Ersoy Çakır Mimarlık olarak, Dünya standartlarına
uygun, rekabetçi iş,ürün tasarımı en büyük ‘‘Hedefimiz’’
2020 yılında sektörümüzün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında içinde bulunduğumuz döneme
göre daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Gerek ‘‘Cephe ve Doğrama Sistemi Tasarımı’’
konusunda, gerekse ‘‘Mimari Cephe Kabuğu Danışmanlık Hizmetleri’’ konusunda çok başarılı projelere imza atacağımızı düşünüyoruz

E

rsoy Çakır Mimarlık Tasarım

Mehmet Üniversitesi’nde ‘‘Mima-

ve Danışmanlık’tan Mimar

ri uygulamalarda Alüminyum ve

Ersoy ÇAKIR röportaj soru-

gelecekteki yeri’’, Kırklareli Üniver-

larımızı şu şekilde yanıtladı;

sitesi’nde ‘‘Geleceğin Cephe sistemleri’’ üzerine seminer verdim.

Röportajımıza başlarken bize ken-

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’n-

dinizden ve sektöre verdiğiniz hiz-

de Cephe sistemleri üzerine misa-

metlerden bahseder misiniz?

fir eğitmen olarak eğitim verdim.

1997 Y.T.Ü. Mimarlık Bölümü mezu-

Fikri ve Sınai haklar mahkemesin-

nuyum. 2011 yılında İşletme Yöne-

de sektörel bilirkişilik görevlerinde

timi MBA programı tamamladım.

bulundum. Yayınlanmış yazı ve

İngiltere Bath Üniversitesi’nde; Giy-

makalelerim vardır. Bazıları; Giy-

dirme Cephe Tasarım ve Konstüksi-

dirme Cepheler ısı Hesabı (2015),

yon, Giydirme Cephelerde Yangın

Giydirme Cephe ve Yoğuşma &

Performansı, Strüktürel Performans:

Nem Kontrolü (2015), Giydirme

Yüklemeler, Strüktürel Kontrol ve

Cephelerde Gün Işığı Performansı

Eurocode konularında eğitim al-

(2015), Mimari’de Çift Cepheler

dım. 2015 yılında İTÜ’den Cephe

(2014), Movable Solar Shading

Sistemleri Uzmanlığı eğitimi aldım.

Systems (2014), Pencereler (2014),

Giydirme Cephe Sistemleri Sınıf-

İTÜ tarafından düzenlenen “Cephe

Bloom Solar Shading (2014), Liquid

landırma Kriterleri (2013), Matrix

Sistemleri: Performans, Standart ve

Façade (2014), Cam Panellerde

Façade (2013), Thermometric Fa-

Şartname Uzmanlık Sertifika Prog-

Radyasyon etkileşimi (2014), Akıllı

çade (2013), Clasification of Fa-

ramı” ında 3 yıl sektörel eğitmen

Cephe Sistemleri (2014), Vertical

cade Systems (2013), Facade Sys-

olarak görev aldım. Fatih Sultan

Gargen Facade Systems (2013),

tems Performance Criteria (2013)

52

Eylül • Ekim 2019

Ersoy Çakır Mimarlık Tasarım
ve Danışmanlık’tan Mimar
Ersoy ÇAKIR

Ar-Ge ve Ür-Ge merkezi danış-

2020 yılı hedef, plan ve beklentile-

Giydirme Cephelerde Enerji verimi

-

(2013), Mimarlıkta Alüminyum Pen-

manlık hizmetleri,

rinizden bahseder misiniz?

cere, Kapı ve Perde Duvar Sistemle-

-

Ürün geliştirme,

2020 yılında sektörümüzün gerek

ri (2013), Perde Duvar Sistemleri ve

-

Performans hesapları (termal,

yurt içinde gerekse yurt dışında

Tarifler (2013), Mimari Cephelerde

akustik, statik, vs..)

içinde

Alüminyum Kompozit Panel kulla-

-

göre daha da hareketleneceğini

nım kriterleri (2007)…

rine yönelik olarak;

Mimari Cephe kabuğu projele-

bulunduğumuz

döneme

düşünüyorum. Gerek ‘‘Cephe ve
Doğrama Sistemi Tasarımı’’ konu-

USA, Avrupa, Türkiye ve Çevresi,

• Yapı kabuğu tasarımlarının ge-

sunda, gerekse ‘‘Mimari Cephe

Ortadoğu bölgelerine 100’ün üze-

liştirilmesi, konsept projelerinin oluş-

Kabuğu Danışmanlık Hizmetleri’’

rinde ‘‘Cephe ve Doğrama Sistemi

turulması ve raporlanması,

konusunda çok başarılı projelere

Tasarımı’’ yaptım. Prestijli projeler-

• Parametrelerin oluşturulması,

imza atacağımızı düşünüyoruz. Alt

de ‘‘Mimari Cephe Kabuğu Danış-

• Uygun sistemlerin belirlenmesi,

yapımız, kalitemiz ve tecrübemizle

manlığı’’ hizmetleri sundum.

• Prensip detaylarının oluşturul-

%100 müşteri memnuniyeti sağla-

ması ve ihale dosyası ve teknik şart-

yacağımız konusunda iddialıyız.

Firmanızın faaliyetleri ve sektöre

namenin hazırlanması,

sunduğu hizmetler hakkında bilgi

• Tekliflerin teknik çerçevede de-

Değerli vaktinizi ayırdığınız için

verir misiniz?

ğerlendirilmesi,

teşekkür ederim. Son olarak ekle-

• Proje ve detaylarının kontrolü,

mek istediğiniz bir konu var mıdır?

ve Doğrama Sistemi Tasarımı’’ ve

• İmalat Kontrolü,

Müşterimize değer katmak ‘‘Ama-

‘‘Mimari Cephe Kabuğu Danış-

• Uygulama kontrolü,

cımız’’

manlık Hizmetleri’’

• Laboratuvar testleri kontrolü,

Dünya standartlarına uygun, re-

• Saha testleri kontrolü,

kabetçi iş,ürün tasarımı en büyük

Hizmet sunduğumuz müşteri grup-

• Yapım metotlarının kontrolü,

‘‘Hedefimiz’’

larımız; Sistem evleri, Ar-Ge Mer-

• Kalite Kontrol,

Cephe kabuğunun mimari ile ku-

kezleri,

• Cephe

Ana faaliyet konumuz ‘‘Cephe

Profil

üreticisi

fabrikalar,

kabuğu

sorunlarının

Yatırımcılar, Mimarlar ve Cephe Uy-

kontrolü ve raporlanması,

gulama firmalarıdır.

şeklinde sıralanabilir.

sursuz bileşimi ‘‘Hayalimiz’’
Güven ve mahremiyet bizim için
çok önemlidir. Bu sebeple Müşteri-

Müşteri gruplarımıza sunduğumuz

2019 yılını sektörümüz açısından

lerimizle ilişkilerimiz tamamen gizlilik

hizmetler;

değerlendirir misiniz?

prensibine uygun olarak yürütül-

-

Ülkemiz açısından ekonomik olarak

mektedir.

Mimari Cephe ve Doğrama sis-

temi tasarımı,

zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle

-

bir dönemde hep beraber kenetle-

Projelere yönelik Custom De-

sign tasarımları,

nirsek bu dönemi güçlenerek aşa-

-

cağımızı düşünüyorum.

Teknik Danışmanlık, ‘

Eylül • Ekim 2019

53

