
CEPHEDER



Türkiye cephe sektörüne güç katacağına yürekten inandığımız çok önemli bir 
gelişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 

2002 yılında kurulan ÇATIDER ’in sektöre kattığı güç ve değerden ilham alarak, 
cephe sektörünün de ihtiyaç duyduğu Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 
(CEPHEDER) kurulması için gerekli adımları attık ve bu yolda çok önemli mesafe 
kat ettik.



Cephe sektörünü tek bir çatı altında buluşturmak, 
ÇATIDER’in ilk kuruluş gününden itibaren konuşulan 
bir konuydu. 

ÇATIDER konuyu önemli bir miktarda üstlendi ve
katkıda bulundu. 

12 – 13 Nisan 2018’de yapılacak 9. Ulusal Çatı ve Cephe 
Konferansı, bu katkının büyüyerek devam ettiğini 
gösteriyor. Bugüne kadar cephe üzerinde 200 civarında 
makaleyi değerlendirerek problemli konulara destek 
vermeye çalıştık.



Amaçlarımız şunlar: 
‘Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan, uygulayan firmalar ile cephe 
konularında çalışma yapan bilim insanlarını bünyesinde toplayarak, iş insanlarını 
bir araya getirerek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak’, 
‘dünyadaki teknolojiyi yakalamak için güç birliği yapmak’ 
‘ilgili hizmet sektörünün gelişmesi, büyümesi 
‘bütünleşik olarak yerleşim birimlerinden siluet çalışmalarının çağdaş seviyede 
tutulmasına yardımcı olmak’

CEPHEDER, CEPHENİN MİMARİ-STATİK-ŞEHİRCİLİK-ESTETİK YÖNÜ İLE 
İLGİLENECEK VE BU ALANA BÜTÜNLEŞİK OLARAK BAKACAK



FAALİYET ALANLARI:
Genel olarak CEPHEDER 
tarafından sektörde malzemeler 
bölünmesi ve çalışma 
komisyonları belirlenecektir.

Örneğin Çatıder’den tecrübe 
alarak  malzemeye dayalı 
cephe bölünmesi yapılabilir.

1. Metal ve Kompozit Panel 
Cephe Kaplama Malzemesi

2. Ahşap Esaslı Cephe Kaplama 
Malzemesi

3. Çimento Esaslı Cephe 
Kaplama Malzemesi

4. Dış Cephe Boya Malzemesi



5 Kil Esaslı Cephe Kaplama 
Malzemesi

6 Cam Esaslı Cephe Kaplama 
Malzemesi

7 Plastik Esaslı Cephe     
Kaplama Malzemesi  (PVC, PE, 
PC, CTP)

8 Doğal / Yapay Taş Kaplama 
Malzemesi

9 Diğer ( Kauçuk vb gibi 
kaplama malzemeleri, bantlar, 
güneş kırıcılar vb gibi 
tamamlayıcı ürünler)



 HEDEFLER

• Türkiye’de cephelerde olması gereken standartları belirlemek, projelerde önerilen
cephelerin sokak ve kent görüntülerini elde etmek, altyapı ve estetik konusunu
gündeme taşımak (gelişen teknolojilerle sokak siluetlerini ve bütünleşik cepheleri
önceden projelendirmek…)

• Bu standartları belirlerken diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip, Türkiye
şartlarına adaptasyonunu sağlamak,

• Yurtdışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin
Türkiye’ye aktarılmasını temin etmek,



• Oluşturulan cephe standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli 
uygulayıcıları yaygınlaştırmak,

• Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, döviz tasarrufu sağlayacak 
faaliyetlerde bulunmak, yeni ve çağdaş cephe anlayışını oluşturmak 

(Örn. yeşil dikey cepheler, enerji üreten cepheler, hareketli cepheler 
gibi…)

• Cephede etkin olarak görüntüye giren tüm unsurların incelenmesi.
(Örn. Yazılar, tabelalar, tesisatlar, aydınlatmalar, balkonlar, eklentiler,

dokular, yangın merdivenleri gibi…)

• Üyelerine son teknolojik bilgileri sunarak, imalatçının kaliteli malzeme 
üretmesini, satıcının o işe en uygun malzemeleri önererek bilinçli satış 
yapmasını, uygulayıcının ise cephe yapım kurallarına uygun modern, kalıcı ve 
kaliteli uygulama yapmasını teşvik etmek, tüketiciyi bu konularda 
bilinçlendirmek,

• Araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla gerek üye 
kuruluşlar, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş 
ve güç birliğini desteklemek,



• Cephe, cephecilik, cephe kaplama ve uygulamaları ile yerleşim birimleri 
siluetleriyle ilgili eğitim modül ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. 
Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları 
ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak,

Mesleki eğitimler ile müşteri memnuniyetini esas alan meslek mensubu sayısını 
artırmak, Mesleki profesyonellere destek vermek, (son teknolojileri kullanabilmeleri 
için eğitmek ve kullanımları için destek)  bu teknolojilerle bütünleşik cephe ve 
siluetleri estetik ve modern ve yaşanır sokak ve netice yerleşim birimleri elde 
etmek.



* Cephe mesleklerinde çalışmak isteyecek 
kişilerin ve gençlerin desteklenerek istihdam 
edilebilirliklerinin sağlanması veya hâlihazırda 
cephe mesleğinde çalışanların istihdamlarının 
devamının sağlanması için çalışmalar yapmak, 

* Meslek yeterliliklerinin belirlenmesi ve 
denetlenmesi konularında çalışmalar yapmak, 

* Üyelerin arasında birlik ve beraberliği 
sağlamak amacı ile lokal açmak ve aynı 
amaçla çalışmalar yapmak. 

* Sektörün disiplinler arası toplantılar yapmasına 
öncülük etmek (mimar, inşaat mühendisi gibi)

* Yurtdışı fuarlara sektörün bir arada dernek 
çatısı altında, geniş marka dağılımı ile ülke 
genelini temsil edebilecek şekilde katılımını 
sağlamak



 CEPHEDER’in ilgileneceği örnek konular;

• Bodrum örneğindeki gibi farklı geliştirilmiş cephelerin kent siluetine etkisi 
ve doğru örnek olup olmadıklarını değerlendirmek,

• Balkon kapatma adı altında ortaya çıkan eklentilerin yarattığı cephe 
kirliliği ve yüklük-depo formatına dönen bu yerlerin konut yaşam 
kalitesine etkilerini ele almak,

• İşgal altında Erzurum’da gelişmiş olan Rus mimarisinin cephelere 
etkisi…Neden korunmaları gereği ve renovasyonlarının yapımı.



 Eklentilerin yapılma sebepleri ve cephelere 
etkisi. (Eklentilerden ilk tasarımından çok 
farklılaşan bir site örneği)

 Tarihte bir akım olarak gelişen bazı cephe 
formlarının günümüzde tekrar kullanılma 
gayretleri ve bu kararın irdelenmesi

 Anıt binalar-anıt cepheler (şehirleri 
sembolleştiren marka yapan görüntüler)

 Yüksek binalarda kullanılan şeffaf 
cephelerin irdelenmesi. Yüksek binaların 
heykelsi formları veya dik ve yatay çizgilerin 
kullanımı, ara kat etkileri. 

 Cephede dizayn nedir? (Şekilcilik mi? 
Fonksiyon mu? İçten gelen bir sebep mi? 
İmar durumu mu? …v.s.)



 Cephelerde ışıklandırma gündüz ve gece etkileri, cephelerde ışık oyunları 
yapılması, ışık motifleri.

 Cephelerde renk seçimi soluk renkler ve canlı renklerin etkileri
 Sokak uyumları, sokaklarla yaratılan mekanlarda cephelerin ele alınışı
 Cephelerin şehir siluetine etkileri ve doğru veya yanlış seçimler.
 Cumhuriyetten sonra gelişen modern akımların cephelere etkisi. (ilk katımız neden –

nasıl yüksek oldu?)
 Yeni sayabileceğimiz bir meslek: Cephe danışmanlığı …doğal afetlerin cephede 

yaratabileceği etkiler…



- Cephelerde yeşil bitkisel örtü kullanılmasının irdelenmesi -mimari ve statik etkileri- cephelerden 
enerji/su elde edilmesi 

- Çift cidarlı cephelerdeki havalandırma etkileri iki cephe arasının kullanımında getireceği 
faydanın irdelenmesi. 

- Cephelerde tabela ve yazı kullanımının irdelenmesi- (kirlilik mi yoksa ?) Bağlantı elemanları..
- Cephede ekler (çeşitli sebeplerle özellikle mekanik tesisat için santraller asmak veya mekanik 

ihtiyaçlar için çeşitli borular geçirmek, kapatmak …önlemler almak, düzenlemek…)
- Şehir girişlerinde oluşturulan cepheler ve etkileri-uzaktan bakış ve siluetler.
- Yeni cephe malzemelerinin ve çatı malzemelerinin dokusal etkisi ve bütünleşik uyumu 
- Taş yapılar -Mardin örneğinin korunması- Taş yapılarda cephe uygulamaları



- Toprak çatılar ve yeniden inşada çatı-cephelerin uyumu ve kullanım şekilleri
- Yeni mimari akımlarda serbest çizimlerin çatı ve cepheye etkisi - veya 

cephelerde prefabrikasyon. 
- Çeşitli belirgin mimarların cepheyi ele alışı veya mimari akımlarda cephenin ele 

alınışı Mesela: Zaha Hadid mimarisinde cephe...
- Cephede taşıyıcılık-izolasyon-doku-uyum gibi mevcut disiplinlerin geliştirilmesi 

ve gelecekteki bina kabuklarının dizaynı
- Hareketli cepheler. (Cephede makine ve bağlı sistemlerle farklılıklar 

geliştirilmesi - gün içinde değişen cepheler.)
- Cephede robotların kullanımı -temizlik ve güvenlik- cephelerde kirlilik sebepleri 

ve önlemleri.



Kültürlerin Binalara, Cephelere, 
Kent Görünümüne Etkileri



TİRAN’DA  2000 yılında Belediye Başkanı olan Sanatçı Edi Rama’dan sonra cepheler renklendirildi

Öncesi Sonrası

Renklendirilen Cephe 
Örnekleri



ESKİŞEHİR
Öncesi Sonrası



İSTANBUL

FİKİRTEPE DÖNÜŞÜMDE 
CEPHELERDE, YAŞAM 

ALANLARINDA GÖZLEMLENEN 
DEĞİŞİMLER

LEVENT KONUT ALANINDAN İŞ 
MERKEZİNE DÖNÜŞÜMDE 
BİNALARDAKİ DEĞİŞİM



Yaşam Alanlarında Cephe 
Örnekleri

DELHİ’ DE CADDE LONDRA ‘DA CADDE



Kültüre Göre Kentleşme

Hindistan Amsterdam



CEPHE ÖRNEKLERİ

Işık Saçan Cepheler Çiçeklerle Birlikte Yaşayan 
Cepheler

Vietnam’ da cephelerde yeni 
akım, yeşillendirme kültürüSingapore Marina Bay



Görüntü Kirliliği 
Yaratan Cepheler

Yaşam Tehlikesi Yaratan
Eklentili Cepheler



İstersek böyle

İstersek böyle

Ve istersek te böyle… Seçim bizim

Sonuçta Yaşam Alanlarımızı Şekillendirmek Bizim Elimizde….


