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Manço Mimarlık

Babadan oğula, 42 yıl aralıksız devam eden Manço Mimarlık serüvenini dinlemek üzere Nişantaşı'ndaki ofisin yolunu tuttuk. Ali

Manço ile, babası Aytaç  Bey 'in kulaklarını çınlatarak başladığımız söyleşinin ana eksenini ise, 2009 yılında c iddi bir

kurumsallaşma sürec ine giren pratiğin bu yolda kat ettiği aşamalar oluşturdu.

Bir mimarlık ofisi için Türkiye'de pek de aşina olmadığımız ISO9001:2008 sertifikasına neden ihtiyaç duyulduğunu, ofisin belleğini

oluşturan ve kamu paylaşımına da açık olan 'dijital günlüğü', bilgi yönetimi konusundaki titiz yaklaşımı irdelediğimiz Manço Mimarlık

ziyaretimiz, ofisin gündemindeki yarışma ve uygulama projeleri üzerinden vardığımız 'gelecek beklentileri' durağıyla son buldu.

Mançoların yarım asra yaklaşan mimarlık deneyimine şahit olmak isteyenler; uzun ama bir o kadar keyifli bir söyleşi sizi bekliyor!
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"En önemli miras, ofisteki aile ortamı"

Mimar babanın mimar oğlu, işlerin devralınması ve ofisin sürekliliğinin sağlanması aç ısından bilinmeyen bir model değil.

Sizin baba mesleğini seçmenizin temel motivasyonu neydi?

 

İşin açıkçası temel motivasyon, son derece saygın ve başarılı bir büromuzun olmasıydı. İkincisi de kendimde olduğuna inandığım belli

bir çizim yeteneğim vardı. Çok küçük yaştan itibaren resim yapmaya çok meraklıydım ama tablo anlamında değil… Daha çok çizgi

roman meraklısı bir çocuktum. Bir de illüstrasyon tarzı, çizgi roman sahnesi gibi şeyler; robotlar, canavarlar, yaratıklar, eli kılıçlı

adamlar falan. Böyle, tam tipik bir erkek çocuğu… Aynı zamanda da çok Lego oynardım ama binalardan çok makineler yapardım.

Lego’nun Technic  serisindeki çarklarla birtakım aletler yaratmaya çalışırdım. Kutudan çıkan kitaba hiç bakmadan kendi kendime

bir şeyler yapardım. Doğrusu bunlar insanı bir noktaya itiyor. Bir de büro hep yaşamımın bir parçasıydı, yani zaten sürekli bu

ofisteydim. Bütün çocukluğum Mecidiyeköy’deki ofiste geçti. Anadolu Lisesi sınavına bile çoğu zaman ofiste oturup çalışarak

girdim. Çalışanlarla aile gibiydik, çok güzel bir ilişkimiz vardı. Çalışanlarla aile olmak, babamın bana bıraktığı çok önemli bir mirastır.

Tüm bunların yanında, bu mesleği seçtiğim dönem, işlerin de çok yoğun ve keyifli olduğu bir zamandı. Başıma geleceklerden, beni çok

zor günlerin beklediğinden habersizdim, ayrı mesele... 

Sanırım babanız mesleğe teknik ressamlıkla başlamış, mimarlığa ilk adım atışı öyle değil mi?

Tabi, çok erken yaşta.
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Üstelik de sonrasında bir şekilde mimarlık okuyor, güzel sanatları bitiriyor. Sonra yurtdışı serüveni var. Uzun bir süre

Almanya’da, İngiltere’de ve Suudi Arabistan’da çalışıyor, sonra Türkiye’ye dönüyor. Siz de eğitim sürec inizde babanız

gibi farklı bir süreç  izliyorsunuz. Eğitiminize mimarlıkla başlayıp, inşaat mühendisliği ile tamamladığınızı görüyoruz. 

Benimki biraz değişik doğal olarak, babamınsa çok maceralı ve renkli bir meslek yaşamı var, özellikle kariyerinin ilk döneminde. 

Güzel Sanatlar Akademisi sınavını ilk girişte matematik nedeniyle kazanamıyor ama mimar olmayı çok erken yaşta kafaya koyduğu

için mimari bürolarda çalışmaya başlıyor. Mimarlık bölümünde okurken de çalışıyor. Bende ise başka türlü oldu. Nedendir bilmiyorum,

herhalde Alman Liseli olmam dolayısıyla, illa mühendisliği işin iç ine sokmak istedim. Mimari tasarım üzerine yüksek lisans

eğitiminin kavramsal niteliğindense, mühendisliğin ‘iki kere iki dört’ netliği, nesnelliği beni o dönem daha çok çekti. Çok erken

yaştan beri müşteri, mühendis, şantiye toplantıları içinde bulunma şansına erişmiş olduğum için masanın öbür tarafını hep çok merak

ettim. Karşınızda bambaşka ajandalara sahip olan insanlar var, acaba onlar ne düşünüyorlar, ne hedefliyorlar? İşin çok ciddi boyutta

başka bir arka planı var. Biraz orayı görmek istedim açıkçası... 

Alman Lisesi mezunu olarak Abitur’a gittiğiniz zaman Almanya’da eğitim olanağı çok rahatlıkla önünüze sunulacak bir

şeyken neden Amerika’yı terc ih ettiniz?

Alman Lisesi benim eğitim yaşamımın çok mutlu bir dönemi değildir. İyi bir öğrenciydim, okulun bana kazandırdığı şeylerin izlerini
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hala taşıyorum ama okulun ortamı ile o yaşlardaki kafam hiç uyuşamadı, dolayısıyla Almanya’da okuma fikri hiç çekici gelmedi.

Başarılı bir öğrenci olduğum için, Abitur’a girmeyince hocalarımdan çok tepki almışımdır. 

Amerika ise her yönüyle çok farklı... Oraya gittiğime çok memnunum. Okuldan önce Amerika’ya hiç gitmemiştim. Dolayısıyla oradaki

ortam, ölçekler, çalışma biçimi beni daha çok heyecanlandırmıştı o yıllarda. Bugünkü aklım olsa belki daha farklı olabilirdi. Yani belki

de bazı fırsatları kaçırdım o anki ruh halimle... 

Ama sonuçta bir terc ih yapılması gerekiyor. 

Her işte bir hayır var, ne diyeyim. Amerika maceram da planladığımdan erken

bitti zaten. Okulu bitirip, iş arama sürec ine geç işim 11 Eylül saldırılarına

denk geldi. Ondan sonra ne yazık ki arayışlarıma devam etme olanağım

olmadı.

Peki fırsatınız olsa kalmak ister miydiniz bir süre daha? 

Bir süre daha kalmak isterdim. Ama iyi ki kalmamışım çünkü kalsaydım yüksek

lisans konum üzerine ilerleyecek, bir inşaat firmasında bir süre devam

edecektim, bu da beni istediğim bir noktaya götürmeyecekti.

Yani faydalı gördüğünüz iç in inşaat mühendisliğine heveslendiniz ama

mimarlığı özleyerek geri döndünüz diyebilir miyiz? 

Hakikaten çok özleyerek geri döndüm. Döndükten sonra kısa bir süre Baytur’da çalışmışlığım da var. I.M. Pei’nin İslam Sanatları

Müzesi projesi teklif kadrosundaydım. Bir Türk inşaat firmasının ana yüklenicisi olduğu en önemli projedir. Ama bu, benim dünyamın,

benim yerimin orası olmadığını anladığım zamanlardı. Masanın diğer tarafını kendi gözlerimle görmek istedim, biraz da farklı yerlerde

deneyim edinme isteğim vardı o dönem. Ama sonunda yine mimarlığa döndüm.

05.10.2012

Yazdır
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“Babam, az sayıda insana, özenle proje yapmayı seven bir mimar” 

Türkiye’ye dönüğünüzde oradaki öğrendiklerinizin, özellikle o meslek alanıyla ilgili edindiğiniz temel bilgilerin buradaki

genel işleyişe katkı sağladığını birebir deneyimleme şansınız oldu mu? 

Bir kere müşteriyle, inşaat ekibiyle, yatırımcıyla veya danışmanlarla çok daha iyi empati kurmamı sağladı. Onların kafasından

geçenler, hedefleri, üzerinde durdukları noktalar neler, bunu çok daha iyi ve net görmemi sağladı diye düşünüyorum. Çünkü

açıkçası mimar olarak biz çok başka bir dünya içinde yaşıyoruz; çok farklı kaygılarımız, hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Buna

karşılık bizimle bu kaygıları paylaşmayan bir grup insanla bir proje gerçekleştiriyoruz.

 

Peki aileden gözlemlediğiniz üretim ve diyalog ortamı nasıl bu anlamda? Yani babanızın işverenleriyle, ortaklarıyla

kurduğu diyalog nasıl bir diyalogdu? 

Daha farklı bir diyalogdu çünkü babam çok ayrı bir kuşak. Her şeyden önce 41 yaş var aramızda. Doğal olarak, yetişme tarzı,

meslekteki yükselişi, iş alış ve yapış biçimi ve müşteri ilişkileri o döneme özgü bazı özellikler taşıyor. 

Muhtemelen karşısındaki muhataplar da bugünün muhataplarından çok daha farklı değil mi?

Kesinlikle. Babam az sayıdaki rafine insana, çok özenerek çalışmayı seven bir mimar. Buna uygun olarak birçok kurumla çok uzun

süreli iş ilişkileri oldu. On yıllara varan bir süreçte o firmaların her türlü işini, fuar standından tutun da genel yönetim binasına kadar

yaptığı, bugün çok ender rastlanan düzeyde karşılıklı güvene dayalı mimar – iş sahibi ilişkileri sürdürdü. Hiçbir zaman müşteri, iş

peşinde koşmadı, tüm enerjisini elindeki işlere yöneltti. Endüstriyel üretimin, bilgiye erişimin ve uzmanlaşmanın günümüzdeki

düzeyde olmadığı bir dönemde yetişmiş, bu nedenle de yapıya, uygulamaya, ayrıntılara çok hakim bir mimar oldu hep. 

Mizaç olarak birbirimize benzemeyen yönlerimiz var. Yetişme şartlarıma dayalı olarak daha ılımlı bir kişiliğimin olduğunu

söyleyebilirim. Bir de ben, mesleğe başlangıcımın şanssız zamanlaması nedeniyle mimar alternatifinin çok, işin az olduğu kızgın bir

rekabetin ortasında buldum kendimi.

 

05.10.2012

Yazdır
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“42 yıldır itibarlı bir varlık sürdürmek başlı başına bir başarı”

Manço Mimarlığın zor evreler geç irdiğinden bahsediyorsunuz. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz, ekonomik krizleri mi

kastediyorsunuz? 

Tabi, ekonomik krizlerden bahsediyoruz. Ben daha buraya döner dönmez 2001 krizi yaşandı. Onun mesleğimize etkileri çok ağır

oldu. Bir anda sektörün çehresi değişti. O dönem belli yaşta olanlar çok hızlı dönüşüp, adapte olabildiler. Ama belli bir yaşın

üstündekiler bu dönüşümü sergileyemedi. Farklı iş tiplerine, farklı ölçekli işlere göre bir anda dönüşemeyip eskisi gibi devam etmek

istediler.  O dönem benim yaşım da çok gençti. Ki geçtim 20’li yaşları, mimarlık, 40-45 yaşa kadar genç kabul edildiğiniz, belli bir

olgunluğa erişene dek çok fazla şeyin kolay başarılamadığı bir meslek... 

Kriz dönemi zorlu oldu. Yurtdışında birtakım projeler yaptık. Eskiden süregelen projelere devam ettik. Dolayısıyla kadro olarak o

dönem boyunca büyüyemedik. Ancak Y. Mimar Zühtü Usta’nın da aramıza katıldığı 2007’den bu yana ekip anlamında istediğimiz

kapasiteye adım adım yaklaşıyoruz. Son beş yıldır yarışmalara ağırlık verebilir olduk. 

Belli dönemler çizim yapma anlamında tek başıma idim ve yarışmanın altından yalnız başıma kalkabilmem mümkün değildi. Ama o yılları

bir şekilde atlattık. Bu denli zorlu bir ortamda 42 yıldır itibarlı bir konumda varlığını sürdürmek başlı başına çok büyük bir başarı.

 

Peki bu ekonomik badireleri atlatabilmenizi neye bağlıyorsunuz? Tahmin ediyorum ki belli projeler aldınız ve belki

bunların ödemeleri yapılmadı, uygulamalar yarıda kesildi. Ofis giderek azalan işler yüzünden mi küçülmek zorunda kaldı?

Yani o dönemi sağ salim atlatabilmiş olmayı neye bağlıyorsunuz?

Tek bir şeye bağlıyorum, mesleğe bağlılık. Babam bu mesleğe kendini bu kadar adamış bir insan olmasaydı, ve ben bu ofisi devam

ettirmeye bu kadar kararlı olmasaydım o zorlu dönem atlatılamazdı. Öz birikimimizin önemli bir kısmını bu ofisi ayakta tutmaya

harcadık. Çekirdek kadromuzu hiçbir zaman tasfiye etmedik. Örneğin Mali ve İdari İşler Müdürümüz Seval Çeralp bu Haziran ayı

başında, 28. yılında emekliliğini isteyerek bizden ayrıldı. İdari yardımcımız Ali İhsan Çetin 20 yıldan uzun bir süredir bizimle

çalışıyor. Yani başta da dediğim gibi hep bir aile ortamımız vardı ve bunun sayesinde kendi içimizde dayanıştık, birbirimize

güvendik, geleceğe güvenle baktık ve sıkıntılı dönemi beraberce aştık. 
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“Ofisi daha kolektif, esnek bir tasarım anlayışına doğru kaydırdım”

Ofise katılmanızın öncesinde ve sonrasında mimarlık yaklaşımı anlamında, yani buradaki mimarlık ürünlerinin ortaya

konulmasını sağlayan dinamikler bağlamında ne gibi değişiklikler ortaya ç ıktı? Sizin ve babanızın mesleki üretim tarafındaki

farklılıklarınız, çekişmeleriniz veya ortaklıklarınız neler oldu?   

Doğal olarak babamla zaman zaman birtakım baba oğul sürtüşmeleri yaşadık. Ama mesleğe bakış açısı olarak veya benim yeni tasarım

anlayışıma saygı anlamında hiçbir sorun yaşamadığımızı söyleyebilirim. Her zaman için benim düşüncelerime çok saygı duymuştur,

çok güvenmiştir ve çizgi anlamında özgür bırakmıştır. Bu anlamda bir çekişmemiz hiçbir zaman olmadı. Ben biraz daha şöyle

görüyorum; belli bir döneme kadar çok belirli çizgisi olan bir ofistik. Bir yapının Aytaç Manço imzasını taşıdığı ilk bakışta

anlaşılabilirdi.

Ben, belli çizgilere daha az bağlanmak adına işi biraz daha kolektif tarafa, biraz daha değişken bir dile, daha esnek bir tasarım

anlayışına doğru kaydırdım. Kuşkusuz insanın elinin gittiği belli çizgiler oluyor, bunu kimse yadsıyamaz. Ama çalışanların tasarım

sürecine etkin katılımı her zaman ofisimizde önemsenen bir konuydu. Ben bunu biraz daha ileri bir noktaya taşımaya çalışıyorum.

05.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com



12 10 2012“DİMTAŞ’ta kentsel dönüşümün karanlık y üzünü gözlemledim” - Mimarizm

1/3mimarizm.com/Diger/Yaziciy aGonder.aspx?Ty pe=Makale&ID=2232

“DİMTAŞ’ta kentsel dönüşümün karanlık yüzünü gözlemledim”

“Manço Mimarlık A.Ş.”, DİMTAŞ ile Ali ve Aytaç  Manço Ltd. Şti.’nin birleştirilmesiyle 2009 yılında oluşuyor. Bu ad

değişikliğine neden gidildi?

 

Doğrusu “Anonim Şirket”, başta kolektif bir yapı düşünülerek edinilmiş bir ticari unvan değil ama ben onu hep vurgulamak istiyorum.

Yani çok ortaklı bir yapıya bir şekilde aç ıksınız.

Evet açığız. O nedenle de bir süre kullandığımız Ali ve Aytaç  Manço Mimarlık ismini çok benimseyememiştim işin açıkçası...

Ön isimler birazc ık da bu sebeple mi atıldı?

Evet, aynen öyle… “Manço” adı mutlaka olacaktı, sonuçta 42 yıllık bir geçmiş var ortada. Ama bu isim çatısı altında başka

meslektaşlarım da benim kadar öne çıksınlar ve işin ortağı olsunlar istiyorum. Sonuçta mimarlık bir ekip işi...

Bir yandan sahiplenilsin istiyorsunuz…

Kesinlikle. Çünkü mimarlığın en sevdiğim yönü, takım olarak bir şeyler yapmak. Ben, Glenn Murcutt gibi yalnız çalışıp kimseyi

etrafında istemeyen ‘tek tabanca’ mimarlığı hiçbir zaman sevmedim. Kendi odam bile yok, arkadaşlarımla birlikte oturuyorum

gördüğünüz gibi. Bir ara vardı ayrı yerim, sıkıldım, geri geldim onların yanına. Ekip ruhunu, o olumlu birlikteliği bozmadan

büyüyebildiğimiz kadar büyümek istiyoruz açıkçası.

Önce ofisin yan işletmesi gibi aç ılan, daha sonra Manço Mimarlık çatısı altında topladığınız danışmanlık kurumundan da

biraz bahsedebilir misiniz?

DİMTAŞ Danışmanlık İnşaat Mimarlık Turizm ve Ticaret A.Ş., 1970’te temeli atılan mimarlık büromuzun yanı sıra 1980’ler başında

babamın bir meslektaşı ile kurduğu, daha sonra uzun yıllar tek başına yönettiği, danışmanlık ve proje yönetim hizmetleri sunan bir

firma idi. 

Yine mimarlık sektöründe mi? 

Tabi, “owner’s representative” (iş sahibi temsilciliği) ve proje yönetimi işleri var yapılmış. Çok fazla sayıda olmasa da büyük ölçekli

projeler. Örneğin hem mimari tasarım hem de proje yönetiminin büromuzca yapıldığı TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi

projesi var ki o, ana yüklenici olmadan, alt yüklenicilerle baştan sona tamamen babamın liderliğinde yürütülmüş bir işti. 
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  TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi

Ayrıca Carnaud Metal Box fabrikası da hem mimari tasarım hem de proje ve yapım yönetimi hizmetleri tarafımızca sunulmuş bir

projedir.

  Carnaud Metal Box fabrikası 

Son derece ilginç  bir model... 

Evet, bayağı yoğun bir çalışmayla bütün süreçleri kontrol ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz projelerdi. Ancak salt proje yönetimi

yapmayı hiçbir zaman amaçlamadık, iş sahiplerinden mimari tasarıma ek olarak gelen taleplerle verilmiş hizmetlerdi. Bunun dışında

DİMTAŞ adı altında 2005-2007 arasında gayrimenkul geliştirme girişimlerimiz oldu iki inşaat mühendisi arkadaşımla ortak olarak. Biz

yatırımcı da olsak ağırlıklı olarak mimari tasarım tarafındaydık işin.

Oradaki faaliyetlerden, kanallardan herhangi biri devam ediyor mu?

Hayır, etmiyor. Zaten 2007 senesi itibariyle mühendis ortaklarımdan ayrıldık. 2009 yılından itibaren de yalnızca Manço Mimarlık

A.Ş. var. Her ne kadar eğitimini almış da olsam proje yönetimi, taahhüt ya da gayrimenkul geliştirme alanlarına odaklanmayı

istemedim. Mimari tasarım alanında devam etmek her zaman asıl isteğimdi. Ama diğer konulara da girdim çıktım ve bunun bakış açımı

çok genişlettiğini düşünmüyorum. Hem istediğim şeyin ne olduğunu gerçek anlamda kendi gözümle görmüş oldum, hem de yalnızca

mimari tasarım yapmış meslektaşlarımdan epey farklı deneyimler kazandım. Özellikle gayrimenkul geliştirme sürecinde 2 yıl gibi çok

kısa bir sürede 50’nin üzerinde farklı konut projesi üstüne çalıştım. Kentsel dönüşüm denen şeye ucundan bulaşıp, mimarlık

çevrelerinde tartışılan yönlerinin dışında, gerçekten ne karanlık ve korkunç yönleri olduğunu gözlemledim. 

05.10.2012
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“Bilişim alanında ilklerdeniz; bilgi yönetiminde iyi bir düzen oturttuk”

Teknoloji kullanımının, 3D teknolojilerinin ofise girişi de eminim sizin döneminizde gerçekleşti…

Değil aslında… Babam çok uzun yıllar bilgisayara elini bile sürmemesine karşın 1990’lı yılların başında büromuza bilgisayar girdi.

İlk bilgisayar sistemini kuran, ilk plotter kullanan ofislerden birisiyiz. 

Çok ilginç, 1990 Türkiye iç in gerçekten oldukça erken bir tarih…

Evet, ta 1991’de Bahçeşehir toplu konut projeleri hazırlanırken bilgisayar kullanıyorduk. Babamın o dönemde bilgisayara olan kişisel

uzaklığına karşın çok öncü bir büroyuz. Bu arada kendisi yakın bir geçmişte bilgisayar kullanmayı öğrendi ve kısa zamanda bayağı

sıkı bir kullanıcı oldu. Yani teknolojiyle hep iç içeydik. Babamın çok düzenli ve arşivci bir tarzı vardır. Bu hem detaycı kişiliğinden

kaynaklanan, hem de mesleğin pekiştirdiği bir konu... Mimar olan amcamda da bu titizlik vardır. Ben de babamın başlattığı arşivi

iyice sistematik bir hale soktum. Bilgi yönetimi anlamında, verilerin sistematik olarak saklanması, kategorize edilmesi, istendiği

anda ulaşılması konusunda bayağı kafa yordum. Güzel de bir düzen oturttuk. 

İnternet sitesi konusunda da, bilgisayar kullanımı gibi, öncü firmalardan biriyiz. Neredeyse hiçbir büronun internet sitesinin

olmadığı bir dönemde, 2001’de Manço Mimarlık internet sitesini kurduk. Tarihçemizi, etkinliklerimizi belgelemek,

belgelediklerimize her yerden erişebilmek adına web tasarımcısı arkadaşlarımla çok kafa yorarak, yalın ama çok işlevsel bir internet

sitesi oluşturduk. Son versiyonunu 2009’dan bu yana sürekli içeriğini güncelleyerek kullanıyoruz.

 

Yani belgelediklerinizi erişime de aç ıyorsunuz.

Çok dışarıya açık, erişilebilir bir büro olduğumuzu düşünüyorum. Belki 50.000 kişi internet sitemizi tıklamıştır ama onun % 99’u ana

sayfaya bakıp çıkmıştır. Ama geriye kalan %1 gerçekten ilgileniyorsa, bizimle ilgili birçok bilgiye erişebiliyor. Yalnızca proje

bilgilerinden söz etmiyorum, onlar her ofisin sitesinde mevcut ama biz, yayımlanmış söyleşi metinlerinden tutun da verdiğimiz

konferansların videolarına kadar hepsini paylaşıyoruz. 

Medya bölümündeki yazıların yanındaki “indir” bağlantısına tıklayınca içerik pdf olarak açılıyor. “Haberler” de çok sık

güncellediğimiz bir alan. Örneğin EKODesign gibi mesleki bir konferansa katıldık, projelerimizden birinde önemli bir aşama

kaydettik, bir ödül aldık, vb, bu tip etkinliklerle ilgili duyurularımızı bu bölüme ekliyoruz. Bir de blogumuz var menüde butonu olan

ama o en az eğilebildiğimiz alan... 

Bir dönem Türkiye’nin tek, dünyanın da yalnızca birkaç çevre gazetesinden biri olan Yeşil Dünya’da gönüllü köşe yazarlığı yaptım. 

Aslında orada yazdığım yazıları yayımlamak için başlattık o blogu. Daha sonra Yapı Dergisi’ne de birkaç yazı yazdım. Zamanında

babamın vermiş olduğu mesleki konferans metinlerini de paylaşmak istedik. Mikro-blog biçiminde, 3-5 satırlık şeyler yazmayı

benimsemediğimden, her yazdığım makale düzeyinde olsun istedim ancak o kadar ciddi bir araştırmaya da zaman ayırmakta

http://blog.manco.com.tr/
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benimsemediğimden, her yazdığım makale düzeyinde olsun istedim ancak o kadar ciddi bir araştırmaya da zaman ayırmakta

zorlanıyorum. Doğrusu ofisten babamın ve benim dışımda isimlerin de orada yazılarına da yer vermek istiyorum. Zeynep’in kafasında

bir konu var, yazana kadar rahat bırakmayacağım. Bir de yine blogda, projelerimizin ilk eskiz çalışmasından sonuç tasarımına

gelene kadar izlediği yolu yayınlamak istiyoruz. Tasarım sürecinde nereden nereye vardığımızı dışarıyla paylaşmak istiyoruz. Kimi

proje ilk eskizden itibaren tutarlılık göstermiş kimisi ise başka noktalara gitmiş. Bunları göstermek, paylaşmak hoş... 

“İçeriğimizi meslek dışındakilerle de paylaşmaktan yanayız”

Bu, eleştirilmekten de pek korkmadığınızı gösteriyor.

Hiç korkmuyoruz. 2009 senesinden bu yana Facebook grubumuz var. Orada oluşturduğumuz her tür mesleki içeriği yayımlıyoruz.

Negatif bir yorum da almadık kimseden. Benim oradaki bir amacım da, mimar olmayan insanlarla bunları paylaşabilmek. Yalnızca

kendi yaptıklarımızı değil, mimarlıkla ilgili her türlü okunmaya değer makaleyi, yazıyı, haberi seçici davranarak paylaşıp insanları

bilinçlendirmek istiyoruz. Sevindirici olan, o paylaşımlar sayesinde birçok

meslekten olmayan arkadaşımın mimarlığa farklı bir gözle bakmaya başladığını

ifade etmesi.  Sanatla, kentle, sosyolojiyle, psikolojiyle, biyolojiyle ilgili konular

bir ucundan mimarlığa dokunuyor. Dolayısıyla hem görsel hem metin olarak

içeriği çok geniş bir meslekteyiz. Bunu dışında internetteki etkinliğimiz

üzerinden çok ilginç iletişimlerimiz oldu. Örneğin Peru’da katıldığımız Loft

Boutique Konut Kulesi yarışmasının teslimlerini İspanyolca yapmaya karar

verince, Arjantinli bir meslektaşımız Myriam Mahiques’in yardımına

başvurduk, oturdu internet üzerinden tüm proje açıklama metinlerimizi

İspanyolcaya çevirdi, yorumlarıyla içeriğe önemli katkıları oldu. Hala sürekli

yazışıyoruz, çok sıkı bir blogu var mimarlık ve kentsel tasarım üzerine,

izlemeyi öneririm. Mimarlar olarak kendimizi anlatabildiğimiz ortam çok dar.

Mesleki yayınları ne yazık ki sadece meslektaşlar izliyor. O yüzden mimarların

düşündüklerini, yaptıklarını farklı ortamlarda anlatması çok yararlı. Meslek

dünyası olarak içe kapanıklığımızı aşmak gerek. Diğer insanları da

tartışmalarımız içine çekmeliyiz. Tüm toplumu etkileyen bu konular kendi

içimizde kaldıkça bir yere varamayız. Ülkedeki mimarlık düzeyi, ancak insanlar

aydınlandıkça yükselecektir. Biz bunu çok önemsiyor, elimizden gelen çabayı

gösteriyoruz. İsteyen herkes hakkımızda her türlü bilgiye kolaylıkla erişebilir.

Hatta bizimle etkileşime geçerlerse daha çok seviniriz.

O zaman internet sayfalarınızın adreslerini de buraya ekleyelim. 

http://www.manco.com.tr

http://blog.manco.com.tr

http://twitter.com/mancomimarlik

https://www.facebook.com/manco.mimarlik

http://www.vimeo.com/manco

http://www.youtube.com/mancomimarlik

05.10.2012
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“Ofisin ölçeği kurumsallaşmaya engel değil”

Az önce Manço Mimarlığın son derece güzel bir külliyatı olduğunu öğrendik. Buna ne anlamda önem veriyorsunuz? Ofisin

belleğini kurmak anlamında mı?

Bir ofisi değerlemek isteseniz elde birkaç şey var; bunların en önemlilerinden bir tanesi bilgi birikimi. Eğer aynı insanlarla çok uzun

süreler çalışmıyorsanız bu birikim çok kolay korunamıyor. Giden insan bilgiyi de beraberinde götürüyor. Biz de ister istemez bu

durumları yaşadık. Bu olası kaybı bir biçimde azaltmak adına, elde edilen deneyimleri kurumsal bir havuzda toplamak çok önemli. Bu

çok da kolay değil çünkü usta-çırak ilişkisiyle yetişme gibi bir olay var burada, birçok şey yazılı değil. Ama biz işi olabildiğince yazıya

dökme, deneyimlerimizi yazarak kayıt altına alma yoluna gittik. Bunun da çok yararını görüyoruz.  

Bu, salt toplantı notu gibi bir şey değil anladığım kadarıyla…

Hayır, değil. Bayağı ciddi bir şekilde “şunlara dikkat etmemiz gerek, şu aşamalarda bunlar olabilir” diyerek başımızdan geçen her

türlü deneyimi not alır olduk. 

Manço Mimarlığın bir günlüğü var yani…

Evet, kesinlikle var. Her gün tuttuğumuz bir şey değil ama dönem dönem

güncellediğimiz birtakım dokümanlarımız var. Mimar olarak çok fazla veriyle

uğraşıyoruz. Belediyeden gelen imar durumundan, krokiden tutun, sahada

çekilmiş fotoğrafa kadar… Hele ki uygulanacak bir proje ise, gelen malzeme

broşürlerinden, toplantı notlarına kadar çok farklı bir sürü veriyle haşır

neşirsiniz. Ben bilgi üzerine kurulu tasarıma inanan bir insanım. Bir anlık ilham

parlamalarıyla biçimlenen bir mimaridense, somut veriler üzerine kurulu bir

tasarımın üstünlüğüne inanıyorum. 

Çok önemsediğimiz “bilgi yönetimi”, “öğrenen organizasyon” kavramları,

sürekli öğrenme, sürekli gelişim demek. Her ne kadar yapı sektörü çok hantal,

yavaş değişen bir iş dalı olsa da durmadan değişen kavramlar ve teknolojik

gelişmelerle karşı karşıyayız. Her projede yepyeni deneyimler, bilgiler

ediniyoruz, sürekli mesleki kitap, dergi okuyor, yerli-yabancı internet

sitelerini izliyoruz. Bunun da ötesinde mimarların mimarlardan öğreneceği çok şey olduğuna inanıyoruz. O anlamda da şanslı

olduğumuzu düşünüyorum çünkü giderek daha çok sayıda önde gelen yabancı mimar Türkiye’ye geliyor deneyimlerini paylaşmak için.

YEM de bu konuda çok önemli katkı sağlayan bir kuruluş. Ofisimiz yakında olduğundan, katılmamak için çok bahanemiz yok.

Elimizden geldiğince hep birlikte gitmeye çalışıyoruz konferanslara. Her birinden kendimize bir şeyler katmış olarak ayrılıyoruz.

Daha sonra ofiste konuşulan konular üzerine tartışıyoruz. Neyi doğru neyi yanlış bulduk, bizim için ders niteliğinde olan neydi?

Bunları konuşmak çok önemli. Bilgi yönetimine bir örnek olarak, konferanslarda tuttuğumuz bütün notları tarayıp, arşivimizde

saklıyoruz. Ofise yeni başlayan bir arkadaş, ilk günden itibaren 2003’ten bu yana gittiğimiz bütün konferansların, seminerlerin,

eğitimlerin notlarına erişebilir ve erişmeli.



12 10 2012 “Of isin ölçeği kurumsallaşmay a engel değil” - Mimarizm

2/2mimarizm.com/Diger/Yaziciy aGonder.aspx?Ty pe=Makale&ID=2234

 

Ama sanırım bu, burayı bir okul olarak konumlandırmak iç in değil de, o aile havası üzerinden bir paylaşım ortamı olarak

düşündüğünüz bir şey…

Tabi, bilgiyi edinmek ve paylaşmak… Çünkü bende kalan bir bilginin yararı yok. Bu bilgiyi aktarmam lazım ki benim olmadığım noktada

o bilgi yeniden ofisin yararı için kullanılabilsin. “Aman bilgiyi kendimde tutayım ki vazgeçilmez olayım” gibi kaygılarımız yok. O

yüzden de herkes bildiklerini çevresi ile paylaştıkça, ofisin başarısını daha yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum. Bizim en önemli

kaynağımız bilgi.

Ölçek olarak büyük sayılabilecek bir firma değiliz; butik çalışan, atölye tarzı bir ofis gibi görülebiliriz ama bu kurumsallaşmaya engel

değil. Açıkçası iş yapış anlayışı olarak büronun profesyonelliği benim en önemsediğim konulardan bir tanesi. Bu noktada karşınızdaki

insana veriyle, belgeyle konuştuğunuz zaman çok farklı bir etki sağlıyorsunuz. Bir konu, bir tartışma, bir soru geldiği zaman ona

tam tarihiyle, “şu gün şu toplantıda şu şekilde konuşulmuştu” şeklinde bir yanıt verdiğiniz zamanki etki çok farklı oluyor. Örneğin

bir arsanın yapı yapılmadan önceki durumunun çeşitli fotoğraflarını çekip sakladığımız için belediyede çok önemli bir kazanım

sağladığımız, yanlış alınmış resmi kot ölçümlerini düzelttirdiğimiz proje bile oldu. Bir de ben bu anlattıklarıma bağlı olarak 2009

yılında ISO9001:2008 belgesi sürec ini başlattım.

05.10.2012
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“Özdisiplinin yetmediği noktada ISO9001 bizi dürtüyor”

ISO9001 bir mimarlık ofisi iç in neden gerekli?

Gerektiğinden değil... Bir fuar dolayısıyla bir İngiliz ofisiyle ilişkimiz oldu. Türkiye pazarına çok girmek istiyorlardı. Beraber ne

yapabiliriz diye konuşurken, onlardan üst düzey bir yönetici iki defa buraya geldi, ben iki defa İngiltere’deki ofislerine gittim vb…

60 yıllık, çok farklı ölçeklerde çalışan, 300-400 kişilik kadrosu olan, üç ayrı ofisi olup, dünyanın dört bir tarafında çok büyük ölçekli

işler yapan bir büroydu. Ama çok ‘corporate architecture’ (kurumsal mimarlık) yapan bir ofisti. Kendi içimizde bazı şeyleri

toparlamanın gereğini hissediyordum. Orada o çalışma biçimini, o düzeni, o sistematiği görünce harekete geçmeye karar verdim.

Kurumsallaşmak için boyutunuz çok önemli değil ama en azından belli çerçeveleri çizmiş olmanız şart. Böyle bir dönüşüme gidince de

bunu belgelendirmeyi tercih ettim. Ve bu belgeyi de, SGS gibi hiç ödün vermeyen, çok ciddi bir İsviçreli kuruluştan almayı yeğledik.

ISO9001:2008 dokümantasyonu oluşturmaya yönelik bir firmadan danışmanlık alıp bütün belgelerimizi kendimiz oluşturduk. Bir yaz

boyunca; mimari proje işine nasıl yaklaşıyoruz, nasıl yapıyoruz, nasıl teklif veriyoruz, nasıl sözleşme yapıyoruz, proje revizyonlarını

nasıl yapıyoruz, nasıl sunuyoruz, Autocad katmanlarını nasıl kullanıyoruza kadar her şeyi baştan aşağı bir sistematiğe soktuk. Ve

bütün bunları yazıya döküp, izlenir ve korunur duruma getirdik. Kendimiz yazdığımız için de gerçekten işleyen bir sistem

oluşturduk. Bu benim çok gurur duyduğum bir konu aslında. 

Peki, ISO belgesi yalnızca içerideki sistemi başka bir mecrada yetkili bir kurum nezdinde tanıtma anlamında mı önemlidir?

Yoksa buradaki hedef, belgenin beraberinde getirdiği sistemi sürdürülebilir hale getirmek midir? 

Amaç sırf bir etiket elde etmek olsa ISO belgesini bu kadar emek vermeden "kes-yapıştır" birtakım hazır belgelerle alabilirdik.  Oysa

bence içeride yaptığı etki çok daha önemli. Dışarıda bizim açımızdan çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü bugüne

kadar mimarlık bürolarında aranan bir özellik değil. Tabanlıoğlu’nu hepimiz çok iyi biliyoruz, 1998’de almıştı belgelerini onlar. Merak

edip araştırdığımda onların dışında bu belgeye sahip bir mimarlık firması daha bulabilmiştim. Mutlaka başka bürolar da vardır.

 

İşverenlerinizin takdirini ya da güvenini daha rahatlıkla sağlama gibi etkileri oluyor mu?

Keşke daha çok olsa, o anlamda da yararını görmeyi isterim. Ama yavaş yavaş aranır bir özellik olmaya başladı. Şu anda ülkemizin

köklü finans kuruluşlardan birinin bir ofis binası için görüşme halindeyiz. Orada aranan kriterlerden bir tanesi buydu. Uluslararası

kurumların projelerinde de mimar seçiminde gündeme gelen bir konu.  

Ama asıl önemli olan içerideki etkileri dediniz …

Tabi, çünkü mimarlık ofisi dediğiniz zaman tasarım heyecanıyla işe öyle bir dalıyorsunuz ki… Projeler başlıyor, başlamıyor…

Konjonktüre dayalı, uzun vadede önünüzü net göremediğiniz bir meslek pratiğinden bahsediyoruz. Bu da tabi büroların bazı şeyleri

boşlamasını beraberinde getiriyor. Bu çok tehlikeli bir eğilim. Sonuçta ne olursa olsun burası bir firma ve ayakta kalması için somut
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hedefleri, sağlam bir düzeni olması lazım. Altı ay, bir yıl sonrasını planlayıp önlemlerini alması gerek. ISO9001, bu disiplini sağlayan bir

kafa yapısına kavuşturdu bizi. Çünkü, öz disiplin açıkçası bir yere kadar işliyor. Bir noktadan sonra notlar yazıp aynaya

yapıştırmanız lazım. Bir şey sizi sürekli dürtüklemeli. 

Sizin jenerasyonunuzun farkı tam olarak da bu olabilir mi? 

Evet, bunlar önceden mimarlık bürolarında çok gündemde olan şeyler değildi. Biraz rekabetin zorlaması, biraz da farklı sektörleri,

firmaları görmenin açtığı ufuk.… Başarılı firma yapılarını ve işletme biçimlerini olabildiğince kendi firmamıza taşımak, mimarlıktan

ödün vermeden kurumsallaşmak... Bunları başarmaya çalışıyorum.  

05.10.2012
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“Birikimi etiketle belgelemenin yararına inanıyorum”

LEED Green Assoc iate olma ihtiyac ı nereden doğdu ya da bu konuya yaklaşımınız ve ilginiz ne noktada gelişti?

İlgim çok eskiye dayanıyor. Amerika’da yaptığım yüksek lisans eğitiminde “çevreye duyarlı tasarım ve yapım” zorunlu dersti.

Kolombiyalı hocamız Jorge Vanegas, konunun öncü isimlerinden biriydi. Amerikan ordusunun sürdürülebilirlik anlamında neler

yapması gerektiğinin danışmanlığını veren kişiydi. Bir kere orada bir aydınlanmam oldu. O noktadan sonra da bu konunun peşini hiç

bırakmadım. Tabi daha sonra yurtdışında çığ gibi büyüdü bu konu ve o noktada kendi adıma çok ciddi bir araştırma, okuma sürecine

giriştim. Belki birçok meslektaş bunu küçümseyecektir ama bu birikimimi bir etiket olarak belgelemenin yararına inandım. 

Ne anlamda?

 

Sonuçta sürdürülebilirlik kavramı, “yeşil bina”, “yeşil tasarım” veya “çevreye duyarlı tasarım” mimarlıktan bağımsız konular değil.

Mimarlığın gerçek ilkelerini, amaçlarını özümsemiş insanların zaten kendiliklerinden izledikleri bir yol bu. Örneğin Sri Lankalı mimar

Geoffrey Bawa, Kandalama Otel’i tasarladığında bu konular gündemde bile değildi. Sonuç olarak profesyonel bir ortamdayız ve bazı

şeyleri ne kadar önemsediğinizi göstermeniz, belgelemeniz gerekiyor. Okuduğumuz okullar gibi… Yani Alman Liseli olmak veya İTÜ’lü

olmak ne kadar önemli? Bunlar olmasa iyi mimar olunmuyor mu? Bunun tersini kanıtlayan onlarca örnek var. Ama yaşam ister istemez

belli etiketlerin peşinden koşmakla geçiyor. Ödüllü mimar olmak eşittir iyi mimar olmak mı? Değil, ama yine de bu ödül alma isteğini

azaltmıyor insanın. “İyi mimar”, “iyi mimari” tartışılabilir şeyler ama bir noktadan sonra da bazı şeylerin bir şekilde belgelenmesi

gerekiyor. Diğer yandan yeşil bina sertifikasyon sistemlerine çok inanan bir insan da değilim.
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Ben de onu soracaktım, çok eleştirilen sistematikler çünkü…

Haklı olarak çok eleştiriliyor ama bir noktadan sonra gerçekçi olmak gerek. Belli ilkeler, belli şablonlara oturtulmadan

yaygınlaştırılamıyor. 

Yani başlangıç  iç in belli standartlara ihtiyac ınız var. 

Kesinlikle. Sürdürülebilirliğin mantığına bu kadar uzak, bu kadar dar görüşlü, bu kadar çalkantılara açık bir sektörde, yapım kaynaklı

karbon salımını en aza indirgemek, ekosistemin bozulmasını önlemek gibi uzun vadeli hedeflere başka türlü ulaşmanız olanaklı değil.

Yani günümüz yapı sektörünün ortalama bilinç düzeyinde yeşil binanın bir belgeyle belli bir pazarlama değeri, gayrimenkul değeri

kazanması şart. Bunun dışında motivasyonlarla iş sahiplerinin ikna olması söz konusu değil ne yazık ki. 

Bu konunun yaygınlaşması için atılan her adımın yararlı olduğunu ve belgeli bina yapmanın belgesiz bina yapmaya göre her zaman bir

artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü “bu belgelerin anlamı yok, almaya da gerek yok” dediğiniz zaman ortaya daha iyi bir ürün

çıkmıyor. Veya “Bu konunun üstüne gidilmesi bir pazarlama süslemesidir, bunlar içi boş şeylerdir” diyerek küçümsemenin uzun

vadede katacağı hiçbir yarar yok. Kesinlikle konunun doğru anlaşılması, bugünkü sulandırılmış haliyle kalmaması gerektiğini

düşünüyorum. Ancak şu an daha emekleme aşamasındayız.

05.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com
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“Sürdürülebilirliği sağlayanlar; malzeme, tasarım, kullanıcı memnuniyeti”

Sertifika sisteminin, yani LEED’in de BREEAM’in de değerlendirme kriterlerinin gerçek bir denge yoksunluğuna sahip

olduğu, çok daha önemli konuların daha az puanlarla, görece daha az hayati olanların ise daha yüksek puanlarla işlendiği

gibi eleştiriler var ortamda. Sertifika sistemlerinin mükemmelliğine inanmıyorum dediğiniz iç in soruyorum;

gerçekleştirdiğiniz binalarda bunları harfiyen uygulamak gibi bir motivasyon değil, daha ziyade bildiklerinizi uygulayarak

bu sertifikaları almak gibi bir yöntem geliştirdiğinizi varsayabilir miyiz? 

Sayabilirsiniz. Burada şunu da unutmamak lazım, bu yolda işverenden gelen bir taleple ilerlemiyoruz. Türkiye’de ne yazık ki böyle bir

fark var. Bugüne kadar hep işverenlerimizi zorlayarak, onları ikna etmeye çabalayarak bu yola soktuk. Türkiye’de bunu talep eden

işverenler de var elbette. Genelde yabancı kaynaklı firmalar, ama henüz biz onlarla çalışma şansına erişemedik. Türk firmalarından

belli bir kurumsallığa erişenler de yavaş yavaş buna başladılar. Her ne kadar pazarlama değeri peşinde koşuyor olduklarından emin

olsam da, bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme… Ancak henüz çok eksiğimiz var, sürdürülebilirliği gerçek anlamda uygulamaya

kalkıştığınız zaman önünüze bir sürü engeller çıkıyor. 

Ne gibi? 

Atlanan konuların en önemlisi, malzeme... Hangi malzemelerin gerçekten yeşil, gerçekten çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olduğu

konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Malzeme üretiminde harcanan enerjiyi hiçbir zaman hesaba katamıyoruz. Bu bilgilerin

üreticiden gelmesi lazım ve bunlar çoğunlukla elimizde mevcut değil. Alüminyumun çevreci olduğunu belirten birçok röportaj

okuyorum. Neye göre çevreci? O üretimdeki korkunç ısı enerjisi

harcamalarının ne olduğunu biliyor muyuz? Endonezya’nın bilmem neresinden

gelen bir takım ahşap kaplamaların ne kadar çevreci olduğu da tartışılır. Bütün

o mesafeyi kat ettikten sonra… 

Bunun dışında kaçırılan en önemli konunun tasarımın kendisi olduğuna

inanıyorum. Çünkü benim esas önemsediğim konu sürdürülebilirlik. “Yeşil”,

“ekolojik” olma çok ikincil kavramlar. Çevreye yararlı bina diye bir şey yok.

Bir yapı yaptığınız zaman enerji harcıyor, doğaya zarar veriyorsunuz. Bugün

dünyada yapım faaliyetlerini durdurmak gibi bir olanak da yok. O zaman

konuya uzaktan bakınca, özünde bir yapının olabildiğince uzun süre

kullanılabilmesinin olduğunu görüyorsunuz. Yeşil bina en basit anlamda; binanın

sürdürülebilmesidir. Oysa bina ömrü 20-25 yıla inmiş durumda. Bugün ülkemizde

80’li yıllarda yapılan binaların tümüyle yıkılıp yeniden yapılmasından

bahsediyoruz. Bir bina için 20 - 30 yıl nedir ki? Bu Türkiye’ye özgü bir durum

da değil, tüketim ekonomisinin acı bir gerçeği. Peter Blake’in “Master

Builders” adlı kitabında anlatılan bir diyalog var hiç unutamadığım, Mies van

der Rohe ve bir gayrimenkul geliştirici arasında geçen. Mies, ABD’deki

yapıların niteliksizliğinden şikayet edip çok daha sağlam olmaları gerektiğini

söylediğinde karşısındaki kodaman “saçmalama, dediğin gibi olsa emlak

sektörü çöker, burada sistem yapıların sık sık yıkılıp yeniden yapılması

üzerine kuruludur” diye yanıtlıyor. Onlarca yıl sonra halen aynı noktadayız.

Şunu da açmak gerek, sürdürülebilirlik sadece betonun değeriyle, demirin

türüyle ölçülemez. Aynı zamanda o binanın kullanıc ılarını ne kadar mutlu

ettiğine de bakmalısınız. Bulunduğu kentsel/kırsal alanı ne kadar olumlu anlamda etkiliyor? İnsanlar onu ne kadar benimsiyor? Yeşil

bir bina yaparsınız, pervaneleriyle, güneş panelleriyle adeta bir hilkat garibesidir. İnsanlar nefret eder, üç gün sonra atıl duruma

düşer. Ondan sonra ne yararı kaldı ki onun? Veya yanlış çözülmüş bir proje ise bir süre sonra ya tadil olacak ya da ilk fırsatta yıkılıp

yenisi yapılacak. Yeşil bina diye yola çıkılıp sonuç bu oluyorsa sürdürülebilirlik adına hiçbir anlamı yok.
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Yaptığınız bütün projelerde birebir bu düsturdan hareket ettiğinizi söyleyebilir miyiz?

Evet, söyleyebiliriz ama ne kadarını başarabiliyoruz, o tartışılır. Burada önemli olan ilk başta alınan bir takım kararlar. En büyük

yararı onlar sağlıyor. Yapının yerleşim planındaki konumlanışı, güneşe göre açısı, doğal havalandırmayı veya gölgeleme etkilerini

dikkate alma vs, bunlar çok basit ve ek maliyet getirmeden yapılabilen şeyler. Kafada en baştan bu ilkeler olduğu sürece doğru bir

noktadan yola çıkmış oluyorsunuz. Isı pompasıydı, güneş paneliydi, bunlar ek olarak uygulanan yöntemler. İlk söylediklerime kıyasla

etkisi çok daha düşük olan konular. 

Tasarımlarınızın ç ıkış noktası da genellikle bu oluyordur diye tahmin ediyorum. 

Ve esneklik … Yani yapının sonradan olabilecek değişikliklere yanıt verebilecek bir plan çözümünün olması. Bu da çok

önemsediğimiz bir konu. Özellikle ofis veya kamusal hizmet binaları gibi projelerde hep en kolay bölümlenebilecek, iç mekan

düzenlemesi en kolay değişebilecek plan çözümlerine gittik. 

05.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com
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“Hangi yıl kaç yarışmaya katılacağımızı bile rakamlara döktük”

Manço Mimarlığın ismini artık çok daha fazla yarışmada duyar olduk. Mimar olarak yarışmalara katılmayı, ofis olarak

yarışmalar iç in bir şeyler üretiyor olmayı neden bu denli önemsemeye başladınız? 

Birçok farklı proje türünde beyin jimnastiği yapmak için çok çok iyi bir yöntem. Ayrıca kesin bir teslim tarihi karşısında, çok kısıtlı

bir sürede ciddi bir mimari sorunu çözebilme anlamında insanı çok diri tutan bir çalışma. Uluslararası yarışmalara da çok girdik.

Yarışmalar, sesinizi yurtdışında da duyurmak, başka ülkelerdeki bir takım tasarım konuları üzerine kafa yormak için tek yol. Ancak

bir büronun yalnızca yarışmalarla ayakta kalması çok zor. Yine de bizim çabamız profesyonel tempomuzun el verdiği ölçüde

yarışmalara girmek yönünde. Hatta bunu, şu yıl 4 yarışmaya katılacağız, şu yıl 3 yarışmaya katılacağız diye rakamlara bile döktük.

Ve hep bu hedefleri tutturarak ilerledik. 

Yakın zamandaki yarışma projelerinizden biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle ön plana ç ıkartmak istediğiniz, idealize

ettiğiniz, faydalı ya da sağlıklı olduğuna inandığınız bir yarışma veya hazırlık sürec i oldu mu?

Hiç birini ayırmıyorum aslında. Bence hepsi çok içimize sinen projelerdi. Bugüne kadar şartname alıp da girmediğimiz yalnızca bir

proje var, onun dışında 14 yarışmaya girdik. Hepsini de başarıyla teslim ettik. Ama ödül anlamında doğru değerlendirilemediğimizi

düşünüyorum açıkçası. Bugün geri dönüp baktığımda “keşke bu projeyi böyle yapmasaydık” dediğim hiçbir yarışma projemiz yok

diyebilirim. Bunu büyük mutlulukla ve onurla söylüyorum, bugüne kadar teslim ettiğimiz projelerin hepsinin de arkasındayım. Kolektif

tasarım anlamında çok güzel şeylerin başarıldığı projelerimiz var. O anlamda birkaç yarışma projesini özellikle çok sevinçle

anımsıyorum. O projelerde çalışan 3-4 kişilik ekibin hepsinin bir ucundan katkı sağladığı; bir kişinin yaptığı eskizden yola çıkılıp

gidilmediği, farklı fikirlerin çarpışa çarpışa ilerlediği süreçler… Yani vektörlerin birleşerek ilk çıkan doğrultudan birazcık daha farklı

bir noktaya gittiği ama bütün paydaşların üstünde mutabık olduğu, benimsediği projeler… 

Sondan geriye gidecek olursam, mekân ve kütle çözümleri anlamında bizi çok tatmin eden Hatay İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi

projesi var. Tek bir mevcut ağaç kesilmeden arsaya yerleşen ve arazi ile bütünleşen bir yapı tasarladık. Yarışmadan eli boş çıksak

da World Architecture Community 20+10+X  ödülünü aldık.

  Hatay İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi

Bizi program ve topografya olarak oldukça zorlayan ama sonuçta çok doğru bir çözüm ortaya koyduğumuz Şişli Lisesi projemiz var.

Orada Zühtü Usta ve ben tamamen ayrı iki öneri geliştirip sonunda Zühtü’nün önerisi üzerine gittik. Ödül grubunda

değerlendirilmemesi çok üzücü oldu.

http://www.worldarchitecture.org/main/winners.asp
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  Şişli Lisesi 

Daha gerilere gidersek, Kayseri Belediyesi’nin düzenlediği cami konulu bir fikir yarışması vardı. Belli bir arsa yoktu ve

şartnamede birçok konunun ucu açık bırakılmıştı. Onlarca farklı fikri kağıda döküp, hepsini değerlendirerek tek bir proje ortaya

çıkartabilmek çok hoştu. Projemiz o yarışmada ödül alamasa da daha sonra World Architecture Community 20+10+X ödülünü

aldı. 

  Cami konulu fikir yarışması projesi

Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi yarışmasını da çok önemsiyorum. O tamamen bölgenin iklim verilerine, özellikle

de hakim rüzgara göre tasarladığımız bir proje olmuştu. Diğer katılımcılarla göre apayrı bir çözümdü. Bu kadar aykırı bir şey

sunduğumuz için de kazanamayacağımızı en baştan biliyorduk. Ama o tasarımın sürdürülebilirlik anlamında çok ayakları yere basan,

http://www.worldarchitecture.org/main/winners.asp?winarchive=8thcycle&cyc=8
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somut gerekçeleri vardı.

  Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi 

Tahran’da katıldığımız, Benetton binası yarışması var. Yeşil bina anlamında en çok çalıştığımız, değişik çözümler sunduğumuz bir

projelerden biridir. Oranın yerel koşullarına birebir cevap veren bir takım yenilikçi önerilerimiz olmuştu. O projemiz de XII. Ulusal

Mimarlık Sergisi’nde proje dalı ödül adayı olmuştu.

  Benetton, Tahran

Aynı sergideki bir diğer ödül adayı projemiz de Tokyo Moda Müzesi idi. Farklı moda dönemlerinin dikey bir dolaşım ile gezildiği, plan

şemasıyla, kütle ve cephe tasarımıyla çok cesur bir projeydi.
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  Tokyo Moda Müzesi 

Paris’te Moulin Rouge Dans Okulu projemiz 19. yüzyıl sanayileşme dönemine göndermelerde bulunan çelik strüktürü ve gece

ekrana dönüşen cephesiyle çok ilginç yurt dışı yarışma projelerimizden biridir.

  Moulin Rouge Dans Okulu 

Peru, Lima’da da üç yarışmaya katıldık. Bir tanesi tamamen konut, diğer ikisi konut ve ticaret karma yapı projeleriydi. Çok

enteresan tasarım süreçleri oldu. Hiç yağmur yağmayan, buna karşılık güneşin hiç açmadığı, sürekli puslu bir havanın olduğu ılık bir

iklimden söz ediyoruz. Bambaşka bir ortam. İstanbul ile ortak yönü ciddi bir deprem riskinin olması… 

Katıldığımız yarışmaların hepsi, gayrimenkul geliştirme firmalarının açtığı profesyonel yarışmalardı. Kazanan projeler şu anda

uygulanıyor. Yatırımcı projesini uluslararası yarışma ile elde etme yolunu seçmiş. Oranın kentsel, kültürel, iklimsel bağlamını

araştırmak ilginçti. Çok başka taleplerle karşılaşıyorsunuz. Örneğin Loft Boutique yarışmasında çocuksuz çiftler ve bekar

insanlara yönelik bir lüks konut kulesi tasarladık.
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  Loft Boutique

“Kullanıcılar kentin göbeğinde, ‘sosyetik yaşam tarzı’ sürecek” vs gibi ifadelerle anlatılmış ama ona karşılık tam zamanlı hizmetli

odası isteniyor. Yani bekar bir adam/kadın ama hizmetçisiyle yaşıyor. Onun odasını, banyosunu vs tasarlamanız lazım. Bunun

dışında, suç oranının çok yüksek olduğu bir ülke; işin içine bambaşka güvenlik konuları giriyor. Tabii bütün bunları o süreç içerisinde

araştırıp öğreniyorsunuz.

05.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com
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“Kentsel dönüşüm, mesleki sorumluluk adına sürekli kafa yorduğumuz bir konu”

Şu an üzerinde çalışmakta olduğunuz veya uygulaması bitmiş olan projelerinizden de bahsedebilir miyiz?

Bir süredir 50.000 metrekarelik bir ofis binası üzerine çalışıyoruz. Çok çok ilginç bir deneyim oldu.

Nerede konumlanıyor? 

Konum açısından da çok heyecan verici, Dolapdere’de, Bilgi Üniversitesi’ne çok yakın…Bulunduğu çevreye gerçekten olumlu

etki edebilecek, dönüşüme katkı sağlayacak bir proje olarak görüyorum. Sonuçta kentsel dönüşüm, mesleki bir sorumluluk olarak

sürekli kafa yorduğumuz bir konu. Mülkiyet paylaşımı olsun, belediyenin aldığı kararlar olsun, çok fazla değişik sürecin içinden

geçtik. Proje bize geldiği zaman konusu bile belli değildi, yalnızca bir öneri sunmamız istendi. Biz ise avan proje sunmak yerine farklı

yapı tiplerinin karşılaştırması ve imarın el verdiği sınırların içerisinde kütle oluşumlarına yönelik çok kabataslak alternatifleri içeren

bir rapor ve sunum ile karşılarına çıktık ve çok olumlu bir etki yaptık. Sonuçta önerimizi kabul edip, projenin programını ona göre

oluşturdular. Ayrıca önde gelen gayrimenkul yatırım ve pazarlama danışmanlarını devreye sokup önerimizi onlara da onaylattık. O

anlamda da doğru bir şey düşündüğümüzü gördük. Adını bile bizim koyduğumuz bir proje...

Şimdi hangi aşamada? 

Kaba inşaatı bitmek üzere. Önümüzdeki yılın ilkbaharında sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu anda iç mimari tasarım ve uygulama projesi

ile uğraşıyoruz. Aynı zamanda BREEAM sertifikası adayıyız. Gayrimenkul danışmanı olsun, proje yönetim ekibi olsun birçok farklı

danışmanla birlikte çalıştığımız bir proje. Zaten biz de böyle olmasını istedik baştan itibaren…

Bu projedeki deneyim bu anlamda bir ilk mi?

Değil ama bu danışmanların devreye girmesi, bir masa etrafında toplanması konusunda biz ön ayak olduk. O anlamda çok güzel

ilerleyen bir proje oldu. İş sahibi, iyi niyetimize ve deneyimimize güvendi. Bunu bizim başrolde olduğumuz bir proje olarak

önemsiyorum.

Yapının ismini de öğrenebilir miyiz?

Akdağlar İnşaat için yaptığımız Akplaza projesi. Akdağlar, madencilik sektöründe köklü ve tanınmış bir firma. Akplaza, inşaat

konusundaki az sayıda yatırımından bir tanesi.
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  Akplaza 

Halihazırda üzerinde çalıştığınız projeler neler acaba?

Halide Edip Adıvar Külliyesi yarışmasına girdik en son. Çok keyif aldığımız bir yarışma süreci oldu.

  Halide Edip Adıvar Külliyesi 

Karadeniz Ereğlisi’nde imar durumunun netleşmesini beklediğimiz bir projemiz var. Yakında başlamayı umuyoruz. İki ayrı ofis

binasıyla ilgili görüşmelerimiz başladı. Büyük çaplı bir kentsel dönüşüm projesi var, şu anda imar çalışmaları yapılıyor. 

05.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com
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“Hedefimiz; keyifli ortamını koruyan, gençleri çeken bir ofis olmak”

Son olarak Manço Mimarlığı nereye taşımayı arzu ettiğinizi soralım. 

İşin açıkçası Manço Mimarlığı belli bir ölçüde büyütmeyi arzu ediyorum. Çok kalabalık bir büro olmanın peşinde değilim. Çünkü o

noktada nakit akışına bağımlı oluyorsunuz ve bir noktadan sonra ipin ucu kaçıyor. O büroyu çevirmek için her türlü işi almak

zorunda kalabiliyorsunuz. Bense daha seçici olabilmeyi, projeleri birebir takip edebilmeyi hedefliyorum. Yurtdışı bürolarıyla

uluslararası bir şeyler yapmayı da arzu ediyorum. O birlikteliğin, o sinerjinin çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Onların bizden,

bizim onlardan alabileceğimiz birçok şey var bence. Bunun dışında, keyifli iş ortamımızı korumayı, genç kuşağın severek çalışmak

isteyeceği bir büro olarak kalmayı istiyorum.

 

Eğer kafamda doğru canlandırdıysam, babanızın temsil ettiği atölye pratiğiyle günümüzün şirketleşmiş, “kurumsal”

mimarlık ofisinin ortasında bir yerde bulunabilmek, değil mi?

  

İkisinin de iyi yanlarını kendinde toplamış bir firma olmamızı hedefliyorum. Mimarlıkta çok da önünüzü göremiyorsunuz. Ofisteki

büyümeler ve küçülmeler biraz da ekonomik ortamla, rastlantılarla, şansla ilgili… Biz, “çekirdek bir kadroyken bir anda nasıl sağlıklı

büyüyebiliriz” diye düşünerek bu kurumsallaşmaya doğru ilerledik. Yani bugün çok büyük yeni işler alsak, ciddi bir kadro artışı

gereği ortaya çıksa, bunun artık çok sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü belli bir çerçeve olduğu zaman herkes

ofise çok daha kolay uyum sağlıyor. Yeni gelen çalışanlarla o uyumu çok kolay yakalayabiliyoruz ve organizasyonun ucu kaçmıyor.

Belli kurallar, belli sistematikler oturmuş olduğu zaman büyüme çok daha sağlıklı olabiliyor. 

Yani büyümeye hazırsınız…

Fazlasıyla.

 

05.10.2012

Yazdır
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Zühtü Usta

İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Manço Mimarlık’a yüksek lisansın son senesinde başladım. Beş

yıldır da buradayım. Öncesinde 1-2 ofiste daha çalıştım. Ama aradığım çoğu şeyi burada buldum. Gerek çalışma ortamı, gerekse

ofisin amatör ruhu beni çok etkiledi. Herkesin bir şekilde sürece dahil olabildiği bir yer burası, demokratik bir çalışma ortamı var.

Bir karar vermeden önce, stajyer arkadaşlarımız dahil hepimiz toplanıyor ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Tabi bunun doğruluğu yine

grup içinde tartışılır ama herkes söz söyleme hakkına sahip. Her zaman daha iyi bir fikir vardır ve sonuçta fikrin kimden çıkacağı

belli olmaz. Bence böyle bir olanak tanınması güzel bir şey.

Onun dışında çalışanının gelişimini destekleyen ve bu doğrultuda onu teşvik eden bir ofis. Mesela Ali Bey iki sene önce LEED Green

Associate oldu. Ben de bu sene aynı hedefi gerçekleştirdim. Şimdi bu durum Zeynep arkadaşımız için de geçerli. Her bir bireyin

kendisini geliştirmesi ile ofisin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.      

Çalışma saatlerimiz oldukça esnek. Sabah çok erken saatlerde gelip, akşam geç saatlere kadar kalma durumumuz yok. Öğle yemeği

saatlerimizde de çok esneğiz. İşimiz yoksa hafta sonu gelmiyoruz ama tabi ki teslim zamanlarında geceli gündüzlü çalıştığımız

oluyor. Mesela bir Perşembe sabahı ofise gelip, Cuma akşamı eve gittiğimi biliyorum. Ama bu rahatsız edici bir durum değil çünkü

çalışma saatleri konusunda esneğiz. Hiç kimse sen şu kadar saatini ofiste geçirdin veya geçirmedin demiyor. Ne kadar

çalıştığınızdan çok, ne kadar verimli çalıştığınız önemli.

Mimarlık bürolarında kariyer planlaması yapmak genellikle çok güç ya da imkan dışıdır. Ama burada ortak müellif olarak projede

ismimiz geçebiliyor. Onun için de beş senedir buradayım. Bana bu olanağın tanınıyor olması motivasyonumu artırıyor ve burayı kendi

ofisim, projeleri kendi projem gibi görüyorum. Bu durum diğer arkadaşlar için de geçerli. Bahsettiğim demokratik çalışma ortamını

yaratan da bu. Herkes projede hak ettiği şekilde yer alabiliyor. Ne kadar çok çalışırsanız, projeyi ne kadar sahiplenirseniz o kadar

söz sahibi oluyorsunuz. Yani paylaşıma açık, arkadaşça bir çalışma ortamımız var. Burada staj yapıp daha sonra çalışmaya devam

eden birçok arkadaşımız oldu.

 

 

04.10.2012

Yazdır

Copyright ©2007 - mimarizm.com



12 10 2012 Zey nep Ceren Erdinç - Mimarizm

1/1

Zeynep Ceren Erdinç

Manço Mimarlık’a, okuldaki asistanlarımdan Saitali Hoca’nın vasıtasıyla beş ay önce geldim. Profesyonel mimarlık hayatıma

UrasxDilekçi’de başladım. Buraya gelmeden önce de Bun Design’da çalışıyordum. Manço Mimarlık’ı tercih etmemin nedeni, yapılan

işleri, ortaya çıkan tasarımları beğenmemdi.  

Şu anda, inşaatı devam eden Ak Plaza projesinin iç mekan tasarımlarıyla uğraşıyoruz. Bu arada bir de yarışma projesi hazırladık.

Oldukça yoğun bir süreçti. Sonra tekrar Ak Plaza’ya geri döndük. Bir de yandaki markete bir proje hazırlıyoruz. Kendimizi

eğlendiriyoruz (gülüyor).

Burada net bir görev ayrımı yok. Çok yeni olmama rağmen, geçenlerde Ali Bey bir peyzaj toplantısına beni gönderdi. 

 

04.10.2012

Yazdır
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Yağmur Akyüz

Viyana Teknik Üniversitesi’nde okuyorum. Üçüncü yılım bitti, ben de burada staja başladım. Geçen yıl bir arkadaşım Manço

Mimarlık’ta staj yapmıştı. İnternetten araştırdım, projeleri hoşuma gitti ve burayı tercih ettim. Almanca eğitim aldığım için hem

Türkçe terimleri öğrenmek hem de buraya döndüğümde tecrübe edinmiş olmak istedim. Eğer master düşünmezsem direkt buraya

gelmek istiyorum.

Burada geçirdiğim iki hafta çok güzeldi. İlk hafta proje teslimleri vardı. O yüzden çok ağır bir tempoda işe başladım. Şimdi daha

rahat. Zaten çok da ağır bir şey yapmıyorum. İngilizce terimler öğreniyor, ofis ortamını deneyimliyorum. Ofisin evime yakın olması

da bir avantaj. 

04.10.2012

Yazdır
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