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ÖZET  
 
Geniş anlamıyla ‘spor yapıları’, spor faaliyetlerinin yapılması için inşa edilmiş yapılardır. Takım 
sporları (futbol, basketbol, beysbol, buz hokeyi vb.), atletizm, jimnastik, bisiklet, buz sporları, yüzme 
vb. spor müsabakaların yapılabilmesi için gerekli spor mekânlarını (saha, parkur vb.) bunların 
izlenebilmesi ve yapılabilmesi için gerekli mekân düzenlemeleri ile birlikte sunan, kalıcı, yarı açık 
veya kapalı yapılar (stadyum, spor salonu, arena, velodrom, kapalı yüzme havuzu vb.) bu başlık 
altında toplanmaktadır. 
 
Dünyada özellikle 1990 sonrasında küreselleşen dünya ekonomisinin sonucu olarak futbol başta olmak 
üzere spora daha geniş bütçeler ayrılırken stadyumlar başta olmak spor yapıları da dönüşmeye 
başlamıştır. Günümüzde giderek artan küresel çevre sorunlarına çözüm olarak “sürdürülebilir 
mimarlık” yaklaşımının mimarlığın tüm alanlarında destek görmeye başlamasıyla birlikte spor yapıları 
için de “sürdürülebilirlik” kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle son on yılda 
“sürdürülebilir”, “çevre dostu”, “enerji etkin”, “ekolojik”, “yeşil” vb. pek çok sıfatla anılan spor 
yapıları inşa edilmiştir. Bu çalışmada “sürdürülebilir spor yapıları” olarak tanımlanan bu yapıların 
2000 yılı sonrasındaki dikkate değer örnekleri Türkiye’den bir örnekle birlikte, çatı ve cephe 
sistemlerinin çevresel açıdan sürdürülebilir özelikleri açısından kronolojik olarak ele alınmıştır. Ele 
alınan yapılarda çatı ve cephe kullanımları için ‘sürdürülebilirlik nitelikleri’ ana hatlarıyla belirlenerek 
ele alınan yapılara referansla irdelenmiştir. 
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1. Giriş 
 
Geniş anlamıyla ‘spor yapıları’, spor faaliyetlerinin yapılması için inşa edilmiş yapılardır. Takım 
sporları (futbol, basketbol, beysbol, buz hokeyi vb.), atletizm, jimnastik, bisiklet, buz sporları, yüzme 
vb. pek çok spor dalındaki müsabakaların yapılabilmesi için gerekli spor mekânlarını (saha, parkur 
vb.) bunların izlenebilmesi için gerekli mekân düzenlemeleri ile birlikte sunan, kalıcı, yarı açık veya 
kapalı yapılar (stadyum, spor salonu, arena, velodrom, kapalı yüzme havuzu vb.) bu başlık altında 
toplanmaktadır. Dünyada özellikle 1990 sonrasında küreselleşen dünya ekonomisinin sonucu olarak 
futbol başta olmak üzere spora daha geniş bütçeler ayrılırken stadyumlar başta olmak spor yapıları da 
dönüşmeye başlamıştır. Günümüzde küresel spor organizasyonlarının önemi ve yaygınlığı artarken, 
sporun profesyonelleşmesine – ve hatta ticarileşmesine – bağlı olarak spor yapıları da giderek 
çeşitlenmekte ve prestij yapıları haline gelmektedir. Giderek artan küresel çevre sorunlarına çözüm 
olarak “sürdürülebilir mimarlık” yaklaşımının mimarlığın tüm alanlarında destek görmeye 
başlamasıyla birlikte, spor yapıları için de “sürdürülebilirlik” kavramı önem kazanmaya başlamış, 
özellikle son on yılda “çevre dostu”, “enerji etkin”, “ekolojik”, “ye şil” vb. pek çok sıfatla anılan 
sürdürülebilir spor yapıları inşa edilmiştir. 
 
Günümüzde, spor organizasyonları da sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılmasına faal olarak hizmet 
etmektedir. Örneğin, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) dünya kupaları başta olmak 
üzere düzenlediği küresel futbol organizasyonları için 2005 yılında bir sürdürülebilirlik programı olan 
“Yeşil Gol” giri şimini başlatmış ve modern stadyumlarda sürdürülebilirlik için bir dizi kapsamlı hedef 
belirlemiştir [1]. Programının anahtar hedefleri arasında su tüketiminin azaltılması, enerjinin daha 
verimli kullanılması, iyi bir atık yönetimi ve stadyumun inşası sürecinde malzemelerin nakliyesinde ve 
stadyuma geliş gidişlerde karbon ayak izinin azaltılması vardır [2]. Bu hedeflerin önemli bir kısmı 
çalışmada değinilen spor yapılarının tasarımında da dikkate alınmıştır. 
 
Sürdürülebilirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları olan bir olgudur. Bu boyutlar çoğu durumda 
birbirlerini bütünler. Örneğin: bir spor yapısında cephede fotokatalitik malzeme kullanılması cepheye 
gün ışığında UV ışıkla kendini ve havayı temizleme özelliği sağlaması nedeniyle çevresel açıdan, 
dolayısıyla cephe temizliği maliyetinin ortadan kalkması nedeniyle ekonomik açıdan, cephe temizliği 
sırasında olabilecek yaralanma ve ölüm riskinin ortadan kalkması nedeniyle de sosyal açıdan 
sürdürülebilir bir niteliktir. Bu çalışmada, spor yapılarının çatı ve cephelerinin çevresel açıdan 
sürdürülebilirlik nitelikleri ana hatlarıyla irdelenecektir. Yukarıda değinilen, ‘spor yapılarının prestij 
yapıları haline gelmesi’ olgusu sürdürülebilir mimarlık yaklaşımının vazgeçilmez hale gelişiyle 
birlikte özellikle 2000 yılı sonrasında belirgin hale gelerek önemli mimari örnekler vermiştir. Bu 
nedenle, çalışmada son on yılda yapılan örneklere yer verilecektir.  
 
Türkiye günümüze kadar Üniversite Yaz Oyunları (İzmir, 2005) ve Üniversite Kış Oyunları (Erzurum, 
2011) dışında küresel spor organizasyonu düzenleyememiş; İstanbul, 2000 oyunları ile başlayarak yaz 
olimpiyat oyunlarına 5 kere aday olmasına rağmen seçilememiştir. Spor yapılarının inşasını ticari, 
kültürel ve ekonomik olarak teşvik eden önemli küresel spor organizasyonlarına ev sahipliği 
yapamamamız Türkiye’de sürdürülebilirlik nitelikleriyle öne çıkan spor yapılarının yapımını 
güçleştirmektedir. Günümüz itibariyle Türkiye’de inşaatı devam eden önemli spor yapıları şunlardır: 
Vodafone Arena (İstanbul), Timsah Arena (Bursa), Başakşehir Stadı (İstanbul), Akyazı Stadı 
(Trabzon), Malatya Arena (Malatya), Konya Şehir Stadı (Konya) [3]. Çalışmada Türkiye örneği 
olarak, mevcut ve inşaatı devam eden spor yapıları arasından ele alınan sürdürülebilirlik niteliklerine 
uygunluğu nedeniyle Vodafone Arena seçilmiştir. 
 

2. Spor Yapılarında Sürdürülebilir Çatı ve Cepheler 
 
Günümüzde dünyanın dört bir tarafında, mimari açıdan “sürdürülebilir” olarak tariflenen, bitmiş veya 
yapımı devam eden pek çok spor yapısı vardır. Genel bir kabulle “sürdürülebilir spor yapıları” olarak 
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tanımlanabilecek bu yapıların çatı ve cephe sistemlerinin ‘sürdürülebilirlik’ nitelikleri açısından 
dikkate değer örneklerine, kronolojik sırada aşağıda değinilecektir. 
 
2.1. Allianz-Arena (Münih, Almanya, 2005, Herzog & de Meuron) 71,137 kapasiteli bir futbol 
stadyumudur (Şekil 1.a). Dünyadaki en büyük membran kabuğa sahip olan yapının [4] cephesinde ve 
çatısında 2.874 adet baklava biçimli, pnömatik ETFE (Etilentetrafloroetilen) panel kullanılmıştır 
(Şekil 1.b). Pnömatik ETFE paneller 350 g/m² ağırlığa sahip, UV geçirgenliği %95, görünür ışık 
geçirgenliği %93 olan 0.2 mm kalınlığında ETFE folyodan yapılmıştır. Yapının tasarımında doğal 
çimler için gerekli güneş ışığının sağlanması önemli bir ölçüt olmuştur. Münih’in yüksek enlemlerde 
yer alması nedeniyle güneş ışınları eğimli gelir. Bu nedenle seyircileri dış etkilerden korurken 
günışığını etkin kullanmak üzere çatıda ve cephede ETFE kullanımı tercih edilmiştir [5]. Yapının 
güney kısımlarında çimlerin gelişmesi için UV ışık geçirgenliği %98 olan şeffaf ETFE kullanılmıştır. 
Maç sırasında seyircileri güneşten korumak üzere, çatıda gömülü ileri geri sürülebilen makaralı 
güneşlikler vardır. ETFE paneller ev sahibi takıma göre beyaz, kırmızı ve mavi aydınlatılabilmektedir 
[4]. 
 

  
                                                      (a)                                                                         (b) 

Şekil 1: Allianz-Arena. (a) Kuşbakışı görünüm (http://commons.wikimedia.org) (b) Kırmızı 
aydınlatılmış ETFE cephe (http://buildingskins.wordpress.com) 

 
2.2. Pekin Ulusal Yüzme Merkezi (Pekin, Çin, 2007) 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları için inşa edilmiş 
yüzme sporları kompleksidir. Daha çok “Su Küpü” adıyla bilinen yapının, çatısında ve cephesinde 
100,000 m2 yüzey örten pnömatik ETFE yastıklar kullanılmıştır. Yüzme havuzları ısıtma gereksinimi 
yüksek binalardır. Yapının havalandırılmış boşluklu ETFE kabuğu, üzerine düşen güneş ışığını %90 
geçirerek iç mekânların ve havuzların ısıtılmasını kolaylaştırmakta dolayısıyla yapının ısıtma 
giderlerini düşürmektedir. Rüzgâr yüklerine karşı dayanım ve yalıtım sağlamak üzere düşük basınçlı 
hava ile şişirilen pnömatik ETFE yastıklar, hafif bir çelik strüktür tarafından desteklenen alüminyum 
çerçeveler içine gerilmiştir. İç ve dış ETFE yastık cidarları arasında kalan havalandırılmış boşluğun 
çalışma ilkesi Şekil 2.a da gösterilmiştir [6]. ETFE yastıkların cepheden görünümü (Şekil 2.b) yan 
yana gelmiş sabun köpüklerinin doğal geometrisini esas alan bir yaklaşımla tasarlanmıştır. 
 
Sürdürülebilir spor yapılarında ETFE malzeme kullanımı diğer örnekleriyle birlikte sonuç bölümünde 
irdelenmiştir. 
 
2.3. Richmond Olympic Oval (Richmond, Kanada, 2008, Cannon Design) yapısı 2010 Kış Oyunları 
için inşa edilmiş çok maksatlı spor salonudur. LEED Silver sertifikalı yapının 25,900 m2 alan kaplayan 
ahşap çatısı ekolojik malzeme ile inşa edilmiştir. Çatıda Kuzey Amerika ormanlarını tahrip eden 'dağ 
çamı böceği' salgını nedeniyle bölge ormanlarından ıskartaya çıkarılarak kesilen Douglas çamı 
ağaçları kullanılmıştır (Şekil 3.a). Yapıda bu ahşabın kullanılması, yöresel ekonominin böcek 
salgınından ötürü uğradığı ekonomik zararın azaltılmasında faydalı olmuştur [7]. Çatının tasarımı 
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şehrin sembolü olan balıkçıl kuşunun eğri kanatlarını andırmaktadır; 100 metre genişlik geçen 15 adet 
tutkalı tabakalı (lamine) ahşap kiriş ve bunların arasını geçen 452 adet dalgalı ahşap panelden 
oluşmaktadır. Çatıda yağmur suyu toplama sistemi de vardır. Yapının cephesi ışık almak üzere şeffaf 
tasarlanmıştır (Şekil 3.b). 

 
                                           (a)                                                                               (b) 

Şekil 2: Pekin Ulusal Yüzme Merkezi [6] (a) Yapı kabuğunda havalandırılmış boşluğun çalışma ilkesi 
(b) ETFE yastıkların cepheden görünümü. 

 

  
                                        (a)                                                                              (b) 

Şekil 3: Richmond Olympic Oval [7] (a) Yapı iç mekanı (b) Yapının ahşap taşıyıcılı şeffaf cephesi. 
 
2.4. Kaohsiung Dragon Stadyumu (Kaohsiung, Tayvan, 2009, Toyo Ito) enerji ihtiyacını tamamıyla 
güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk stadyumdur (Şekil 4.a). Yapının çatısını tamamıyla 
kaplayan, ejderha pulları gibi dizilmiş 8844 adet BEFV (Binaya entegre fotovoltaik / BIPV - Building-
integrated photovoltaic) toplam 14,155 m2 alan kaplamaktadır (Şekil 4.b). Bu FV (fotovoltaik) 
sistemin elektrik üretimi saatte 1,000 kWh’a kadar çıkarken [8] yıllık üretimi 1.14 GWh olup yılda 
600 ton CO2 salınımına engel olmaktadır [9]. 55,000 seyirci kapasiteli yapıda, çatının bir diğer 
sürdürülebilir özelliği malzeme kullanımını etkinleştiren, spiral biçimli yüksek dayanımlı çelik kirişler 
ve prefabrik beton ile yapılmış enerji etkin yalıtımlı, hafif çatı strüktürüdür. Yapıda kullanılan 
malzemenin tamamı geri dönüştürülebilir/yeniden kullanılabilir malzemedir ve Tayvan’da üretilmiştir 
[9]. 
 
Sürdürülebilir spor yapılarında FV sistem kullanımı diğer örnekleriyle birlikte sonuç bölümünde 
irdelenmiştir. 

1.  Boşluğa temiz dış hava girer. 
2.  ETFE yastıklar arasında sera boşluğu 

oluşur. 
3.  Gün ışığı ve radyan ısı iç mekânı 

aydınlatır ve pasif ısıtır. 
4.  Boşlukta ısınan taze hava fan yardımıyla 

iç mekâna verilir. 
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                                        (a)                                                                              (b) 
Şekil 4: Kaohsiung Dragon Stadyumu [8] (a) Kuşbakışı görünüm (b) Çatıya konmuş BEFV modüller. 
 
2.5. Aviva Stadyumu (Dublin, İrlanda, 2010) futbol ve rugby müsabakalarının yapıldığı, BS8901 
sürdürülebilirlik sertifikasıyla belgeli, yaklaşık 50,000 kapasiteli bir stadyumdur (Şekil 5) [10]. 
Günışığını iç mekâna ve sahaya kesintisiz almak üzere çatı ve cephede şeffaf, polikarbonat kaplama 
kullanılmıştır. Yapı çatısının dalgalı ve şeffaf tasarımı yapıya komşu konut ve ticaret binalarının da 
gün ışığından maksimum faydalanmasını sağlamaktadır. Çatı aynı zamanda saha sulamasında ve 
tuvaletlerde kullanmak üzere yağmur suyunu – 7 günlük sulama suyu gereksinimin karşılayabilen – 
320,000 litrelik su depolama sisteminde toplamaktadır. Stadyum binasında betonda Portland 
çimentosu yerine öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak yapının üretim sürecinde CO2 salınımı 
4000 ton azaltılmıştır [10]. 
 

 

Şekil 5: Aviva Stadyumu / Polikarbonat kaplama, şeffaf çatı ve cephe (http://commons.wikimedia.org) 
 
2.6. Marlins Park Beysbol Stadyumu (Miami, A.B.D., 2012, Populous) LEED Gold sertifikalı bir 
beysbol stadyumudur. Yapı, enerji etkin yapı kabuğu – ve mekanik, elektrik, ısıtma ve soğutma 
sistemleri – nedeniyle benzer yapılara göre %22 daha az enerji harcamaktadır [11] (Şekil 6.a). 
Bölgenin güçlü fırtınalarına karşı koymak üzere tasarlanan yapının 8000 ton ağırlığındaki hareketli 
çatısı, 'rejeneratif motor sistemi' (frenleme, durdurma vb. durumlarda elektrik harcamak yerine sistem 
yükünü kullanarak elektrik üreten ve güç kaynağını besleyen motor) ile işletilmektedir; enerji 
tüketimini oldukça azaltan bu sistem nedeniyle çatının açılıp kapanması için gerekli elektrik maliyeti 
10 dolardan azdır [11] (Şekil 6.b). Çatı strüktürünün hareketli kısmının yüzey alanı 31,400 m2 dir. 
Yapıya bol doğal aydınlatma sağlamak ve şehir manzarası sunmak üzere yapı cephesinde geniş 
pencereler ve sürme cam paneller kullanılmıştır. 
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                                        (a)                                                                              (b) 
Şekil 6: Marlins Park Beysbol Stadyumu (http://www.rancomfl.com) (a) Kuşbakışı görünüm (b) 

Hareketli çatının taşıyıcı ayakları. 
 
2.7. Brasilia Stadyumu (Brasilia, Brezilya, 2013, Castro Mello), dünyanın LEED Platinum 
sertifikasına aday ilk stadyumudur – inceleme süreci devam ediyor (Şekil 7). Yapı çatısının en önemli 
özelliği titanyum dioksit (TiO2) kaplamalı fotokatalitik membrandır. Fotokatalitik membran yağmurla 
‘kendini temizleme’ özelliği dışında hava kirliliğini oluşturan nitrojen oksitleri nötralize ederek 
‘havayı temizleme’ özelliği de göstermektedir [12]. Yağmur suyunu da toplayan yapının cephesi, 
dolaşım alanlarına ve stadyum içersine hava dolaşımı sağlamak üzere bol açıklıklı tasarlanmıştır. 
Yerine yapıldığı 1974 tarihli eskisi stadyumdan çıkan malzemeler geri dönüştürülerek yapıda 
kullanılmıştır. Çatıda FV sistem kullanımı da tasarlanmıştır. Yapının dairesel çatısının dış kenarında 
6.7 m. genişliğinde, halka biçimli bir betonarme döşeme yer almaktadır. Fotokatalitik membran için 
basınç halkası görevi gören bu betonarme döşeme üzerinde 9120 adet FV panel yer alacaktır. Temmuz 
2014’te işletmeye alınması planlanan FV sistemin, 15 000 m² alana yerleştirilecek polikristal silikon 
FV modüller ile 3,000 MWh / yıl kapasiteye kadar çıkabileceği hesaplanmıştır [13]. 
 

 

Şekil 7: Brasilia Stadyumu [3] 

 
2.8. Vodafone Arena (İstanbul, Türkiye, DB Architects) inşaatı devam eden – 2014 sonunda 
bitirilmesi planlanıyor – bir futbol stadyumudur (Şekil 8). Türkiye’nin ilk yeşil stadı olarak sunulan 
yapının çatısı, tribünlerin tamamını örtmek üzere PTFE kaplı, kablo sistemle tasarlanmıştır. Yapıda 
hafif çatı strüktürü dışında 500 kW/gün kapasiteli FV sistem ile elektrik üretimi, yağmur suyunun 
toplama, yeşil bina sertifikalı yapı ürünleri kullanımı gibi çevresel sürdürülebilirlik nitelikleri 
planlanmıştır [14]. 
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Şekil 8: Vodafone Arena (Bitmiş hali temsili Resim) [14] 
 
 

3. Sonuç 
 
Çalışmada ele alınan yapılarda çatı ve cephelerin sürdürülebilirlik açısından öne çıkan başlıca 
nitelikleri şunlardır: 
1) Çatıda yağmur suyu toplama 
2) Ekolojik malzeme kullanımı 
3) Hafif, enerji etkin çatı/cephe strüktürü 
4) FV (fotovoltaik) sistem kullanımı 
5) Etkin gün ışığı kullanımı 
6) Enerji etkin hareketli çatı 
7) Kendini/havayı temizleme 
 
Ele alınan yapıların ‘sürdürülebilirlik nitelikleri’ açısından değerlendirilmesi Tablo 1’de yapılmıştır. 
Görüldüğü gibi “hafif, enerji etkin çatı/cephe strüktürü” ve “etkin gün ışığı” kullanımı sürdürülebilir 
spor yapıları için başat sürdürülebilirlik niteliklerdir. 
 

Tablo 1: Çalışmada ele alınan yapılarda çatı ve cephelerin ‘sürdürülebilirlik nitelikleri’. 
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Allianz-Arena 2005   x  x  x  

Pekin Ulusal Yüzme Merkezi 2007   x  x  x  

Richmond Olympic Oval 2008 x x x  x    

Kaohsiung Dragon Stadyumu 2009  x x x x    

Aviva Stadyumu 2010 x x x  x    

Marlins Park Beysbol Stadyumu 2012     x x   

Brasilia Stadyumu 2013 x x x x x  x x 

Vodafone Arena - x x x x x    
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Dikkat çeken bir diğer nokta, spor yapılarında elektrik üretmek üzere FV sistemlerin kullanımının 
giderek yaygınlaşmasıdır. Dünyada FV sistem kullanılan spor yapılarının önemli örnekleri gözden 
geçirilerek Tablo 2’de sistem özellikleriyle birlikte, yıllık üretim gücüne göre sıralanarak 
listelenmiştir. Bu yapıların tamamında FV sistemlerin çatıya entegre edildiği görülmüş, cepheye 
entegre FV sistemlere rastlanmamıştır. Yapılar spor aktiviteleri için kullanılmadığı zamanlarda ürettiği 
elektrikle şebekeyi beslemektedir. 
 

Tablo 2: Dünyada FV sistem kullanılan önemli spor yapıları ve sistem özellikleri. 

Yapı 
Peak 
Güç 

(kWh) 

Üretim 

(kWh/yıl) 

Çatı 
Alanı 
(m2) 

Tas. Ed. 
(CO2 

Ton/Yıl) 

Kaohsiung Dragon Stad. (Kaohsiung, Tayvan, 2009) [8] 1,003 1,140,000 14,155 660 

Stade de Suisse Wankdorf (Bern, İsviçre, 2005) [15] 1,350 1,134,045 12,000 567 

Bentegodi Stadyumu (Verona, İtalya, 2009) [16] 1,000 929,000 9,591 500 

AFG Arena (St. Gallen, İsviçre, 2008) [15] 202.4 190,250 - 95 

Sports Hall Visp (Visp, İsviçre, 2012) [15] 145 130,500 - 65 

Easy Credit Stadyumu (Nuremberg, Almanya, 2006) 140 - 1,000 - 

AT&T Park (San Francisco, A.B.D., 2000) 120 - - - 
 
FV sistemli spor yapıları arasında enerji üretim kapasitesi açısından en büyüğü çalışmada ele alınan 
Kaohsiung Dragon Stadyumu (Kaohsiung, Tayvan, 2009) ve ikincisi de Stade de Suisse Wankdorf 
(Bern, İsviçre, 2005) (Şekil 9.a) yapılarıdır. Her iki yapı da tasarım kriterlerinde önemli rol oynayan 
çatıya entegre FV sistemler ile inşa edilmiştir. FV sistemlerin tasarım sürecine aktif olarak dâhil 
edilmesi giderek yaygınlaşmaya başlamakla birlikte mevcut spor yapılarına – özelikle stadyumlara – 
sonradan FV sistemler takılması da yaygın bir uygulamadır. Örneğin: 1963 yapım tarihli Bentegodi 
Stadyumu (Verona, İtalya) 2009 yılında (Şekil 9.b), 1928 yapım tarihli Easy Credit Stadyumu 
(Nuremberg, Almanya) 2006 yılında çatılarına FV sistem takılarak yenilenmiştir. Bentegodi Stadyumu 
günümüzde FV sistemli spor yapıları arasında enerji üretim kapasitesi açısından üçüncü sıradadır. 
Çalışmada ele alınan Brasilia Stadyumu, FV sisteminin tamamlanmaması nedeniyle listeye 
konulmamıştır; üretime geçtiğinde bu yapı listede ilk sıralarda yer alacaktır. Türkiye’de Türk Telekom 
Arena (İstanbul, 2011) stadyumuna çatıya sonradan FV sistem konulması için çalışma yapılmış ancak 
sistem günümüze kadar uygulamaya geçmemiştir. 
 

  
                                         (a)                                                                               (b) 

Şekil 9: FV çatılı stadyumlar (a) Stade de Suisse Wankdorf [3] (b) Bentegodi Stadyumu [3] 
 
Gün ışığının etkin kullanıldığı, hafif çatı ve cephe strüktürleri oluşturmaya izin vermesi nedeniyle 
günümüzde spor yapılarında ETFE (Etilentetrafloroetilen) malzeme kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
ETFE geniş bir sıcaklık aralığında yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahip bir plastik malzemedir. 
İnce katlar halinde kullanılan malzeme, bu tip plastikler gibi biçimleriyle çalıştırılmak üzere pnömatik 
(şişirme) zarlar ya da membranlar şeklinde kullanılmaktadır [17]. Normal camların ışık geçirgenliği 



7. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  3– 4 Nisan 2014 
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul 

 
%80 kadarken ETFE filmlerin ışık geçirgenliği %90’dan fazladır [5]. Işık geçirgenliği, dayanıklılığı, 
sağlamlığı, yüzeyinin yapışmazlık özelliği nedeniyle yağmurla kendini temizlemesi, UV ışık veya 
atmosferik kirlilik altında solmaması – dolayısıyla bakım gerektirmemesi - gibi avantajları 
malzemenin çatı ve cephelerde sürdürülebilir kullanımını sağlamaktadır. Yapı kabuğunda ETFE 
kullanılan spor yapılarının önemli örnekleri, kullanılan ETFE yüzey alanlarına göre sıralanarak Tablo 
3’de listelenmiştir. 
 

Tablo 3: Yapı kabuğunda ETFE kullanılan spor yapılarından örnekler. [18] [19] 

Yapı ETFE Yüzey 
Alanı (m2) 

Pekin Ulusal Yüzme Merkezi/Su Küpü (Pekin, Çin, 2007) 100,000 

Allianz-Arena (Münih, Almanya, 2005) 66,500 

Dalian Spor Merkezi Stadyumu (Dalian, Çin, 2013) 60,700 

Pekin Ulusal Stadyumu/Kuş yuvası (Pekin, Çin, 2008) 38.500 

Fisht Olimpiyat Stadyumu (Sochi, Rusya, 2013) 36.620 

Itaipava Arena Pernambuco (Recife, Brezilya, 2013) 24.437 

Forsyth Barr Stadyumu (Dunedin, Yeni Zelanda, 2011) 20,569 

Eden Park Stadyumu (Auckland, Yeni Zelanda, 2010) 9,527 

St. Jakob Stadyumu (Basel, İsviçre, 2007) 5,270 

Westfalenbad Yüzme Havuzu (Hagen, Almanya, 2009) 440 
 
Yakın zamanlarda yapılan ve yapımı devam eden örneklerde, örneğin: Brasilia Stadyumu, çalışmada 
belirlenen ‘sürdürülebilirlik niteliklerinin’ giderek daha fazla bir arada kullanılmaya başlandığı 
görülmüştür. Türkiye örneği olarak ele alınan Vodafone Arena yapısında da çalışmada özellikle 
vurgulanan çatıda ETFE örtü ve FV sistem kullanımı ön plana çıkmaktadır. ETFE ve FV sistem 
kullanımı hafif, şeffaf, kendini yağmurla temizleyen, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü, enerji 
üreten, ekonomik geri dönüşü çabuk yapı kabukları üretmeye olanak sağlaması nedeniyle gelecekte 
spor yapılarının üst örtülerinde daha fazla önem kazanacaktır. 
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