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Asırlar boyu göç toprakları olmuş bereketli Anadolu coğrafyasında hem yerine aitliğin hem de 
yerine ait yapının bir kimlik arayışı içerisinde kaldığını görüyoruz. Yerine ait yapının popüler 
eşanlamlısı olan ekolojik yapı ise, gelenekselden gelen bilgilerin günümüzün inovasyonu ile 
birleşmesi demektir.  

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü YBE’nin Ada-Art ile birlikte düzenlediği “ekolojik 
yapı uygulama atölyeleri” bu bütüncül yaklaşımın, sosyal ve kültürel bir ayrım noktasına gelen 
doğa sevgisi ile çevre bilinci arasındaki farkın ve sektörel bilgi kirliliğinin sorunlarını 
işlemektedir. Enstitünün kurucusu ve eğitmen And Akman, bu alandaki uluslararası mimari 
çalışmaları ve uygulamaları ile 25 yıllık bir birikime sahiptir. 

	  

 Sürdürülebilir mimarlığın olmazsa olmazı doğru malzeme seçimi ve uygulamasıdır. Bu alanda 
günümüzde 'kerpiç' gibi belli malzemeler tarihsel anlamı ve çeşitli koşullara uygunluğu 
nedeniyle öne çıksa da yerine ait, pratik ve doğru çözümlere götürebilecek birçok malzeme, 
yapım tekniği mevcut ve gelişmeye devam ediyor. 

2014 yazında düzenlediğimiz birinci “kerpiç uygulama atölyesinin” devamı olarak hazırladığımız 
masterplan çerçevesinde, ekolojik mimarlığın farklı disiplinlerinde sunulacak atölye etkinlikleri 
ile, ada-art yerleşkesinin örnek bir aktif ve deneysel uygulama mekanına dönüştürülmesi 
planlandı. Toprak; ahşap; mermer ve geri dönüşüm gibi üstbaşlıkların işleneceği “ekolojik yapı 
uygulama atölyeleri” bu yıl 05.07 – 12.07.2015 tarihleri arasında “çağdaş toprak yapı 
uygulamaları” teması ile gerçekleşecek.  
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Geçmişin kerpicinden, günümüzün toprak yapı malzemelerine ve malzemenin geleceğine 
dair inovasyonların aktarılacağı atölye çalışmasında, masterplan kapsamında yer alan toprak 
duvar tokmaklama yöntemi ile inşaa edilecek ve mevcut idari bina üzerine toprak sıva 
uygulanacak. Konunun ve uygulamaların sosyal boyut ile anlamları da  akşam sohbetlerine 
renk katacak. Bir haftalık atölye çalışmasında ayrıca ekolojik mimarlığın ayrılmaz parcası 
olarak topoğrafyanın tanınması ve incelenmesi bakımından mermer ocakları ile açık hava 
müzesinin gezilmesi ve tepe ile köy yürüyüşlerinin yapılması programlanmıştır. Deniz 
kenarında yer alan ada-art yerleşkesinin kendi sahili ise yüzmeye çok elverişlidir.  

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün kurucusu olan And Akman, 25 yıldır yapı biyolojisi ve 
ekolojisi üzerine sürdürdüğü uluslararası akademik ve mimari çalışmalarına mimarlık eğitimi aldığı Mimar 
Sinan Üniversitesinde başladı. Eğitimini New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı 
Biyolojisi Enstitüsü’nde (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık 
Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında 
Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı. 

 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje 
Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
(United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık 
yapan Akman; halen, kurucu ortağı olduğu "eds+architecture"da uluslarası mimari proje ve uygulama 
çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nü 2014 yılında kuran And Akman, bu 
alanda uluslararası makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve 
katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. 

	  

And Akman biyografi: 
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 05.07.     
                                   Varış 

 20:00    Akşam yemeği 
 21:30    Film gösterimi 

06.07.  
 10:00        Kahvaltı 

 11:00 – 13:00      -Topraktan mimarlığa giriş & Hammaddeler bileşimler- 
 16:00 – 18:00      -Uygulama karışımların hazırlanması- 

 20:00     Akşam yemeği  
 
07.07.   

 10:00    Kahvaltı 
 14:00    Gündoğdu Köyü ziyareti 
 20:00    Akşam yemeği 

 08.07.    
                   10:00    Kahvaltı 
   11:00 – 13:00  -Teoride kerpiç ve toprak & teknolojileri 
   16:00 – 18:00  -Toprak sıva uygulaması- 

   20:00   Akşam yemeği 
  

09.07.    
                  10:00   Kahvaltı 

 11:00   Saraylar, Mermer ocakları ziyareti 
 20:00   Akşam yemeği 
 21:30   Film gösterimi 

 10.07.    
                 10:00    Kahvaltı 
 11:00 – 13:00  -Uygulanmış örnekler ve projeler üzerinden incelemeler 
 16:00 – 18:00  -Tokmaklama yöntemi uygulaması- 
                 20:00    Akşam yemeği 
  
11.07    
                 10:00    Kahvaltı 
 11:00 – 13:00  -Toprak uygulaması 
 15:00 – 19:00  -Toprak uygulaması- 

 20:00   Akşam yemeği 
 22:00   Eğlence  

12.07.    
                 10:00   Kahvaltı 

   Vedalaşma 
 

Atölye teması: Çağdaş toprak yapı uygulamaları 

 Program akışı 



Eğitim içeriği ile ilgili sorularınız için: 
 
M.  info@yapibiyolojisi.org 

T.       0545 203 32 51 
 
 
Kayıt için: 
   
M.  info@ada-art.com 
 
T.     0533 422 33 38 

Kaydınızın oluşturulması için başvuru formunu doldurarak depozito yatırmanız 
gereklidir.  
 

•  Atölye ücreti 1200.-TL’dir 
•  Öğrencilere %10 indirim uygulanır 
•  Atölye ücretine 2-3 kişilik odalarda konaklama,  
•  kahvaltı ve akşam yemeği dahildir 

ORGANİZASYON 

İLETİŞİM & KAYIT 

www.ada-art.com 
 

www.yapibiyolojisi.org 
 
 

https://www.facebook.com/events/1559293094322315/ 
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