
MATHIEU PEDERGNANA 
 
TOPRAK MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ, 
 
Bu ders sırasında, öğrenciler yapı malzemesi olarak toprağın özelliklerini, geçmişten geleceğe uzanan 
tarihini ve çevresel koşullar (iklim, doğal tehlikeler, toprak bulunabilirliği…) ile ilgili olarak geliştirilen 
farklı teknikleri ve insan/teknoloji kaynaklarını öğreneceklerdir.  Son 20 yıldır geliştirilen çağdaş yapım 
teknikleri (sıkıştırılmış toprak ve prefabrikasyon, dökme toprak, 3B baskı kerpiç, kullanıma hazır toprak 
malzemeler…) ve bunların inşaat sanayiinde toprak kullanımına etkileri üzerine bir vurgu yapılacaktır. 
 

• Bir yapı malzemesi olarak toprak örnekleri 
• Bir yapı malzemesi olarak toprağın genel özellikleri   
• Toprak malzemenin, yapının iç iklimi üzerine etkisi ve bunun sağlıkla ilgili yönleri  
• Toprak yapının çevresel etkisi 
• Toprak kullanılarak temel yapı teknikleri ve belirli malzeme özellikleri  
• Sıkıştırılmış toprak duvar ve hazır sıkıştırılmış toprak blokları  
• Yığma kerpiç karışımı ve hafif yığma kerpiç karışımı 
• Kerpiç tuğla ve preslenmiş toprak bloku 
• Dal örgü 
• Dökme toprak 
• 3B baskı kerpiç  
• Hafif kerpiç 
• Kerpiç sıva 
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Matthieu Pedergnana, ekolojik yapım ve doğal malzemeler konusunda uzmanlaşmış bir mimardır. Fransa’da ENSA Lyon 

Üniversitesi’nin sürdürülebilir mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra ve Türkiye’de ODTÜ’de toprak sıva üzerine Doktora’ya 

başlamadan önce, marangozluk, saman-balya duvarlar, toprak bazlı teknikler gibi çeşitli doğal yapı teknikleri üzerine teknik bilgi ve beceri 

kazanarak öğrenimini mükemmelleştirebilmek için Avrupa’da çeşitli ülkelere seyahat etmeye karar vermiştir. Türkiye’ye yerleştikten sonra 

bu bilgi ve tecrübeyi kullanarak çeşitli atölye çalışmalarında doğal yapı malzemeleri konusunda öğretmenlik yaptı ve ülkede çeşitli yerlerde 

bir çok doğal yapı tasarımı yaptı. Eğitim çalışmalarının yanında, çeşitli faaliyetlere katılarak ve arkadaşlarının projeleri üzerinde muhtemel 

yeni teknikleri deneyimleyerek ekolojik inşaat üzerine elde ettiği en yeni bilgileri öğrenmeye ve yaymaya devam etmektedir. 
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