂmam›z
pek söz konusu olmuyor. Ancak
yar›ﬂmalardan sonra birbirimizin
projelerini inceleyip ödül al›r ya da
almaz gibi yorumlar yap›yoruz. Ama
kastetti¤iniz ürünler üzerinden mimarl›k
tart›ﬂmaksa, çok baﬂar›l› olarak onu
yapabildi¤imizi söyleyemem.
E.T.D. – Yar›ﬂmalara haz›rl›k ve kat›l›m
sürecinizden biraz söz eder misiniz?

E.T.D. – Büyük ölçekli ve kentsel
tasar›m konulu yar›ﬂmalarda çoklukla
ad›n›z› görebiliyoruz. Yar›ﬂmalar›n
konu ya da ölçe¤ine göre bir
önceli¤iniz var m›?
S.U. – E¤ilim olarak yar›ﬂmalar
konusunda seçici davranmad›¤›m›z
söylenebilir. 5.000 m2’lik bir yap›
projesine de, 700 hektarl›k bir proje
alan›na da ayn› hevesle yaklaﬂ›yoruz.
Belki büyük alanlar› planlamak
gözümüzü pek korkutmad›¤› için daha
baﬂar›l› oluyoruzdur. Ancak yar›ﬂmak

biraz da rakipleriniz ile ilgili bir durum.
Ülkemizde büyük ölçekli yar›ﬂmalara
kat›l›m çok da fazla olmad›¤› için
ﬂans›m›z›n artt›¤›n› düﬂünüyorum.
Yoksa yapt›klar›m›z› yurtd›ﬂ›ndaki
kat›l›mlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›mda gidilmesi
gereken çok yol oldu¤u ortada. Büyük
yar›ﬂmalar›n alt›ndan kalkmak o kadar
kolay de¤il; yar›ﬂma paftalar›na çok
yans›tamasak da ön haz›rl›¤› elimizden
geldi¤ince detayl› ve çok yönlü
yap›yoruz. Zaman geçtikçe bu
bilgilenmeyi, araﬂt›rmay› daha
sistematik biçimde yapar hale geldik.
Umar›m gelecek yar›ﬂmalarda bu süreci
tasar›mlar›m›za daha etkin
yans›tabiliriz.
E.T.D. – Disiplinleraras› yar›ﬂmalar
konusunda düﬂüncelerinizi alabilir
miyiz?
M.F.Y. – Asl›nda bu bizim için sorunlu
bir konu ama tavr›m›z› yar›ﬂmalara
girmemek yönünde belirleyemeyiz. ‹ﬂin
asl› yar›ﬂma sonucunda oluﬂan
kaynaklardan tüm meslek odalar›n›n
üyelerinin faydalanmas›; ancak
pratikteki uygulama bunu yaln›z ﬂeklen
yapabiliyor. Bence farkl› disiplinlerin
birlikteli¤i seçene¤i yar›ﬂmac› ekiplerin
inisiyatifine b›rak›lmal›. E¤er jüri
tarafs›zca ve adil bir biçimde en iyi
olan› seçece¤ine güveniyorsa zaten o
projeler seçilir ve yar›ﬂmac›lar da bu
yöntemi seçer. Bir yar›ﬂmada peyzaj
mimarlar›n›n ekiplerde yer almas›
zorunluluk iken; bir peyzaj mimar› bu
durumdan “peyzaj mimarlar›n›n büyük
baﬂar›s›” diye söz edebilmiﬂti.
S.U. – Bu tür yar›ﬂmalarda birçok sorun
yaﬂ›yoruz. ﬁehir planc›s›, peyzaj mimar›,
heykelt›raﬂ ve hatta ziraat mühendisi
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ÜSTTE Bal›kesir Çaml›k Kentsel ve Mimari Tasar›m Ulusal

Proje Yar›ﬂmas›, 2006, Bal›kesir
Ramazan Avc›, Mimar ile birlikte
ALTTA Kayseri ‹ç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat
Ortam›na Dönüﬂtürülmesi için ‹ki Kademeli Ulusal
Mimarl›k Yar›ﬂmas›, 2008, Kayseri
SA⁄ ÜSTTE Kahramanmaraﬂ Belediyesi Hizmet Binas›
Mimari Proje Yar›ﬂmas›, 2006, Kahramanmaraﬂ
Ramazan Avc›, Mimar
Akif Y›lmaz, Mimar ile birlikte
SA⁄ ALTTA Baﬂakﬂehir Kent Merkezi II Kademeli - Ulusal

Kentsel Tasar›m Proje Yar›ﬂmas›, 2007, ‹stanbul
Ramazan Avc›, Mimar
Berker Kalender, Mimar ile birlikte

“

ekip arkadaﬂlar›m›z bile oldu. Biz y›llar
süren beraberli¤imizin ard›ndan ancak
bir ekip oluﬂturabildik. Yar›ﬂma jürileri
ise bizden üç ay gibi k›sa bir sürede
birlikte çal›ﬂ›p ortaya bir ürün
koymam›z› bekliyor. Bu herkesçe
biliniyor ki pratikte gerçekleﬂmesi
mümkün olmayan bir durum... Farkl›
disiplinden bunca kiﬂiyi gönüllülük
esas›na göre bir arada tutamazs›n›z;
böyle bütçelerimiz olamad›¤› için
profesyonel yard›m da alamazs›n›z.
Ama yönetmelikler gere¤i bu koﬂul
yerine getiriliyor, bundan kim ne elde
ediyor düﬂünmek laz›m.
E.T.D. – Son y›llarda sonuçlanan
yar›ﬂmalarda gençlerin üst s›ralarda
daha çok yer almaya baﬂlad›¤›n›
görüyoruz. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
S.U. – Gençler çok azimli ve baﬂarmaya
ihtiyaçlar› var. Daha yaﬂl› bir kuﬂak
bugün jüri üyeli¤i görevini yürütüyor.

BUGÜN ÖDÜL ALANLAR HATTA B‹R‹NC‹
OLANLAR OLDUKÇA GENÇLER AMA B‹RÇOK
TASARIMIN NE KADAR GENÇ OLDU⁄U
TARTIﬁILIR

”
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Bugün ödül alanlar hatta birinci olanlar
oldukça genç, ama birçok tasar›m›n
-cephelerini zeminleri kaplayan birkaç
malzeme d›ﬂ›nda- ne kadar “genç”
oldu¤u tart›ﬂ›l›r. Yani asl›nda sistem bir
ﬂekilde kendini sürdürüyor. 20 y›l
öncesinin yar›ﬂmac›s› bugünün jürisi
oldu¤unda içinde bulundu¤u y›l›n de¤il
de -belki iﬂin do¤as› bu- yetiﬂti¤i
dönemin önceliklerini göz önüne al›yor.
M.F.Y. – Çok nitelikli ve çok
be¤endi¤imiz genç mimarlar var,
yapt›klar›n› her zaman be¤endiklerimiz
var... ‹leride mutlaka daha da baﬂar›l›
olacaklar; bizim hedefimizse o zaman
onlarla rekabet edebilmek, o ortam›n
içinde olabilmek. Yanlar›nda çal›ﬂt›klar›
kiﬂilerin ya da hocalar›n›n birer kopyas›
gibi tasar›m yapanlar›n baz›lar›n›n bu
durumdan övünerek söz ettiklerini
gördü¤ümüz oluyor. Ayn› yaﬂ
grubunday›z diye ayn› ﬂekilde
de¤erlendirilmek istemeyiz.
E.T.D. – ‹zmir’de gerçekleﬂmesi
özelinde soruyorum; geçti¤imiz
aylarda sonuçlanan Kemeralt› Çarﬂ›s›
Üst Örtü Fikir Projesi Yar›ﬂmas›’nda eﬂ
de¤er ödüllerden birini alm›ﬂt›n›z. O
projenin hangi aﬂamada oldu¤u
konusunda bilgi verir misiniz?

S.U. – Kemeralt› kentin önemli bir
mekân› ve biz bu yar›ﬂmay› yaﬂad›¤›m›z
kente dair önemli bir f›rsat olarak
de¤erlendirdik; ald›¤›m›z ödülse bizi
çok mutlu etmiﬂti… Daha sonra
yar›ﬂmaya kat›ld›¤›m›z projemiz
Cityscape Dubai 2008 Ödülleri’nde jüri
taraf›ndan övgüye de¤er bulunan 3
projeden biri oldu. Ancak san›r›m
Kemeralt›’ndaki çal›ﬂmalar cephe
yenilemeleri ve baz› restorasyon
uygulamalar› ile s›n›rl› kald›.
U¤ur Tanyeli’nin mimarl›¤›n
muhafazakârlaﬂmas› üzerine bir yaz›s›
vard›. Biz de o yar›ﬂma sonuçland›¤›nda
mimarl›k ortam›n›n Kemeralt›’n›n
mevcut durumunun nostaljik ve daha
insani oldu¤unu savundu¤una tan›k
olduk. Ödül alan di¤er yedi proje içinde
olumlu de¤erlendirdi¤imiz birkaç proje
vard›, ancak san›r›m Kemeralt› Çarﬂ›s›
kendine yak›ﬂ›r bir üst örtü için biraz
daha bekleyecek.
E.T.D. – Sizin gibi genç ve yar›ﬂmac›
ekiplerin ‹zmir’de çal›ﬂ›yor olmas›n›n
kentin mimarisini dönüﬂtürebilece¤ine
inan›yor musunuz?
M.F.Y. – Elimizden geldi¤ince ‹zmir’e
yönelik çal›ﬂmalar yap›yoruz. Ancak
genç olmak böyle bir ﬂey san›r›m; çok
fazla kabul gördü¤ünü söyleyemem.
K›y›da yeni yerleﬂimler öneren
“Karﬂ›yaka” ve at›l duran viyadük
ayaklar› üzerine önerdi¤imiz yeni
tramvay hatt› böyle çal›ﬂmalard›.
Umar›m ileride daha baﬂar›l› ve yarat›c›
projeler haz›rlayabiliriz.

E.T.D. – Mimarlar›n örgütlülü¤ü ve
boykot ça¤r›s› yap›lan yar›ﬂmalar
özelinde örgütlülük konular›nda ne
düﬂüyorsunuz?
M.F.Y. – Yar›ﬂma ile boykot kelimelerini
yan yana koyam›yorum. ‹darelerin
yönlendirece¤i en kat›l›mc› sürecin
yar›ﬂmalarla elde edilebilece¤ini
düﬂünüyorum. Maltepe Bölge Park›
yar›ﬂmaya aç›lm›ﬂt› ve boykot
gerekçesi bölge park›n›n yap›laﬂmaya
aç›lmas›yd›. O dönemde Dicle Vadisi
Yar›ﬂmas›’n› kendimize daha uygun
buldu¤umuz ve çal›ﬂma süreleri
çak›ﬂt›¤› için di¤erine kat›lamad›k.
Ancak tüm detaylar› ile süreci takip
ettik, ödül grubunda oldukça baﬂar›l›
projeler de vard›. Bir mimar olarak tek
çözümün yar›ﬂmaya kat›lmamak
olmas›n› anlayam›yorum. Bu süreçlerin
içinde yer almamak; dava açmak
d›ﬂ›nda bir söz söyleme f›rsat›m›z

varken bunu kullanmamak nas›l etik bir
davran›ﬂ oluyor? Yar›ﬂmaya kat›l›p o
konuda çal›ﬂmak, kafa yormak nas›l
meslek ahlak›yla ba¤daﬂm›yor? Tüm
bunlar› herhalde genç oldu¤umuz için
anlamam›z mümkün de¤il.
S.U. – Baz› yar›ﬂmalar için ﬂartname al›p
çal›ﬂmalar›n›za baﬂl›yorsunuz ve
nerdeyse sonuna geldi¤iniz dönemde
boykot edildi¤i haberi geliyor. Genelde
boykot karar›na uyanlar zaten o
yar›ﬂmaya girmeyecekler oluyor.
Boykotun delinmemesi için gerekçeler
çok iyi aç›klanmal› ve üyeler buna
inand›r›lmal›. Ancak o zaman güçlü bir
örgüt kimli¤i sergileyebilece¤imizi
düﬂünüyorum.
E.T.D. – Söyleﬂi için çok teﬂekkür
ederiz. t
Ebru Türkdamar Diktaﬂ, Mimar

E.T.D. – Tasar›m anlay›ﬂ›n›z› iyi ifade
edebildi¤inizi düﬂündü¤ünüz bir
projeniz var m›?
M.F.Y. – Bizim bir dilimiz ya da
üslubumuz var diyemem, oldu¤unu fark
edersem de bu beni üzer. Boyumuzdan
büyük laflar etmek istemeyiz.
Modernli¤in çat›s› alt›nda kalmay›
ye¤lerim bunun d›ﬂ›nda yapt›klar›m›z›
s›n›rland›ran herhangi bir baﬂl›k
oldu¤unu sanm›yorum. Bilgimiz ve
görgümüz yetti¤ince her projemizde
heyecan verici bir fikri ön plana
ç›karmaya çal›ﬂ›r›z, dolay›s›yla öne
ç›kard›¤›m›z fikirler de, ele al›ﬂ
yöntemimiz de, biz de¤iﬂtikçe de¤iﬂir.
Fikirlerimizin baﬂkalar›n için ne kadar
heyecan verici oldu¤u tart›ﬂ›l›r ama en
az›ndan bize heyecan vermesi için
çabalar›z.
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