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ÖZET 

Yapı  derzl eri  ger ek gel eneksel ,  ger ekse endüstril eş mi ş yapı m t ekni kl eri nde sı kça 

kull anılır.  Gel eneksel  yapı m si st eml eri nde derz di zaynı  öneml i  bi r  sorun ol ar ak 

karşı mı za çı k maz.  Bunun nedeni  ol ar ak,  kull anı l an bil eşenl eri n küçük boyutl ar da 

ol ması,  mal zemel eri n hat a gi zl eme özelli kl erini n ol ması  ve yapı  cephesi nde 

kor uyucu bi rt akı m el emanl arı n kull anıl ması dır.  Oysa bet on hazır  bil eşenl er den 

ol uşan endüstril eş mi ş yapı m si st eml eri nde,  bi rl eştiril ecek el emanl ar,  ni spet en daha 

büyük,  ağır  ve t ol er ans değerl eri  f azl a ol duğundan der z yapı mı  daha da önem 

kazanmı ştır.  Bu çal ı şma bet onar me pr ef abri ke si st eml er de dı ş cephe panell eri 

ar ası ndaki  derzl eri n doğr u bi r  şekil de yapıl ması  ve yal ıtıl ması na bi r  kaynak 

ol uşt ur mak amacı yl a hazırl anmı ştır.  Tezi n 1. bölümünde bu a maç doğrul t usunda 

tezi n kapsamı ve i zl enen yönt eml er anl atıl mı ştır. 

Tezi n 2. böl ümünde yapımda endüstril eş me ve pr ef abri kasyon t anı ml arı yapıl ar ak 

pr ef abri kasyon sı nıfl andı rıl mı ştır.  Ayrı ca bu böl ümde bet onar me pr ef abrike si st eml er 

t anıtıl mı ştır.  Bet onar me pr ef abri ke si st eml er  yapı m sekt ör ündeki  endüstril eş meni n 

bi r  sonucu ol ar ak ort aya çı k mı ş bi r  yapı m t ür üdür.  Pr ef abri kasyonda amaç daha az 

i şgücü i l e daha kı sa sürede,  daha çok,  daha kal iteli  ve daha ucuz bi r  yapı  ür eti mi  

gerçekl eştir mektir. 

Bet onar me pr ef abri ke si st eml er de yapıl ar;  yapı  bi l eşenl eri ni n büyük bi r  kı s mı nı n 

veya t ama mı nı n f abri ka ve at öl yel er de ür etil di kt en sonr a şanti yel er e t aşı nı p bur ada 

yapı yı  meydana geti recek şekil de mont e edilmesi  il kesi ne dayanır.  Bet onar me 

pr ef abri ke si st eml er;  panel  si st eml er,  i skel et  si st eml er,  hücr e si st eml er  ve bu 

si st eml eri n bi r arada kullanıl abil di ği kar ma si st eml er ol mak üzer e sı nıfl andırıl abilir. 

Tezi n 3. böl ümünde dı ş duvar  kur ul uş ni t eli kl eri yl e bi rli kt e dı ş cephe panell eri 

özelli kl eri ne gör e sı nıfl andırıl arak i ncel enmi ştir.  Bet onar me pr ef abri ke si st eml er de 

yapı nı n dı ş kabuğunu ol uşt ur an el emanl ar  dı ş cephe panell eri di r.  Dı ş et kiler  al tı nda 

kendil eri nden bekl enen gör evl eri  yeri ne geti r mesi  bekl enen cephe panell eri;  kesi t 

özelli kl eri ne,  boyutl arı na ve st ati k ni t eli kl eri ne gör e f arklı  t ürl erde ol abi li rl er.  Bu 

çal ı şmada üzeri nde duracağı mı z dı ş cephe panell eri  bet on esasl ı  ol anl ar dır.  Dı ş 

cephe panell eri ni n f arklı kar akt er deki  özelli kl eri, panell eri n kendi  ar al arı ndaki  ve 

t aşı yı cı si st eme bi rl eş me det ayl arı nda çeşitlili k göst er mesi ne neden ol ur. 
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3.  böl ümde der z t anı mı  da  yapıl arak derz t ürl eri,  derzl er den bekl enen ni t eli kl er  ve 

derz t asarı mı ndan söz edil mi ştir.  Der z;  yapı  bi l eşenl eri ni n veya yapı nın,  doğal , 

yapı sal  ve mekani k et ki l er  karşı sı ndaki  har eketleri nde,  yapı  ve yapı  bileşenl eri ne 

zar ar  ver me mesi  i çi n bırakıl an boşl uk veya ar alıkl ar dır.  Der zl er  yapı m nedenl eri ne 

gör e har eket,  i ş ve bi rl eşi m der zl eri  ol ar ak ayrılırl ar.  İ ki  veya daha f azl a pr ef abri ke 

yapı  el emanı nı n bi rl eşiml eri nde bırakıl an ar al ıkl ar a bi rl eşi m der zi  denir.  Bi rl eşi m 

derzl eri ni n göst er eceği  perf or mans,  yapı daki  kritik i şl eml er den bi ri  ol an derz yapı mı 

i çi n büyük önem t aşımakt adır.  Der z yapı mı nda bırakıl acak derz geni şli ği ni n 

belirl enmesi  i çi n bi rl eşen yapı  el emanl arı nı n boyut  hat al arı  ve ger ekli t ol er ans 

değerl eri  hesapl anmal ı dır.  Dı ş cephe panell eri ar ası ndaki  bi rl eş mel erdeki  boyut 

hat al arı derzi n gör evi ni yeri ne geti reme mesi ne neden ol acaktır. 

Tezi n 4. böl ümünde dı ş cephel eri  et kil eyen f akt örler  sıral anar ak cephe panell eri  yapı 

fi zi ği  açı sı ndan i ncel enmi şti r.  Dı ş cephe panelleri  ve ar al arı ndaki  bi rl eşi m der zl eri 

sür ekli  doğal  ve mekani k et kil er  al tı ndadırl ar. Bu dı ş f akt örl er  doğrul t usunda 

göst er ecekl eri  davr anı şları n t anı ml anması  ve çözüml eri ni n belirl enmesi  yapı nı n ve 

kull anı cı sı nı n konf or unun sağl anması nda öneml i bir rol oynar.  

Tezi n 5. böl ümünde pr efabri ke el emanl ar  ar ası ndaki  bi rl eşi m t ekni kl eri ne ve dı ş 

cephe panell eri ni n t aşıyı cı  si st eme bağl antıları na yer  veril mi ştir.  Pr ef abri ke 

el emanl ar  ar ası ndaki  birl eşi ml er  her  bi ri  f arkl ı  özelli kt eki  ı sl ak,  yarı ı sl ak ve 

kur u(kaynakl ı)  bi rl eşi ml er  ol mak üzer e 3 şekil de yapıl makt adır.  Dı ş cephe panell eri 

t aşı yı cı  si st eme bu bi rl eşi m t ekni kl eri yl e bağl anmakt adırl ar.  Bi rl eşi m derzl eri  hem 

taşı yı cı  hem de kor uyucu özelli kt e ol mak zor undadır.  Cephe panell eri ar ası ndaki  

derzl eri n kor uyucul uk ni teli kl eri  su,  r üzgar  ve yağmur  geçi şi ni n önl enmesi  şekli nde 

ol makt adır. 

Tezi n 6. böl ümünde derz yapı m t ekni kl eri,  derz yal ıtı m mal zemel eri  ve özelli kl eri 

t anıtıl arak derz yal ıtı mı  hakkı nda bi l gil er  veril mi ştir.  Pr ef abri ke yapıl arda dı ş cephe 

panell eri  ar ası ndaki  derzl eri n yal ıtı mı  yapı nı n kriti k i şl eml eri nden bi ri di r.  Der z 

yal ıtı mı nı n doğr u yapıl abil mesi  i çi n bi rl eşen cephe panell eri ni n ve bi rl eşi m t ekni ği ni n 

özelli kl eri,  hangi  derz t ekni ği ni n yapıl ması  gerekti ği  ve kull anıl acak der z yal ıtı m 

mal zemesi ni n özelli kl eri  bili nmesi  ger ek mekt edi r. Ancak bu şekil de sağl ıkl ı,  kalit eli 

ve uzun ömürl ü bi r derz yapılır. 

Tezi n 7.  böl ümünde Türki ye’ den ör nekl er de i ncel ener ek,  dı ş cephe panell eri 

ar ası ndaki  bi rl eşi m der zleri ndeki  sor unl ar  t espit  edil mi ştir.  Bu sor unl arı n bel i rl ener ek 

al ı nması  ger eken önl eml eri n nel er  ol abil eceği  konusuna i se t ezi n son böl ümünde 

yer veril mi ştir. 
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I SOLATI ON OF JOI NTS BET WEEN EXTERNAL WALL PANELS I N 

REI NFORCED CONCRETE PREFABRI CATED SYSTEMS  

SUMMARY 

Constructi on j oi nt s fr equentl y used i n bot h of  tr aditi onal  and i ndustri ali sed 

constructi on t echni cs.  The j oi nt  desi gn i s not  an i mport ant  pr obl em i n t he t r aditi onal  

constructi on syst ems.  The r eason f or  t hi s;  t o use s mal l  di mensi onal  component s, 

mat eri al -f ault  hi di ng charect eri sti cs and t o use some pr eventi ve el ement s i n t he 

buil di ng el evati on.  However;  j oi nt  desi gn i s much mor e i mport ant  i n t he 

i ndustri ali sed constructi on syst ems composed of  pr ef abri cat ed el ement s,  because of 

bi g,  heavy and hi gh t ol erance val ues.  Thi s st udy i s pr epar ed f or,  t he correct  f or mi ng 

and i sol ati ng of  t he j oint s bet ween ext er nal  wall  panel s i n r ei nf orced concr et e 

pr ef abri cat ed syst ems.  For  t hi s pur pose t he content s and met hods ar e descri bed i n 

t he 1st chapt er of t hesi s. 

I n t he 2nd chapt er,  pr efabri cati on i s cl assifi ed by descri bi ng i ndustri al  constructi on 

and pr ef abri cati on.  Al so i n t hi s chapt er  r ei nf orced concr et e pr ef abri cat ed syst ems 

ar e defi ned.  Rei nf orced concr et e pr ef abri cat ed syst ems ar e i ntroduced as t he 

i ndustri ali sed of  t he constructi on sect or.  The ai m of  t he pr ef abri cati on i s to use l ess 

man power  wi t h l ess ti me and t o i ncr ease quality,  quantit y and cost  eff ect i veness of 

t he constructi on.  The r ei nf orced concr et e pr ef abricat ed syst ems bui l di ngs ar e based 

on assembl ed constructi on component s whi ch ar e pr oduced i n f actori es and 

transport ed t o construction si t es.  The r ei nf orced concr et e pr ef abri cat ed syst em can 

be cl assifi ed as panel  syst ems,  skel et on syst ems,  cel ul ar  syst ems and mi xt ur e of  all 

t hese syst ems.  

I n t he 3r d chapt er,  t he char ect eri sti cs of  ext er nal  wal l  panel s ar e exami ned wi t h 

pr operti es of  ext er nal  wal l  f or mati on.  I n t he rei nf orced concr et e pr ef abri cat ed 

syst ems,  t he out er  coveri ng i s ext er nal  wal l  panel s.  Under  ext er nal  ci rcumst ances 

the wal l  panel s expect ed f uncti ons can be di ff erent  by secti on pr operti es,  di mensi on 

and st ati c pr operti es.  I n t hi s st udy we ar e wor ki ng on ext er nal  wal l  panel s consi sti ng 

of  concr et e.  The di ff erence of  ext er nal  wall  panel’s char ect eri sti c causes assort ment 

bet ween panel  t o panel  and panel  t o beari ng syst ems composi ti on detail s.  Joi nt 

types,  j oi nt  pr operti es and j oi nt  desi gns ar e mentioned by defi ni ng t he j oi nts.  Joi nt s 

ar e t he cavi ti es and spaces t hat  ar e l eft  f or,  not  t o har m constructi on component s or 
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buil di ngs f rom t he movement s of  nat ur al,  st ruct ur al  and mechani cal  eff ect s. 

Accor di ng t he constructi on r easons t he j oi nt  ar e di ff erenti at ed by movement, 

wor ki ng and composi ti on j oi nt s.  Conj uncti on j oint s ar e descri bed as t he spaces 

bet ween t he uni on of  t wo or  mor e pr ef abricat ed constructi on el ement s.  The 

perf or mance of  conj unct i on j oi nt s have gr eat  i mport ance i n t he j oi nt  constructi on 

whi ch i s descri bed as a criti cal  pr ocess.  Di mensi on err ors and t ol erance val ues must 

be cal cul at ed f or  t he j oi nt  wi dt h i n j oi nt  construction.  The di mensi on err ors bet ween 

the ext er nal  wall panel s conj unti ons will cause mi sf uncti on.  

I n t he 4t h chapt er,  t he f act ors eff ecti ng ext er nal  wal l  panel s ar e enumaret ed and 

wal l  panel s ar e st udi ed by constructi on pyhsi cs.  Ext er nal  wal l  panel s ar e conj uncti on 

j oi nt s ar e al ways under  nat ur al  and mechani cal  i nfl uences.  The constructi ons and 

owner’ s comf ort  can be pr ovi ded by defi ni ng t he behavi ors and sol uti ons t hr ogh t he 

ext er nal  f act ors. 

I n t he 5t h chapt er,  t he conj uncti on t echni cs bet ween pr ef abri cat ed el ement s and t he 

connecti ons bet ween ext er nal  wal l  panel s and beari ng syst ems ar e descri bed. 

Ther e ar e 3 di ff erent  t ypes of  conj uncti ons bet ween pr ef abri cat ed el ement s,  t hese 

types ar e wet,  hal f  wet  and dr y( wel t ed)  conj unct i ons.  The ext er nal  wal l  panel s ar e 

connect ed t o beari ng syst ems wi t h t hese conj uncti on t echni cs.  Conj uncti on j oi nt s 

must  be not  onl y constructi ve but  al so pr eventive. The pr ot ecti ve pr operti es of  t he 

j oi nt s bet ween ext er nal  wal l panel s must have wat er, wi nd and rai n resi stance.  

I n t he 6t h chapt er;  j oi nt  i sol ati on i s descri bed by defi ni ng j oi nt s construction t echni cs, 

j oi nt  i sol ati on mat eri al s and pr operti es.  The i solati on of  j oi nt s i n a const ructi on i s a 

criti cal  pr ocess bet ween pr ef abri cat ed construction’ s ext er nal  wal l  panel s.  To make  

correct  j oi nt s i sol ati on t he pr operti es of  j oi ni ng wall  panel s and conj uncti on t echni cs, 

a deci si on of  a j oi nt  t echni c and pr operti es of  the j oi nt  i sol ati on mat eri al s must  be 

known.  A succesf ull,  good quality and a l ong l ife j oi nt  can be constructed by usi ng 

t hese pr operti es descri be above.  

I n t he 7t h chapt er,  by exami ng t he sampl es i n Tur ki ye,  we can see t here ar e still 

some pr obl ems i n conj uncti on j oi nt s bet ween ext er nal  wal l  panel s.  The 

det er mi nati on of  t hese probl ems and what  t he sol uti on can be descri bed i n t he l ast 

chapt er. 
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1. Gİ Rİ Ş 

Pr ef abri kasyon,  bi na böl üml eri ni n büyük bi r  kı smını n veya t ama mı nı n at ölyel er  veya 

fabri kal arda,  endüstri yel  yönt eml erl e ür etil mesi ni  öngör en bi r  yapı m si st emi di r.  Buna 

gör e en öneml i  özelliği ,  yapı m sür eci ndeki  i şl eml eri n,  f abri kada ür eti m ve 

şanti yedeki  ayrı mı dır.  Mont aj a dayanan her  t ürl ü ür eti mde ol duğu gi bi  bi na 

i nşaatı nda da bi rl eşen parçal ar  ar ası ndaki  derzl eri n yapı mı  en kriti k i şl eml er den 

bi ri di r. 

Yapı  derzl eri  ger ek gel eneksel ,  ger ekse endüstril eş mi ş yapı m t ekni kl eri nde sı kça 

kull anılır.  Gel eneksel  yapı m si st eml eri nde derz di zaynı  öneml i  bi r  sorun ol ar ak 

karşı mı za çı k maz.  Bunun nedeni  ol ar ak,  kull anı l an bil eşenl eri n küçük boyutl ar da 

ol ması,  mal zemel eri n hat a gi zl eme özelli kl erini n ol ması  ve yapı  cephesi nde 

kor uyucu bi rt akı m el emanl arı n kull anıl ması dır.  Oysa bet on hazır  bil eşenl er den 

ol uşan endüstril eş mi ş yapı m si st eml eri nde,  bi rl eştiril ecek el emanl ar,  ni spet en daha 

büyük,  ağır  ve t ol er ans değerl eri  f azl a ol duğundan der z yapı mı  daha da önem 

kazanmı ştır.  Der z di zaynı  önemsenmedi ği nde,  yapı nı n t ümünü i l gil endi ren hasarl ar 

çı kabil mekt edi r. 

1. 1. Amaç 

Bu t ez çal ı şması ndaki  amaç,  bet onar me pr ef abrike si st eml er de yapı  dı ş kabuğunu 

ol uşt ur an pr ef abri ke dı ş cephe panell eri  ar ası ndaki  bi rl eşi m der zl eri ni n doğr u bi r 

şekil de yapıl ması na bi r kaynak sağl amaktır.  

Bu a maç doğr ult usunda bet onar me pr ef abri ke si st eml er  hakkı nda genel  bi r  bil gi  

veril mi ş ve bu si st em i çeri si nde yer  al an bet on esaslı  pr ef abri ke dı ş cephe panel  

çeşitl eri  anl atıl mı ştır.  Cephe panell eri ni n kendi  ar al arı ndaki  ve t aşı yı cı si st em i l e 

bi rl eş mel eri  şekill erl e anl atıl arak,  bu bi rl eşi ml er de ( derzl er de)  meydana gel ebil ecek 

sor unl ar ve sor unl arı n çözüml eri hakkı nda bil gi veril mi ştir. 
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1. 2. Kapsa m ve Yönt em 

Bu çal ı şmada önceli kl e bet onar me pr ef abri ke si st eml er  ana hatl arı yl a anl atıl mı ş ve 

bu si st emde yapı nı n dı ş kabuğunu ol uşt ur an bet on esasl ı  pr ef abri ke cephe panell eri 

i ncel enmi ştir.  Yapı da derz kavr amı  i rdel ener ek derz t ürl eri  hakkı nda genel  bi r  bil gi 

verili p,  pr ef abri ke el emanl ar  ar ası ndaki  bi rl eşi m derzl eri,  derz yapı m nedenl eri  ve 

derzl erden bekl enen i şl evl er sırası yl a t anı ml anmı ştır. 

Sür ekli  dı ş çevr e f akt örleri  et ki si nde kal an,  dı ş cephe panell eri  ar ası ndaki  bi rl eşi m 

derzl eri  yapı  i çi nde büyük sor unl ar  yar at makt adır. Dı ş et kil eri n cephe panel l eri ne ve 

derzl eri ne et ki yen f akt örl er  i ncel eni p,  yapı  bünyesi nde karşıl aşıl abil ecek sor unl ar 

hakkı nda bi l gi  veril erek çözüml eri n al ı nabil mesi  i çi n bi r  çal ı şma yapılmı ştır.  Dı ş 

cephe panell eri ni n t aşı yıcı  si st em ve kendi  ar al arı ndaki  bi rl eşi ml eri nde kul l anıl an 

derz t ekni kl eri  ve bağl antıl arı  det ayl arl a ör nekl endi ril mi ştir.  Doğr u bi r  derz t asarı mı 

ve derz yalıtı mı i çi n çözüm öneril eri sunul ar ak, derz yalıtı m mal zemel eri t anıtıl mı ştır. 

Bu t ez çal ı şması nı n ol uş ması  i çi n geni ş bi r  lit erat ür  t ar aması  yapıl arak bi r  al t yapı 

ol uşt ur ul muş,  bu al anda çal ı şma yapan ki şil er bel i rl ener ek onl arı n araştır mal arı 

üzeri ne yoğunl aşıl mı ştır.  Sor unl arı n ve çözüml eri n belirl enmesi nde Tür ki ye’ de 

pr ef abri ke ür eti m yapan fir mal arı n ör nek uygul amal arı ndan da yar arl anıl mıştır. 

 

 

 

 



 3 

2. PREFABRİ KASYON VE BETONARME PREFABRİ KE Sİ STEMLER 

Pr ef abri kasyon,  yapı yı  ol uşt ur an yapı  el emanl arı nı n büyük bi r  böl ümünün veya 

tama mı nı n f abri kal arda veya at öl yel erde ür etil erek şanti yel erde mont aj ı na dayanan 

bi r  endüstril eş mi ş bi r  yapı m si st emi di r.  Yapı m sekt ör ündeki  endüstril eş meni n bi r 

sonucu ol ar ak ort aya çı kan bet onar me pr ef abri ke yapı m si st eml eri  geti rdiği  mal i yet 

ve yapı m sür esi ndeki  avant ajl ar sayesi nde kendi ne büyük bi r yer bul muştur.  

Bu böl ümde yapı mı n endüstril eş mesi yl e ort aya çı kan geli ştiril mi ş gel eneksel  

si st eml er  ve pr ef abri ke önyapı m si st eml eri  i ncelener ek,  pr ef abri kasyon t anı mı  ve 

sı nıfl andırıl ması  yapıl acaktır.  Bet onar me pr ef abri ke si st eml er  i se panel  si st em, 

i skel et  si st em ve hücre si st eml er  ol mak üzere sı nıfl andırıl arak,  bu si st eml eri n 

ol uşumu,  geti rdi ği  avantaj  ve dezavant ajl ar  sunul ar ak si st eml er  ana hatl arı yl a 

anl atıl acaktır. 

2. 1. Yapı mı n Endüstril eş mesi  

Pr ef abri ke ( ön yapı m)  bet onar me si st eml er,  yapı m sekt ör ündeki  endüstril eş meni n 

bi r  sonucu ol ar ak ort aya çı k mı ş bi r  yapı m t ür üdür.  Yapı mda endüstril eş me, 

hammaddel er den bi t mi ş ür üne ( yapı ya)  geçi ş sür eci nde,  mal zeme,  e mek ve 

zamanı n en r asyonel  kull anı mı nı  sağl amak üzer e al ı nacak t edbi rl erin t ümünü 

kapsar. 

Amaç daha az i şgücü i l e daha kı sa sür ede,  daha çok,  daha kalit eli  ve daha ucuz bi r 

yapı  ür eti mi ni  gerçekl eştir mekti r.  Bu amaca eriş mek i çi n,  yapı m sür eci ni n çeşi tli 

aşamal arı nda, endüstri yel  t ekni k ve yönt eml eri n kull anı mı ger ekecekti r. 

Endüstri yel  ür eti mi n özel li kl eri nden ol an st andartizasyon,  seri  ür eti m,  maki nel eş me 

il e bi rli kt e,  bi li msel  or gani zasyon ve i şl et mecili k anl ayı şl arı nı n,  bi na yapı m sekt ör üne 

gi r mesi  il e sağl anacak avant ajl ar; 

 Ür eti mde veri m ve sür ekl ili k, 

 Mal zeme ve i şgücünden en i yi şekil de f aydal anma,  
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 Mevsi m şartl arı ndan et kilenmede azal ma,  

 Şanti yedeki yapı m sür eleri nde azal ma şekli nde sıral anabilir. 

Yapı  ür eti mi ,  en eski  bi r  teknol oji  ol ması na karşı n, çok yavaş bi r  geli şi m göst er mi ştir. 

Di ğer  endüstril erde ol duğu gi bi  bi r  ül kede genel  endüstril eş me düzeyi ni n düşük; 

gerçek yan endüstril erin ve bil gi  bi ri ki mi ni n yet ersi z ol ması,  o ül kede yapı 

endüstri si ni n geli şi mi ni engell eyen öneml i et kenl erdi r. 

Bi r  ül kede yapı  ür eti m endüstri si ni n geli şi mi ni  doğur an veya hı zl andıran nedenl er  i se 

i ki grupt a t opl anabilir. Bunl ar: 

a) Tekni k nedenl er 

 St ati k ve mühendi sli k al anl arı ndaki , 

 Yapı m mal zeme ve yapım t eknol oji si ndeki , 

 Yapı m maki nel eri il e t aşıma ve mont aj araçl arı ndaki  geli şmel er,  

b) Sosyo- ekonomi k nedenl er 

 Bi na ür eti m al anı ndaki  tal ebi n büyükl üğü ve gereksi nmel eri n  kı sa sür ede 

karşıl anma zor unl ul uğu,  

 El  emeği ni n pahal ılı ğı  karşı sı nda,  çal ı şma koşull arı nı  düzel t me ve verimi  

arttır ma ger eği , 

 Ül ke i çi ekonomi k geli şme ve hayat st andartı nı n yüksel mesi ,  

 Ekonomi k i sti krar ve il eriye dönük pl anl ı i mar çalış mal arı, 

 Ar aştır ma- geli ştir me çabal arı na veril en önem vb. gi bi  et kenl er di r[ 1]. 

2. 1. 1. Yapı m Yönt eml eri ni n Endüstril eşme Düzeyi  

Günü müzde uygul anan yapı m yönt eml eri ni n her  bi ri  az çok endüstril eş mi şti r,  ancak 

t am anl amı yl a bi r endüst ri yel yapı üreti mi  henüz gerçekl eştiril ememi ştir. 

 Tek katlı yı ğma yapıl arı n, 

 Çok katlı, gel eneksel  betonar me yapıl arı n, 

 Yal nı z t aşı yı cı strükt ür ü ön yapı m bil eşenl eri nden ol uşan,  
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 He m t aşı yı cı, hem de bölücü el emanl arı ön yapı m ol an,  

 Ayrı ca, ön yapı m hazır-bi t mi ş hücr e bi ri ml eri ni kapsayan,  

 Tama men ön yapı m hücr e veya dili ml er den ol uşan yapıl arı n endüstril eşme 

düzeyl eri f arklılıkl ar göster ecekti r. 

Ancak,  yapı mı n endüstrileş mesi  sadece bi r  yapı daki  f abri ka ür ünü el eman sayı sı nı 

arttır mak değil di r;  gel eneksel  yapı m si st eml eri nde de gel i şmi ş yönt em ve 

teknol ojil eri n,  ar aç ve ger eçl eri n kull anı mı  i l e endüstril eş me düzeyi ni  yüksel t mek 

mü mkündür. 

Endüstril eş mi ş yapı m yönt eml eri 2 grupt a t opl anabilir. Bunl ar; 

1)  Gel eneksel  yapı m sür ecini n r asyonell eştiril mesi  (yani  geli ştiril mi ş gel eneksel  

si st eml er) 

2)  Yapı nı n ön yapı m bil eşenl eri nden ol uşt ur ul ması (pr ef abri ke yapı m)  

 2. 1. 1. 1. Geli ştiril mi ş Gel eneksel Si st eml er 

Gel eneksel  yapı m sür eci ni n r asyonell eştiril mesi ,  bu sür eci n ve yatırı ml arın en i nce 

ayrı ntıl arı na kadar,  bili msel  yönt eml erl e or gani zasyon ve pl anl aması nı n yanı  sıra; 

yapı mda geli şmi ş mal zeme, t eknol oji ve ar açl arı n kul l anı mı nı öngör ür. 

 Ner vürl ü donatı çeli ği, önger me çeli ği, bet onar me hasırı, 

 Hazır bet on ve sı val ar, 

 Kal ı psı z bet on dökümünü sağl ayan çeşi tli  yarı-bit mi ş döşeme ve duvar 

pl akl arı 

 Ön yapı m küçük ve orta boyda yapı  bil eşenl eri ( doğr ama,  l ent o,  söve vb.) 

gi bi geli şmi ş mal zeme ve bil eşenl eri n yanı sıra,  

 Çeşi tli boyl ar da yüzeysel , modül er kalı pl arı n,  

 Üç boyutl u mekansal  (t ünel ) kalı pl arı n,  

 Tır manan, kayar, gezer kal ı pl arı n,  

 Zemi nde dökül üp kal dırıl an döşemel eri n (lift-sl ab)  kul l anıl dı ğı  yapı m 

yönt eml eri ni n seçi mi  i l e ve el  i şçili ği ni  azal t an veya kol ayl aştıran t eçhi zat  ve 
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ar açl arı n yar dı mı,  gel eneksel  yapı m sür ecine büyük ür et kenli k ve hı z 

kazandırabilir. 

Ayrı ca gel eneksel  proj elendi r me sür eci nden f arkl ı ol arak mi mar ; 

 Bi r eki p çalı şması nı n i çi ne gi ril ebilirse,  

 Boyutl arı n st andarti zasyonu ve modül er  pl anl ama gi bi  yönt eml erl e yapı 

bil eşenl eri ni en sade bi çimde pl anl ayabilir ve en az sayı ya i ndi rebilirse,  

 Bazı  ti p pl an,  üni t e veya det ayl arı n kull anı mı  gi bi  önl eml erl e,  yapı m sı r asında 

bazı  i şl em ve t eknol ojil eri n t ekr arı nı  sağl ayabilirse, uygul amanı n  

rasyonell eş mesi ni  kol aylaştır mı ş ve böyl ece yapımı n endüstril eş me düzeyi ni 

arttır ma açı sı ndan kat kı da bul unmuş ol ur[ 1]. 

2. 1. 1. 2. Yapı nı n Pref abrike Bil eşenl erden Ol uştur ul ması  

Yapı m sür eci ne ve organi zasyonuna büyük deği şi kli kl er  geti ren bi r  yapı m 

yönt emi di r. Amacı; 

 Şanti yedeki i şl eml eri n büyük bi r kı smı nı f abri ka veya at öl yel er e akt ar mak,  

 Yapı m i şl eml eri nde mevsi ml er e bağı ml ılı ğı azal tmak,  

 Çeşi tli i şl eml eri n par al el bi r şekil de yür üt ül mesi ni sağl amak,  

 İşgücü, mal zeme ve zaman t asarruf unu,  

 Daha i yi bi r kalit e kontrolünü  sağl amaktır. 

 Bi na yapı mı nda kull anıl an ön yapı m mal zeme ve öğel er  aşağı daki  şekil de 

gr upl andırıl abilir. 

1) Yapı m mal zemel eri; 

 şekil si z mal zemel er ( Toz, sı vı, hamur şekli nde ol anl ar) 

 bi r  boyutl arı  belirsi z,  şekilli  mal zemel er  ( Yal ıtı m  pestill eri,  t el ,  bor u,  çekme 

pr ofill er...) 

2) Yapı bil eşenl eri; 

 Basi t-bit mi ş bil eşenl er  (her  üç boyut u da bel irl enmi ş,  ancak t ek başına 

kull anıl amayan, t uğl a, ki remi t, çi vi gi bi öğel er...) 
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 Bi l eşi k yapı  bil eşenl eri (  çeşi tli  mal zeme ve basi t  bil eşeni n bi r  araya 

geti ril mesi  il e ol uşt ur ul an,  t ek veya bi rkaç f onksi yon gör ebil en öğel er;  t aşıyı cı 

kol onl ar, cephe panol arı, çatı pl akl arı vb. ) 

Bi r  yapı da ön yapı m bi leşen veya üni t el eri n kullanı m or anı  arttı kça,  yani  i şl eml eri n 

f abri kada ür eti m yönü ağır  bastı kça,  yapı nı n endüstril eş me düzeyi  de yükselir.  Yani  

bi r  bakı ma,  pr ef abri ke yapı mda endüstril eş me der ecesi ni,  f abri ka i şçiliği /  şanti ye 

i şçili ği  or anı  belirl er.  Ayrıca f abri kada ür etil en el emanl arı n bi t mi şli k der ecesi  de bu 

or anı öneml i bi r şekil de etkil er[ 1]. 

2. 2. Pref abri kasyonun Tanı mı  

Pr ef abri kasyon,  yapı  sanatı  al anı nda i nsan akl ı nı n ul aştı ğı  en son aşamadır. 

Pr ef abri kasyon fi kri ni n geç mi şi  çok eskil ere dayanan,  i nsanl arı n bi li nçli  ya da 

bili nçsi z ol ar ak ön yapım yönt eml eri ni;  ahşap,  t aş veya met ali n yapı da kul l anı mı 

sırası nda uygul amı şl ardır.  Yapıl arı n ger ek t aşı yıcı  si st eml eri nde ger ekse dekor atif 

amaçl arl a cephe el emanl arı nda ve kapl amal arı nda ön yapı m yönt eml eri ni  

kull anmı şl ardır.  Bugünkü anl amı yl a pr ef abri kasyon kavr amı  19. yy.  başl arı nda 

düşünül müş ve ör nekl eri ser gil enmi ştir[ 2]. 

Pr ef abri kasyon,  yapı yı  ol uşt ur an yapı  el emanl arı nı n büyük bi r  böl ümünün veya 

tama mı nı n f abri kal ar da veya şanti yel er de kur ul an at öl yel erde ür etil erek,  şanti yel er de 

mont aj ı nı  öngör en bi r  endüstril eş mi ş bi r  yapı m si st emi di r.  Bu yapı m si st emi ni n en 

öneml i  özelli ği  yapı m süreci ndeki  i şl eml eri n f abrikada ür eti m ve şanti yede mont aj  

ol ar ak ayrıl ması dır[ 1]. 

Pr ef abri kasyon;  mal i yet  düşür ücü özelli kl eri,  yapım sür esi ni n kı sal tıl ması  ve yüksek 

kalit ede ür eti m sağl aması  nedeni yl e yapı ma büyük kol aylı kl ar  geti ren bi r  yapı m 

si st emi di r[ 2]. 

2. 3. Pref abri kasyonun Sı nıfl andı rıl ması  

Pr ef abri kasyon konusunda çok çeşi tli  si st eml er  ar ası nda kesi n bi r  sı nıflandı r maya 

gi t mek gerçekt en çok zordur. Bu böl ümde pr ef abrike si st eml er (pref abri kasyon): 

1)  İ mal atı n yapıl dı ğı yer bakı mı ndan,  

2)  Bi l eşenl eri n ağırlık ve boyutl arı açı sı ndan,  

3)  Taşı yı cı si st emi n kur ul uş şekli ne gör e,  
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4)  Ür eti m ve pazarl ama açısı ndan bakıl arak sı nıfl andırıl abilir[ 1]. 

2. 3. 1. İ mal atı n Yapıl dı ğı  Yer Açı sı ndan 

A) Şanti ye Ür eti mi : ( Üstü açı k veya ört ül ü, sabi t kal ı plı üreti m)  

a1)  El emanl arı n,  mont e edi l ecekl eri  yeri n hemen al tı nda,  zemi nde i mal  edi l mel eri 

şekli nde ol abilir. 

Bu t ür  bi r  uygul ama,  çok büyük boyutl u ki ri ş,  döşeme pl ağı,  kabuk veya katl anmı ş 

pl akl arı n,  nakli ye ve ar a depol ama ger ek meden,  doğr udan mont ajı na ol anak veri r. 

Mont aj  hi droli k presl erl e kal dır ma yol u il e veya vinç ar acılı ğı yl a gerçekl eşt irilir. 

Bur ada “ seri  ür eti m”   değil,  “ kol ay ve uygun şartl arda ür eti m”  söz konusudur. 

Gel eneksel  yapı mdan f arkı,  yüksek i skel e ger ektir memesi ,  buna karşı n kal dır ma ve 

mont aj  sor ununu geti r mesi di r. 

a2)  El emanl ar,  şanti yede kur ul an,  üst ü açı k veya ört ül ü bi r  geçi ci  f abri kada 

ür etil ebilir.  Ür eti m bi tti kt en sonr a sökül üp başka bi r  şanti yeye nakl edil ebildi kl eri  i çi n 

gezi ci  f abri kal arda denilebil mekt edi r.  Bur ada f abri ka kur ma ve sök me zorl uğunun 

karşıl anabil mesi  i çi n ür et il ecek  el eman sayı sı nı n yet erli  ol ması  esastır.  Taşı madan 

yapıl an t asarruf  mi kt arı,  t esi s masr afı  daha az ol an şanti ye atöl yel eri ni n 

kur ul ması nda et ki n bi r rol oynar. 

B) Fabri ka Ür eti mi  ( Sabi t üreti m veya har eketli bant üreti mi  ) 

Sabi t  f abri kal arda yapıl an ür eti m maki nel eş meye ve i yi  bi r  kalit e kontrol üne ol anak 

veri r.  Ancak t esi s masr af ı nı  amort e et mesi ,  t am kapasi t eyl e çal ı şması na bağl ı  ol ar ak 

bi r kaç senede gerçekl eşebilir. 

Ür eti m mer kezi ni n üst ünün açı k veya kapal ı  ol ması nı  i kli msel  et kenl er  belirl er. 

Genelli kl e bu mer kez , 

 Esas ür eti m al anı  

 Yar dı mcı mahall er 

 Depol ama yerl eri ol arak  üç böl üml üdür.  

Fabri ka ür eti mi ,  endüstril eş meni n büt ün ol anakl arı ndan f aydal an ma i mkanı nı  veri r. 

Ancak bunun i çi nde, devaml ı  ür eti m ve büyük seri l eri n ür eti mi  şarttır.  Böyl e bi r  ür eti m 

i se st okl ama sor ununu geti rir.  Yani  yet erli  büyükl ükt e bi r  depol ama al anı nı n 
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sağl anması  ve st okl anan ti pl eştiril mi ş el emanl arın sonr adan başka konstrüksi yon 

pr ogr aml arı nda kull anıl ma ol anağı nı n bul unması ger eki r. 

Fabri kada ön yapı m bet on el emanl arı n ür eti mi nde kull anıl an yönt eml er  i ki  gr upt a 

t opl anabilir.  Bunl ar  sabi t  kal ı pl arl a ür eti m ve har eketli  kal ı pl arl a ür eti mdi r.  Sabi t 

kal ı plı  ür eti m si st eml eri nde,  ür eti m hep aynı  yerde ger çekl eşi r.  Tek bi r  eki p veya 

dur uma gör e yer  deği ştiren uz man eki pl er  sırası yl a büt ün i şl eml eri  yaparl ar.  Bi r 

i şl em bi tti kt en sonr a di ğeri ne geçilir,  bu nedenl e ür eti m pl anl aması nda ol uşabi l ecek 

bazı geci kmel er f azl a önem t aşı maz[ 1]. 

2. 3. 2. Bil eşenl eri n Ağı rlı k ve Boyutl arı Açı sı ndan 

Yapıl an bu t ür grupl andırmada;  

 Bi l eşen ağırlı ğı  500 kg i se ağır pref abri kasyon,  

 Bi l eşen ağırlı ğı 30- 500 kg i se ort a ağırlıkt a bi r pref abri kasyon,  

 Bi l eşen ağırlı ğı  30 kg ise  hafif pref abri kasyon söz konusu ol makt adır. 

Ancak çoğu kez ort a ağırlıkt aki  el emanl ar  da ağır  bil eşenl er  sı nıfı na sokul ar ak 

sadece ağır  ve hafif  pref abri kasyon şekli nde bir  sı nıfl andır ma yapıl makt adır.  Bu 

sı nıfl andır mayı,  bil eşenl eri n m3’  üne gör e de yapmak mü mkündür.  Buna gör e,  m3  

ağırlı ğı  1000 kg dan hafif bi l eşenl erl e ( ör neği n ahşap,  pl asti k –met al  esasl ı  ol anl arl a) 

hafif  pr ef abri ke si st eml erin,  m3   ağırlı ğı  1000 kg dan daha f azl a ol anl arl a i se ( ör neği n 

bet on esaslı ol anl arl a) ağır pref abri ke si st eml eri n ol uşt ur ul duğu kabul  edilebilir. 

Bi l eşenl eri n boyutl arı  açısı ndan bakıl dı ğı nda i se,  yüzeyl eri  yakl aşı k 1, 5 m2 ’  ye kadar 

ol anl ar  küçük boy;  2- 5 m2   ol anl ar  ort a boy;  5 m2’  den daha büyük yüzeylil er  i se 

büyük boy bil eşenl er sayıl abilir[ 1].         

2. 3. 3. Taşı yı cı Si st emi n Kur ul uş Şekli ne Göre 

Taşı yı cı si st emi n kur ul uş si st emi ne gör e i se pr ef abri ke si st eml er de;  

 Doğr usal  bil eşenli i skel et si st eml er, 

 Yüzeysel  t aşı yı cıl arl a kur ul an si st eml er,  ( Bunl ar a panel  si st eml erde 

denil mekt edi r.)  Daha sonr aki  böl üml er de panel  si st eml er  det ayl ı  şekil de 

anl atıl acaktır. 

 Taşı yı cı hücr el er den ol uşan si st eml er, 
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 Kar ma si st eml er,  (  Panel +i skel et,  hücr e+panel ,  hücr e+i skel et)  gi bi  ayırı m ve 

gr upl andır mal arı yapıl abi lir[ 1]. 

2. 3. 4. Üreti m ve Pazarl ama Bakı mı ndan 

Ür eti m ve pazarl ama bakı mı ndan el e al ı ndı ğı nda pr ef abri ke si st eml er aşağı daki  

şekil de sı nıfl andırıl abilir. 

1)  Kapal ı si st eml er 

2)  Yarı kapal ı si st eml er 

3)  Açı k si st eml er 

2. 3. 4. 1. Kapalı Si st eml er ( I smarl ama Si st eml er ) 

Sadece t ek bi r  bi nanı n ı s marl ama ( si pari ş)  pref abri ke el emanl arl a yapı mı  söz 

konusu ol abilir.  Bu dur umda bi r  def aya özgü t asarl anan bi l eşenl eri n ür etim,  mont aj  

ve bağl antıl arı  i çi n özel  yönt em ve det ayl amal ar  geli ştirilir.  Bu kendi  i çi nde kapal ı  bi r 

uygul amadır.  Ancak bu si st em ol mayı p,  daha çok r asyonell eştir me yöntemi  ol ar ak 

kabul  edil ebilir.  Çünkü her  yapı yı  böl üml er e ayırı p,  bunl arı  f abri ka veya şanti yede 

önceden ür et mek mü mkündür.  Böyl ece i şl eml er  i kli msel  et kenl er den korunmuş ve 

bi rbi rl eri ne par al el  ol ar ak ger çekl eştiril ebilir.  Modül er  bi r  pl anl ama i l e,  bunu daha da 

kol ayl aştır mak ve el eman ti p sayı sı nı azal t mak mümkündür.  

Büyük öl çekt e bi r  seri  üreti mi n geti receği  avant ajları  t aşı mayan bu yapı m yönt emi ni n 

seçi mi  aşağı daki nedenl erl e ol abilir. 

 Yapı da t ekr ar  eden el eman sayı sı nı n f azl alı ğı, şanti ye ve f abri kadaki  ön 

yapı mı avant ajlı kılıyorsa, 

 El emanl arı n yapı mı i çi n endüstri yel t ekni k ve hassasi yet ger eki yorsa,  

 El emanl arı n önceden ür eti mi ni n yapı m sür esi ni  kı salt mak bakı mı ndan 

geti receği  avant aj çok öneml i i se,  

 Ön yapı m çok kar maşı k ve pahal ı kalı p i skel el erinden t asarruf u sağl ı yorsa.  

Bi r  çok bi nanı n yapı mı  söz konusu ol duğunda,  kapal ı  pr ef abri kasyon si stemi  bi r  t ek 

ür eti m mer kezi ni n sağl adı ğı  el emanl arl a,  önceden t ürl eri  ve pl an ti pl eri  bel i rl enmi ş 

bi na şanti yede mont e edi l mesi ni öngör ür. 
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Yani  bur ada da,  öncelikl e pr oj el endi r meni n yapıl ması,  sonr a bu pr oj eni n uygun 

boyut  ve bi çi ml er de bil eşenl er e ayrıl ması  yol una gi dil mekt edi r.  Bu dur umda belli  bi r 

bi na ti pi ne özgü ni t eli kl er  t aşı yan ve başka yapım si st eml eri nde kull anılamayan bi r 

“bil eşenl er  t akı mı”  söz konusudur.  Kendi  ar al arı nda boyut sal  ve t ekni k açı dan 

uyuml u ol an pr ef abri ke el emanl ar,  belirli  bi r  pr oj e i çi n ür etilirl er  ve pi yasada 

ser best çe satıl mazl ar. 

Bi l eşenl eri n yal nı z bi r  t ek bi rl eş me şekli  ol duğundan,  t asarl ama süreci nde bi r 

modül er koor di nasyona yönel me ger eği  kal mamakt adır. 

Kapal ı  si st eml er de,  bil eşenl eri n endüstril eş me düzeyi  yüksek ol mal ı dır.  Hem t aşı ma, 

hem de böl me gör evl erini  yükl enebil en.  Kapl ama,  doğr ama ve t esi sat  öğel eri ni  de 

kapsaya, t am ol ar ak bit mi ş bi r bil eşeni n, ancak kapal ı bi r si st emde yeri vardır.  

Si st emi n ekonomi ,  ür etim ve det ayl ama açı sı ndan bazı  avant ajl arı na karşı n,  ancak 

büyük çapt a ı s marl ama pr oj el er de r ant abl  ol ması  ve bunun yanı  sıra  t asarı mda 

yar attı ğı  kı sıtl amal ar  ile mi mari ye geti rdi ği  bi t evi yeli k,  öneml i  sakıncal arı nı 

ol uşt ur makt a ve büyük el eştiril er e uğr aması na neden ol makt adır.  Bu sakı ncal arı n 

büyük bi r  böl ümünün gi deril mesi  amacı  i l e kapalı  si st eml eri n ar al anması ,  yani  yarı 

kapal ı si st eml er e yönel me ol anakl arı araştırıl maktadır[ 1]. 

2. 3. 4. 2. Yarı Kapalı Si ste ml er  

Yarı  kapal ı  pr ef abri ke si st eml er de,  belli  bi r  f onksi yona hi z met  eden yapı  el emanl arı 

kendi  i çl eri nde “ kapal ı”  ol mal arı na r ağmen di ğer  f onksi yonel  el emanl arın yeri nde 

yapıl ması na veya başka ür eti m mer kezl eri ni n pi yasaya sundukl arı  bil eşenl erl e 

t ama ml anması na i mkan veri rl er. 

Kapal ı  si st eme esnekli k kazandıran bi r  başka yol da,  t ek bi r  ür eti ci ni n çeşi tli  bi nal arı n 

yapı mı na ol anak ver en bi r  “ bil eşenl er  t akı mı nı”  yani  bi r  “ mekano”  yu gel i ştir mesi di r. 

Mekanol ar  genelli kl e yal nı z t aşı yı cı  strükt ür ü,  bazen de dı ş kabuğu ve t üm di ğer 

el emanl arı  kapsarl ar.  Kapal ı  si st eml eri n geli şmesi  il e ort aya çı kan ve “ esnek kapal ı” 

bi r si st em ol uşt ur an mekanol ar da  bil eşenl er; 

 Bi r  çok bi na t ür üne uyabil ecek şekil de ti pl eştirilmi şti r.  Bu nedenl e bi t mi şli k 

der ecel eri, rijit kapal ı bi r si st emi n bil eşenl eri nden daha azdı r. 

 Bi çi ml eri aynı kal mak şartıyl a, bi r çok modül er boyutl arda ol abilirl er. 

 Modül er  koor di nasyon kur all arı na gör e kes me,  kır ma i şl eml eri  ol maksızı n 

bi rbi rl eri yl e bi rl eştiril ebilirler.  
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Bi l eşenl er  ar ası ndaki  bağl antıl ar  daha çok kuru yönt eml erl e gerçekl eşti ri lir.  Bu 

özelli k,  mekano bi l eşenl eri ni n,  daha çok yerinde dök me bet onl u bağl antıl arı n 

yapıl dı ğı  kapal ı  si st eml eri n bil eşenl eri nden çok daha daki k bi r  şekil de,  yani  çok 

küçük t ol eransl arl a i mal atı nı ger ektirir. 

Bi l eşenl eri n çeşi tli  bi çi ml er de bi r  ar aya geti ril ebilmel eri,  mekanol ar a(  kendi  i çl eri nde 

tam kapal ı kal sal ar bil e) öneml i bi r esnekli k kazandır makt adır. 

Bi r  pr ef abri ke si st emi n,  başka ür ünl eri  de kabul  edebil ecek şekil de ar al anması  yol u, 

ür eti m ekonomi si  ve det ayl andır ma kol aylı ğı  bakı mı ndan,  t am kapal ı  bi r  si st em 

kadar  avant ajlı  ol mamakl a bi rli kt e,  geti rdi ği  daha t asarı m ol anakl arı  nedeni yl e 

günümüzde gi tti kçe daha yaygı n bi r  uygul ama  al anı  bul makt adır.  Ancak ger ek bi r 

“ mekano”  si st emde,  gerekse başka ür ünl eri  kabul  edebil ecek şekil de aral anmı ş bi r 

yarı  kapal ı  si st emde,  modül er  koor di nasyonun ger çekl eştiril mi ş ol ması  öneml i 

şartl ardan bi ri si di r[ 1]. 

2. 3. 4. 3. Açı k Si st eml er 

Tasarı mcıl arı n,  kı sıtl amal ar dan kurt ul mak,  pr ojel endi r mede özgürl ük,  deği şkenli k, 

esnekli k kazanmak gi bi  i st ekl eri ni  gerçekl eştir mek  üzer e,  t ümüyl e açı k bi r 

endüstril eş meni n i mkanl arı aranmakt adır. 

Açı k si st emde amaç,  her  t ürl ü bi nanı n,  pi yasada bul unabil en ve bi rbi rl eri nden 

bağı msı z ür eti cil eri n ür et ti ği  el emanl arı n bi r  ar aya geti ril mesi  il e i nşa edil ebil mesi di r. 

Bu si st emde ür eti ci  kurul uş,  ür ünl eri ni n kull anıl acağı  yapıl arı  önceden bi l mek 

zor unl ul uğunda değil di r. 

Açı k endüstril eş meyi  gerçekl eştir mek amacı  i l e yapıl an çal ı şmal ar  i ki  doğr ul t uda 

sür dür ül mekt edi r. 

 Bi r  t ar aft an mekanol arı n daha da açıl ması,  bi rbiri  i çi nde eritil mesi ,  bi rl i kt e 

kull anıl abil mesi , ul usl ar arası mekano hali ne getirilmesi ni n yoll arı aranmakta,  

 Di ğer  t ar aft an i se belli  bi r  mekanoya gi r meyen,  çeşi tli  yatırı mcıl ar  t ar afı ndan 

bağı msı z ol ar ak ür etil en bi l eşenl eri n,  her  t ürl ü yapı da bi rbi rl eri yl e ve di ğer 

mekanol arl a bi rli kt e kull anıl abil me i mkanl arı düşünül mekt edi r. 

Açı k si st eml eri n en öneml i  özelli kl eri; 

 Deği şi k bil eşenl eri n bi r araya getiril ebil mesi , 

 Çeşi tli kombi nezonl ar a olanak sağl anması,  
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 Bi l eşenl eri n bi rbi rl eri ni n yeri ne konul abilir ol ması (deği ştiril ebilirli k), 

 Yapı da kull anı cı  i st ekl eri ne uygun pl an ve i ç düzenl eme deği şi kli kl erini n 

yapıl abil mesi  (fl eksi bilit e yani  esnekli k). 

Açı k si st emde;  

 Ür ünün büyük pazar bulması, 

 Büyük seril er hali nde ür eti me gi dil ebil mesi , 

 Gel i şmi ş, kar maşı k t eknol ojil eri n kull anıl abilir ol ması, 

 Ür eti mde uz manl aş manı n sağl anması,  

 Küçük çapt a uygul amal ara da ol anak veril mesi , 

 Kul l anı cı ya ve t asarı mcıya büyük seçi m ve t asarı m özgürl üğü sunul ması 

öneml i avant ajl ar getir mekt edi r. 

Ancak açı k si st emi n gerçekl eşebil mesi  i çi n;  

 Bi l eşenl eri n i yi  et üt  ediler ek;  boyutl arı nı n,  esnekli ği  kı sıtl amayacak öl çüde 

st andartl aştırıl ması;  et kin bi r  modül er  koor di nasyona gi dil mesi  ve t ol er ans 

büyükl ükl eri ni n sapt anması ger eği  var dır. 

 Bi rl eşi m nokt al arı  esasl arı  anl aş ması  yapıl mal ı;  bi rl eşi m t ekni ği  ve bağl antı 

nokt al arı nı n geometri k di zaynı,  mekani k,  fi zi ksel  ve ki myasal  özelli kleri  

belirl enmeli di r. 

 Kal it e anl aş mal arı na i hti yaç var dır.  Ayrı ca üretil en bil eşenl er  aşağı daki  

şartl arı gerçekl eştirebil meli di r. 

 Bi l eşenl er  çeşitli  maksatlar a uygun ol mal ı,  ör neği n hem duvar,  hem döşeme 

ve çatı el emanı ol arak gör ev yapabil meli di r. 

 Çeşi tli bi na t ürl eri nde uygul anabil meli, 

 Çeşi tli açı klı k ve yükseklikl eri geçebil meli, 

 Başka bil eşenl erl e bi r araya geti ril ebilir, deği ş t okuş edil ebilir ol ması,  

 Çeşi tli  konuml ar a ve bi rl eşi ml er e ol anak verer ek,  bi çi msel  ve i şl evsel  

f onksi yonl arı nı yeri ne get ir meli di r[ 1]. 
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2. 4. Bet onar me Pref abrike Si st eml er 

Ağır  pr ef abri ke si st eml er  sı nıfı na gi ren bet onarme pr ef abri ke si st eml erde bet on 

kull anı mı nı n geti rdi ği  avant ajl arı n yanı  sıra bi r  t akım dezavant ajl arda bul unmakt adır.  

Bet onun kol ay el de edil ebil en ve şekil  veril ebil en bi r  mal zeme ol ması,  yet erli 

dayanı ma sahi p ol ması,  di ğer  mal zemel er e or anl a daha ucuz ama bakı m sor unu az 

bi r  mal zeme ol ması  gi bi  avant ajl arı yl a bi rli kt e;  ağı rlı ğı nı n f azl alı ğı,  öl çüsel  bi r  daki kli k 

sağl ama güçl üğü,  sünme,  r ötre ve ı sı  geçi rgenl i ği ne bağl ı  bi r  t akı m sorunl arı  da 

bul unmakt adır.  Günümüzde en yaygı n uygul ama şekli  bul an bet onar me pr ef abri ke 

si st eml er  t aşı yı cı  si st em kur ul uş şekill eri ne gör e 3 ayrı  si st em i çi nde el e al ı nabilir. 

Bet onar me pr ef abri ke si steml er, 

a)  Panel  si st eml er ( Taşı yı cı duvar per deli) 

b)  İskel et si st eml er 

c) Hücr e si st eml er ol mak üzer e i ncel enebilir. 

Bu sı nıfl andır maya ek ol ar ak t asarı m ol anakl arı nı  arttıran ve şanti yedeki  yapı mı 

hı zl andır maya yöneli k ol an kar ma bet onar me pref abri ke si st eml eri  de ekl eyebiliri z. 

Kar ma si st eml er; 

 Pr ef abri ke duvar per deli + Pr ef abri ke i skel et  

 Pr ef abri ke duvar  per del i  + Pr ef abri ke t esi sat  hücr eli  si t eml er  ol ar ak da 

kur ul abilir. ( Şekil 2. 1.) 

Ayrı ca bağl antı  sor unl arı na çözüm geti r mek veya st abilit eyi  arttır mak a macı  i l e 

kar ma t eknol ojil ere dayal ı  si st eml er e de gi dil mektedi r.  (  Ör neği n pr ef abri ke duvar  ve 

döşeme el emanl arı +yerinde dök me çeki rdek,  pref abri ke kol n ve ki ri şl er+yeri nde 

dök me döşemel er  vb.) Pr ef abri ke hazır  bil eşenl erl e  bi rli kt e yeri nde dök me 

strükt ürl erl eri n bi rli kt e kul anıl ması  i l e ol uşan ar a si st eml er,  açı k si st eml ere yönel me 

eğili mi  ağırlık kazanmaya başl adı ğı ndan öt ür ü daha yaygı n ol ar ak kull anıl makt adır. 

Bu t ür bi r si st emde,  

 Hazır  bil eşenl er  t aşı yı cı si st em i çeri si nde yer  al ırken ort aya çı kan öl çüsel , 

geometri k, uyum, bi rl eşim sor unl arı nı n çözüml enebil mesi , 

 Bağl antı ve st abilit e açı sından sağl anan kol aylı kl ar, 

 Gel eneksel  yapı m yönt eml eri ne daha yakı n bi r  çözüm geti r mesi  gi bi  ol uml u 

nokt al arı var dır. 
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Bu avant ajl arı nı n yanı nda,  

 Far klı  gi rdil eri n koor di nasyonu açı sı ndan daha kapsaml ı  bi r  or gani zasyon 

ger ektir mesi , 

 Şanti yedeki yapı m sür esini n uzaması,  

 Far klı bet on kalit esi ni n geti rdi ği sor unl ar, 

 Pr ef abri ke el emanl arı n kirl enmesi  gi bi dezavant ajlar a sahi ptir[ 3]. 

 

 

Şekil 2. 1. Kar ma si st eml er e ör nekl er [ 3]  

a)  Pr ef abri ke duvar el emanl arı +yarı pref abri ke veya yeri nde dök me döşeme  

b)  Yeri nde dök me duvar +pr efabri ke döşeme 

c) Pr ef abri ke duvar ve döşeme+yeri nde dök me çeki rdek 

d)  Pr ef abri ke kol on ve ki ri ş+yeri nde dök me döşemeYerinde dök me kol onl ar +yeri nde 

dök me döşeme 

e)  Pr ef abri ke i skel et ve döşeme el emanl arı +yeri nde dökme çeki rdek 
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2. 4. 1. Panel Si st eml er ( Taşı yı cı Duvar Per deli Si st eml er) 

Günü müzde kull anıl an endüstril eş mi ş yapı m si st eml eri  i çeri si nde beton panel  

si st eml eri  ol dukça yaygın bi r  uygul ama al anı  bul muşt ur.  Panell erl e yapımda  düşey 

panell er  ( duvarl ar),  yat ay panell er  ( döşemel er)  ve di ğer  özel  i şl evli  panell er  yer 

al ırl ar. Si st em esas ol ar ak i mal at-t aşı ma- mont aj alt si st eml eri nden ol uş makt adır[ 4]. 

Panel  si st eml er de paneller  böl ücül ük f onksi yonl arı  yeri ne geti rebil di ği  gi bi  t aşı yı cılı k 

gör evi ni  de ek ol ar ak yeri ne geti rebilir.  Panell eri n böl me,  yal ıt ma ve t aşı ma 

gör evl eri ni  aynı  anda yükl enmesi  bu si st eml er e yöneli şi n en öneml i 

f akt örl eri ndendi r[ 5].  Bağl antı  sayı sı nda büyük bi r  azal ma ol ması yl a bi rli kt e ür eti m ve 

mont aj  mal i yetl eri  ol dukça düş mekt edi r.  Ayrı ca ağır  bet on böl me duvarları  ucuza 

mal  ol makt a,  ses yal ıtımı  ve yangı na di renç açıl arı ndan çok ol uml u sonuçl ar 

geti r mekt edi r. 

Panel  si st eml eri  çeşi tli  açıl ardan sı nıfl andır mak mü mkündür.  Duvar  bileşenl eri ni n 

bi çi m ve boyutl arı na göre yapıl an bi r sı nıfl andır maya gör e panel  si st eml er; 

 Küçük boy panelli si st eml er, 

 Büyük boy panelli si st eml er ol mak üzer e i ki ye ayrılır. 

Taşı yı cı duvarl arı n düzenl eni ş şekli ne gör e i se panel  si st eml er;  

 Her i ki doğr ult uda düzenl enen t aşı yı cı duvarl arl a kur ul an çapr az si st eml er,  

 Bi nanı n uzun ekseni ne par al el  düzenl ene t aşıyı cı  cephe ve i ç duvarlarl a 

kur ul an boyl aması na si steml er,  

 Bi nanı n kı sa ekseni ne par al el  düzenl enen t aşı yı cı  duvarl arl a kur ulan 

enl emesi ne si st eml er den söz edil ebilir[ 3]. ( Şekil 2.2.) 

Günü müzde,  genel de yüksek kalit eli  bet onar me panell er  ve depr eme dayanı klı 

bi rl eşi m nokt al arı,  panel  si st em yapıl ara,  gel eneksel  yapıl ara or anl a çok daha uzun 

bi r  ömür  geti r mekt edi r.  Panel  si st em yapıl ar,  ür etim hı zı  ve mont aj  kol ayl ı ğı  il e yapı m 

ekonomi si,  kalit eli  ve sağl am yapıl aş ma i l e de i şl et me ve bakı m ekonomi si  

sağl amakt adır[ 6]. 
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Şekil 2. 2. Taşı yı cı panelleri n düzenl eni şi ne gör e sınıfl andır ma [ 3]  

a)  Her i ki doğr ult uda t aşı yı cı panell er ( Çapr az si st em )  

b)  Yapı nı n uzun ekseni ne paral el t aşı yı cı panell er ( Boyl aması na si st em )  

c) Yapı nı n kı sa ekseni ne par al el t aşı yı cı panell er ( Enl emesi ne si st em )  

2. 4. 1. 1. Küçük Boy Panelli Si st eml er 

Küçük boy panelli  si st eml erde bi r  hac mi  sı nırl ayan duvar,  döşeme el emanl arı  bi r den 

f azl a panel den ol uşur[7].  Duvar  panell eri  kat  yüksekli ği nde el emanl ar dır.  İ çt e 

uygul anan panell er  dol u, boşl ukl u,  nervürl ü bet onar me pl akl ar  şekli nde yapıl makt a, 

al çak yapıl arda çeşi tli hafif bet on panell erde uygul anabil mekt edi r. ( Şekil 2.3.) 

Cephel er de i se hafif  beton panell er,  i çt en veya dışt an sonr adan yal ıtıl an dol u kesi tli 

veya nervürl ü bet onar me bi l eşenl er  veya sandvi ç duvar  el emanl arı  kull anılmakt adır. 

Döşeme kesi ti ni  ört mek ve kal ı psı z hatıl  dökümünü sağl amak üzer e ayrı  hatıl  veya 

l ent o öğel eri  var dır,  bazen de paneli n üst  kı s mı  bu a maca uygun ol ar ak 

bi çi ml endi ril mekt edi r. Döşeme panell eri ni n geni şl i kl eri  duvar  el emanl arını nkil eri ne 

eşi t,  bazen de 1/ 2 si  veya 1/ 3’ ü kadar dır.  Katlar  ar ası  döşemel er de dol u kesi tli, 
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boşl ukl u,  nervürl ü bet onar me pl akl ar,  çatı da i se yukarı da söz edil enl erin yanı  sıra 

hafif bet on da kull anıl makt adır. 

 

Şekil 2. 3. Küçük boy panel  si st em kur ul uşu [ 3]  

Taşı yı cı  duvar  panell eri  her  i ki  doğr ult uda ( çapr az si st em)  ,  yapı nı n uzun ekseni ne 

par al el  ( boyl aması na si stem),  yapı nı n uzun ekseni ne di k ( enl emesi ne si st em)  ol ar ak 

yerl eştiril ebilir.  Çapr az si st eml er de döşemel er yeri nde dök me,  enl emesi ne ve 

boyl aması na si st eml er de i se t ek doğr ul t uda çal ı şan döşeme panell eri  uygul anmakt a; 

yapı nı n st abilit esi,  bu panell eri n t ek bi r  yatay per de gi bi  çal ı şacak şeki l de 

bi rl eştiril mesi  ve t aşı yıcı  duvarl ara di k dest ek duvarl arı nı n düzenl enmesi  i l e 

sağl anmakt adır. Uzun eksene di k ve doğr ul t u deği ştiril erek yapıl an t aşıyı cı  panel  

düzenl emel eri  yapı nı n st abilit esi ni  arttırdı ğından,  çok daha yaygı n ol ar ak 

uygul anmakt adır. Bu si stemde t asarı m aşamasında en az bi r  doğr ult uda modül er 

çal ı şma ger eği  ol dukça açı ktır.  Döşeme el emanl arı nda yapıl an boyut sal  deği şi kli kl er 

t asarı m esnekli ği  geti rirken,  buna par al el  ol ar ak yapı m mal i yeti nde artı şa neden 

ol makt adır[ 3]. 

Küçük boy panelli  si steml eri,  si st eme geti rdi ği  ol uml u ve ol umsuz yönl eri  i l e  

değerl endi recek ol ursak;  ol uml u nokt al arı nı aşağıdaki  gi bi sıral ayabiliri z. 

 Ki tl esel  ür etil en st andart  el emanl arı n i mal atı nda geli şmi ş t eknol ojil er 

uygul anabil mekt e ve bunun sonucunda el de edil en boyut sal  ve bi çi msel  

daki kli k kur u t ürde bağl antıl ara ol anak ver mekt edir. 
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 Bi l eşenl er  çok amaçl ı ol ar ak ür etil mekt e,  yapı daki  yerl eri  önceden 

belirl enme mi ş ol ma makta,  bu da açı k endüstrileş meye uygun bi r  çözüm 

geti r mekt edi r. 

 Tasarı m ve mont aj basit ar açl arl a gerçekl eştiril mekt edi r. 

 Modül er çalı şmak şartı yla, t asarı m esnekli ği ol dukça f azl adır. 

Si st emi n ol umsuz yönl eri i se;  

 Bağl antıl arı n f azl alı ğı yl a bi rli kt e gel en st abilit e sorunl arı,  yal ıtı m ve gör ünüş 

pr obl eml eri, 

 Şanti ye i şçili ği ni n art ması, 

 El emanl arı n bi t mi şli k düzeyi ni n düşük ol ması dır. İ nce yapı  ve t esi sat  il e i l gili 

t üm i şl eml er şanti yede yapıl makt adır. 

Günü müzde yapıl an uygul amal ar  i ncel enecek ol ursa küçük boy duvar  ve döşeme 

panell eri ni n yeri nde dökme per deli  çok katlı  yapıl arı n döşemel eri nde veya t aşı yı cı 

ol mayan cephel eri nde kull anıl makt a ol duğu,  küçük boy panelli  t am pr ef abri ke 

si st eml eri n i se daha çok 1- 2 katlı  evl er de uygul anmak üzer e geli ştiril di ği  

gözl enmi ştir[ 3]. 

2. 4. 1. 2. Büyük Boy Panelli Si st eml er  

Büyük boy panelli  si st eml er de el emanl arı n boyutl arı,  hac mi  sı nırl ayan bi r  al anı n 

boyutl arı na veya hac mi  sı nırl ayan al anı n bi r  böl ümüne eşi t  ol makt adır.  Yani  duvar 

ve döşeme el emanl arı bi rer panel den i bar etttir. 

Taşı yı cı  ol an büyük boyutl u duvar  panell eri  yapını n uzun ekseni ne di k,  par al el  veya 

her  i ki  yönde döşeme yükl eri ni  karşıl ayacak şekil de düzenl enebi li r. Döşeme 

el emanl arı  bu düzenl enme bi çi ml eri ne bağl ı  ol arak t ek veya i ki  doğr ult uda çal ı şabilir. 

Genel li kl e döşeme el emanl arı nı n boyutl arı,  düşey el eman boyutl arı nı n enl eri ne or anı 

1/ 1, 2/ 3 veya 1/ 2 ol arak tespi t edilir[ 8]. ( Şekil 2. 4.) 

Bu t ür  si st eml er de amaç,  en az sayı da,  mahal  boyutl arı na uygun öl çül er de duvar  ve 

döşeme bi l eşenl eri  il e ,  yi ne az sayı da bi rl eşi ml erl e yüksek kalit eye sahi p yapıl ar 

kur maktır.  
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Büyük boy panelli si st eml eri n ol uml u nokt al arı şu şekil de sıral anabilir.  

 Bi l eşenl eri n bi t mi şli k düzeyi  yüksektir.  Tesi sat  ve i nce yapı  i şl eri ni n büyük bi r 

kı s mı f abri kada t ama ml andı ğı i çi n şanti yedeki yapı m sür esi kı salır. 

 Bağl antı sayı sı nı n az olması st abilit eyi arttırır. 

 Uygun t aşı yı cı  duvar düzenl enmel eri yl e bi rli kt e çok katlı  yapıları n 

uygul anması na ol anak veri r. 

 Ağır bil eşenl er ses yalıtımı  açı sı ndan en uygun çözümü geti rir. 

 Gel i şmi ş cephe panell eri  sayesi nde yapı nı n ı sı  köpr üsüz bi r  ı sı  yal ıtı mı  i l e 

bohçal anması mümkündür.  

 Küçük boy panelli si st eml ere or anl a ekonomi ktir. 

Si st emi n ol umsuz nokt aları i se;  

 Bi l eşenl eri n bi t mi şli k düzeyi ni n yüksekli ği,  büyükl ük ve ağırlıkl arı  gel i şmi ş 

ür eti m,  t aşı ma ve kal dırma ar açl arı nı  ger ektirir. Bu nedenl e ön yatırı m ve 

amorti sman f azl adır. 

 Bu si st eml er  belli  proj el er  i çi n ti pl eştiril mi ş bi l eşenl eri n ür eti mi mne 

dayandı ğı ndan dol ayı  r ant abl  ol abil mesi  i çi n pl an t ekr arı  ger ekti r mekt edi r, bu 

da her zaman mü mkün ol mamakt adır. 

 Bağl antıl arı  et kil eyen kuvvetl eri n f azl alı ğı,  bu nokt al arı n det ayl andırıl ması, 

uygul anması  ve kontrol ü maksi mum di kkat  ger ektirir.  Ayrı ca öl çü 

sapmal arı ndaki  kı sıtl amal ar  nedeni yl e hem i mal at  hem de mont aj  sırasında 

büyük özen göst eril meli dir. 

 Tasarı m, i mal at ve uygul amanı n her aşaması nda uz manl aş ma ger eği  var dır. 

 Mal i yeti n düş mesi  i çi n amaçl anan çok sayı da aynı  ti p büyük boy bi l eşenl e 

pl anl ama i l kesi ni n t asarı mda esnekl ı k i st eği  il e çeli şmekt e ol duğu 

söyl enebilir. 

 Büyük boy panell eri n t aşı ma ve depol anma pr obl eml eri de var dır[ 3]. 
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Şekil 2. 4. Büyük boy panel  si st em kur ul uşu [ 3]  

Büyük boy panelli  si st eml eri  küçük boy panelli  si steml er de de anl atıl dı ğı  gi bi  t aşı yı cı 

panell eri n düzenl enme şekli ne çapr az,  enl emesi ne ve boyl aması na gör e 3 ayrı  ti pe 

gör e i ncel eyebiliri z. 

a)  Çapr az Si st eml er  

Her  i ki  doğr ult uda düzenl enen duvar  panell eri  i l e kur ul an bu si st eml erde büyük 

haci ml eri  çevr el eyen duvar  panell eri  t aşı yı cı  ol up,  yi ne haci m boyut undaki  döşeme 

panell eri  bunl ar a ot urt ular ak 4 veya 3 kenarl arından mesnetl endi rilir.  Bu dur umda 

haci m boyutl arı  3. 6- 6m.  veya en çok 6- 7m.  ol abil mekt e;  bağl antı  sorunl arı ndan 

dol ayı bu maksi mumu öl çül er deki çözüml er e gi dileme mekt edi r. ( Şekil 2. 5.) 

Büyük boy panelli çapr az si st eml eri n ol uml u nokt al arı; 

 Si st em ol dukça rijittir;  bu nedenl e depr em kuşağı  yapıl arı  ve yüksek yapılar 

i çi n ol duça uygun bi r çözümdür.  

 Bi l eşen ve bağl antıl arda çeşitlilil k en aza i nmi ştir. 
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 Duvar  panell eri  bi rbi rl erini  dest ekl edi kl eri nden,  bil eşenl er e ve bağl antılar a 

gel en kuvvetl er  f azl a ol ma makt a,  bu da el eman kur ul uşl arı nı  ve bi rl eşi m 

det ayl arı nı basitl eştir mekte ve yapı m mali yeti ni düşür mekt edi r. 

 İki doğr ult uda çal ışan döşemel eri n donatı sı ekonomi k ol makt adır. 

Si st emi n ol umsuz nokt aları i se;  

 Haci m boyut undaki  kı sıtlamal ar t asarı m esnekli ğini  ol dukça azal tır. 

 Taşı yı cı cephe panell eri doğr ama boyutl arı nı ve cephe di zaynı nı kı sıtl ar. 

 

Şekil 2. 5. Çapr az si st eme gör e t asarl anan bi r pl an ti pi [ 3]  

TC:  Taşı yı cı  cephe paneli  –  TD:  Taşı yı cı  i ç duvar  paneli  – BD:  Böl me paneli  – TSD:  Tesi sat 

duvarı – D: Döşeme 

b)  Boyl aması na Si st eml er  

Bi nanı n uzun ekseni ne par al el  düzenl enen t aşı yı cı  duvar  panell eri  ile kur ul an 

boyl aması na si st eml er de,  döşemel er  t ek doğr ul tuda çal ı şır.  Taşı yı cı  duvar  panel l er 

kendil eri ne di k doğr ult udaki  cephe,  konut  ar ası  ve mer di ven evi  duvarl arı  i l e 

dest ekl ener ek rijitl eştirilir. ( Şekil 2. 6.) Bu t ür si st eml eri n ol uml u nokt al arı; 

 Haci m geni şli kl eri nde esnekli k sağl anmı ştır. 

 Dar  döşeme di li ml eri  ve uygun bağl antıl arl a,  t aşıyı cı  duvar  panll eri  ar ası  6-

7m.’ de t ut ul abilirse hacim deri nli kl eri nde de esnekli k sağl anabilir. 
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Ol umsuz nokt al arı i se;  

 Uzun cepheye di k duvar  panell eri ni n azl ı ğı  yanal  kuvvetl er  kar şı sı nda 

st abilit e sor unl arı getir mekt edi r. 

 Çok sayı da hafif  böl me duvarı na ger eksi nme var dır.  Geti rdi ği  mal i yet 

artı şı yl a bi rli kt e hafif  böl me duvar  panell eri  i st eni l en düzeyde bi r  ses yal ıtı mı 

gerçekl eştireme mekt edi r. 

 Taşı yı cı duvar panell eri cephe çözüml eri nde kı sıtlamal ar getir mekt edi r. 

Boyl aması na si st eml er de göze çar pan esnekli k ve st abilit e sor unl arı na çar e ol ar ak 

geli ştiril en,  ancak mal i yeti  yüksek ol an döşeme ve duvar  panell eri ne dayanan 

çözüml er de bul unmakt adır.  ( Ör neği n;  nervürl ü t aşı yı cı  cephe panell erine ot ur an 

nervürl ü öngeril meli döşeme panell eri yl e kur ul an si st eml er vb. ) 

c) Enl emesi ne Si st eml er  

Bi nanı n uzun ekseni ne di k ol ar ak düzenl enen t aşı yı cı  duvar  panelli  enl emesi ne 

si st eml er de döşemel er  boyl aması na si st eml er deki  gi bi  t ek doğr ult uda çal ı şır.  Sı k 

t aşı yı cı  duvarl ar  haci ml eri  böl me gör evi ni  de yükl eni r.  Ayrı ca boyuna düzenl enen 

rijitl eştiri ci  dest ek duvarl arı na da ger ek var dır. ( Şekil  2. 7.)  Döşemel eri n t aşı ma 

doğr ult usuna dar  kenara par al el  ol ması  en ekonomi k çözümü geti ri r. Ancak bu 

dur umda nakli ye sor unl arı na bağl ı  ol ar ak haci m geni şli kl eri  3- 6m. ’ den f azl a 

yapıl ama makt adır. 

Enl emesi ne si st eml eri n ol uml u nokt al arı; 

 Yanal  kuvvetl ere karşı stabilit e açı sı ndan ol dukça i yi di r. 

 Eşi t kalı nlı kt a ve çok sayıda i ç duvar ür eti mi  ekonomi k ol makt adır. 

 Kal ı n ve ağır  böl me duvarl arı  nedeni yl e mekanl ar  ar ası  ses yal ıtımı  

sağl anmakt adır. 

 Cephel er t aşı yı cı ol madığı ndan büt ün çözüml er e açı ktır. 

Si st emi n ol umsuz nokt aları i se;  

 Bi l eşenl er e ve bağl antılar a daha büyük kuvvet l er  gel mekt e,  bu nedenl e 

mal i yeti daha yüksek ol an det ayl amal ar a gi dil mektedi r. 

 Döşeme donatı sı ekonomi k değil di r. 



 24 

 Haci m geni şli kl eri  kı sıtlı dır.  Tasarı m esnekli ği  daha çok haci m deri nli kl eri  i çi n 

söz konusudur[ 3]. 

 

Şekil 2. 6. Boyl aması na si st eme gör e t asarl anan bir pl an ti pi [ 3] 

TC:  Taşı yı cı  cephe paneli –  TD:  Taşı yı cı  duvar  paneli  – C:  Cephe paneli  – RD:  Dest ek 

duvarı TSD: Tesi sat duvarı – D: Döşeme 

 

Şekil 2. 7. Enl emesi ne si steme gör e t asarl anan bi r pl an ti pi [ 3]  

TC:  Taşı yı cı  cephe paneli –  TD:  Taşı yı cı  duvar  paneli  – C:  Cephe paneli  – RD:  Dest ek 

duvarı TSD: Tesi sat duvarı – D: Döşeme 
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2. 4. 2. İ skel et Si st eml er 

Pr ef abri ke bet onar me i skel et  si st eml eri nde t aşıma ve böl me i şl evl eri  gel eneksel  

i skel et  si st eml er de ol duğu gi bi  f arklı  el emanl ara yükl enil mi ştir.  Bu t ür si st eml er 

ağırlıklı  ol ar ak endüstri yel  yapıl arl a bi rli kt e i şhanı ,  okul  ve yöneti m bi nal arı nda t erci h 

edil mekt edi r. 

Taşı ma gör evi  i skel eti  ol uşt ur an kol on,  ki ri ş,  çerçeve gi bi  doğr usal  el emanl ar  ve bazı 

dur uml ar da mant ar  döşeme bi çi mi ndeki  el emanl ar,  böl me i şl evi  i se t aşı yı cı ol mayan, 

sadece böl ücü ol ar ak  gör ev yapan yerri nde ür etil en veya önceden ür etil mi ş 

düzl emsel  el emanl ar  t arafı ndan yeri ne geti ril mektedi r.  Duvarl ar  bu si st eml erde;  bazı 

dur uml ar da böl me,  bazı  dur uml ar da i se rijitli ğe yar dı mcı  ar açl ar  ol ar ak da gör ev 

al makt adırl ar.  

Cephe duvarl arı;  t uğl a veya bri ket,  çeşi tli  büyük veya küçük boy bet onarme panel l er 

ya da hafif  panell erden ol uşabil mekt edi r.  Çatı  yüzeyi  i se,  aşı k + büyük veya küçük 

panell er  ve çatı  ört üsü i le ya da aşı k + çatı  ört ü mal zemel eri  il e ol uşt ur ulabil di ği  gi bi  

di rekt  ol ar ak ana ki ri şl ere ot ur an büyük boy nervürl ü veya boşl ukl u çatı pl akl arı  +  

çatı ört üsü il e ol uşt ur ul abil mekt edi r[ 9]. 

Pr ef abri ke bet onar me i skel et  si st eml er de t aşı yı cı  si st emi n düzenl enmesi  çeşi tlili k 

göst er mekt edi r. Bunl ar; 

1)  Bağl antı sı z (sür ekli) kol onl arl a i skel et si st em 

2)  Bağl antılı ( sür eksi z) kolonl arl a i skel et si st em 

3)  Çer çeve ti pi i skel et si st em 

4)  Mant ar ti pi i skel et si st em [4] 

Taşı yı cı  si st emi n seçi mi  yapılırken göz önünde t ut ul ması  ger eken f akt örl er  şu 

şekil de sıral anabilir. 

 Zemi n şartl arı, 

 Geçil mesi  i st enen açı klı kl ar,  

 Yapı nı n yüksekli ği  

 Depr em gi bi yat ay kuvvetl eri n varlı ğı  

 Mevcut i mal at, nakli ye, mont aj  ve i şçili k şartl arı, 
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 Tesi sat sor unl arı [ 1] 

1)  Bağl antı sı z ( Sür ekli) kol onl u i skel et si st eml er  

Bu ti p konstrüksi yonl ar  genelli kl e yüksekli ği  30m.’den yüksek yapıl arda kul l anılır.  Bu 

si st emi n t üm bi l eşenl eri ya şanti yel erde ya da f abri kal arda ür etilir.  Mont aj  i şl emi  

mobi l  kr eynl erl e düşey mont aj  yönt emi  i l e yapılır.  Bu t aşı yı cı  si st em;  ki rişl eri n kol on 

çı ktıl arı na ot ur ması,  kol onl arı n kat  sevi yel eri ne kı sa konsol cukl ar  ol uştur ması yl a 

ki ri şl eri n bur al ar a mo menti n sıfır  ol duğu nokt al ara ot ur ar ak çerçeve ol uşt ur ması 

veya büyük boyutl u döşeme el emanl arı nı n kol on başl ı kl arı na ot urt ul masıyl a 3 f arklı 

şekil de kur ul ur. ( Şekil 2.8.) 

2)  Bağl antılı ( Sür eksi z) kol onl u i skel et si st eml er  

Bu si st eme uygun ol an bi na yüksekli ği  10- 60m.dir.  İ skel eti  ol uşt ur an bil eşenl eri n 

çoğu f abri kal ar da ür etilir.  Mont aj  i şl emel eri nde kul e ve köpr ü kr eynl er  kull anılır.  İ ki  

çeşit  t aşı yı cı  si st em söz konusudur.  Bunl ar,  kol onl arı n her  katt a ekl enmesi  ve her  i ki  

katt a ekl enmesi   şekli ndeki  si st eml er di r.  Her  i ki  si st emde de i skel et  ki ri şl er  ve 

döşeme üni t el eri ni n kol onl arl a kombi nasyonu bi rleşi m nokt al arı nı n rijit  veya yeri nde 

dök me bet onl a yapılır. ( Şekil 2. 9.) 

 

Şekil 2. 8. Bağl antı sı z ( sür ekli ) kol onl arl a kur ul an i skel et si st em [ 4]  
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Şekil 2. 9. Bağl antılı ( süreksi z ) kol onl arl a kur ul an i skel et si st em [ 4]  

3)  Çer çeve ti pi i skel et si st eml er  

Yeri nde dök me bet onl a rijit  bağl antıl arı ndan kurt ul mak amacı yl a çerçeve bi ri ml er 

kull anılır.  Mont aj  sırası ndaki  bağı ntıl ar  bi t mi ş yapıda da kor unur.  Maf sal  bi rl eşi ml erl e 

mont aj  hı zı  f azl al aşır.  Buna karşılık ger ek mont aj  ger eksa t aşı ma güçl eşi r.  Bu 

nedenl e çerçeve bil eşenl eri ni n şanti yede dökümü t erci h edilir.  Ancak döşeme 

el emanl arı  f abri kl arda üretil ebilir.  Çerçeve si st eml er;  ( H)  f or ml u çerçeve el emanl arı, 

i ki  maf sallı  çerçevel er,  (T)  f or ml u kol onl ar  ve momenti  sıfır  nokt al arı nda ekli  ki ri şl er, 

( T) ve (L) f or ml u el emanl arl a kur ul abil mekt edi r. ( Şekil 2. 10.) 

4)  Mant ar ti pi i skel et si st eml er 

Bu t ür  t aşı yı cı  si st eml er  asl ı nda çerçeve bi ri ml erini n mekansal  varyantl arıdır.  Mant ar 

bi ri ml er den ol uşan üç boyutl u bi r  t aşı yı cı  si st em ol uşt ur ul abilir.  Bu si st em;  döşemeyi  

mant arı n t ümüyl e kapsadı ğı,  di yagonal  mant arl ar  ve döşeme el emanl arı,  ar alı klı 

mant arl ar  ve döşeme el emanl arı  ve ar alı klı  mant arl ar, geni şli ği  az döşeme t i pi  ki ri şl er 

ve döşeme el emanl arı yl a ol amk üzer e 4 f arklı şeki l de kur ul abilir. ( Şekil 2. 11.)  

Pr ef abri ke bet onar me i skel et  si st eml er de bi rleşi ml er,  rijit  ve maf sallı  ol ar ak 

yapıl abil mekt edi r.  Ri jit  birl eşi ml er de;  harketli  yükl er  ve depr em yükü söz konusu 
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ol duğu zaman çer çeveyi  ol uşt ur an kol on ve ki ri şl eri n donatıl arı  kaynakl anarak rijit  bi r 

bağl antı  gerçekl eştirilir  veya art  çek meli  öngerme yönt emi  uygul anabil ir.  Bi rl eşi m 

yerl eri ni n rijit  ol ar ak ol uşt ur ul ması,  yapı m ve kontrol  güçl ükl eri ni  de ber aberi nde 

geti rerek t ekni k el eman ger eksi ni mi n yanı sıra mont aj  sür esi  de uazamakt adı r.  Ancak 

büyük yat ay kuvvetl er  söz konusu ol duğunda i se i skel et  si st em el emanl arı ndaki  

donatı  ekonomi si  mont aj  i şçili ği ni  karşıl amakt adır. Maf sallı  bi rl eşi ml er de i se,  depr em 

yükünden çok düşey yükl eri n t aşı nması  esastır.  Genel  ol arak bu t ür  bi rl eşi ml er, 

yükl eri n az ol duğu yapıl arda t erci h edil mekt edi r. 

Bi rl eşi m yerl eri ndeki  bağl antıl ar,  ı sl ak ve kuru bi rl eşi m yönt eml eri  kull anıl ar ak 

gerçekl eştiril ebilir.  I sl ak bi rl eşi ml er  yeri nde dök me bet on kull anıl arak gerçekl eştirilir. 

Bu t ür  bi rl eşi ml er  kı s men mo ment  akt ar abilirl er. Yeri nde dök me bet on i l e yapıl an 

bi rl eşi ml er,  kal ı p ger eksini mi ni  de ber aberi nde geti r mekt edi r.  Bet onun pr i z al ması 

i çi n i se zamana ger eksini m var dır.  Ancak bu sorun,  çabuk sertl eşen çi ment ol ar  ve 

geçi ci dest ek sağl ayan ger gil erl e çözül ebil mekt edir. 

Kur u bi rl eşi ml er;  bul on ve kaynak kull anıl arak pr ef abri ke el emanl ar ar ası nda 

bağal ntı yı  sağl amakt adır.  Bul on ve kaynakl ı bi rl eşi ml er e,  genelli kle maf sallı 

si st eml eri n ol uşt ur ul masında başvur ul ur.  Bu t ür  birl eşi ml eri n,  uygul ama al anı  kı sıtlı 

ol up st abilit e sor unl arı  nedeni yl e yüksekli ği  25m. yi  aşan bi nal ar da (  rijit  bir  çeki rdek 

ol uşt ur ul madı ğı  zaman )  kull anıl mazl ar.  Buna karşılık yapı m sür esi  ı sl ak bi rl eşi m 

yapıl an bi nal ar a or anl a f ar kl ı  et kenl er e bağl ı  ol arak %25- 40 or anı nda daha kı sadır. 

Bunl ar a ek ol ar ak bul onl u ve kaynakl ı  bi rl eşiml er deki  boyut sal  t ol eransı n azl ı ğı, 

pr ezi syonl u ür eti m ve mont ajı ber aberi nde ger ektirmekt edi r[ 9]. 

 

Şekil 2. 10. Çerçeve ti pi iskel et si st em ( L ve T f orml u ) [ 4]  
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Şekil 2. 11. Mant ar ti pi i skel et si st em  [ 4] 

2. 4. 3. Hücre Si st eml er 

Bi na yapı mı mnı n endüst ril eş mesi nde i l eri  bi r  kademeyi  ol uşt uran ve duvar  panell eri 

il e döşeme üni t el eri ni n birl eştiril mesi nden ol uşt urul an üç boyutl u hücr el er bi r  ar aya 

geti ril erek bi nayı ol uşt ur ul ar. 

Çoğunl ukl a konut  ve okul  yapıl arı nda kull anıl an hücr e si st emi  özel  bi r  ür etim,  t aşı ma 

ve mont aj  eki pmanı nı da ger ektir mekt edi r.  Hücr e si st eml er de ür ün f abri kadan bi t mi şe 

yakı n bi r  düzeyde üretil mekt e bi tir me i şl emi  mont aj  aşaması nda mi ni mu ma 

i ndi ril mi ştir. 

Özel  kar akt eri sti kl eri  bakı mı ndan t üm t aşı yı cı  si steml eri n ol uşumu üç deği şi k şekil de 

ol abil mekt edi r[ 4]. 

1)  Kapal ı Hücr e Si st eml er 

2)  Açı k Hücr e Si st eml er 

3)  Ko mpozi t Konstrüksi yon 

2. 4. 3. 1. Kapalı Hücre Sist eml er 

Hazır  haci ml er  ni t eli ği nde t ama men bi t mi ş üni t el er  ol up duvar,  t avan ve döşeme 

üni t el eri  il e sı nırl anmı ş,  üç boyutl u ol an kapal ı  hücr el er de;  strükt ürel  açı dan 

boyl aması na veya hem enl emesi ne hem de boyl aması na duvarl ar  t aşı yı cılık gör evi  
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yapmakt adır.  Bu t ür  haci ml er de t üm bi tir me ve i nce i şçili k i şl eml eri  f abri kada 

tama ml anma ol asılı ğı vardır[ 4]. 

Kapal ı  hücr e si st eml er  il e yapı mda i ki  çözüm şekli  var dır.  Bunl ar  bi tmi ş kapal ı 

hücr el eri n üst  üst e  veya bi rbi rl eri  yanı na koyarak bi r  büt ün ol uşt ur an yığma bl okl u 

si st eml er  ve t aşı yı cı  i skel et  si st emi n gözl eri ne bi tmi ş kapal ı  hücr el eri  koyarak bi nayı 

t ama ml ama şekli di r[ 10]. 

Kapal ı  hücr e si st eml er de i nce yapı  t am ol ar ak bi tiril mi ştir  ve haci m l eri n i çinde  der z 

bul unma makt adır.  Taşıma sor unl arı  öneml i  boyutl ar  kazanmakt a ol up si st emi n 

ekonomi kli ği i se t artı şıl makt adır[ 4]. 

2. 4. 3. 2. Açı k Hücre Si ste ml er  

Hücr el eri n enl emesi ne veya boyl aması na yöndeki  yüzeyl eri  açı ktır.  Açı k hücr e 

si st emi nde üni t el eri n geni şli kl eri  t aşı ma koşull arı  nedeni yl e sı nırlı  ol mak 

dur umundadır.  Bu t ür  hücr el er  enl emesi ne yönde bi r  modül e bağl ı kal ı nmak 

dur umundadır.  Bu sebept en dol ayı  haci m i çersinde derzl er  meydana gel mekt edi r 

[ 4]. ( Şekil 2. 12.) 

2. 4. 3. 3. Kompozit Konstrüksi yon 

Bu si st eml er  hücr e ve büyük panell eri n bi rl eşi ml eri nden meydana geli rl er  ve büyük 

boy panelli  si st eml er den daha gel i şmi ş bi r  si steml er di r.  Büyük panell eri n t aşı yı cı 

si st em ve di zayn pr ensi pl eri  aynı  kal mak üzer e bu kompozi t  konstrüsi yona 

uygul anır.  Duvarl ar  enl emesi ne ol ar ak yük aktarırken,  döşemel er  i se 3 veya 4 

t arafı ndan bunl ar a ot ur url ar. ( Şekil 2. 13.) 

 

Şekil 2. 12. Enl emesi ne ve boyl aması na açı k hücre si st eml eri [ 4] 

a)  Enl emesi ne açı k hücr e si ste m 

b)  Boyl aması na açı k hücr e si st em 

a)  b)  
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Hücr e si st eml er de mont aj  yönt eml eri  t emel de büyük panell erl e yapı mdaki ne 

benzemekt e i se de i ki  f arkl ılık önem kazanmakt adır.  Bi ri ml eri n ağı rlı ğı  büyük 

panell ere or anl a ol dukça f azl adır.  Bu yüzden kul e kr eynl eri n yeri ne hücr el eri n 

mont aj ı nda mobil  kr eynl er  i l e köpr ü kr eynl eri n kull anıl ması  daha uygun ol makt adır. 

Hücr el eri n mont ajı,  duvar  panell eri ni n mont ajı ndan sür e bakı mı ndan daha f azl a 

zaman ger ektirir.  Bununl a bi rli kt e t opl am yapı m sür esi nde bi r  t asarruf  söz konusu 

ol abil mekt edi r.  İ mal at  tol er ansı  ol duça az ol an hücr el er de düzel t me yapı l ması 

ol dukça zor dur[ 4]. 

 

 

Şekil 2. 13. Kompozi t konstrüksi yonl u hücr e si st emi  [ 4]  
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3. CEPHE PANELLERİ VE DERZLER 

Bu böl ümde yapı  kabuğunu ol uşt ur an dı ş duvar kavr amı  el e al ı nar ak bi r dı ş duvar 

kur ul ması ndaki  ana i l keler  i ncel enecekti r.  Bu dı ş duvar  kavr amı  bi ze konumuzl a i l gili 

ol ar ak dı ş cephe panelleri  ol ar ak karşı mı za çı kıyor.  Bu nedenl e cephe panell eri 

i ncel ener ek çeşi tli  özelli kl eri ne gör e bi r  sı nıfl amaya gi dil mek i st enmi ştir.  Esas ol ar ak 

al ı nan panell er  bet onarme pr ef abri ke cephe panell eri di r.  Tezi n bundan sonr ası nda 

i ncel enecek ol an panel  tipl eri hep pr ef abri ke bet onar me cephe panell eri di r. 

Böl ümün i l erl eyen kı sı ml arı nda yapı da der z kavramı  ve ti pl eri  anl atılı p pr ef abri ke 

yapıl ardaki  derz t anı mı ve sı nıfl andırıl ması yapıl mıştır. 

3. 1. Dı ş Duvar Kur ul uş Özelli kl eri 

Yapı  kabuğu,  i ç mekanı  dı ş mekandan ayıran,  i ç ort amda ger ekli  konf or  koşull arı nı 

sağl amak üzer e yapı  bünyesi ni  ı sı,  su,  nem,  t ermal  geril mel er  ve r adyasyon gi bi  dı ş 

ort am koşull arı nı n zararlı  et kil eri nden kor uyan,  düşey yada eğrisel  yapı 

bil eşenl eri nden ol uşur. 

Yapı  dı ş kabuğunda meydana gel ecek hasarl ar,  kusurl ar  nedeni yl e ol uşabi l ecek 

bozul mal ar,  yapı dan yar arl anmayı  azal t arak,  yapı yı  kull anıl amayacak dur uma 

geti rebilir.  Ancak hangi  koşull arı n hasar a neden ol duğu bi li ni rse,  önceden önl em 

al ı nması  mü mkün ol abilir.  Bu nokt ada yapı  dı ş kabuğuna et ki  eden et menl eri n 

sapt anması ger ekli di r. 

Et menl er,  yapı nı n kull anım a macı na uygul uğunu veya kull anı cı nı n eyl eml eri ni  konf or 

i çi nde sür dür ebil mesi  i çi n ger eksi ndi ği  yapma çevr eyi  hangi  koşull ar  çevr esi nde 

ol uşt ur abil eceği ni  t anı ml arl ar.  Yapı nı n dı ş kabuğuna et ki  eden et menl eri aşağı daki  

gi bi sıral amak mü mkündür.  

1)  Tasarı m ve yapı m si st emi ne bağl ı et menl er, 

2)  Bi l gi t opl ama, düzenl eme ve il eti şi m si st emi ne bağl ı et menl er,  

3)  Yasal ar a bağl ı et menl er, 
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4)  Kar ar veri cil er ve kar ar ort amı na bağl ı et menl er,  

5)  Yapı nı n i şl evi ne ve yapı da yer al an eyl eml er e bağlı et menl er, 

6)  Kaynak si st emi ne bağl ı et menl er, 

7)  Doğal  ve yapay çevr e si stemi ne bağl ı et menl er,  

8)  Ses il e il gili et menl er, 

9)  Isı il e il gili et menl er, 

 Güneş ı sı sı, 

 Ki myasal  ol ayl ardan ol uşan ı sı, 

 Eyl eml er den ol uşan ı sı, 

 El ektri kli araçl ar dan ol uşan ı sı, 

 Isıl deği şmel er, 

 Düşük sı caklı k, 

 Don ve buzl anma,  

10) Di nami k yükl er, ( Yat ay yükl er, depr em ve rüzgar yükl eri) 

11) St ati k yükl er, ( Düşey yükl er ve kuvvetl er) 

 Kendi  yükü,  

 Kul l anma yükü,  

 Kar yükü,  

 Yükl er den ol uşan kuvvetler,  

12) Su, nem ve di ğer sul ar ile il gili et menl er,  

 Yağı ş reji mi , 

 Su bası ncı, 

 Su baskı nı, sel, 
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 Ki rli su, ( Atı k su)  

 Sı zı ntı sul arı, 

 Hava nemi , ort am nemi , 

 Di ğer sı vıl ar, 

13) Işı k il e il gili et menl er, 

 Doğal  ı şı k, 

 Yapay ı şı k, 

 Işı k rengi , parl aklı k, 

 Kı zıl öt esi ışı nl ar, 

 Ul travi yol e, 

 Radyoaktif ışı nl ar, 

14) Mal i yet il e il gili et menl er, 

 Ger eç, bil eşen mali yeti, 

 İşçili k mali yeti, 

 Nakl i ye, depol ama,  

 Ar aç mali yeti, 

 Enerji t üketi mi , 

Dı ş duvarl arı n yukarı da sözü edil en et menl er  karşı sı nda kendi nden bekl enen 

i şl evl eri, yeri ne getirememesi  dur umunda dı ş duvarl arı n kusurl u ol ması dur umunda;  

 Yapı bünyesi  kı sa sür ede bozul ar ak, çeşitli hasarl ar ort aya çı kabilir. 

 Bi nayı kull ananl arı sağl ı k düzeni  bozul abilir. 

 Fazl a kaynak kaybı ve enerji sarfı na neden ol unur. 

 Kabukt a ol uşan hasarl arı n onarı mı  i çi n büyük öl çüde mal zeme ve i şçili k 

sarfi yatı ger eki r. 
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 Kabuğun onarı mı  i çi n ger ekli  sür el er de yapı nın hi z met  dı şı  kal ması  ve 

yapı dan yar arl anıl ması engell enmi ş ol ur. 

Bu dur uml arl a karşıl aşıl maması  i çi n dı ş duvar dan bekl enen ,i şl evleri ni n i yi  

sapt anar ak,  duvar  katmanl arı nı n kompozi syonl arı nı n ol uşt ur ul ması  ger eki r.  Dı ş 

kabuk i çi nde yer  al an mal zemel eri n yapı  fi zi ği  kur all arı  i çi nde doğr u seçi l mesi  ve 

uygul anması il e sağl anan konf or un sür eklili k sağl ayacağı kesi ndi r[ 11]. 

3. 1. 1. Dı ş Duvarl arda Aranan Niteli kl er 

Bi r dı ş duvar genel  hatl arıyl a aşağı daki nit eli kl eri taşı ması ger ekli di r. 

 Mekani k , ki myasal  et kenl er e, dona, yangı na dayanı klılık, 

 Yağmur ve rüzgar a karşı geçi ri msi zli k sağl ayabilmesi ,  

 Yet erli ısı geçi rgenli k di renci ne sahi p ol ması, 

 İç yüzeyde „t erl eme‟ , gövdede „ buhar yoğunl aş ması‟ sor unl arı get i r memesi , 

 Isı sal def or masyonl ar dan hasar gör me mesi , 

 Isı depol ama özelli ği t aşıması,  

 Yet erli bi r ses yalıtı mı nı gerçekl eştirebil mesi , 

 Yapı mı nı n kol ay, mali yetini n düşük ol ması,  

 Bakı m azl ı ğı ve kol aylı ğı sağl aması, 

 Yüzeyi ni n ki rl enme sor unl arı getir memesi , 

 Est eti k bakı mdan yet erli ol ması[ 3]. 

Dı ş kabuğun yüzey al anı  ol ar ak en f azl ası nı  ol uşt ur an dı ş duvar  bazı  özel  hal l er 

dı şı nda genel de yapı sal  açı dan üç kat mandan ol uşt ur ul makt adır.  Yukarı da dı ş 

duvarı n karşıl aması  gerekli  i şl evl eri  duvar  kat manl arı  bazı nda i ncel eyecek ol ursak, 

dı ş, ort a ve i ç kat manl arda karşıl anması i st enen işl evl er aşağı da özetl enmiştir. 

a)  Dı ş kat manı n karşıl aması ger eken i şl evl er  

 Güneş ı şı nl arı ndan bozul ma mak,  

 Isı deği şmel eri nden bozul mamak,  
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 Toz, gaz ve asitl erden etkil enme mek,  

 Yağmur sul arı nı geçi r memek,  

 Yağmur sul arı nı t ut mamak,  

 Su emme mek,  

 Rüzgarı n bası ncı nı ve emme et ki si ni karşıl amak,  

 Renk, doku ve bi çi m ol anağı sağl amak,  

 Kol ay ki rl enme mek,  

 Onarı mı kol ay ve mali yet i düşük ol mak.  

b) Ort a kat manı n karşıl aması ger eken i şl evl er 

 Isı bi ri ktiri ci ol mak,  

 Isı il e genl eş me mek,  

 Isı geçi şi ni yet erli düzeyde engell emek,  

 Yangı na dayanı klı ol mak, 

 Kendi ni ve üzeri ne gel ecek yükl eri t aşı mak,  

 İç ve dı ş ort amı ayır mak,  

 Ses geçi şi ni yet eri nce engell emek,  

 Özel  i şçili k ger ektir memek veya mali yeti kabul  edilebi lir ol mak.  

c) İ ç kat manı n karşıl aması ger eken i şl evl er  

 Yangı na dayanı klı ol mak, 

 Rut ubet dengel eyi ci ol mak,  

 Sul u haci ml er de rut ubet geçi ri msi z ol mak,  

 Ses ür et memek, yansıt mamak,  

 İç mekan i şl evl eri ne uygun ol mak,  
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 Renk, doku, desen ol anağı sağl amak,  

 Kol ay ki rl enme mek, t emi zl enebil mek,  

 Yenil eme mali yeti düşük ol mak,  

 Çar pma ve dar bel er e karşı dayanı klı ol mak.  

Bi r  yapı nı n dı ş duvarları nı n ol uşt ur ul ması nda genel  ol ar ak üç yol  kar şı mı za 

çı k makt adır.  

1) Gel eneksel  yeri nde örme duvarl ar 

2) Dök me duvarl ar 

3) Hazır panel  şekli ndeki  duvar kur ul uşl arı 

Ör me duvarl ar,  doğal  t aş,  bri ket,  t uğl a ve yapı  bl okl arı  gi bi  kol ay bul unan küçük 

boyutl u,  hafif  el emanl arı n harç,  macun veya benzeri  bağl antı  el emanl arı  i l e 

bi rl eştiril mesi ,  dök me duvarl ar  i se hazır  kal ı pl ar  yar dı mı  i l e bet on mal zemeni n yapı 

yeri nde dökül mesi  il e yapılırl ar.  Ör me duvarl ar gel eneksel  yapı m si steml eri nde 

ol duğu gi bi  pr ef abri ke i skel et  si st eml eri nde de uygul anabilir.  Ancak bu t ür  duvar 

kur ul uşl arı nı n uygul anması,  yapı m sür esi ni n uzaması,  sonr adan duvar  yüzeyi ne 

sı va yapıl ması nı n ve i skel e kur ul ması nı n gerekli  ol ması  gi bi  sor unl ar  ort aya 

çı kar makt adır.  Bu nedenl e,  pr ef abri ke i skel et  si st em dı ş duvarl arı nı n,  yapı ma hı z 

kazandır mal arı ndan ve st andart  boyutl arda ür et ebil mel eri nden dol ayı  hazır 

panell erl e ol uşt ur ul ması  en uygun çözümdür[ 11].  Pr ef abri ke el emanl arl a ür etil en 

cephel er de,  el emanl arı n belirli  ür eti m mer kezl eri nde t ekni k açı dan daha müke mmel  

ür etil mel eri,  bi r  dı ş kabuk el emanı  ol ar ak kendi sinden bekl enil enl eri  ni t eliksel  ol ar ak 

ni spet en daha i yi bi r şeki l de karşıl ayacağı na i şar et et mekt edi r[ 7]. 

3. 2. Cephe Panell eri 

Cephe panell eri  hem hazır  kal ı plı  yapı m si st eml eri nde,  hem de t aşı yı cı  duvar  per deli 

ve i skel et  el emanl ı  pr efabri ke yapı m si st eml eri nde uygul anabil mekt edi r.  Pr ef abri ke 

el emanl arı  i çeri si nde duvar  el emanl arı  kull anı cı  konf or unu öneml i  öl çüde et kil emesi  

nedeni yl e mi marlı k açısı ndan ayrı  bi r  öneme sahi ptir.  Cephe panelleri  gel i şen 

teknol oji  ve mal zeme çeşitlili ği ne bağl ı  ol ar ak çok deği şi k yapı da ve özel li kt e 

ol abilirken doğal  ol ar ak,  kendi ne özgü sor unl arı  da ber aberi nde get ir mekt edi r. 

Pr ef abri ke cephe el emanl arı,  şanti yel erde kur ulan geçi ci  ür eti m yerl erinde veya 
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sür ekli  seri  ür eti mi n sağl andı ğı  sabi t  f abri kal arda ür etil erek uygul anacağı  yapı ya 

mont e edilir[ 8]. 

Cephe panell eri ni n kendil eri nden bekl enen i şl evl eri  yeri ne geti rebilmel eri  i çi n 

aşağı daki  nit eli kl ere sahi p ol ması i st enmekt edi r. Pr ef abri ke cephe panell eri; 

 Kal ı p yapı mı nda ve i mal att a kol aylı k getir mesi , 

 Aynı kalı bı n f arklı boyutlar daki  bil eşenl eri n ür eti mi i çi n kull anıl abil mesi ,  

 Panel i n,  en az sayı da bağl antı  ve yal ıtı ml ı  derz yapı mı nı  sağl ayacak 

büyükl ükt e,  

 Taşı ma ve mont aj gi derleri ni  arttır mayacak bi çi m, boyut ve ağıtlıkt a ol ması, 

 Boyut sal sapmal arı n bi rleşi ml er de güçl ük çı kar mayacak düzeyde kal ması , 

 Der zl eri n yal ıtı m şekli  ve mal zemesi ni n yet erli  dayanı klılık ve geçi ri msi zli k 

sağl aması, ısı sal har eket l ere i mkan ver mesi , 

 Ses yalıtı m düzeyi ni n i stenen düzeyde ol ması, 

 Ger ek paneli n kendi  i çeri si nde,  ger ekse bi rl eşi ml eri nde ı sı  köpr ül erini n 

ol maması, 

 Bakı m azl ı ğı ve kol aylı ğı sağl aması, 

 Sı va ve i skel e ger ektir memesi , 

 Güneş kontrol ünü sağl ayacak pl an ve kesit düzeni ne sahi p ol ması,  

 Deği ştir me i mkanı ver mesi , 

 Çok f arklı yüzey seçeneği  sunması gi bi özelli kl eri t aşı ması i st enmekt edi r. 

Bu sayıl an ni t eli kl eri n t ümünü t aşı yabil en bi r  cephe paneli  henüz mevcut  deği l di r.  Bu 

nedenl e en az sakı ncal ı ol anl ar arası ndan seçi m yapma yol una gi dil mekt edi r[ 11].  

Bet on esasl ı  cephe panell eri ni n kur ul uşunda,  ür et i m,  t aşı ma ve mont aj  ol anakl arı nı n 

yanı  sıra i ki  öneml i  et men gr ubu var dır.  Bunl ar,  yapı  fi zi ği ne bağl ı  kur all ar di zi si  ve 

panell eri n st ati k açı dan yükl endi kl eri  gör evl er di r[ 3].  Cephe panell eri ni n yapı  fi zi ği 

açı sı ndan değerl endi ril mesi  4. böl ümde det aylı  bir  şekil de anl atıl mı ştır.  Panel l eri n 

st ati k açı dan değerl endi ril mesi  i se cephe panelleri ni n sı nıfl andı rıl ması  böl ümünde 

i şl enecekti r. 
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3. 3. Cephe Panell eri ni n Sı nıfl andı rıl ması  

Pr ef abri ke cephe panell eri ni,  göst er mi ş ol duğu çeşi tlili k açı sından bi r 

sı nıfl andır maya sok mak,  bi çi m ve davr anı ş özellikl eri ni  i ncel emek bakı mı ndan daha 

yar arlı  ol acaktır.  Cephe panell eri  uygul andı kları  yapı m si st eml eri  göz önüne 

al ı nmadı ğı t aktirde aşağıdaki  şekil de sı nıfl andırıl abil mekt edi r. 

Cephe panell eri; 

a) Boyutl arı na gör e;  

 Büyük panell er 

 Küçük panell er 

b)  St ati k açı dan yükl endi kl eri gör evl er e gör e;  

 Taşı yı cı cephe panell eri 

 Kendi ni t aşı yan cephe panell eri  

 Taşı nan cephe panell eri 

c)  Tabaka sayı sı na gör e; 

 Tek t abakal ı panell er 

 İki t abakal ı panell er 

 Üç veya daha f azl a t abakal ı panell er 

1)  Sandvi ç panell er, 

2) Kompozi t panell er. 

3. 3. 1. Boyutl arı na Göre Cephe Panell eri 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri  büyükl ükl eri ne gör e büyük boy ve küçük boy 

panell er ol mak üzer e i ki gr upt a i ncel enebilir. 

3. 3. 1. 1. Büyük Boy Cephe Panell eri  

Büyük boy cephe panelleri  haci m öl çüsündedi r.  Geni şli kl eri  yat ay t aşı madan öt ür ü 

2. 5m.  ol ar ak sı nırl andırıl mı ştır,  uzunl uk veya yüksekli kl eri  i se 10 m.‟ ye 
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var abil mekt edi r.  Bunl ar, çatı da açı klı k geç mede kull anıl an yüzeysel  taşı yı cıl arı n 

benzeri,  nervürl ü,  katl anmı ş pl akl ar,  hatt a kabukl ar dır  ve çatı  el emanl arı  il e aynı 

kal ı pl arda ür etil ebilirl er. Eğer  cephe panel l eri  düşey dur umda t aşı nacaksa 

boyutl ardan bi ri   4m.  ol ar ak sı nırl andırılır.  Di ğer  boyut  i se,  ağırlık ve ı sı sal  

genl eş me sor unl arı ndan dol ayı,  6- 7 m.  den f azl a t ut ul maz.  Büyük açı klı klı  yapıl ar da, 

yüksekli k çoğu kez 4m.  den f azl a ol duğundan,  bu t ür  el emanl ar  daha çok birkaç katlı 

yapıl ar i çi n uygundur[ 1]. ( Şekil 3. 1.) 

Büyük boy panell erde i nce yapı  i şl eri  yapı m sırası nda bi tiril mi ştir.  Ger ek i mal at  yeri  

ol an f abri kal ar da,  ger ek t aşı ma ve ger ekse mont aj  i çi n özel  el emanl ar ger ektirir. 

Panel  boyutl arı büyüdükçe;  

 Tasarı m özgürl üğü sı nırlanır, 

 Ti p boyut u sayı sı art ar, 

 Ür eti m koşull arı daha uygun koşull ara gelir, 

 Bi rl eşi m nokt al arı azalır, 

 Mont aj  kol aylı ğı sağl anır, 

 İ nce yapı kalit esi art ar. 

Panell erl e yapı mda,  özelli kl e büyük boy panel l eri n yapı da kull anı mı  Fr ansa‟  da 

geli şmi ş,  en büyük t ecrübe sahi bi  ül ke ol ar ak da Fr ansa ve Rusya si vri l mi ştir.  Bu 

al anda yapıl an t ekni k geli şmel er,  yapı m hac mi ni n art ması na,  ür eti mi n hı zlanması na 

ve aynı  zamanda mal i yeti n düş mesi  ve kalit eni n yüksel mesi ne sebep ol muşt ur. 

Büyük panell erl e yapı mda f onksi yonel  ni t eli kl eri n geli ştiril mesi ,  ön yapı m sevi yesi ni n 

yüksel til mesi  ve daha çeşitli  pl an ve gör ünüşl eri n sağl anabil mesi  i çin,  bili msel  

ar aştır mal ar yapıl makt adır. 

Büyük panell erl e yapımı n geli ştiril mesi ,  konut  ür eti mi ni  geli ştirecek bi r  yönt em 

sağl amakt an başka bi r  çok ül keye konut  pr obl emi ni  çöz mekt e yar dı mcı  ol acak ve 

hal ka daha ucuza,  daha üst ün ni t eli kt e, konf orl u dai rel er  veril ebil mesi ni 

sağl ayacaktır[ 12]. 

Depr em kuşağı  üzeri nde yer  al an yapıl arda,  bazı  büyük boy panelleri  yapı m, 

gel eneksel  yönt eml erl e yapı ma gör e daha f azl a rijitli k sağl amakt adır[ 7]. 
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Şekil 3. 1. Cephe el emanl arı nı n düzenl enmesi  [ 1]  

3. 3. 1. 2. Küçük Boy Cephe Panell eri  

Küçük boy el emanl ar,  0.5-1 m.  geni şli ği nde ve en çok 6 m.  uzunl uğunda,  dol u, 

boşl ukl u,  düz,  nervürl ü ol abil en,  hafif  bet on veya bet onar me panell erdi r.  Bunl ar dan 

bet onar me ol anl arı n ı sı geçi rgenli k di rençl eri yet erli değil di r. 
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 Küçük boy panell erde i nce yapı çoğu kez şanti yede bitirilir, 

 Çeşi tli yapı t ürl eri nde geni ş mont aj donatı mı ol madan kull anıl abilir, 

 El emanl arı n bi r  boyut u (geni şli ği )  st andart  yapıl makt a,  di ğer  boyut u ( kal ı nl ı k) 

i se deği şken ol abil mekt edi r, 

 Geni şli k yönünde modül  uygul anmakt adır. 

El eman ve bil eşen boyutları nı n küçül mesi  hali nde;  

 Tasarı m özgürl üğü art ar, 

 Ti p boyut u sayı sı azalır, 

 Ür eti m koşull arı uygunl ukt an, rasyonelli kt en uzakl aşır,  

 Mont aj  zorl aşır ve bi rl eşim nokt al arı sayı sı art ar, 

 İ nce yapı kalit esi azal ır. 

3. 3. 2. St ati k Açı dan Yükl endi kl eri Görevl ere Gör e Cephe Panell eri  

Panell er  böl ücül ük f onksi yonl arı nı  yeri ne geti rebildi kl eri  gi bi  t aşı yı cılık f onksi yonu da 

yükl enebilir  yada her  i ki  f onksi yonu da bi rden yeri ne geti rebilirl er.  Panel  si st eml er 

i çeri si nde ül kemi zde ve dünyada en çok kull anılan,  uygul ama al anı  bul anl ar  bet on 

panell erdi r.  Bunun nedenl eri ni n başı nda,  t aşı yıcılık gi bi  bi r  çok konuda di ğer 

mal zemel er e or anl a daha başarılı ol ması sıral anabilir[ 5]. 

St ati k açı dan yükl endi kl eri  gör evl er e gör e bet onarme pr ef abri ke cephe panel l eri ni  3 

gr uba ayırabiliri z. ( Şekil 3. 2.) 

1)  Taşı yı cı cephe panell eri 

2)  Kendi ni t aşı yan cephe panell eri 

3)  Taşı nan cephe panell eri 
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Şekil 3. 2. Cephe panell eri ni n st ati k açı dan sı nıfl andırıl ması [ 11]  

a) Taşı yı cı cephe panell eri b) Kendi ni t aşı yan cephe panell eri c) Taşı nan cephe panell eri  

3. 3. 2. 1. Taşı yı cı Cephe Panell eri 

Taşı yı cı  dı ş duvar  panell eri,  üzeri ndeki  duvar ve döşemel er den gel en yükl eri, 

t emell ere akt arırl ar.  Aynı  zamanda,  t aşı yı cı  cephe panell eri,  yanal  kuvvet l ere kar şı 

di ğer  t aşı yı cı  el emanl arl a bi rli kt e di rener ek,  yapı nı n st abilit esi nde öneml i  bi r  r ol  

oynarl ar.  „ Çapr az‟  ve „ boyl aması na‟  si st eml erin cephel eri nde ve „ enl emesi ne‟  

si st eml eri n kal kan duvarları nda bu t ür panell er uygul anmakt adır[ 3]. 

Duvar  panell eri nde devaml ı  har eketli  bi r  yük varmı ş gi bi,  eksantri sit e duruml arı nı  da 

hesaba kat mak ger eki r.  Duvarl ar  genel de i zost ati k ol ar ak hesapl anı r.  Çünkü 

bet onar me yapıl arı n özel li ği  ol an „ sür eklili k‟  nedeni  il e,  rijitli k,  bağı ntı  nokt al arı  i l e t am 

ol ar ak sağl anama makt adır.  Bu nedenl e,  bet on panel  yapı m si st eml eri  i çin hi perst ati k 

bi r  dur um t am ol ar ak gerçekl eşeme mi ştir.  Di ğer  t ar aft an da,  bi rl eşi m nokt al arı, 

donatılı  ve bet on döküml ü ol ar ak bi r  öl çüde rijitli k sağl adı kl arı ndan,  si st eme i zost ati k 

de denil emez.  Düşey bi rl eşi m nokt al arı nı n önemi ni n yanı sıra,  yat ay bi rl eşi m 

nokt al arı nı n da st ati k açıdan bi r  önemi  var dır.  Yat ay bi rl eşi m nokt al arı nın t aşı yı cı 

duvar  panell eri ni n di rençl eri  üzeri nde de et ki si  bul unur.  Bu et ki  şu paramet r el er e 

bağl ı dır. 

 Döşemel er e gel en momentl er, 

 Yükl eri n eksantri sit esi, 

 Duvar, döşeme ve yeri nde döküm bet onl arı n f arklı nit eli kl eri, 

a)  b)  c) 



 44 

 Döşemeni n bi rl eşi m noktal arı na gi r me (kaynaş ma) der ecesi , 

 Har ç t abakası nı n kalı nlı ğı ve di renci, 

 Döşeme bil eşenl eri il e aradaki  bağl antı donatı mı nın ti pi, 

Paneli n st ati k davr anı şında,  yükün uygul anı ş bi çi mi  de önem kazanı r.  Taşı yı cı 

panel e ot ur an bi r  üstt eki  paneli n konumu,  döşemel eri n ot ur ma konuml arı,  yükün 

uygul ama bi çi ml eri ni  etkil er.  Ayrı ca t aşı yı cı  paneli n dı şt a veya i çt e yer  al ması 

dur umunda,  uygul anan yükl er  f arklı  boyutl ar  al ırl ar.  Ör neği n,  cephe panel l eri nde 

ol uşan mo mentl er,  t ek yönde ol duğundan büyük eksantri sit e dur uml arı ol uşabilir. 

Panell eri n bu kuvvetl eri kar şıl ayacak donatı yl a düzenl enmi ş ol ması  zor unl udur. 

Taşı yı cı i ç duvar panell eri bu nedenl e daha kar arlı dur umdadırl ar.  

Paneli n t aşı yı cılı ğı na et ki  eden bi r  di ğer  konu da,  panel de yer  al an boşl ukl ar dır. 

Cephe panell eri nde pencer e boşl ukl arı,  i ç panell erde kapı  boşl ukl arı,  panel i n 

t aşı yı cılı ğı na deği şi k boyutl ar  kazandırırl ar.  Boşl ukl u panell erdeki  donatı da,  bu 

dur umun göz önüne al ınması  ger eki r.  Bunl ar,  boşl ukl arı n mi ni mi ze edil mesi  ve 

boşl ukl arı n mümkün ol duğu kadar paneli n ort ası nda düzenl enmesi di r. 

Taşı yı cı  duvar  panell erde donatı,  çeşi tli  kuvvetl eri  karşıl ayacak şekil de konul mal ı dır. 

Panel i n cephe veya i ç duvar  paneli  ol ması  boşl ukl u veya dol u ol ması  et kil endi ği 

yükl eri n büyükl üğü,  donatı nı n konumunu ve boyut unu belirl er.  Panel de ayrı ca, 

kal dır ma ve t aşı ma sırası nda,  yükl er e karşı koyacak donatı  da ek ol ar ak 

yerl eştiril meli di r.  Eğer  panel ,  ger ek st okl ama ve ger ekse kal dır ma sırasında,  yat ay 

dur umda t ut ul acak i se,  o zaman eğil meye de çal ı şıl acaktır. Donatı nı n 

düzenl enmesi nde bu dur um da göz önüne al ı nmal ı dır.  Bu nedenl e duvar 

panell eri ni n genelli kl e düşey dur umda st okl anması ve t aşı nması t erci h edilir. 

Bet on panell eri n kal dırılması nda,  paneli n yapı daki  çal ı şma şekli  di kkat e al ı nmal ı dır. 

Bası nca çal ı şan düşey duvar  panell eri,  düşey;  eğil meye çal ı şan yat ay döşeme 

panell eri i se yat ay konumda kal dırıl mal ı dır. 

Panell er  çeşi tli  nedenl erl e def or masyonl ar a uğr arl ar.  Def or masyonun en çok 

gör ül düğü el eman cephe panell eri di r.  Cephe panell eri,  hem düşey ve hem de r üzgar 

ve depr em nedeni  il e ol uşan yat ay kuvvetl eri n etki si ndedi r.  Dı ş duvar  panel l eri nde 

ısı  deği şi ml eri  sonucu ort aya çı kan def or masyonl ar  da ol dukça öneml i di r.  Bet on 

bil eşenl er de ayrı ca r ötre ve sünme sonucu def ormasyonl ar  ol uşur.  Rötre, genel li kl e 

mont aj a kadar  geçen sür e i çi nde zayıfl ar,  f akat  sünme uzun yıll ar sür en bi r 

def or masyon ol uşt ur ur. 
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Cephe panell eri nde,  düşey kuvvetl eri n et ki si  i l e eksantri sit e dur uml arı  ort aya 

çı kabilir.  Def or masyonl arı  karşıl amada en öneml i  nokt a bil eşenl erin bi rl eşi m 

nokt al arı nı n i yi  ve doğr u çözümüdür.  Büyük panel l erde köşel er deki  geril me yı ğıl ması 

nedeni  il e köşel erde çatl akl ar  ol uşur.  Buna engel  ol mak i çi n köşel er e konstrüktif 

donatı konması ger eki r[ 4]. 

3. 3. 2. 2. Kendi ni Taşı yan Cephe Panell eri 

Kendi ni  t aşı yan cephe panell eri,  ağırlıkl arı nı ve üzerl eri ne ot urt ulan di ğer 

panell erden gel en düşey yükl eri  kendi  t emell erine,  gel en yat ay kuvvetleri  i se kat 

döşemel eri ne i l etirl er.  Yapı nı n di ğer  strükt ür el  el emanl arı  il e bi rl eş mel eri  nokt asal  ve 

el asti ki  bağl antıl arl a ol makt adır.  Cephe panelleri  ar ası ndaki  düşey derzl er  aynı 

zamanda di l at asyon derzl eri  ol ar ak gör ev yapar.  Böyl ece 8 hatt a 10 kat a kadar 

yüksel en ve bağı msı z olar ak har eket edebil en cephe dili ml eri ol uşur.  

Bu t ür  cephe si st eml eri  Fr ansa‟  da ve Doğu Al manya‟  da ol dukça yaygı n ol ar ak 

uygul anmakt adır.  Ancak,  depr em kuşağı  yapıl arı  i çi n sakı ncal ı  ol an bi r  çözümdür  ve 

bu nedenl e ül kemi zde uygul anma  ol asılı ğı çok azdır. 

3. 3. 2. 3. Taşı nan Cephe Panell eri 

Taşı yı cı  ol mayan yani  t aşı nan cephe el emanl arı  öz ağırlıkl arı nı  ve kendil eri ni  

et kil eyen r üzgar  kuvvet l eri ni  doğr udan yapı nı n strükt ür el  i ç duvar  ve döşeme 

el emanl arı na akt arırl ar.  Böyl ece bi r  çeşi t  ağır  per de duvarı  ol uşt ur url ar. Genel li kl e 

enl emesi ne si st eml eri n cephel eri nde bu t ür paneller uygul anmakt adır[ 11]. 

Bu t ür  cephe panell erini n t aşı yı cılık gör evl eri ol madı ğı  i çi n az donatılı  ol ar ak 

ür etilirl er.  Genelli kl e ı sı  ve ses yal ıtı mı  i çer en sandvi ç panell er  şekli ndedi r.  Hafif 

bet ondan monoliti k bil eşenl er şekli nde de yapıl makt adırl ar[ 3]. 

Taşı yı cı  ol mayan paneller,  bi r  i skel et  yapı da i ki  ki ri ş ar ası nda yer  al mı şsa,  ki ri şi n 

ot ur ması  sonucu panel  def or masyona uğr ar.  Eğer  bu açı klı k bi rden f azl a küçük 

panell erl e kapatıl mı şsa def or masyon çok yönl ü oluşur[ 4]. 

Taşı yı cı  si st emi n pr ef abri ke i skel et  si st em ol duğu göz önüne al ı ndı ğında st ati k 

açı dan dı ş duvar  panelini n t aşı nan panel  ol duğu gör ül mekt edi r.  Cephe panel i ni n 

st ati k açı dan yükl endi ği  bu çeşi tli  gör evl er,  mal zeme,  kur ul uş,  kesi t  ve donatı 

çözüml eri ni  et kil emekt edi r.  Ancak,  Ort a ve Doğu Avr upa ül kel eri nde gel i şti ril en 

çeşitli  cephe panell eri  i ncel endi ği nde,  bazen aynı  kur ul uşt aki  bi r  panel i n uf ak 

deği şi kli kl erl e,  hem yerinde döküm,  hem de pr ef abri ke yapıl arda kull anıl ması; 
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„t aşı yı cı‟,  „ kendi ni  t aşı yan‟  veya „ t aşı nan‟  cephe bi leşeni  ol ar ak uygul anması  yol unda 

çal ı şmal arı n yapıl mı ş ol duğu gözl enmi ştir.  Bur ada amaç ür eti m seril eri ni  büyüt mek 

ve bi r pazar si st emi ne geçi ş sağl amaktır[ 3]. 

3. 3. 3. Tabaka Sayı sı na Gör e Cephe Panell eri  

Yapıl ar  ve yapı  el emanl arı  belirli  f onksi yonl arı nı  yeri ne geti r mek zor undadır.  Bu 

fonksi yonl arı  yeri ne geti r mek i çi n de duvar ve döşeme panell eri kesi tl eri 

det ayl andırılır[ 13]. 

Cephe panell eri ni  t abaka sayı sı na gör e i nceledi ği mi zde karşı mı za üç deği şi k 

kat egori çı kmakt adır. 

1) Tek t abakal ı panell er 

2) İ ki t abakal ı panell er 

3) Üç veya daha f azl a t abakal ı panell er 

 Sandvi ç panell er 

 Ko mpozi t panell er 

Bu gr upl amada sı va ve di ğer yüzey kapl amal arı „tabaka‟  ol arak sayıl mamakt adır. 

3. 3. 3. 1. Tek Tabakalı Cephe Panell eri  

Tek t abakal ı  cephe panell eri  genelli kl e yüzeyl eri  sıvalı  veya boyal ı  hafif  bet onl ar dan 

ol uşan „ homoj en‟  el emanl ar dır.  Bu t ür  panell erde t aşı ma- yal ıt ma veya kor uma-

yal ıt ma gör evl eri ni  t ek bi r t abaka üstl enmekt edi r.  İki  kat a kadar  t aşı yı cı,  daha yüksek 

yapıl arda „ kendi ni  t aşı yan‟  veya „ t aşı nan‟  cephe paneli  ol ar ak uygul anırl ar.  Taşı ma 

kapasi t esi ni n arttırıl ması  i çi n,  yoğunl uğun da ar ttırıl ması  ger eki r.  Bu çözümde ı sı 

geçi rgenli k di renci nde düşüş veya kal ı nlı kt a artış şekli nde kendi ni  göst erir.  Bu t ür 

panell erde bi rl eş me det ayl arı  kor uyucul uk açı sı ndan her  zaman i yi  çözüm 

sağl ayamazl ar.  Tek t abakal ı  panell erde genelli kl e ı sı  yal ıtı mı nı n uygul anmadı ğı  t ek 

katlı endüstri yapıl arı nda kull anılır. 

Tek t abakal ı cephe panell eri ni n ol uml u özelli kl eri, 

 Tek t ür mal zeme kull anılması,  

 Hafifli k, üreti m kol aylı ğı, 
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 Ucuzl uk „t ur. 

Bunl arı n yanı sıra ol umsuz özelli kl eri i se ol dukça fazl adır. Bunl ar;  

 Mukavemeti  yet erli ol madı ğı ndan, paneli n t aşı ma kapasi t esi azdır, 

 Çok büyük boyutl ara gi dil emez.  Nakli ye ve mont aj  sırası nda kenarl arda 

kırıl mal ar ol abilir, 

 Mal zemeni n su geçi ri mlili ği  f azl adır.  Bu nedenl e dı ş yüzey ayrı ca sı va,  boya 

gi bi bi r mal zeme il e geçi ri msi z hal e getiril meli di r, 

 Donatı kor ozyondan korunmal ı dır, 

 Panell er büyük ı sı geril mel eri ne mar uzdur,  

 Der zl erde pr ofill endi r me,  yalıtı m güçl ül üğü var dır[3].  

Tek t abakal ı  cephe panell eri  yeri ne geti recekl eri  gör evl er e gör e bet on,  gazbet on ve 

hafif  agr egal ı  bet on ol ar ak ür etilirl er.  Mekani k ve boyut sal  davr anı şl ar  t ürl er ar ası nda 

farklılık göst erir. Bu panell eri n boyut anali zl eri de ayrı ayrı yapıl mal ı dır[ 13].  

 Tek t araflı bet on panell er 

Kal ı ba gör e donatı  yerl eştirilirse bet on bi r  sef er de dökül ür.  I sı  ve ses kor uyucul uğu 

açı sı ndan yet erli  değil dir.  Taşı yı cılı ğı n öneml i  ol duğu yerl erde bu tip panell er 

kull anılır. 

 Tek t abakal ı gazbet on panell er 

Gazbet on karı şı m kal ı ba bi r  def ada dökül ür.  İyi  bi r  ı sı  t ut ucudur,  ses yal ıtı mı 

açı sı ndan yet erli  değil dir.  Der zl eri  el asti k mal zemel erl e ol uşt ur ul mal ıdı r.  At eşe 

dayanı klı dır.  Su t ut mayan ve nef es al an bi r  dı ş kapl amayl a uygul anması  doğr u ol an 

panell erdi r. 

 Tek t abakal ı hafif agr egalı panell er 

Agr egası  bi ms,  cür uf  gi bi  hafif  mal zeme ol an bet on i l e t ek kat  hali nde dökül ür.  I sı 

t ut ucul uğu,  genelli kl e i hti yaca gör e ayarl anır.  Derzl eri  el asti k mal zemel erl e 

ol uşt ur ul mal ı dır[ 13]. 

Taşı yı cı  hafif  bet on arayı şı  bi r  çok ül kede hal en sür dür ül mekt edir.  Şi mdi li k 

mukavemet  açı sı ndan ve su geçi ri msi zli k açıl arından en i yi  sonuçl arı n genl eştiril mi ş 
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kil  agr egal ı  „l eca‟  bet onlar dan el de edil di ği  belirtil mekt edi r.  Özelli kl e Doğu Avr upa 

ül kel eri nde 30 c m.  yi  bul an kal ı nlı kl arda ve genelli kl e „ kendi ni  t aşı yan‟  duvar  şekli nde 

uygul amal ar yapıl mı ştır[3].  

3. 3. 3. 2. İ ki Tabakalı Cephe Panell eri  

İki  t abakal ı  cephe panelleri nde t aşı ma-  yal ıt ma veya kor uma-  yal ıt ma görevl eri  f arklı 

t abakal ar  t ar afı ndan üstl enil mekt edi r.  Tabakal arı n konuml arı  veya mal zemel eri 

açı sı ndan deği şi k ti pt e i ki t abakal ı cephe panell eri il e karşıl aşıl makt adır[ 11].  

İki  t abakal ı  uygul amal arda dı ş yüzeyde bul unan kat man,  paneli n kendi sini  t aşı yan 

kat mandır.  Bu kat man at mosf er  et kil eri ne karşı  dayanı klı,  su geçi ri msi z ol ma gi bi  

özelli kl ere sahi ptir.  Bi r  yerde de su yal ıtı mı  ol ar ak kabul  edil ebil ecek bu t abakanı n i ç 

t arafı nda ı sı  yal ıtı m t abakası  yer  al makt adır.  I sı yal ıtı m t abakası  i ç yüzden buhar 

t ut ucu ol ar ak da gör ev yapan bi r  sı va i l e kor unur.  İ ki  t abakal ı  bu t ür  panell erde, 

t aşı yı cı  kı sı m at mosf er şartl arı yl a karşı  karşıya kal makt adır  ve bu nedenl e 

kor unmal arı ger ek mekt edi r[ 4]. 

Bu ti p cephe panell eri nde ki mi  zaman da,  i ç yüzeye hafif  bet ondan i ki nci  bi r  t abaka 

uygul anar ak el emanı n ı sı  geçi rgenli k di renci  arttırıl abilir,  hatt a bu i ki  bet on t abaka 

ar ası nda yer  yer  vantilasyon boşl ukl arı  bırakılar ak,  yoğunl aş maya karşı  önl em 

al ı nabilir. 

Şekil 3. 3. Tek ve i ki t abakal ı dı ş cephe panell eri [11]  

a)  Hafi f bet on homoj en panel  

b)  Bet on+t uğl a panel  

c) d)  e)   Bet on+hafif bet on panel  
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Isı  yal ıtı mı nı n i çt e ol ması  nedeni  il e yapı  fi zi ği  açı sı ndan bazı  sakı ncal arı  ol an 

çözüml er den başka,  dı şta hafif  bet on,  i çt e bet onar me t abakal arı n yer  al dığı  ve yapı 

fi zi ği  açı sı ndan daha uygun panell erde geli ştiril mi ştir.  Ancak bu ti p bi r  çözümde dı şt a 

yer  al an hafif  bet on t abakanı n at mosf er  ve mekani k et kil erden kor unması  şarttır. 

( Şekil  3. 3.) 

İki  t abakal ı  cephe panelleri nde di kkat  edil mesi  ger eken bi r  sor un da,  t abakal arı n ı sı 

geril mel eri karşı sı nda f arkl ı çalı şmal arı dır[ 1]. 

Bu t ür  cephe panell erini n göst er mi ş ol duğu özelli kl eri,  f arklı  t abakal arı n f arklı 

gör evl eri  üstl endi kl eri  ve f arklı  mal zemel er  kull anılar ak ür etil en 3. ti p cephe panel l erl e 

de karşıl aştırarak gör mek mü mkündür.  Tabl o 3. 1.  Bur ada yer  al an 1.ti p cephe 

panell eri nde,  ser ami k,  bet on veya hafif  bet onda boşl ukl u el emanl arı n ı sı  yal ıtı mı nı 

sağl aması  ve „ t aşı ma + kor uma‟  gör evl eri ni  yükl enen bi r  dı ş kabuk i çeri si nde yer 

al ması il kesi göz önünde tut ul muşt ur. ( Şekil 3. 3.‟ de b) ve ( Şekil 3. 4.) 

 

 

Şekil 3. 4. Tuğl a+bet onl a ür etil en cephe panell eri nden en kesitl er [ 3] 

a) ve b) Cost amagna 2L ti pi c) ve d) Cost amagna T ti pi  

2.  ti p cephe panell eri nde i se ı sı  yal ıtı mı nı  sağl ayan hafif  bet on t abakanı n,  taşı yı cı  bi r 

bet onar me t abaka i l e dı şt an kor unması  pr ensi bi  var dır.  Bu t ür  panell er,  hazır 

gazbet on bl okl arı n dol gu ol ar ak kull anıl ması  veya di ğer  hafif  bet onl arı n i mal at 

sırası nda i ki nci  bi r  t abaka şekli nde dökül mesi yle ür etil ebilir.  ( Şekil  3. 3.‟de c ve d), 

( Şekil 3. 5.) 
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Şekil 3. 5. İ ki t abakal ı t aşınan cephe paneli [ 3]  

a) ve b) Yat ay kesit c) Düşey kesi t 

3.  ti p cephe paneli  8- 10 c m.li k bi r  hafif  bet on t abaka i l e dı şt an yal ıtıl mı ş 10- 12 c m.li k 

bi r  bet on t abakadan ol uşur.  „ Taşı yı cı  ve kendi ni  t aşı yan cephe panel l eri nde 

uygul anabilir. ( Şekil 3. 6.) 

 

Şekil 3. 6. İ ki t abakal ı t aşıyı cı cephe paneli [ 3]  

a)  Düşey kesi t   b) Yat ay kesi t 

1.  dı ş sı va 2.  hafif  bet on 3.  t aşı yı cı  bet on t abaka 4.  i ç  sı va 5.  ca m yünü t ı kaç 6.  el asti k su 

yal ıtı m bandı 7. firket e fili zler  
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3. 3. 3. 3. Üç veya Daha Fazl a Tabakalı Cephe Panell eri 

Üç veya daha f azl a t abakal ı  cephe panell eri nde t aşı ma,  yal ıt ma ve kor uma gör evl eri 

f arklı  t abakal ar  t ar afı ndan karşıl anmakt adır.  Bu t abakal arı n bi rl eşi ml eri  fabri kadaki  

i mal at  sırası nda veya sonr adan şanti yede ger çekl eşebilir.  Bu bi rl eşi ml eri n f abri kada 

yapıl dı ğı  panell er  sandvi ç panell er,  şanti yede yapıl dı ğı  panell ere i se kompozi t 

panell er denil mekt edi r[ 11]. 

 Sandvi ç Panell er 

İki  kat man ar ası na ı sı  yal ıtı m gör evi  gör en üçüncü bi r  kat manı n yerl eştiril mesi yl e 

ol uşan panell ere sandvi ç panell er  denmekt edi r. İ ç kat man duvar a gel en yat ay ve 

düşey yükl eri  karşıl ar.  İ ç kat manl ar a gör e daha i nce kal ı nlı ğa sahi p ol an dı ş kat man 

i se yağmur vb. dı ş et kil ere karşı ı sı yalıtı mı nı kor uma gör evi ni üstl eni r[ 14]. 

Dı ş kabuk,  ı sı  yal ıtı mı  ve t aşı yı cı  t abakadan meydana gel en sandvi ç panell erde ı sı 

yal ıtı mı nda cam pa muğu,  cam yünü veya poli strol  köpüğü gi bi  poli mer  mal zemel er 

kull anıl makt adır.  Bu t ür  mal zemel eri n t aşı yı cılı ğa bi r  kat kı sı  ol mayacağı  i çi n,  panel  

i çi nde t aşı yı cı  t abaka en i çt eki di r.  Bu gi bi  hall erde dı ş kabuk,  i çt eki  t aşı yıcı  kabuğa 

asıl makt adır.  Bu bağl antıl arı n ol uşt ur ul masında özel  bağl antı  el emanl arı 

kull anıl makt adır[ 15]. 

Taşı yı cı  t abakanı n ort ada ı sı  yal ıtı mı  i l e sı caklı k f arkl ıl aş mal arı ndan korunduğu bu 

si st emde,  dı şt aki  kabuk sı caklı k deği şmel eri ni n sür ekli  et ki si  al tı ndadır.  Böyl ece 

sür ekli  ol ar ak ı sı sal  boyut  deği şi mi  göst er en dı ş kabukl arı n bi rl eştirilmel eri nde 

güvenli  açı klı kt a genl eşme der zl eri ni n bırakıl mal arı  ve bunl arı n el asti k mal zemel erl e 

ört ül mel eri  şarttır.  Çok t abakal ı  panell erde ı sı  yal ıtı mı  kull anıl ması na r ağmen i ç ve 

dı ş kabukl arı  bi rbi ri ne bağl ayan bağl antı  el emanl arı  t ek t ek bi rer  ı sı köpr üsü 

ol uşt ur url ar. 

Panell erde t aşı yı cı  gör evi  gör en i ç kabuk,  ger eksinmel er  ve mal zemeni n özel li kl eri ne 

bağl ı  ol ar ak belirl enmekt edi r.  Taşı yı cı  t abakanı n boyutl arı;  kull anıl an bet onun 

türüne, mekani k özelli kl eri ne,  donatı da kull anıl an mal zemeni n t ür üne ve donatı 

şekli ne bağl ı  ol ar ak deği ş mekt edi r.  Bunl arın yanı sıra,  panell eri n kul l anı m 

koşull arı nda karşıl amak zor unda ol dukl arı  dı ş mekani k et kil erde,  t aşı yı cılık i şl evi ni 

yükl enmi ş ol an bu t abakal arı n boyutl andırıl masında önem t aşı makt adır. Genel de 

yaygı n ol ar ak kull anıl an mal zeme ve yönt eml er  çerçevesi nde t aşı yı cı  bet on t abakası 

kal ı nlı ğı  küçük boyutl u panell erde 6 i l a 10 c m.  nor mal  boyutl u panell erde i se 10 c m.  

kadar dır. 
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Taşı yı cı  t abakanı n ür etimi nde boyutl arı  ve t aşı yıcılık özelli kl eri ni  et kil eyen başl ı ca 

f akt örl er  bet onun ve donatı nı n özelli kl eri  ve mal zemel eri  il e i li şkilidi r.  Bet on 

mal zemesi ni n bi r  çok ol uml u yönünün yanı sıra yapı sal  açı dan başl ı ca i ki  öneml i  

sor un var dır.  Bunl ar,  kı smen ağır  ol ması  ve yüksek ı sı  il et kenli ği di r.  Ür eti mde hafif 

bet on kull anıl ması nı n ol uml u yönl eri yl e bi rli kt e,  genel de bu ti p hafif  bet onar mede 

karşıl aşıl an donatı il e il gili sor unl arl a karşıl aşıl abilmekt edi r.  

Bi li ndi ği  gi bi  bet on mal zeme i çi nde kull anıl an çeli k donatı  bet onu geçi ri msi z ol ması 

ve yar attı ğı  hafif  al kali  ort am ar acılı ğı  il e kor ozyona karşı  kor unmakt adı r.  Ger ek 

genel de geçi ri msi zli k,  ger ekse i çt e ol uşan al kali ort amı n devaml ılı ğı,  gözenekli  ve 

genelli kl e geçi rgen yapıdaki  hafif  bet onl ar da sorunl u ol makt a ve kull anıl an çel i k 

donatı, su, gaz ve benzeri dı ş et kil er sonucunda kor ozyona uğr amakt adır. 

Pr ef abri ke bet on el emanl arı n ür eti mi nde donatını n dı ş koşull ardan korunması nda 

öneml i  öl çüde bet on mal zemesi ni n geçi ri msi zliği ne,  çatl ak ve benzeri  kusur  veya 

hasarl arı n bul unma masına bağl ı  ol duğu belirtilmi şti r.  Pr ef abri ke i ç t aşıyı cı  ve dı ş 

kor uyucu t abakal arı n üreti mi nde bet ona bazı  geçi ri msi zli k kat kıl arı nı n ekl enmesi , 

özelli kl e sent eti k r eçi neler  i l e çi ment o bağl ayı cını n t akvi yesi,  doğr u ve bağdaşır 

mal zemel eri n seçil mesi  hali nde yi ne kesi tt e kı s mi  ol ar ak i ncel mel ere i mkan 

ver ebil ecektir. 

Bet onar me t aşı yı cılı  sandvi ç panell erde,  panonun dı ş t abakası  kor uyucu ni t eli kl er e 

sahi p al t ernatif  mal zemel er den de ür etil ebilir.  Bet on ve har ç t ür evl eri ol an hafif 

bet onl ar,  poli mer  t akvi yeli  ve doğr udan poli mer  bağl ayı cılı  bet onl ar,  çeli k tel l er  veya 

lifl erl e donatılı  bet onl arı n yanı sıra,  yapay t aş,  yapay ahşap gi bi  çeşi tli  kaynakl ı  yapay 

l evhal ar, sent eti k l evhal ar, met al, ser ami k, cam gibi  mal zemel er de kull anılabilir. [ 15] 

Sandvi ç panell er  f abri kada t ek parça hali nde,  deği şi k ti p ve çeşi tli  mal zemel er 

kull anıl arak ür etil mekt edi r.  Farklı  ti pt eki  sandvi ç panell eri  i ncel eyer ek onl ar hakkı nda 

bi rt akı m özelli kl eri daha kol ay anl ayabiliri z. ( Şekil 3. 7.) 

1.ti p sandvi ç panell erde i mal at  sırası nda i ki  bet on t abakası  ar ası nda hazır gazbet on 

bl okl arı n yerl eştiril mesi  ve hafif  bet onun dökül mesi  sur eti yl e ol uşt ur ul muştur.  2.  ti p‟  

t e i se bet on t abakal arı n ar ası nda,  ı sı  geçi rgenlik di renci  yüksek ol an ve böyl ece 

daha i nce uygul anabil en bi r  mal zeme yer  al mıştır.  3.  ti p panel de,  dış kabuk i ç 

kabuğa özel  pasl anmaz çeli kt en ankr aj  öğel eri  il e bağl anmı ş,  böyl ece ser best 

genl eşi p dar al ma i mkanı na kavuş muşt ur.  4.  ti p sandvi ç panel  hava t abakal ı 

yapıl arak,  yoğunl aş ma t ehli kesi  önl enmi ştir.  5.  tip panel de i se t aşı yı cı  t abaka dı şt a 

düzenl enmi ş, böyl ece t abakal ar arası bağl antı çok kol ayl aştırıl mı ştır[ 11].( Tabl o 3. 2 ) 
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Şekil 3. 7. Sandvi ç cephe panel  örnekl eri  

a) ve b) Bet on nervürl e bağl anan kabukl u panell er 

c) ve d) Ser best har eket edebil en dı ş kabukl u panell er 

e) Taşı yı cı t abakanı n dı şt a ol ması dur umu 

 Ko mpozit Panell er 

Tabakal arı n sonr adan yapı  i çeri si nde bi rl eştirildi ği  kompozi t  cephe panel l eri  de 

sandvi ç panell er  gi bi  çeşitlili k göst er mekt edi r.  Bu farklı  ti pt eki  panell er  Tabl o 3. 3.„ de 

karşıl aştır mal ı ol arak i ncel enmi ştir. 

Tek t abakal ı  ol ar ak ür et il en bet on paneli n sonradan dı şt an yal ıtıl ması  ve yal ıtı m 

tabakası nı n pi yasadaki  mevcut  i nce kapl ama pl akl arı  il e kor unması  ( Şekil 3. 8.),  yapı 

fi zi ği ve ı sı nı n depol anmal arı açıl arı ndan çok uygun bi r çözüm ol makl a bi rli kt e;  

 Uygul anması güçt ür ve iskel e kur ma zor unl ul uğu geti rir, 

 Dı ş et kil ere dayanı klı  kapl ama pl akl arı  pahal ı dır,  bunl arı n bi ti ş,  köşe ve 

doğr ama ili şkil eri ni n det ayl andırıl ması ol dukça zordur.  

Ancak bi r  başka uygul ama gi tti kçe yaygı nlı k kazanmakt adır.  Bu çözümde her  katı n 

döşemesi  yerl eştiril di kt en sonr a,  i ç yüzeyl eri  yal ıtı ml ı  büyük boy bet onar me dı ş 

kabuk panell eri  t aşı yıcı  duvarl ara veya döşemel er e asıl makt adır. Özel li kl e 

enl emesi ne si st eml eri n kal kan duvarl arı nda yapılan bu uygul amanı n öneml i  bi r  
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avant ajı,  kal kan duvarı nın da di ğer  t aşı yı cı  i ç duvarl ar  gi bi  ür eti l mesi ,  böyl ece f arklı 

bi r  panel  ti p ol uştur ma ması  ve mont aj ı n daha hafif  bi l eşenl erl e 

gerçekl eştiril ebil mesi di r.  Bu çözüm,  di kkatli  bi r  mont aj  or gani zasyonunu ve ı sı sal  

har eketl ere i mkan ver en esnek bağl antıl arı ger ekt irir. ( Şekil 3. 9.) 

Doğu Al manya‟  da geli ştiril en bi r  başka çözümde i se,  enl emesi ne t aşı yı cı duvarl ar 

düzenl enmekt e,  bunl ar a di k ol an cephel er de i çt en yal ıtıl an „ t aşı nan cephe panell eri‟ 

uygul anmakt a,  t aşı yı cı  kal kan duvarı  i se,  dı ştan asıl an büyük boy bet onar me 

kapl ama pl akl arı  il e cephe duvarı  hali ne geti ril mekt edi r.  ( Şekil  3. 10.) Kapl ama 

panell eri ni n i ç yüzeyl eri ne daha önceden bi r  ı sı  yal ıtı m t abakası  yapı ştırıl mı ş ol up, 

panel  mont aj  sırası nda önce kaynakl ı  bağl antıl arl a i ç duvar a asıl makt a;  kat 

döşemesi  ot urt ul dukt an sonr a ek çubukl arı n yar dı mı  i l e,  kapl ama paneli ni n üst 

kı s mı ndan bel irli  ar alı kl arl a çı kan donatı  fili zl eri  döşemeni nkil erl e kaynakl anmakt a ve 

bu as ma bağl antı sı  su geçi r meyen esnek bi r  mal zeme i l e sarıl makt a,  daha sonr a 

mont aj  bağl antıl arı kesilmekt edi r[ 1]. 

 

 

Şekil 3. 8. Kompozi t cephe panel  örnekl eri [ 11]  
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Şekil 3. 9. Enl emesi ne si steml er de t aşı yı cı i ç duvarın dı şt an büyük boy bet onar me 

panell erl e il e kapl anması  [ 3] 

1. büyük boy bet onar me kapl ama paneli 2. ısı yalıtı mı 3. hava t abakası 4. t aşı yı cı i ç duvar 

paneli 5. i ki t abakal ı t aşı nana cephe paneli  
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Şekil  3. 10.  Taşı yı cı  i ç duvar  paneli ni n dı şt an büyük boy bet onar me panel l erl e 

kapl anabil mesi  i çi n geli ştiril en bi r det ay çözümü [ 3] 

a) Köşeden yat ay kesi t,  b)  Kapl ama panell eri ni n esnek bağl antıl arl a döşe meye üstt en asıl ma 

det ayı, c) b‟ ni n üstt en gör ünüşü 

3. 4. Derz Tanı mı  

Der z t anı mı yl a i l gili  bi r  çok kaynak ve ki şil er  t ar afı ndan deği şi k bi çi ml er de t anı ml ar 

yapıl mı ştır. Bu t anı ml ar dan bi r kaçı şöyl edi r; 

„‟ Duvar  t aşl arı nı n ya da t uğl al arı n,  harç i l e dol dur ul up üzeri nden mal a çeki l er ek 

düzel til en ar alı ğı‟‟.(TDK‟ nın Türkçe sözl üğü, 1959-1983). 

„‟ Sür eklili kl er arası ndaki  sür eksi zli k‟‟[ 16]. 

„‟ Yapı da pl anl ama sırasında det ayl anan ve uygul ama sırası nda bırakıl an ar alı k‟‟[ 17].  
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„‟İki  parçanı n veya yapı  el emanı n bi rl eşi m yeri ndeki  ar alı k anl amı na gel en ve di li mi ze 

derz ol ar ak gi r mi ş bi r sözcükt ür di ye t anı ml ayabiliri z‟‟[ 18].  

„‟ Yapı  bl okl arı nı n pl andaki  boyutl arı nı n sı nırlandırıl ması,  bi rbi ri nden bağı msı z 

har eket  edebil mesi ,  defor masyon yapabil mesi ,  uygun bi çi m al abil mesi  i çi n yapı nı n 

uygun yerl eri nde sür eklili ği,  bağl antı yı  kes mek i çin yapıl an ayırı ml ar a hareket  derzi  

veya ayır ma derzl eri adı veril mekt edi r‟‟[ 19]. 

Büt ün bu t anı ml amal ar sonucunda derzi; yapı parçal arı, el emanl arı, bil eşenl eri ni n 

veya yapı nı n büt ününün,  doğal , yapı sal  ve mekani k f akt örl er karşı sı nda bi rbi ri nden 

bağı msı z har eket eder ek, yapı ve yapı bil eşenl erine zar ar ver me mesi  i çi n bırakıl an 

boşl ukl ar veya ar alı kl ar ol arak t anı ml ayabiliri z. 

3. 5. Derzl eri n Yapı m Nedenl eri  

Yapı  el emanl arı,  bil eşenl eri  veya yapı  büt ününde bırakıl an der zl er,  f arkl ı  i şl ev ve 

t ürl eri  il e yapı nı n önemli  parçal arı ndan bi ri ni  ol uşt ur url ar.  Der zl er  yapı  ve yapı 

bil eşenl eri nde önl enmesi  mü mkün ol mayan har eketl eri n yapı ya ve mal zemeye zar ar 

gel meden karşıl anması amacı il e yapılırl ar.  

Kapatıl ması  i çi n ek bi r  uğr aşı  ve çeşi tli  sor unl arı  da bi rli kt e geti ren yapı  derzl eri 

yapı da veya mal zemede bi r  sür eksi zli ği n i f adesi di r.  Mü mkün ol duğunca az der z 

ol uşt ur ma yol una gi dil mesi ne özen göst eril mesi  ger eki r.  Yapı da ancak şu şartl ar da 

derz ol uşt ur ul ması yol una gi dil meli di r. 

 Bi rbi ri nden f arklı mal zemel eri n bi r araya gel di ği dur uml ar da,  

 Yapı bi ri ml eri arası nda belirgi n bi r i şl evsel f arkı n ort aya çı ktı ğı dur uml ar da, 

 Yapı  bil eşenl eri ni n boyutl arı nı n ür eti m,  t aşı ma ve kur ma t eknol oji si  veya 

boyut sal  deği şi ml er  nedeni yl e bazı  kı sıtl amal ar çer çevesi nde belirl enmesi  

dur umunda,  

 Boyut sal  deği şi m ve geril me odakl arı nı n belirli  bazı  nokt al ar da t opl anması 

dur umunda yapılır[ 20]. 

3. 6. Derz Türl eri 

Der zl er,  karşıl amal arı  ger eken et kil ere,  f arklı i şl ev ve ni t eli kl eri ne gör e yapı 

i çeri si nde üç ayrı şekil de gör ev yaparl ar. Bunl ar;  
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 Yapı daki  har eketl eri n her hangi  bi r  hasar a yol  aç ma ması  amacı  i l e 

ol uşt ur ul an derzl er yani  har eket derzl eri, 

 Sür ekli  bi r  i şi n çeşi tli  aşamal arı nda t ürl ü nedenl erl e çal ı şmal arı n 

dur dur ul ması  hali nde i şin devamı nı  sağl ayacak şekil de ol uşt ur ul an der zler 

yani  i ş derzl eri, 

 Özelli kl e pr ef abri kasyonda gör ül en ve t ezi n ana kı s mı nı  da ol uşt ur an,  sınırlı 

boyutl arı  ol an bi l eşenl eri n ek yerl eri nde ol uşt urul an der zl er  yani  bi rl eşi m 

derzl eri di r. 

Yukarı da sözü edil en har eket  ve bi rl eşi m derzleri  ar ası ndaki  t emel  f ark har eket 

derzl eri ni n ayırı cı  bi rl eşim der zl eri ni n i se bi rl eştirici  özelli kt e ol ması dır.  Bütün bu der z 

çeşitl eri ni daha ayrı ntılı incel eyer ek yapı daki  gör ev yapı ş bi çi ml eri ni el e al abiliri z. 

3. 6. 1. Hareket Derzl eri 

Yapı yı  et ki si  al tı nda t ut an,  doğal ,  yapı sal  ve mekani k f akt örl eri n ol umsuz et kil eri ni  

azal t arak,  bunl arı n yapıya ver eceği  zar arl arı  mi ni muma i ndi r mek amacı  il e yapı 

bi ri ml eri arası nda bırakılan boşl uğa har eket derzi  deni r[ 20]. 

Düşey ve yat ay yükl ere gör e düzenl eni p boyutl andırıl an bet onar me yapıl ar da, 

özelli kl e pl andaki  boyutları  büyük değerl er  al dı ğında bi r  t akı m kopma ve ezil mel er, 

t ehli keli  çatl ak ve hasarl ar  ol uşur.  Yapı nı n gör ünüşünü bozan ve ö mr ünün 

kı sal ması na neden ol an bu dur uml arı  önl emek i çi n yapı yı  derzl erle boyl arı 

sı nırl andırıl mı ş,  her  bi ri ni n ser best çe har eketi  sağl anmı ş bl okl ara ayır mak ger eki r 

[ 21]. 

Isı  et ki si,  depr em et ki si  ve di ğer  çeşi tli  nedenl erl e ol uşan titreşi ml eri n al ı nması, 

yapı sal  ve mekani k f aktörl eri n et kil eri ni n azal tılması  amacı  i l e pl anl anan har eket 

derzl eri ni;  kendi  i çi nde ayır ma der zl eri,  genl eşme ( dil at asyon)  derzl eri  ve ot ur ma 

derzl eri ol arak üç gr uba ayır mak mü mkündür[ 20]. 

3. 6. 1. 1. Ayı r ma Derzl eri  

Yapı daki  st ati k ve di nami k kuvvetl eri n yapı  hasarı  ol uşt ur ması nı  önl emek i çi n 

pl anl anan der zl er e ayır ma der zi  deni r.  Ayır ma derzl eri  genl eş me ve ot ur ma der zl eri 

t arafı ndan karşıl anamayan titreşi m,  t orsi yon vb.  har eketl eri  karşıl amak i çi n yapılır. 

Yapıl arda bu t ür  har eketl ere sünme ve yapı nı n kull anıl ması  sırası ndaki  st ati k ve 

di nami k et kil er sebep olmakt adır. 
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Yapı  el emanl arı nı n ve mal zemel eri ni n bi r  ar aya gel mesi nden ol uşan yapıl ar,  ı sı, 

doğal  et kenl er,  yükl eme,  depr em gi bi  yat ay yükl er  nedeni  il e boy ve bi çi m 

deği şi kli kl eri ne uğr arl ar. Çok küçük değer de ol an bu deği şi m el estik modüll eri 

yüksek değerl erde ol an mal zeme ve yapı  bil eşenl eri nde i ç geril mel er e neden ol ur.  İ ç 

geril mel er  yapı  bil eşenl eri ndeki  mal zeme t ar afında nkarşıl anamadı ğı  zaman bi r 

t akı m kopma ve çatl amal ar,  ezil mel er  ol uşur.  Bunl arr  engel  ol mak  ve t ehli keyi  

mi ni mu ma i ndi r mek i çi n yapı  böl üml eri ni n bağı msı z har eketi ne ol anak sağl ayan ar a 

boşl uk yani  ayır ma derzi bırakıl mal ı dır[ 20]. 

3. 6. 1. 2. Genl eş me ( Dil atasyon) Derzl eri  

Yapıl arda ı sı  et ki si  il e boy ve bi çi m deği ş mel eri ni n yapacağı  def ormasyonl arı 

önl emek amacı  il e yapı  bi ri ml eri  veya bi l eşenl eri  ar ası nda bırakıl an der ze genl eş me 

(dil at asyon)  derzi  deni r.  Yapı da genl eş me derzi  ol uşt ur ul ması na neden ol an 

f akt örl er; 

 Isı et ki si  

 Su ve nem et ki si  

 Don et ki si  

 Rötr e et ki si şekli nde sıralanabilir. 

Genl eş me der zl eri,  ort amdaki  ve yapı daki  ı sı  f arklıl aş mal arı ndan doğan uzama ve 

kı sal ma sebebi  il e düzenl eni rl er.  Bet onar me yapı da r ötre ve sı caklı k deği ş mesi  i l e 

meydan gel en boy uzama ve kı sal mal arı nı n et ki si ni  azal t mak i çi n yapı ,  genl eş me 

derzl eri  il e bl okl ar a ayrılır.  Ayrı ca genl eş me der zleri  il e yangı nl arda meydana gel en 

büyük sı caklı k et ki si yl e yapıl arı n f azl a zar ar gör memesi  de sağl anmı ş ol ur[19].  

Der z hesapl amal arı  bi rçok deği şkenl er e bağl ı  ol duğundan kesi n sonuçl ar  el de et mek 

güçt ür.  Genl eş me der zleri,  i kli m şartl arı,  yapı nın dı ş et kil ere açı k ol ması,  il k kat 

kol onl arı nı n nari nli ği,  rijit  el emanl arı n pl anda dağılı mı  göz önüne al ı nar ak t espi t 

edil ebil eceği nden t ek bi r değer  ol ar ak veril emez.  Yapı yı  t ek par ça büt ünl üğü i çi nde 

düşünmek i deal di r.  Yapı  bil eşenl eri ni n yapı  i çi ndeki  yeri  ve yapı nı n ol uşt urul ması nda 

kull anıl an yapı  si st eml eri  de f arklı  ı sıl  genl eş mel ere ve dol ayı sı yl a da f arkl ı  bi çi m ve 

boyut deği şmel eri ne ol anak veri r.  

DI N I  045 yapıl arda genl eş me der zi  ar alı ğını  30m.  ver mekt edi r.  Bet onar me 

şart namesi ne gör e üst  yapı da bi rbi ri ni  i zl eyen i ki  derzi n en büyük ar al ığı  kur u ve 

sı caklı k deği şi mi  f azl a ol an böl gel er de 35m.  nemli  ve ılı man i kli mli  böl geler de 50 m. 
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ol mal ı dır.  Yapı  mal zemel eri  ve yapı nı  bi çi mi  der z boşl uğunu ve aralı kl arı nı n 

deği ş mesi ne neden ol ur.  Çevi r me duvarl arı,  bet onar me per de duvarları,  i sti nat 

duvarl arı nda derzl er daha sı k yapılır. 

Yapı  t emeli ni n t opr akl a ol an ader ansı  ve ı sı sal  genl eş meni n çok üstünde ol an 

sürt ünme kuvveti  nedeni  il e derz,  t emel e kadar devam etti ril meyebilir.  Bu kadar 

büyük sürt ünme kuvveti  i l e dur maya çal ı şan yapı yı,  yok kabul  edil ebilir  bi r  genl eş me 

kuvveti  öt el eyemez.  Tor ak i çeri si nde ve yapı  t emeli nde devam etti ril meyen 

genl eş me derzi, bu nedenl e st ati k kol aylı k sağl ar[20].  

3. 6. 1. 3. Ot ur ma Derzl eri 

Temel  zemi ni  özelli kl erini n veya yapı  yükl eri nin büt ün al anda düzgün ol mayı şı 

yüzünden meydana gel ecek f arlı  ot ur mal arı n ve dönmel eri n yapı ya zar ar ver mesi ni  

önl emek i çi n yapıl an derzl ere ot ur ma derzl eri  deni r[ 22].  Yapıl arda ot ur ma derzi  

ol uşt ur ul ması na neden ol an f akt örl er; 

 Ot ur ma har eketi  

 Depr em et ki si şekli nde sıral anabilir. 

Far klı  zemi n t ürl eri,  yer  altı  suyu,  t emel  şekill eri  ile i l gili  ol mak üzer e ot urma har eketi 

yapan yapıl arı n,  f arklı  har eket  et mesi  i çi n zemi ndeki  çök mel eri n or antılı  ol ması na 

önem veril meli di r.  Aksi  hal de sevi ye deği şmel eri , çök me,  eğil me,  yı kıl ma gi bi  hasar 

ol uşt ur an ol ayl arl a karşılanabilir. 

Ot ur ma derzl eri nde hareket  düşeydi r.  Har eket  zemi nden i ti bar en başl adı ğı  i çi n 

genl eş me der zl eri nden f arkl ı  ol ar ak ot ur ma der zl eri  t emel den çatı ya kadar  devam 

etti rilir.  Aynı  özelli kt en dol ayı,  ot ur ma derzl eri nde,  genl eş me der zl eri nde ol duğu gi bi  

boşl uk bırakıl mayı p bi ti şik der z yapıl abilir.  Sürt ünmeyi  azal t mak i çi n derz ar ası nda 

kay mayı sağl ayacak mal zemel er kull anıl abilir[ 20]. 

3. 6. 2. İ ş Derzl eri 

Monoliti k ol ar ak dökül mesi  ger eken bi r  bet on yada bet onar me yapı nı n bet on döküm 

i şl emi ne genl eş me ve büzül me nedeni  i l e zaman zaman ar a ver mek ger ekebilir. 

Yeni  bet onl ama i şl emi ,  eski  bet onun üzeri ne ,  eski  ve yeni  bet on bi rbi rine yapı şı p 

kaynayacak şekil de uygul anır.  Bu geçi ci  ar a verme böl gel eri ne i ş derzi  deni r.  Çeşi tli 

çatl ama ve dökül mel erden sakı nmak i çi n yüzeyde belli  ar alı kl arl a i ş derzl eri 

yapıl ması  zor unl u ol makt adır.  Büyük haci mli  bet on ger ektiren yapıl arda,  çok katlı 

yapıl arda ve tır manan kalıp kull anıl an yapıl arda i ş derzi bırak mak kaçı nıl mazdır. 
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Far klı  sı caklı k,  nem ve yükl emel eri n ol uşt ur duğu geril mel er  sonucu i ş der zl eri nde 

çatl akl ar  ol uşabilir.  Su geçi r mezli k ve dayanı klılık açı sı ndan özen i st eyen bu böl gel er 

ger ekli  önl eml er  al ı nmazsa donma ve çözül me et kil eri ne açı ktır.  Bu nedenl erl e i ş 

derzl eri ni  az sayı da kull anmak,  yerl eri ne f onksi yonel  derz gel ecek şeki l de 

ayarl amal ar  yapmakt a f ayda var dır.  İ ş derzi  bırak ma ar alı kl arı  daha çok yapı nı n 

özelli ği ne, şanti ye koşulları na, maki ne ve çalı şma ol anakl arı na bağl ı dır. 

İş derzl eri  bırakıl ma yerl eri ne gör e düşey ve yat ay ol ar ak gr upl andırılır.  Yat ay 

derzl er  daha çok katl ar hal i nde dökül en yapıl arda,  düşey derzl er  i se bi r  def ada 

dökül meyecek uzunl uktaki  yapıl arda bırakılır.  Çok katlı  yapıl arda yatay derzl er 

kol on- döşeme bi rl eşi m yerl eri nde yapılır[ 23]. 

3. 6. 3. Birl eşi m Derzl eri ( Pref abri ke Hazır Yapı El emanl arı Arası ndaki Derzl er) 

Pr ef abri ke yapıl ar,  yapı yı  ol uşt ur an yapı  el emanl arı nı n f abri kada ür etil di kt en sonr a 

şanti yeye t aşı nı p,  bur ada yapı yı  meydana geti recek şekil de mont e edil mesi  i l kesi ne 

dayanır.  Bet onar me pr efabri ke yapıl arda,  hazır  yapı  el emanı  di ğer  bi r  hazır  yapı 

el emanı  i l e veya yeri nde yapıl mı ş bi r  el eman i l e bi rl eşi r.  İ ki  veya daha f azl a 

el emanı n bi rl eş me yerine kı saca bi rl eşi m de deni l ebilir.  Yapı  i çeri si ndeki  bu 

bi rl eşi ml eri yat ay ve düşey ol arak i ki ana gr upt a topl ayabiliri z. Bu bi rl eşi m ti pl eri; 

 İç duvar panell eri arası nda,  

 Döşeme panell eri arası nda,  

 Dı ş cephe panell eri arasında,  

 Yukarı daki  t ürl eri n kombi nezonl arı, 

ar ası ndaki ili şkil ere gör e i ncel eni r[ 24]. 

Mont aj a dayanan her  t ürlü ür eti mde ol duğu gi bi  bi na i nşaatı nda da,  bi rl eşen parçal ar 

ar ası ndaki derzl eri n yapımı  en kriti k i şl eml er den biri dir. 

Yapı  derzl eri  ger ek gel eneksel ,  ger ekse endüstril eş mi ş yapı m t ekni kl eri nde bol  bol  

kull anılır.  Gel eneksel  yapıl arda der z di zaynı  öneml i  bi r  sor un ol ar ak kar şı mı za 

çı k maz.  Bunun nedeni  kull anıl an bil eşenl eri n küçük boyutl arda ol ması,  mal zemel eri n 

hat a gi zl eme özelli kl eri  ve yapı  cephesi ndeki  koruyucu bi r  t akı m el emanl arı n ol uml u 

et ki si di r.  Oysa endüstril eş mi ş yapı m si st eml eri nde,  özel li kl e beton hazır 

bil eşenl er den ol uşan yapıl arda,  bi rl eştiril ecek parçal ar  ni spet en daha büyük,  ağır  ve 

t ol erans değerl eri  f azl a ol duğundan,  derz yapı mı  daha da önem kazanmakt adır.  Bu 
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t ür  yapı m si st eml eri nde derz di zaynı  önemsenmedi ği nde yapı nı n t ümünü i l gil endi ren 

hasarl ar çı kabil mekt edi r[25].  

3. 7. Pref abri ke Yapıl arda Derzl eri n Sı nıfl andı rılması  

Yapı  derzl eri ni  çeşitli  özelli kl eri ne gör e sı nıfl andırarak el e al mak ol anakl ı dır.  Yapı 

derzl eri ni; 

1)  Bi çi ml eri ne gör e yapı derzl eri, 

2)  Dı ş çevr eyl e ili şki si ne göre yapı derzl eri, 

3)  Yapı m t ekni ği ne gör e yapı derzl eri, 

4)  Dur umuna gör e yapı derzl eri, 

5)  Yapı daki yeri ne gör e yapı derzl eri, 

6)  Geçi ri msi zli k il kesi ne göre yapı derzl eri, 

1) Bi çi ml eri ne göre yapı derzl eri  

a)  Düz yanaş ma derz,  

b)  Bi ndi r mede derz, 

c) Geç mede derz,  

2) Dı ş çevreyl e ili şkil erine göre yapı derzl eri  

a)  Açı k der z:  At mosf er e açı k  yüzeyi ni n her hangi  bi r  mal zemeyl e    

dol dur ul madı ğı veya ört ül medi ği derz 

b)  Kapal ı  derz :  Dı ş yüzeyi  her  t ürl ü dı ş et kene karşı  bi r  dol gu veya kapl ama 

mal zemesi yl e kapatıl an derz  

3) Yapı m t ekni ği ne göre yapı derzl eri 

a)  Kur u derz: Mal zemesi z veya katı dur umdaki  mal zemel erl e yapıl an derz 

b)  Isl ak derz:  Uygul ama sırası nda sı vı  dur umda bul unan bi r  bağl antı 

mal zemesi yl e yapıl an derz  
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4) Dur umuna göre yapı  derzl eri  

a)  Yat ay derz: Üst üst e  konan i ki bil eşeni n ar ası nda kal an derz 

b)  Düşey derz: Yan yana konan i ki bil eşen ar ası nda kal an derz 

c) Eği ml i derz: Bi rl eşen  yüzeyl eri yat aya gör e eği ml i ol an derz 

5) Yapı daki yerl eri ne gör e yapı derzl eri  

a)  Dı ş derz: Yapı nı n dı ş kabuğunda bul unan derz 

b)  İç derz: Yapı nı n i çi nde bul unan derz 

6) Geçi ri msi zli k il kesi ne göre yapı derzl eri  

a)  Tek  dur dur mal ı  derz (  Tek kademede yal ıtıl mış derz )  :  Tüm dı ş fi zi ksel  

et kenl eri n t ek bi r mal zemeyl e  karşıl andı ğı derz.  

b)  Çok dur dur mal ı  derz (  İ ki  kademede yal ıtıl mı ş derz )  : Et kenl eri n özel li kl erine 

gör e, ayrı ayrı derz mal zemesi yl e karşıl andı ğı derz[ 25]. 

3. 8. Pref abri ke Yapıl arda Derz Yapı mı  

Bi na i çi nde kull anılı p dı ş havayl a t emas et meyen,  dol ayı sı yl a ı sı  f arklılı ğı,  nem or anı 

deği şi kli ği  ve r üzgar,  bası nç gi bi  nedenl erl e peri yodi k ol ar ak uzayı p kı sal mayan, 

şekil  def or masyonu göster meyen bil eşenl er  ar asındaki  derzl eri n yapı mı  büyük bi r 

sor un yar at mamakt adır. Esas pr obl eml er,  bi na dı ş yüzeyi ni  ol uşt ur an bi l eşenl er 

ar ası ndaki  derzl eri n yapı mı nda meydana gel mekt edi r.  Çünkü bu der zl er strükt ür el  

bağl antı  ve devaml ılı ğı sağl amanı n yanı sıra, bi l eşenl eri n boyut sal  ve şekil sel  

hat al arı  il e har eketl eri ne r ağmen,  i yi  bi r  yağmur ,  nem,  ı sı,  t oz ve gür ül tü yal ıt ma 

özelli ği ni  göst er mek ve bu özelli ği  bi nanı n ömr ü boyunca kor uyabil mek zor undadır. 

Ayrı ca kol ayca yapıl abilmel i  ve ekonomi k ol mal ıdır.  Der zl er den bekl enen t üm bu 

özelli kl er  i yi ce belirl ener ek ve sı nırl arı  ort aya konul ar ak i yi  bi r  derz yapı mı 

sağl anabilir[ 26]. 

3. 8. 1. Derzl eri n Karşıl aması Gereken İ şl evl er 

Der zl erden bekl enen i şl evsel  ger eksi nmel eri i ki  gr uba ayı rar ak el e al mak 

mü mkündür. 
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1)  Der zi n bi rl eştirdi ği  yapı  el emanl arı nı n veya bil eşenl eri ni n i şl evl eri  nedeni yl e 

karşıl anması ger eken i şlevl er ( Bi ri nci t ür ol asılı i şl evsel  ger eksi nmel er ) 

2)  Der z yapıl dı ğı  i çi n karşı l anması  ger eken i şl evl er  (İ ki nci  t ür  ol asılı  i şl evsel  

ger eksi nmel er ) 

3. 8. 1. 1. Biri nci Tür Ol asılı İ şl evsel Gereksi nmel er  

Bu t ür i şl evsel  ger eksi nmel er dört ana başl ı kt a gr upl anabilir. 

a)  Çevr e deneti mi yl e il gili olanl ar, 

b)  Taşı yı cı si st eml e il gili ol anl ar, 

c) Güvenli kl e il gili ol anl ar, 

d)  Dayanı klılıkl a il gili ol anl ar, 

a) Çevre Deneti mi yl e İlgili Ol anl ar  

 Su geçi şi ni n önl emesi , 

 Su buharı geçi şi ni n önl enmesi , 

 Hava geçi şi ni n önl enmesi, 

 Isı geçi şi ni n önl enmesi , 

 Işı k geçi şi ni n önl enmesi , 

 Ses geçi şi ni n önl enmesi , 

 El ektromanyeti k ı şı nı m geçi şi ni n önl enmesi , 

 Böcek ve zar arlıl arı n geçi şi ni n önl enmesi , 

 Bi t ki  ve yapr akl arı nı n, kökl eri ni n,  t ohuml arı nın ve pol enl eri n geçi şini n 

önl enmesi , 

 Koku geçi şi ni n önl enmesi, 

b) Taşı yı cı Si st eml e İl gili Ol anl ar 

Bi r  veya daha çok yönde bası nç,  çek me,  eğil me,  kes me,  dönme,  çar pma 

geril mel eri ni n önl enmesi , 
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c) Güvenli kl e İl gili Ol anlar 

 Yangı n geçi şi ni n önl enmesi , 

 Patl ama sonucu bası nca karşı koy ması, 

 Dı şar dan i st enmeyen ki şil erce sökül meye karşı koy ması,  

d) Dayanı klılı kl a İl gili Olanl ar      

 Bel i rl enmi ş bi r en az ömr ü ol ması, 

 Aşırı sı caklı kt a bozul maması, 

 Don ma nedeni yl e bozul ma ması, 

 Işı k, kirli hava, su ve su buharı ndan bozul maması, 

 Hava ve strükt ür deki  titreşi ml er den,  şok dal gal arından veya yüksek sesten 

et kil eni p bozul ma ması, 

 El ektro- manyeti k ı şı nı mdan bozul maması,  

 İ nsanl arı n yapabil eceği  hasarl ara karşı koyabil mesi , 

3. 8. 1. 2. İ ki nci Tür Ol asılı İ şl evsel Gereksi nmel er 

Bu t ür i şl evsel  ger eksi nmel er de dokuz ana gr upt a t oparl anabil mekt edi r. 

a)  Çevr e deneti mi yl e il gili olanl ar, 

b)  Bakı ml a il gili ol anl ar, 

c) Güvenli kl e il gili ol anl ar, 

d)  Boyut sal t ol eransl a il gili ol anl ar, 

e)  Bi l eşenl eri n yerl eştiril mesi yl e il gili ol anl ar,  

f) Deği şen koşull arl a il gili ol anl ar, 

g)  Gör ünüşl e il gili ol anl ar, 

h)  Ekonomi yl e il gili ol anl ar, 
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i) Di ğer i şl evsel  ger eksi nmel er, 

a) Çevre deneti mi yl e ilgili ol anl ar 

 Gür ül t ü yapma ması, 

 Koku yapma ması, 

 Yoğuş manı n önl enmesi , 

b) Bakı ml a il gili ol anl ar 

 Kı s men veya t ama men sökül ebil mesi , 

 Yeni den kur ul abil mesi , 

c) Güvenli kl e il gili ol anlar  

 Dı şar dan i st enmeyen ki şil erce sökül meye karşı koy ması,  

d) Boyut sal tol eransl a il gili ol anl ar 

 Bi l eşenl eri n ür eti m boyut l arı ndaki  ve yerl eştiril mel eri ndeki  kay mal ar  sonucu, 

derz boyutl arı nda ol uşabil ecek sapmal arı n karşıl anabil mesi , 

 Sür ekli  ı sıl,  nemsel ,  strükt ür el  har eketl er,  titreşim ve r ötre nedeni yl e der z 

boyutl arı ndaki deği şi ml eri n karşıl anabil mesi , 

 Bi l eşenl eri n şekil deği şti rmel eri ni n (eğil mel eri ni n) karşıl anabil mesi , 

e) Bil eşenl eri n yerl eştiril mesi yl e il gili ol anl ar 

 Bi l eşenl eri n bi rbi ri ne ve strükt ür e bağl antı sı nı n sağl anması,  

 Bi l eşenl eri n ağırlıkl arı na gör e uygun bi r  ar açl a kal dırılı p yeri ne konması na 

ol anak sağl aması, 

f) Deği şen koşull arl a ilgili ol anl ar 

 İşl evl eri ni belirl enen derz açı klı kl arı nda yeri ne getir mesi , 

 Perf or mansı nı  et kil eyecekse suyu,  buzu,  karı,  mi kr oor gani zmal arı,  böcekleri, 

bi t kil eri derz i çi ne sok maması,  
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g) Gör ünüşl e il gili ol anlar  

 Kabul  edil ebilir bi r gör ünüşü ol ması, 

 Yosun, küf ve çi çekl enme nedeni yl e rengi ni n bozul maması,  

 İçi ndeki bit kil eri n büyümesi ne ol anak ver me mesi , 

 Lekel er ol uşt ur maması,  

h) Ekonomi yl e il gili ol anl ar 

 Ekonomi k bi r yapı m ve bakı m mali yeti ni n ol ması,  

 Ekonomi k bi r aşı nma hı zını n ol ması, 

i) Di ğer i şl evsel gereksinmel er 

 Ger çekl eştiril mesi ni n ve bakı mı nı n kol ay ol ması dır[ 25]. 

3. 8. 2. Derz Tasarı m Süreci  

Der z di zaynı,  sadece bi rl eştireceği  hazır  bil eşenl er  ar ası nda değil,  aynı  zamanda 

bi nanı n ( yapı nı n)  t ümünde el e al ı nması  ger eken bir  sür eç ol ar ak karşı mı za çı kar.  Bu 

sür eç i çeri si nde bi r  çok f akt ör ün der z t asarı mı na et ki  edebil eceği ni  düşünürsek der z 

di zayn sür eci ni  aşama aşama i rdel emek bi ze kol aylı k sağl ayacaktır.  Der z di zayn 

sür eci Şekil 3. 11.‟ de gösteril en aşamal ar dan ol uşur.  

 Çözüml e me 

Çözüml eme aşaması nda i l k adı m,  derzi n yeri ni n ( dı ş veya i ç)  durumunun, 

bi rl eştirdi ği öğel eri n mal zeme ve boyut ol arak t anıml anması dır. 

İki nci  adı m,  i şl evsel  ger eksi nmel eri n (  Böl üm 3. 8.3.‟ de el e al ı nan),  başka bi r  deyi şl e 

derzi n yeri ne geti receği  gör evl eri n belirl enmesi di r.  Bu i şl evsel  ger eksi nmel er  önem 

sırası na gör e el e al ı nmal ı dır.  Der zi n dur umuna gör e belirli  bi r  önceli k t anı nması 

ger eken gör evl er t asarı mcı t arafı ndan belirl eni r. 

Bu i şl evsel  ger eksi nmel er  belirl endi kt en sonr a bir  sonr aki  aşama der zi  et kil eyecek 

yükl eri n belirl enmesi di r.  Yapı  el emanl arı  ve bil eşenl eri   önceden beli rl enmi ş fi zi ksel  

yükl er e gör e t asarl anırlar.  Bunl arı n en öneml i l eri  r üzgar,  yağı ş,  r üzgarl a i til en 

yağmur,  kar,  sı caklı k,  ses,  patl ama,  strükt ür el  yükl erl e,  bu yükl er  al tı nda bi rl eşti ril en 

yapı el emanl arı nı n har eketl eri di r. 
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Şekil 3. 11. Derz t asarı m sür eci [ 25]  

Dör düncü adı m,  derz di zaynı nı n değerl endi ril mesi ni  sağl ayacak öl çütl eri n 

sapt anması dır.  Öl çütl er,  yapı da ul aşıl mak i st enen perf or mans düzeyi ne bağl ı  ol ar ak, 

yükl eri n karşıl anma öl çüsünü  ve i şl evsel  ger eksinmel eri n sağl anma düzeyi ni i çeri r. 

Beşi nci  adı m,  kaynakl arı n belirl enmesi di r.  “Kaynak”  sözcüğü;  mevcut  der z 

mal zemel eri ni,  bi rl eştir me ve bakı m t ekni kl eri ni, bul unabil ecek i şçili k düzeyi ni  ve 

derz yapı mı  i çi n ayrıl abil ecek kapi t ali  kapsamakt adır.  Kaynakl ar  derz di zaynı nı 

et kil eyecekl eri nden seçenekl eri ni n ort aya konması ger eki r. 

Al tı ncı  ve yedi nci  adı ml ar,  amaçl arı n ve sı nırlamal arı n belirl enmesi di r.  Amaçl ar 

derzl erl e i l gili  özel  i stekl eri  i çer ebil eceği  gi bi ,  i şl evsel  ger eksi nmel eri n önem 

sıral aması nı n beli rl enmesi  de ol abilir.  Ör nek vermek  ger ekilirse;  “yağmur  geçi ri msi z 

derz di zaynı”  denil di ği nde,  di ğer  i şl evsel  ger eksi nmel eri n yanı  sıra,  yağmur  geçi şi ni n 

öneml i  bi r  sor un ol duğu ve önceli kl e önl enmesi ni n amaçl andı ğı  derz di zaynı 

anl aşılır. 

Tüm bu beli rl emel er  bi r  takı m sor unl arı  da ber aberi nde geti rir.  Ör neği n derz di zaynı 

i çi n ayrıl abil ecek kapi t al  sı nırlı  ol abilir.  İ şçili k düzeyi  sı nırlı  ol abilir.  Hava geçi şi ni n 
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önl enmesi ,  yüzeyl er e yapı şabil en esnek bi r  mal zemeyi ,  ı sı  geçi şi ni n önl enmesi  

gözenekli  bi r  mal zemeyi  ger ektirir.  Der z di zaynında her  t ürl ü sı nırl amal ara veya 

karşıt i st ekl er e çözüm bul maya çal ı şılır. 

 Bi reşi m, Değerl endi r me, Karar Ver me 

Bi reşi m aşaması,  yapılan beli rl emel eri n ı şı ğı  al tı nda derzi n bi çi ml eni şi ni  kapsar. 

Bi çi ml enen der zl er  ol anak varsa l abor at uar  koşull arı nda,  yoksa yapı  üzeri nde 

denener ek değerl endi rilir.  Değerl endi r me sonucu el de edil en bil gil erl e düzel t mel er 

veya yeni den bi çi ml endi rme yapıl abilir. Sonuçt a uygul anacak derze kar ar verilir. 

Sonuç ol ar ak bu çal ı şma,  derzl eri n si st emati k ol ar ak di zaynı n adı ml arı nı ve di zayn 

sür eci nde düşünül mesi  ger ekebil ecek t üm nokt al arı  bi r  kontrol  li st esi  şekli nde 

ver meyi  amaçl amı ştır.  Her  derzi n daha önce bel irtil en i şl evsel  ger eksi nmel eri n 

t ümünü karşıl aması  gerek mez.  İ şl evsel  ger eksinmel eri n hangil eri ni n önemsi z veya 

ger eksi z ol duğuna derzi n dur umuna gör e t asarı mcı kar ar veri r[ 27].  

3. 8. 3. Derzl eri n Yapı Fi zi ği ne İli şki n Niteli kl eri  

Bi na dı ş kabuğunu ol uştur an pr ef abri ke cephe panell eri,  t asarı m aşamasında ı sı,  su, 

nem et kil eri,  akusti k sorunl ar,  yangı n gi bi  ol ayl ar  di kkat e al ı nar ak pl anl anırl ar.  Her 

bi ri  somut,  ni celi ksel  sı nırl andır mal ar  geti ren bu krit erl ere uyul maması  bu kriti k hat 

boyunca meydana gel ebi l ecek her hangi  bi r  bozul ma,  onarı mı  ve çözümü son der ece 

güç ve masr aflı sor unl ara neden ol ur[ 28]. 

3. 8. 3. 1. I sı Yalıtı mı  

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n i ç ort amda bul unan strükt ür el  el emanl arl a 

bağl antı sı nda,  ı sı  köpr ül eri ni n ol uşt ur ul maması na önem veril meli di r.  I sı di r enci ni 

azal t makt a ve buhar  yoğuş mal arı na sebep ol makt adır.  Bunu önl emek amacı yl a 

mont aj  esnası nda suya karşı yalıtıl mı ş ek ı sı yalıtım mal zemel eri il e önl em al ı nır[ 3]. 

Der z dol gu mal zemesi yl e ört ül en derzl erde,  defor masyonl ar  karşı sı nda özelli ği ni  

kaybeden der z dol gu mal zemesi ni n bi r  yüzeyden ayrıl ması  veya kopması  i l e der z 

geçi rgenli k kazanır.  Ayrıl ma veya kopmanı n t am ol ma ması  hali nde bil e, ol uşacak 

hava har eketi,  derzde yalıtı m yapıl maması  veya hava har eketl eri ne i mkan ver en bi r 

mal zeme kull anıl ması  hali nde ı sı  kaçakl arı na neden ol acak duvar  i ç yüzeyi nde 

ni spet en soğuk bi r böl ge ol uşt ur ur. 
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Isı sal  ol ayl arı n neml e i l gi li  ol ayl ardan ayrı  düşünül meyeceği nden har eketle ni spet en 

düşük sı cakl ı kt aki  bu hat  boyunca koşull ara bağl ı  ol ar ak zamanl a az da ol sa 

yoğuş ma ol abilir[ 29]. 

3. 8. 3. 2. Su ve Rüzgar Geçi ri msi zli ği  

Kapal ı  derzl erde r üzgar  ve su geçi ri msi zli ği  gör evi ni  t ek kademede çeşi tli macunl ar 

veya pr ofill er  vb.  el emanl ar  yeri ne geti r mekt edi r.  Tek kademede geçi ri msi zli ği n 

sağl andı ğı  derzl er de,  özelli kl e r üzgarlı  yağı şl arda dol gu mal zemesi nden i çeri  su ve 

hava gi ri şi  meydana gel ebilir.  Bu gi bi  sı zı ntıl arda hem düşey hem de yat ay der zl er de 

yal ıtı mı n arka böl ümünde yer  yer  dı şa akı ntılı yı vl eri n açıl dı ğı  bi r  dr enaj  ar alı ğı 

t asarl anar ak suyun dı şa akı şı sağl anır. 

El asti ki yeti ni  yi tir mi ş derz dol gu mal zemesi nde cephe paneli nde çeşi tli  geri l mel er den 

dol ayı  meydana gel en çatl amadan i çeri  gi rebil ecek suyun özelli kl e don ol ayl arı nı n 

gör ül düğü böl gel er de suyun buz hali ni  al dı ğı  haci m artı şı  nedeni yl e daha büyük 

def or masyonl ar a neden ol url ar. 

Ayrı ca cephe panell erini n kendi  ar al arı nda ol uşt ur dukl arı  derzl er den mü mkün 

ol duğunca su geçi şi ni n önl enmesi  amacı yl a çeşitli  önl eml er  al mak ger eki r.  Bunun 

i çi n; 

 Düşey derzl er de cephe paneli kenarl arı nda çı kı ntılar yapıl ması  

 Yat ay derzl erde cephe paneli ni n al t  ucunda daml al ı k yapıl mal ı dır.  (  Daha 

det aylı açı kl amal ar derzleri n yalıtıl ması nda el e alınacaktır. ) [ 28].  

3. 8. 3. 3. Kor ozyondan Kor unma  

Der zl erde kor ozyon,  met al  yapı  al aşı ml arı nın el ektro-ki myasal  özel li kl eri  ve 

bul undukl arı  ort amı n et kisi yl e sür eye bağl ı  ol ar ak aşı nı p t ahri p ol mal arı dır.  Der zl er de 

kor ozyonun önl enmesi  i çi n alı nabil ecek önl eml er;  

 Kur u bağl antı  adı  veril en met al  mal zemel erl e yapıl an kaynakl ı  veya bul onl u 

bağl antıl arı n yapıl dı ğı  nokt al arı n bet onl anması  sur eti yl e hava t eması nı 

kes mek 

 Bağl antıl arda kull anıl an met all eri  al aşı m şekli ne sokar ak mal zemeni n hem i ç 

hem dı ş yüzeyi ni  kor ozyona karşı  kor umuş hal e geti r mek ( pasl anmaz boya 

tut ucul arı kull anmak)  
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 Bağl antıl arda met all eri n yüzeyi ni  oksi t,  sili kat,  met ali k veya or gani k esasl ı 

mal zemel erl e kapl amak şekli nde if ade edil ebilir[ 30]. 

3. 8. 3. 4. Di ğer Niteli kl er 

Der zl eri n yangı na karşı  dayanı klı  ol ması  gereki r.  Cephe paneli  t asarı mı nda 

derzl erde yangı na karşı  al ı nabil ecek önl eml er  derz geni şli ği ni n belirl enmesi  ve dol gu 

mal zemesi ni n belirl enmesi  ve dol gu mal zemesi nin nit eli ği il e yakı ndan il gili dir. 

Ayrı ca derzl er  de i ç yaşam konf or unu zaaf a uğr at mayacak ni t eli kt e ses yal ıtı mı 

sağl amal ı dır. 

3. 8. 4. Derzl eri n St ati k Niteli kl eri  

Cephe panell eri ni n t aşı yıcı  strükt ür e bağl antı  şekill eri yl e par al el  ol ar ak,  panel l eri n 

ol uşt ur dukl arı  derzl erden bekl enen st ati k ni t eli kl er  f arklılık göst er ebilir.  Taşı yı cılı kl a 

il gili bekl enen i şl evl er; 

 Bası nç,  çek me,  eğil me,  dönme ve çar pma sonucu ol uşabil ecek geril mel eri n 

karşıl anması, 

 Üzeri ne gel en yükl eri  aktar abil ecek kapasi t ede ol ması,  yükl eri  akt arırken yer 

deği ştir memesi  ve dönmel eri ni karşıl ayabil mesi di r.  

3. 8. 4. 1. Yükl eri n Akt arılması  

Kendi ni  t aşı yan bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n ol uşt ur dukl arı  düşey 

derzl er,  sı caklı k deği şmesi  ve r ötre sebebi yl e ol uşt ur ul an sı k dil at asyon derzl eri  gi bi  

et ki  yapmakt a ve yat ay kuvvetl eri n f azl a ol ması  hali nde ger ekli  mukavemeti 

göst er eme mekt edi r. 

Taşı nan bet onar me pr efabri ke cephe panell eri  bi rbi rl eri ne yük akt ar mamakt a ve 

bağl antı  nokt al arı  al tt an ot urt ma,  yandan as ma ve üstt en as ma si st eml i  ol acak 

şekil de t asarl anmal ı dır[ 28].  

3. 8. 4. 2. Def or masyonl arı n Karşıl anması  

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri nde gerek düşey der zl er de gerek yat ay 

derzl erde t asarı mı et kil eyecek f akt örl erden bi ri de derzl ere et ki yen kuvvetler di r. 



 75 

Sadece bası nç kuvveti  etki yen derzl er de,  cephe paneli  kenarl arı nda bet on veya har ç 

dol guya i mkan ver en detay t asarı mı  yet erli  ol abi l mekt edi r.  Çek me kuvveti ne kar şı 

mukavemet  i se ankr ajlı çel i k pl akal arı n ek öğel eri n yar dı mı  i l e kaynakl anması na 

i mkan ver en det ay t asarımı  i l e sağl anabi l mekt edi r.  Kes me kuvveti ne karşı  i se,  bet on 

veya harçl a dol dur ul abil en cepl er t asarl anar ak mukavemet sağl anır. 

Cephe panell eri  boyutlandırılırken,  panell erdeki  genl eş me ol ayı  di kkat  edil mesi  

ger eken öneml i  bi r  konudur.  Der zl er  ort amı n ı sı  deği şi kli ği  nedeni yl e cephe paneli 

boyutl arı nda meydana gel ebil ecek boy uzama ve kı sal mal arı na i mkan ver ecek 

t ol erans değerl eri ne sahi p ol mal ı dır[ 28]. 

3. 8. 4. 3. Deprem Et ki si ne Karşı n Mukave met  

Der zl er,  depr em et ki si  karşı sı nda pr ef abri ke yapıl arı n en zayıf  nokt al arı dır.  Yeri nde 

dök me bet onar me yapı l ar  kadar  rijit  ve sünek ol mayan bet onar me pr ef abri ke 

yapıl arda cephe panell eri ni n  şi ddetli  depr eml erde depr em enerji si  t üket me gücü 

kı sıtlı dır. 

Der zl erdeki  bağl antıl ar, depr em esnası nda ol uşacak yat ay kuvvet l ere kar şı 

dayanı ml ı  ol ması  ener ji  yut ma kapasi t esi ni n yüksek ol ması  ve kırıl madan 

def or masyon yapabil ecek özelli ğe sahi p ol ması  ger ek mekt edi r.  Özell i kl e yat ay 

kuvvetl ere mukavemet  açı sı ndan kuvvet  karşı sında yet erli  rijitli ğe sahi p ol mayan 

bağl antı  nokt al arı nda açı  deği şi ml eri  ol acak ve bi na st abilit esi  ol umsuz 

et kil enecekti r[ 28]. 

3. 8. 4. 4. Titreşi m Et kil erine Mukave met  

Yapı da ol uşan titreşi ml er,  özelli kl e sı k t ekr arl anan ve titreşi m genli ği  yüksek ol anl ar, 

boyut sal  ve düzenl eme si st eml eri ni  et kil emekt edi r.  Maki ne ve benzeri  el emanl arı 

t aşı yan yapıl arda bunl arın et ki  böl gesi  bağl ı  ol dukl arı  t aşı yı cı  si st emi n bağl ı  ol dukl arı 

t üm el emanl arı   et kil edi ği  gi bi  cephe panell eri ni  de et kil emekt edi r.  Bu durum cephe 

panell eri ni n ger ek t aşıyı cı  strükt ür e bağl antıları n,  ger ekse cephe panell eri ni n 

ol uşt ur dukl arı derzl eri n tasarı mı nda göz önünde tut ul ması ger ek mekt edi r[19].  

3. 9. Boyut Hat al arı ve Tol erans 

Pr ef abri ke yapıl arda yapı  bil eşenl eri ni n ür eti mi nde meydana gel ebil ecek bi r  t akı m 

hat al ar,  el emanl arı n bi rleştiril mesi nde bazı  pr obl eml er  doğur makt adır.  Bu hat al arı n 

belirl enmesi  i çi n hatal arı n kaynakl arı  araştırıl mal ı dır.  Boyut  hat al arı nı n 

belirl enmesi yl e al ı nabil ecek önl eml er  yani  t ol erans değerl eri  bi rl eşi m der zl eri nde 
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büyük önem t aşı makt adı r.  Bu böl ümde boyut  hatası,  t ol er ans kavr aml arı yl a bi rli kt e 

hat a t ürl eri, t ol erans t ürl eri ve bunl arı n bi rl eşi m derzl eri ne ol an et kil eri i ncelenecekti r. 

3. 9. 1. Boyut Hat al arı  

Pr ef abri ke yapı  el emanl arı  ür eti m sür eci  i çersi nde her  zaman t anı ml anan boyutl ar da 

ür etil emezl er.  Bunun sonucunda pr ef abri ke el emanl ar  bi rar aya gel di ği nde,  bi rl eşi m 

nokt ası nda, pr oj ede öngör ül enden f arklı boyutl arla karşıl aşıl makt adır. 

Pr ef abri ke yapı mda,  hazır  yapı  el emanl arı nın ür etil mesi nde,  bi rl eştiril mesi nde 

meydana gel en hat al ar  boyut,  bi çi ml eni ş,  yüzey ve konum hat al arı  ol ar ak  kar şı mı za 

çı kar.  Boyut  hat al arı  yapı  bil eşenl eri ni n eni nde,  boyunda ve yüksekli ğinde ol uşan 

hat al ar,  açıl arı nda,  köşegenl eri nde ve kenarl arı nda meydana gel en hat al ar  i se 

bi çi ml eni ş hat al arı  ol ar ak t anı ml anabilir.  Yapı  bil eşeni ni n yüzeyi ndeki  peçl i ği  ve 

pür üzl üğü yüzey hat aları,  mont aj  yapıl dı kt an sonr aki  öl çüml er de otaya çı kan 

koor di nasyon,  yat aylı k, düşeyli k,  r ot asyon hatal arı  i se konum hat aları  ol ar ak 

i si ml endi ril ebilir[ 31]. 

 Pr ef abri ke hazır  yapı  bileşenl eri ni n ür eti mi  ve mont ajı  i çi n t eori k ol ar ak hesapl anan, 

geometri k doğr ul ukt aki  pr oj e değerl eri  il e,  ür etildi kt en sonr a öl çül er ek el de edi l en 

değerl er  ar ası ndaki  f ark boyut sal  hat a ol ar ak t anı ml anır[ 32].  Boyut  hat aları  ür eti m, 

depol ama, mont aj evr esinde ve sonr ası nda meydana gel ebilir. 

1.  Ür eti m sırası nda meydana gel ebil ecek hat al ar 

 Kal ı bı n yapı mı nda, öl çülendi ril mesi nde ve sı kı ştırıl ması ndaki  hat al ar, 

 Kal ı bı n zamanl a aşı nması  ,  bi çi m deği ştir mesi ,  gevşemesi  veya bet onun 

i şl enmesi  sırası ndaki defor masyonu,  

 Kal ı bı n i yi t emi zl eneme mesi , 

 Bet onun su ve çi mento or anı nda,  sı kı ştırıl ması nda,  sertl eş me sı r asında 

ol uşan hat al ar, 

 Öngeril meden dol ayı t ers sehi m ol uş ması, 

 Öl ç me hat al arı, 

2.  Depol ama sırası nda meydana gel ebil ecek hat al ar 

 Tam sertl eş meden kalı ptan çı karıl an el emanı n defor masyonu,  
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 Köt ü yerl eştir meden dol ayı bi çi msel  deği şi kli kl er, 

 Rötr e et ki si, 

3.  Mont aj  sırası nda ol abil ecek hat al ar 

 Mont aj  düzeyi ni hazırl anması nda ve el emanı n yerl eştiril mesi ndeki  hat al ar, 

4.  Mont aj  sonr ası ndaki  hatal ar 

 Sünme,  

 Isı geril mel eri nedeni yl e ol uşan boyut deği şi kli kl eri dir[ 1]. 

Pr ef abri kasyonda boyut  hat al arı nı n meydana get irdi ği  pr obl eml er  var dır.Bu hat al ar 

öl çüm t ekni ği,  bil gi  düzeyi ,  at mosf er  şartl arı,  kull anıl an mal zemeni n f i zi ksel  ve 

ki myasal  özelli kl eri ne bağl ı  ol ar ak ort aya çı kar Bunl ar  hat anı n büyükl üğüne gör e, 

mont aj ı  zorl aştır mak veya yapıl ması nı  engell emek ol abilir.  Her  i ki  dur umda da par a 

ve zaman kaybı var dır[ 33]. 

Bet onar me hazır  yapı  el emanl arı  il e yapı mı  i nceleyecek ol ursak boyut  hatal arı nı n şu 

pr obl eml eri ort aya çı karttı ğı nı gör ür üz.  

1 ) Yapı nı n amacı na uygunl uğunu et kil eyen hat alar  

Yat aylı k ve düşeyli k hatal arı  il e yüzeyde ol uşana hat al ar dır.  Mekanı n ol uş ması nda 

i st enil enden f arklı  hat al arı n ol ması,  öl çü hat al arı,  yüzeydeki  doku hat al arı, el emanı n 

perf or mansı nı  et kil eyen hat al ar  bu sı nıf a gi rer.  (Öl çü,  mekan f or mu,  duvar  boşl uğu, 

yüzey pür üzl ül üğü, yüzey peçli ği vb.) 

2 ) Yapı nı n st abilit esi ne et kil eyen hat al ar 

Boyut  ve yer  sapmal arından dol ayı  yükl eri n ağırlık mer kezi nden kaçarak yüksek 

gerili ml er e sebep ol an ve dol ayı sı yl a yeni  def or masyonl ar a ve çatl akl ar a neden ol an 

hat al ardır. 

3 ) Gör ünüşü et kil eyen hat al ar 

Yapı  bil eşenl eri ni n,  mekanl arı n büyükl ük f or m ve yön hat al arı  il e bi rli kt e,  el emanl arı n 

yüzeyi nde ol uşan hat al ar  ve bi rl eşi ml er de yapıl an,  el emandaki  kenar  hat al arı ndan 

doğan,  görsel  ol ar akt a f ark edil en hat al ardır. Der z boşl ukl arı ndaki  far kl ıl aş ma 

yapı nı n büt ünl üğünü et kiler.  
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4 ) Parçal arı n mont ajı nı, derzl eri n gör evi ni et kil eyen hat al ar  

Konstrüktif  amaçl a yapılan der zl erde ol duğu gi bi ,  mont aj  derzl eri de hesap yol uyl a 

belirl enmeli di r.  Der zi n geni şli ği,  fi zi ksel,  konst rüktif,  mont aj  t ekni ği ne uygun ve 

est eti k açı dan değerl endi ril mi ş ol mal ı dır[ 34]. 

3. 9. 2. Tol erans ve Tol erans Türl eri  

Yukarı da bahsedil en hatal arı  önl emek veya belli bi r  düzeyde t ut abil mek amacı  i l e, 

öl çü sapmal arı  kabul  edil ebilir  sı nırl ar  i çersi nde t ut ul mal ı dır. Ür eti m sırası nda el de 

edil en boyutl arı n,  pr oj el endi ril en boyutt an sapmal arı nı n kabul  edil ebilir  sayı sal  

sı nırda kal ması na t ol erans denil mekt edi r.  

Boyut  hat al arı nı n zar ar  geti r meyecek büyükl ükl er  i çi nde kal ması  i çi n hat a sı nırı  yani  

t ol eransl ar  belir meli di r.  Uzunl uk,  kal ı nlı k,  geni şlik,  yüksekli k,  boşl uk düzl em ve açı 

gi bi  büyükl ükl er  i mal at a t ol er ansı  hesapl anar ak verilirl er.  İ mal at  sonr ası  i se yat aylı k, 

düşeyli k,  düzl em yön boyutl arı,  yüzey t ol eransı  üzeri nde dur ul ur.  Bunl ar  ana hatl arı 

il e aşağı daki t ol erans kademel eri nde ort aya çı kar. 

 Mal zeme 

 For m ver me ( Ür eti m ) 

 Bi rl eştir me ( Mont aj ) 

Mal zemel eri n deği şi k fi ziksel  ve ki myasal  özelli kleri  var dır.  Bunl arı n belirli  mi kt arl ar 

ve met odl arl a karı şı mı ndan bi r  kal ı ba dökül er ek hazır  yapı  el emanl arı  el de edili r. 

Mal zemel eri n karı şı mı nda mi kt ar  t ol er ansı  söz konusudur.  Yapı  el emanı  beli rli  bi r 

f or mu al dı kt an sonr a sonr a ür eti m t ol er ansı,  mont aj  sırası nda i se mont aj  yani  

bi rl eştir me t ol er ansı  geçerli di r.  Bu son t ol erans çeşi di nde fi zi ksel  ol ayl arı n et kil eri ni  

de ekl emek ger eki r.  Bir  bi rl eşi m nokt ası nda,  esas ol ar ak ür eti m ve mont aj  

t ol eransl arı  göz önünde t ut ul ur;  ancak sünme ve ı sı  geril mel eri ni n et kil eri  de 

i ncel enmel i di r.  Ger ek üreti m ger ekse mont aj  t ol eransl arı,  mont ajı n gerçekl eş mesi ne 

ol anak ver ecek ve yerleri ne konmuş hazır  yapı  el emanl arı nı n bi rbi rl erine kuvvet 

akt ar ması na i mkan ver ecek bi çi mde seçil meli di r[34]. ( Şekil 3. 17.) 

Mont aj  t ol er ansl arı  belirlenmesi nde en öneml i  f akt ör  bi rl eşi m nokt al arı ndaki  bi rl eşi m 

uzunl uğu ve bi rl eşi m geni şli ği di r.  Bu değerl er  her  f arklı  yapı  bil eşeni nde mesnet 

uzunl uğuna f arklı  ol ar ak deği şi kli k göst eri r.  Mont aj  t ol eransl arı  ne kadar  düşük 

t ut ul ursa mont aj mali yeti de o kadar yüksel ecekti r[32]. 
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Ür eti m sırası nda ort aya çı kan öl çü sapmal arı,  el emanl arı n boyutl arı i l e yakı n 

ili şkili di r.  Ancak bu i li şki  doğr u or antılı  değil di r.  Belli  bi r  boyut  sı nırı ndan sonr a,  boyut 

sapmal arı  hemen hemen aynı  mi kt ar da kal maktadır.  Bu nedenl e el emanl arı n büyük 

t ut ul ması il e t ol erans sorunu ol dukça azal tıl abilir. 

 

Şekil 3. 12. Ür eti m boyutları sapt anması [ 32]  

Bugünkü şartl ar  al tı nda,  her hangi  bi r  hat anı n kesi n t ol erans değeri,  hat ayı  doğur an 

et kenl er e dayanar ak mat emati ksel  bi r  f or mül  il e hesapl anamaz.  Bu dur umda 
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t ol erans değerl eri,  t ol eransı  belirl enecek boyut l ardan bi r  çok ker el er  öl çü al ı p, 

bunl arı i st ati sti ki yönt eml er e gör e i şl emekl e el de edil ebilir. 

Kesi n t ol erans değeri  sapt anırken;  t asarı mcı  ve ür eti ci  fi r ma yet kili si ni  ort ak bi r 

çl ı şma yapmal arı ol ası güçl ükl eri ve hat al rı bi raz da ol sa önl eyebil mekt edi r[ 32]. 

Pr ef abri ke yapı  ür eti mi  yapan ül kel er de t ol eransl ar  i l e i l gili  kur all ar  bel irl enmi ştir. 

El emanl arı n boyutl arı  bu t ol er ansl ar  hesapl anar ak belirl eni r.  Ör neği n „ ‟  Bri ti sh 

St andar d 3626 „ ‟  da el emanl arı n maksi mum ve mi ni mu m boyutl arı nı n hesapl anma 

yönt emi  Şekil 3. 18.‟ deki gi bi di r[ 11]. 

Ür eti m ve mont aj  t ol eransl arı,  el emanl arı n kendi  ar al arı ndaki  bi rl eşi ml eri nde öneml i  

bi r  r ol  oynar.  Bi r  bağl antı  i çi n ger ekli  mi numu m yer,  maksi mu m boyutt aki  

el emanl arı n,  mont aj  üst  sı nırı na gör e yerl eştiril mesi yl e ort aya çı kan mi ni mu m 

bi rl eşi m ar al ı ğı dır.  Maksi mum yer  i se,  mi ni mum büyükl ükt eki  el emanl arın mont aj  

t ol eransl arı il e bi rli kt e ol uşt ur duğu bağl antı derzi öl çüsüdür.  

 

Şekil  3. 13.  Bri ti sh St andad 3226‟ da el emanl arı n maksi mum ve mi ni mum boyutl arı 

hesapl ama yönt emi  [ 11]  

Bi rl eşi m nokt ası nı n detayl andırıl ma şekli  ve konumuda t ol er ans seçi mi ni  et kil er. 

Ör neği n,  ki ri şi n konsol  çı kı ntıl arı na ot ur an bi r çatı  el emanı n boyut unda ancak 

1. 5c m.li k bi r  t ol eransa i zi n verilirken;  aynı  çatı el emanı nı n,  ki ri şi n üst  başl ı ğı na 

ot ur ması  hali nde t ol er ans bi raz daha büyük t ut ul abilir.  Çatı  pl akl arı nı n geni şli kl eri nde 

ol uşan 1c m.li k f arkl ar, der z bağl antı sı  i çi nde çözüml enebilir;  oysa cephe 

panell eri nde bu t ol erans daha az t ut ul mal ı dır.( 0. 5c m. gi bi ) 
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Tol er ansı n f azl a büyük t ut ul ması,  daha önce öl çü sapmal arı ndan söz edi lirken 

belirtil en sakı ncıl arı  doğur urken,  küçük t ut ul ması  i se ür eti m ve mont aj  mal i yeti ni 

arttırır.  Bu nedenl e t ol erans sı nırl arı nı n ür eti m ve mont aj  ol anakl arı  gözönünde 

bul undar ar ak sapt anması  ve det ayl andır manı n buna gör e yapıl ması, pr oj e ve 

det ayl arı n çi zil mesi  sırasında veril en boyutl arda,  kabul  edil en t ol erans sı nıfı nı n veya 

tol erans öl çüsünün belirtil mesi ger ekli di r[ 1]. 

3. 9. 3. Boyut Hat al arı nı n Birl eşi m Derzl eri ne Etki si  

Pr ef abri ke yapı mda en öneml i  pr obl eml er den bi ri  ol an yapı  bil eşenl eri nin bi r  ar aya 

geti ril mesi nde,  ort aya çıkan bi rl eşi m derzl eri ni n çözüml enmesi nde boyut  hat al arı nı n 

büyük et ki si  var dır.  Der zl eri n kor uyucul uk ve bazı  dur uml ar da t aşı yı cılı k 

f onksi yonl arı nı  yeri ne getir mel eri nde,  panel  boyutl arı nı n hat a t ol eransl arını n büyük 

önemi  var dır.  Tol er ans değerl eri,  paneli n i çduvar.  Dı ş duvar  ve döşeme paneli 

ol ması  dur umunda;  derzl eri n yapıl ması nda ı slak veya kur u bi rl eşi m t ekni ği ni n 

kull anıl ması nda;  derz mal zemesi ni n bet on,  harç dol gu,  macun,  pl asti k profil  ol ması 

veya açı k derz ol arak t asarl anması nda f arklılık göst eri r. 

Tol er ansl ar dan daha büyük hat al arl a ür etil mi ş bi r  paneli n yeri ne uy ma ması 

dur umunda yapı yı  veya yapı  bil eşeni ne zarar  ver mek zor unl u ol ur.  Panel i n 

çevr esi ni n bozul ması,  kırıl ması  paneli n kull anıl ama msı  anl amı na gel i r.  Bu dur um 

genelli kl e nomi nal  boyut tan daha büyük panol arda ol uşur.  No mi nal  boyutt an daha 

küçük panell erde i se ol uşt ur ul an der zi n t ür ünün ve mal zemesi ni n i zi n ver di ği  or anda 

derz dol gu mal zemesi  geni şl etil erek panel e hasar ver meden bi r çözüme gidil ebilir. 

Panel  boyut unun t asarlanan boyutt an büyük veya küçük ol ması  durumundaki  

sakı ncal arı derz t ürü ve mal zemesi  di kkat e al arak i ncel emekt e yar ar var dır. 

 No mi nal  boyutt an küçük panell er 

Taşı yı cılık f onksi yonu bet onl a sağl anan ı sl ak bi rl eşi ml er de derzl er de donatı 

cubukl arı na kaynakl ı  ek çubukl ar  il ave edil erek ve dol gu bet onunu daha geni ş 

döker ek panel  kull anıl abi lir.  Kur u bi rl eşi m der zl erinde i se panel  kenarl arı nı ol uşt ur an 

pr ofill er  ar ası na ek l ama ve pr ofill er  yerl eştiril erek der zl eri  kapat mak ol ası dır,  bu 

dur umda da panel  kull anıl abilir.  Ancak her  i ki  dur umda da ek mal zeme ve i şçili k 

mal i yeti doğmakt adır. 

Ört ül ü derzli  bi rl eşi ml er de paneli n kı sa ol ması  dur umunda der z dol gu mal zemesi ni  

daha f azl a koy mak veya derz pl asti k pr ofili ni deği ştir mek düşünül ebilir.  Dol gu 

mal zemesi ni n el asti sit e modül ü ve çek me dayanı mı nı n derz geni şli k ve deri nli ği ni  
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et kil edi ği,  bu yüzden bu değerl eri  f azl a arttır manı n bi r  çözüm ol mayacağı 

unut ul mamal ı dır[ 24]. 

Açı k derz t ekni ği yl e bi rl eştiril en dı ş cephe panell eri ni n boyutl arı nı n nomi nal  boyutt an 

küçük ol ması  derzl erdeki  kor uyucul uk i şl evi  büyük ül çüde et kil enecekt ir.  Bu t ür 

panell erde t ol eransl arı n daha küçük t ut ul ması  ger eki r;  boyun kı sa ol ması  panel li n 

kull anıl maması nı zor unl u kıl ar[ 33]. 

 No mi nal  boyutt an büyük panell er 

Taşı yı cılık f onksi yonu ol an derzl eri n,  ı sl ak veya kur u t ekni kl erl e bi rl eştiril mel eri 

hali nde,  panell eri n boyutunun ol ması  ger ekenden f azl a ol ması  dur umunda mont aj  

i mkansı zl aşır.  Panel  kenarl arı nı n kırıl ması  veya panell eri  çevr el eyen pr ofill eri n 

sökül mesi  ger eki r,  bu dur uml ar da da panell er genelli kl e kull anıl amaz dur uma 

gelirl er. 

Ört ül ü derz uygul amal arında panel  boyut unun büyük ol ması,  derzl eri n herhangi  bi r 

dol gu mal zemesi yl e veya özel  pl asti k pr ofill eri n yerl eştiril ememesi  pr obl emi ni  ort aya 

çı karır.  Panell er  mont e edil se dahi  yet eri nce yal ıtıl amayan dezl er  f i zi ksel  ve 

ki myasal  dı ş et kil er karşısı nda i şl evl eri ni yeri ne geti remezl er.  

Açı k derzl er de i se panel l eri n uçl arı  kırıl arak montaj  yapıl abilir.  Ancak kırma i şl emi  

panell eri n dur abilit esi ni  ol umsuz yönde et kileyebil eceği  gi bi  bi na cephesi ni n 

est eti ği ni  de bozar.  Buradan yol a çı kar ak açı k der z uygul amal rı nda (+)  yöndeki  

t ol eransı n da, (-) yöndeki  t ol erans gi bi küçük t ut ulması ger ekti ği ort aya çı kar.  

Tüm bu ol ası boyut hat aları ndan çı kan sonuçl arı aşağı daki  şekil de özetl eyebiliri z. 

 Panel  t ür ü,  derz t ekni ği  ve der z mal zemesi  di kkate al ı nmadan,  t üm panel  boy 

hat al arı i çi n aynı t ol erans değeri ni öner mek doğr u değil di r[ 24].  

 Genelli kl e ( +)  yöndeki  hat al ar  paneli n kull anıl mama yüzdesi ni  arttır makt adır. 

Bu yüzden ( +)  yöndeki  hat al ar  t ol eransl arı n daha küçük değerl er  ol arak 

öneril mesi , bu yöndeki  kabul  krit erl eri ni n daha zorl ayı cı ol ması ger eki r[ 33] . 

 Hat al arı n ( +)  yönde büyümesi ,  (-)  yönde büyümesi nden daha f azl a ekonomi k 

pr obl em ve zaman kaybı  getirebilir. 

 No mi nal  boyut undan küçük ol an panell er  ar ası ndaki  derzl erde t eknol oji k ve 

kalit e pr obl eml eri  vardır,  ancak el eman büt ünüyl e r eddedi lmesi  

ger ek mez[ 24]. 
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Tabl o 3. 4. Bet on esasl ı cephe panell eri nde çeşi tli t ol eransl ar [ 35]  
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4. DI ġ CEPHELERĠ ETKĠ LEYEN FAKTÖRLER VE YAPI FĠ ZĠ ĞĠ  

Yapıl arı  ve yapı  bil eşenl eri ni  ol uşt uran el emanl ar  ger ek gel eneksel  si st eml erl e 

ger ekse de pr ef abri k si st eml erl e yapıl sı n çeşi tli  dı ş et kil er  al tı ndadırlar.  Doğal  

f akt örl er, yapı sal  ve mekani k f akt örl er  et ki si nde bi çi m ve boy deği şi klil eri ne uğr arl ar. 

Bu et kil er  karşı sı nda yapı  el emanl arı nda bi r t akı m bozul mal ar,  çatl aml ar  ve 

kırıl mal ar  ol uş makt adır.  Bu sor unl ar  yapını n büt ününde de pr obl eml er 

yar at makt adır.  Büt ün bu sakı ncal ar a engel  ol mak veya mi ni muma i ndi r mek i çi n,  t üm 

bu et menl er  göz önüne al ı nı p et kil eri  i ncel ener ek uygun t aşı yı cı  si st em,  mal zeme ve 

bi rl eşi m ti pl eri seçil meli di r. 

Yapıl ar,  çeşi tli  fi zi ksel  ol ayl arı n et ki si nde kal ırl ar. Pr oj e evr esi nde ve uygul amada bu 

et kil eri  ekonomi k ve yapısal  açı dan göz önünde bul undur mak ve ger ekli önl eml eri 

al mak,  yapı nı n sağl ı klı  bi r  kull anı ma sahi p ol masında öneml i  r ol  oynar.  Yapı  fi zi ksel  

ol ayl ar  hakkı nda yet ersi z bi l gi  ve t ecr übesi zli kl er,  maddi  açı dan büyük zararl ara yol  

açabilir ve bu zar arl arı n sonr adan gi deril mesi  çok masr af ve zorl uk geti rir[36].  

4. 1. Dı Ģ Cephel eri Et kileyen Fakt örl er 

Yapı  kabuğu,  i ç mekanı  dı ş mekandan ayıran,  i ç ort amda ger ekli  konf or  koşull arı nı 

sağl amak üzer e yapı  bünyesi ni  ı sı,  su,  nem,  t ermal  geril mel er  ve r adyasyon gi bi  dı ş 

ort am koşull arı nı n zararlı  et kil eri nden kor uyan,  düşey yada eğrisel  yapı 

bil eşenl eri nden ol uşur. 

Yapı  dı ş kabuğunda meydana gel ecek hasarl ar,  kusurl ar  nedeni yl e ol uşabi l ecek 

bozul mal ar,  yapı dan yar arl anmayı  azal t arak,  yapı yı  kull anıl amayacak dur uma 

geti rebilir.  Ancak hangi  koşull arı n hasar a neden ol duğu bi li ni rse,  önceden önl em 

al ı nması  mü mkün ol abilir.  Bu nokt ada yapı  dı ş kabuğuna et ki  eden et menl eri n 

sapt anması ger ekli di r. 

Et menl er,  yapı nı n kull anım a macı na uygul uğunu veya kull anı cı nı n eyl eml eri ni  konf or 

i çi nde sür dür ebil mesi  i çi n ger eksi ndi ği  yapma çevr eyi  hangi  koşull ar  çevr esi nde 

ol uşt ur abil eceği ni  t anı ml arl ar.  Yapı nı n dı ş kabuğuna et ki  eden et menl eri aşağı daki  

gi bi  sıral amak mü mkündür[ 11]. 
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1)  Yağı ş et ki si, 

2)  Ne m et ki si, 

3)  Isı et ki si, 

4)  Güneş ı şı nl arı nı n et ki si, 

5)  Don et ki si, 

6)  Rüzgar,  

7)  Hava ki rlili ği, gazl ar, 

8)  Kor ozyon,  

9)  Ses et ki si, 

10)  Depr em Et ki si, 

4. 1. 1. Yağı Ģ Et ki si  

At mosf er deki  yağı ş ol ayları  yağmur,  kar,  dol u,  si s,  pus,  çi ğ ol ar ak f arklı  konuml ar da 

et kili ol ur. Her bi ri ni n bi na kabuğuna fi zi ksel ve mekani k et kil eri deği şi kti r[ 37]. 

Koşull ara bağl ı  ol ar ak,  su bul unduğu katı,  sı vı, gaz hall eri nde hem yapı cı  hemde 

yı kı cı  ol abilir.  Yapı  el emanl arı  i çi n suyun,  mal zeme ve yapı  ür eti mi ndeki ,  yapı  i ç 

servi sl eri ndeki  yapı cı  etki si  ol dukça f azl adır.  Ancak mal zemel eri n suya dayanı m 

özelli kl eri  kull anı m ve uygul ama kar arl arı nı n i yi  et üd edil medi ği  dur uml arda suyun 

yı pr atı cı hatt a yı kı cı et ki si ort aya çı kar.  

Bel i rli  bi r  sür e di rekt  ol ar ak suyun et ki si nde kal an yapı  el emanl arı nda gör ül ecek 

hasar  ve pr obl eml eri n engell enmesi  i çi n mal zeme ve yapı  fi zi ği ne et ki si  bili nmeli di r. 

Yapıl arı n kabuğunun dı ş ort am har eketl eri nden yoğunl ukl a et kil enen dı ş bil eşeni  dı ş 

duvarl ar  üzeri ndeki  en öneml i  su et ki si  yağmurdur.  Yağmur un cephel er e ver di ği 

hasar yağmur un daml a büyükl üğü, dağılı mı, daml a hı zı ve yağı ş şi ddeti di r. 

Yağmur  daml al arı  eği ml i  veya di k,  ı sl anabi lir  yüzeye çar ptı ğı nda öncel i kl e 

mal zemel eri n ve duvar  kompozi syonl arı nı n i zi n ver di ği  her  nokt adan duvar 

gövdesi ne nüf uz eder.  Yüzeye gel en yağmur un bir  kı smı nı n emi l mesi nden başka bi r 

kı s mı  da sı çr ama ve akma gi bi  fi zi ksel  ol ayl arın et ki si nde kal ır.  Yüzey gözenekli 

değil  i se emi l me ol ayı  söz konusu değil di r.  Yüzey gözenekli  i se düşen daml al arı n bi r 

kı s mı yüzey t arafı ndan emi li r, bi r kı smı sı çrar veya akar.  
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Yağmur  suyunun penetrasyonu mal zeme ne ol ursa ol sun yüzeydeki  der z,  mal zeme 

bi rl eşi ml eri,  ol uşabil ecek çatl ak ve boşl ukl ar dan,  yüzey mal zemesi  gözenekl i  i se 

gözenek ve kıl cal  boşl ukl ar dan,  bi r  t akı m mekani k har eketl er  il e gerçekl eşi r.  Bu 

har eketl eri n devamı nda i se mal zeme i çi nde geli şen fi zi ksel  ve ki myasal  ol ayl ar 

hasar ol uşumunu başl atır[ 24]. 

4. 1. 1. 1. Rüzgarl a Ġtil en Yağmur  

Suyun duvar  bünyesi ne gi r mesi ndeki  en et kili  mekani k ol uşum r üzgar et ki si di r, 

Yer çeki mi  et ki si nden başka r üzgarı n da et kisi yl e yat ay yönde hı z bi l eşeni  

kazandırıl mı ş ve rüzgarla bi rli kt e et ki yen yağı ştır. 

Bi na cephel eri ne et ki  eden yağı ş mi kt arı nı n belirl enmesi  i çi n yapıl an ar aştır mal ar a 

gör e,  duvar  üzeri ne gel en su mi kt arı nı n zemi nde t opl anan su mi kt arı  ve yağmur 

esnası ndaki  rüzgar hı zı ile doğr u or antılı ol duğu gör ül müşt ür[ 27]. 

Rüzgarı n yağmur  sırası ndaki  en öneml i  et ki si  daml al rı n yönünü deği ştir mesi di r.  Dı ş 

duvarl ar  i çi n su daml al arı nı n sapması,  di k gelirken et kil enmeyecek düşey yüzeyl eri n 

çar pma şi ddeti yl e et kil enmesi  şekli ndedi r.  Rüzgar,  yağmur a yat ay hı z bil eşeni  

kazandırar ak yapı  yüzeyl eri ne çar pan yağmur  suyu sahi p ol duğu ki net i k enerji  il e 

çeşitli  deli kl erden ve çatl akl ardan i çeri  gi rer ek hem duvarı n ı sl anması na he m de 

çatl akl arı n büyümesi ne neden ol ur. Yağmur  mi ktarı  ne ol ursa ol sun yat ay yüzeyl er 

düşey yüzeyl er den daha çok et kil eni r. 

Rüzgarı n hı zı,  kesi n yönü,  bi nanı n geometri si  ve bunun bi na etrafı ndaki  r üzgar 

har eketl eri ne et ki si,  arazi ni n t opogr afi k özellikl eri,  mekanl arı n güneşl enme ve 

göl gel enme sür el eri,  i klimsel  konf or  şartl arı  yağmur -rüzgar  i li şki si ni n yapıu bazı ndaki  

krit erl eri di r[ 24]. 

4. 1. 1. 2. Kapil arite Et ki si  

Suyun her hangi  bi r  şekil de el eman bünyesi ne gi r mesi nden sonr aki  har eketi  2 

şekil de ol ur.  Da ml anı n hızı  il e ve yerçeki mi  il e aşağı ya veya suyun yüzey gerili mi  

nedeni yl e ol uşan kapil er kuvvetl er et ki si il e yukarıya şekli nde ol ur. 

Kapil arit e;  suyun veya buharı n özelli kl e gözenekli  mal zemel eri n bünye özelli kl eri 

ger ği,  bul undukl arı  kıl cal  boşl ukl ar daki  har eket  kabili yeti  mal zemel eri n özel li kl e nem 

mi kt arı ve sür esi kapil er gücü belirl er. 
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Kapil arit e il e geçen buhar  çokl uğu,  ort am havası nı n bağıl  neml ili ği n çok yüksek 

ol madı ğı  ve bil eşen i çersi nde her hangi  bi r  buhar  kaynağı nı n bul unmadı ğı  koşull ar da, 

su buharı  il e geçen mi ktar a or anl a çok az düzeyde kal makt adır.  Dol ayı sı i l e kabuk 

bil eşeni nden geçen nem çokl ul uğunun hesapl anması nda,  kıl callık i l e ol abil ecek 

buhar geçi şi i hmal  edilir. 

Kapil arit e,  yüzeyden emi l en suyun mal zeme bünyesi nde i l erl eme yoll arı ndan bi ri di r. 

Bi r  mal zemeni n kapil er gücü,  mal zeme yapı sına,  özelli kl e boşl uk büyükl üğü ve 

yerl eşi mi  ve emi l en su mikt arı il e il gili di r[ 24].  

 Q / A = √K.t                                                  Q = Kıl cal ol arak emi l en su ( c m3)  

                                                                       A = Su il e t emas al anı ( cm2 )  

                                                                       K = Kıl callık kat sayı sı ( cm2 / san. ) 

                                                                        t = Temas sür esi ( san. ) 

4. 1. 1. 3. Mal zemel er deki  Çözünebilir Tuzl arı n Reaksi yonu 

Rüzgar  et ki si yl e duvar bünyesi ne gi ren ve kapil arit e i l e yayıl an yağmur  suyu, 

duvar daki  yapay veya doğal  mal zemel er deki  deği şi k mi kt arl arda t uzl arı da çöz meye 

başl ar.  Çözünen t uzl ar yüzeyde er ozyon yar atarak hem yüzey kor uyucul uğunu 

yokeder hem de gör ünüş bozukl ukl arı ol ur. 

Bi r duvar el emanı bünyesi nde bul unan çözünebilir t uzl arı n çeşitli kaynakl arı var dır. 

1.  Mal zeme bünyesi nde bulunan t uzl ar 

 Ki lli t uğl al ar, 

 Kal si yum sili kat ve bet ontuğl a veya bl okl ar, 

 Doğal  t aşl ar, 

 Agr egal ar, 

 Çi ment o bazlı bağl ayı cılar,  

2.  Mal zeme dekompozi syonu il e ol uşan t uzl ar 

 Kar bondi oksit ( CO2 ), 

 Sül f ürdi oksit ( SO2 ), 
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3.  Dı ş kaynakl ar 

 Der z dol gu mal zemel eri, 

 Kat kı mal zemel eri, 

 Dekompoze mal zemel er, 

 Topr ak,  

 At mosf er, 

 Kul l anı cı i hti yaçl arı, 

 Temi zl eme ve onarı m servi sl eri, 

Dı ş duvar  mal zemel eri  i çi nde bul unan ve hasar  meydana geti ri ci  suda eri yi ci  t uzl ar 

ki myasal  anali ze t ut ul ar ak çoğunl ukl a karşıl aşıl an t ürl er  Ca SO4,  Mg SO4,  K SO4 ve 

Na2 SO4, KNO3 veya NaNo3, Caco3, f erro sülf at ve vanadyumdur.  

Tuzl arı n i çi nde çözündüğü su ort amı n buharl aşma sür eci nde,  t uz i yonl arı  kur uma 

yönüne doğr u mal zemeni n i ç veya dı ş yüzeyi nde veya yüzeyi ne yakı n yer de 

çözünebilir  bi r  t uz t abakası  ol uşt ur ur.  Kı sa sür eli yağmurl arda hücr e gözenekl eri ni n 

büyük çapl ı  ol anl arı  nemi n i ç kı sı ml ar a t aşı nmasını  sağl ar,  daha yavaş gerçekl eşen 

kur uma ol ayı  daha i nce ol an kıl cal  gözenekl er  yol uyl a yapıl makt adır.  Bu t ür  bi r  t ek 

yönl ü t r afi k yol uyl a t uzun dı şarı  t aşı nması  sağl anmakt adır.  Kur uma sonunda i çeri de 

ve dı şarı da lifl er hali nde ince t üy benzeri artı kl ar ol uşur. Bu ol aya çi çekl enme deni r.  

Çi çekl enme ol ayı,  çözünebil en t uzl arı n davr anı ş ve et kil eri ni n bi r  sonucudur.  He m i ç 

hem de dı ş yüzeyl er de gör ül ebilir.  Uzun sür el i  kal an çi çekl enmel er  mevsi msel  

deği ş mel er  il e ol ur.  Mevsi msel  i kli m har eketleri  il e yaz ve i l kbaharda ol uşup, 

sonbahar da kaybol url ar. Yüzeyde ol uşan çi çeklenmel er  pek zar arlı  ol ma ması na 

karşı n yüzeyi n hemen al tı nda ol an t ür  t ehli keli  boyutl arda hasar  ol uşumuna neden 

ol makt adır[ 24]. 

4. 1. 2. Ne m Et ki si  

Et r afı mı zı  çevr el eyen havanı n i çi nde az da ol sa dai ma buhar  hali nde su bul unduğu 

doğal  bi r  gerçekti r.  Havanı n i çi nde bul unan su mi kt arı na nem deni r.  Ne m ort amda 3 

hal de bul unur.  Sı cakl ı k ve buhar  bası nca deği şi kli kl eri  il e ol uşan f az deği şi ml eri 

nemi n har eket yet eneği ni et kil er. 
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Yapıl arı n büt ününde karşıl aşıl an nem kaynakl arı 3 gr upt a t opl anabilir. 

a)  Yapı mal zemel eri nden kaynakl anan nem  

b)  İç çevr e koşull arı 

 Kul l anı cı f aali yetl eri, 

 Yanma,  

 Bi t kil er, 

 Isl ak yüzeyl er, 

 Açı k su al anl arı, 

 Yağmur sı zı ntıl arı, 

c) Dı ş çevr e koşull arı 

 Yağmur nüf uz eden duvar ve çatıl ar, 

 Isl ak zemi nl er, 

 Ne ml i t emell er, 

 Ne ml i hava,  

 Topr ak,  

Ne m mi kt arı,  i çi nde bul unduğu havanı n sı cakl ı k deği şi ml eri  nedeni yl e sabi t 

t ut utl amaz.  Bu deği şi ml er  konf or  düzeyi ni  et kil er.  Hava sı caklı ğı  arttıkça nem mi kt arı 

arttı ğı gi bi sı caklı k azal dığı nda i se nem mi kt arı düşer.  

Havadaki  gerçek nem mi kt arı  il e havanı n t aşı yabil eceği  maksi mum mi kt ar 

ar ası ndaki  or an bağıl  nemi  göst erir.  Bağıl  nem %100 ol duğunda hava doy muş 

demekti r.  Doy muş havadaki  buhar  bası ncına da doy muş buhar  bası ncı 

denil mekt edi r.  Su buharı,  buhar  bası ncı nı n düşmesi nden sonr a ol uşur.  Yönü sı nır 

dur uml ar da ı sı akı mı nı n ters yönünde ol abilir[ 24]. 

4. 1. 2. 1. Dif üzyon 

Hava i çi ndeki  gazl ar  deği şi k koşull ardaki  buhar  bası ncı  f arkı,  gazı n bası ncı n yüksek 

ol duğu ort amdan düşük ol an ort ama doğr u geçi şine neden ol ur. Fi zi ksel  bi r  deği şi kli k 
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ol uşt ur madı kl arı  sür ece geçi ril en akı m ol uşumuna di f üzyon deni r.  Yapı  kabuğunu 

ol uşt ur an mal zemel er,  far kl ı  di f üzyon kat sayıl arı nedeni yl e di f üzyon ol ayı na kar şı 

bi rbil eri nden f arklı  di rençl er  ort aya koyarl ar.  Kat manl arı n di f üzyon dirençl eri ne 

bakar ak buhar  akı ml arı  yönünde art ar ak sıral anması,  buhar  akı mı nı n kabuk 

i çersi nde uzun bi r sür e kal ması veya yavaşl atıl ması anl amı na gelir. 

Di f üzyon di renci  yüksek mal zemel eri n ol duğu yerde buhar  akı şı  yavaşl ar  ya da bu 

böl gede yı ğılırsa,  bu su buharı  çokl uğu o andaki  hava sı cakl ı ğı ndaki  ani  düş me 

düzeyi  i çi n doy muşl uk değeri ni  aş ması  i l e başl amakt a ve geli şmektedi r.  Yani  

havanı n mutl ak nem deği ş meden soğuması  durumunda bağıl  nem art ar.  Soğu ma 

sür erken bi r nokt ada bağıl nem %100’ e ul aşır. Bu nokt a çi ğ nokt ası dır[ 24].  

4. 1. 2. 2. YoğuĢ ma  

Hava ve yüzey sı cakl ı ğını n düş mesi  dol ayı sı yl a mal zeme yüzeyi ni n soğuması  ve 

havadaki  nem or anı nı n art ması  sonucu doy muş havanı n i çi nde bul unan buharı n bi r 

kı s mı  yoğunl aşar ak su hali ne dönüşür.  Bu ol aya yoğuş ma veya kondansasyon 

deni r. Yoğuş mayı et kil eyen f akt örl eri aşağı daki gibi  sıral amak mü mkündür . 

 Ne m ort amı,  

 Ne m har eketl eri, 

 Ne m absor bsi yonu,  

 Isıt ma,  

 Isı i zol asyonu,  

 Haval andır ma,  

 Dı ş et kil er, 

 Yönl enme – Or yant asyon,  

 Bi na,  

 Kul l anı cı, 

Özelli kl e ı sı  yal ıtı m mal zemel eri.  I sı  t ut ucu özel li kl eri ni  gözenekli  bi r  yapı ya sahi p 

ol anl arı  dol ayı sı yl a gözenekl eri nden hava i l e kazanırl ar.  Bu gözenekl er  yoğuş ma 

ol ayı  sonucu su i l e dol ar.  Sudan ı sı  geçi şi ni n,  havadan ol ana or anl a 25 kat  daha 

fazl a ol duğu düşünül ürse,  ı sl anan kesi ti n ı sı  geçi rgenli k kat sayı sı  art acağı ndan ı sı 
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t ut ucul uğu büyük or anda azal acaktır.  Bu da yet reli  ı sı sal  konf or un sağl anması  i çi n 

daha f azl a ı sı enerji si t üketi mi ne neden ol acaktır. 

Duvar  kesi ti  ı sl anmadan et kil enmeyecek mal zemel er den ol uşsa bil e en sı cak 

dönemde yoğuşan suyun buharl aş mak i st emesi  sonucu ol uşan kuvvetl er,  kesitt eki 

di f üzyon di renci  yüksek kat manl arı  zorl ayar ak hasarl ara neden ol ur.  Yoğuşar ak 

kesitt e kal an su çokl uğu,  kesiti n yapı sı na,  kesi tteki  mal zemel eri n,  yoğuşan suyun 

bünyesi ndeki  kı myasal  maddel er den et kil enmesi ne bağl ı  ol ar ak mal zemeyi  et kil er. 

Yoğuş ma ri ski ni  azal t maya yöneli k en i yi  önl eml er;  bağıl  neml ili ği n %70’ i n al tı nda 

tut ul ması nı  sağl amak,  nem ort amı  i l e hava veya yüzey sı caklı kl ar  ıar ası ndaki  

dengeyi  sağl amak ol abilir. 

Sı caklı k çi ğ nokt ası nı n altı nda ol duğu sür ece,  yoğuş ma hem duvarı n kesi ti nde he m 

de bünyesi nde ol abilir. Mal zeme kesi ti nde ol uşan yoğuş ma kesi ti n sı cakl ı ğı nı n 

i çi nden geçen su buharı mi kt arı na gör e çok düşük ol ması  il e ol ur.  Açı ğa çı kan su 

belirli  bi r  zaman ar alığı nda buharl aş mı yor  ve belli  sı nır  değerl eri aşılıyorsa, 

mal zemel eri n hasar görmesi ne ve ömr ünün kı salması na neden ol ur. 

Duvar kesiti ndeki yoğuşmayı önl emek i çi n;  

 Duvar  el emanı nı n sı cak yüzüne ı sı  yal ıtı m mal zemesi  veya har eket si z hava 

tabakası  koy makt an kaçınmak ya da hava t abakası nı n devi ni mi ni  sağl ayacak 

önl eml er al mak,  

 Yapı öğesi ni n soğuk t arafı na buhar kesi ci öğel er yerl eştir mekt en kaçı nmak,  

 İç havanı n bağıl  nemi ni  azal t mak,  daha f azl a hava,  haval andır ma veya 

deneti mli hava kull anmak,  

 İç ve dı ş sı caklı k f arkl arı nı n çok ol ma msı na di kkat  et mek,  dı ş sı cakl ığı n 

düşük ol duğu yerl ere, i ç sı caklı ğı da belli oranl ar da düşük t ut mak,  

 Yapı  mal zemel eri ni n soğuk t ar afı na uygul anmı ş kapl amal arı n ar kası nda 

uygun boşl ukl ar  bırakarak,  Bur ada hava devi ni mi  sağl amak ve böyl ece 

soğuk yüze gel ecek su buharı nı dı şarı at mak,  

 Sı cak yüzey t ar afı nda buhar  kesi ci  kull anmak ve böyl ece sı cak yüzdeki  

buhar dif üzyonunu azal tmak,  

 Buhar dengel eyi cil er kullanmak şekli nde ol abilir. 
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Yoğuş ma,  mal zeme kesi ti nde ol abil eceği  gi bi  mal zem yüzeyi nde de t erl eme i l e 

gör ül ebilir.  Terl eme ort am i ç ı sı sı na ve bağıl  neme bağl ı dır.  Eğer  ort am i ç yüzeyi ni n 

ısı sı  çi ğ nokt ası  sı caklı ğını n al tı na düşt üğü dur uml ar da ger çekl eşi r.  Mal zemeni n ı sı 

t ut cul uk değeri ni n artırıl ması  veya makzemede yüzeysel  ı sı  der ecesi ni n 

yüksel til mesi  bu soğuma der ecesi ni azalt acaktır. 

Dı ş duvar mal zemesi ni n yüzeyi ndeki yoğuş mayı önl emek i çi nse;  

 Yapı mal zemel eri ni n ı sı sal  di rençl eri ni arttır mak,  

 Isı  yal ıtı m mal zemesl  ekl eyer ek yüzey sı cakl ı ğı nı  çi ğ nokt ası  üzerine 

çı kart mak,  

 İç havanı n bağıl nemi ni azal t mak i çi n hac mi  ı sıt mak,  

 Buğul anma ol an yüzeyi haval andır mak,  

 Buğul anma ya da t erl eme ol an yüzeyi  ı sıt mak,  

 Devaml ı  nem artı şı  göster en banyo,  mutf ak ya da i nsanl arı n t opl u bul unduğu 

yerl erde,  yüzeyl er de yoğuşan suyun daml aması nı  engel l emek,  i ç nem 

azal dı ğı nda da nemi  verebil en,  nem e mi ci  t abakal arl a yüzeyi  kapl amak gi bi  

yönt eml er denenmel i di r. 

Yoğuş ma ri ski ni  azal t mak i çi n al ı nacak önl eml erden bi ri  duvar  kesi ti nde ı s yal ıtı m 

mal zemesi  kull anmak ol abilir.  Ancak yal ıtı mın duvar  kesi ti ndeki  yeri ni  doğr u 

belirl emek ger eki r.  Buhar a dayanı klı  ı sı  yal ıtı m mal zemel eri  yerşne mal zemel eri n 

di f üzyon davr anı şl arı na yar dı mcı  ol an buhar  t utucu veya buhar  kesi ci  mal zemel er 

kull anıl abilir. 

Buhar  kesi ci  mal zemel er  i ç yüzeyden dı ş yüzeye doğr u kaydırıl dı kça,  yoğuş ma 

t ehli kesi  art ar.  Sebebi ,  i çt en dı şa doğr u gerçekl eşen buhar  akı mı,  duvarı n ner esi nde 

ol ursa ol sun özelli kl e soğuk kı ş şartl arı nda,  daha yüksek bi r  di f üzyon di renci  i l e 

karşıl aşır  ve o böl gede düşen sı caklı k il e doyma dur umuna ul aşır.  Buhar  kesi ci  

yeri ne buhar  t ut ucu mal zemel er  kull anıl abilir.  Dı ş t ar aft a kull anıl an i ki  t ür  mal zeme 

de i ç yüze yakı n bi r böl gede mal zeme t akvi yesi yle denkl eştiril meli di r[ 24].  

4. 1. 3. I sı etki si  

Yapı  kabuğunun sı nırladı ğı  haci m i çi nde,  yapay bi r  ı sı  kaynağı  ol ma ması 

dur umunda kabuk el emanl arı ndan,  ı sı sal  konf oru en f azl a et kil eyen,  dı ş çevr e 

et kil eri ne bağl ı ol arak deği şen ı sı çokl uğudur[ 24]. 
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Her  yapı nı n dı ş duvarl arı nı n sür ekli  et ki si  al tı nda bul unduğu peri yodi k ı sı nma ve 

soğuma ol ayl arı nı n deği şi mi ,  veri mli  ı sı  yal ıtı m t abakal arı yl a ancak sınırl anabi lir 

f akat  hi çbi r  zaman engel l enemez.  Bu deği şi m,  çeşi tli  konstrüksi yonl ar da belli  et kil er 

bırakır  ve haci ml eri ni,  şekill eri ni,  har eket  et mel erini  ve har eket si z konstrüksi yonl ar da 

gerili ml eri ni  belirl er.  Sı cakl ı k et kil eri  özelli kl e sı cakl ı k deği şi mi  i zotrop ve ani zotrop 

f or m eği şi kli kl erne,  böyl ece her  t ürl ü yapı  el emanını n yapı sı nda bozul mal ar a neden 

ol dukl arı ndan yı pr anma ol ayl arı nı n en beli rl eyi ci  nedenl eri nden sayılırl ar.  Pr ati kt e de 

çoğunl ukl a karşıl aşıl dı ğı  gi bi ,  nem ve ı sı  et kil eri nin i ki si  bi rden gör ül ürse daha f azl a 

bi r et ki ye uğr ar ve daha çabuk yı pr anı p bozul ur[ 36].  

Kabuk ol uşumunda öneml i  bi r  yeri  ol an yal ıtı m kat manl arı  da,  yüksek t er mal  

perf or mans özelli kl eri  ile kabuğun ı sı  et ki si ne kar şı n yar dı mcı  ol ur. Sı cakl ı k 

deği şi ml eri  ve ı sı  har eketl eri  il e ol uşabil ecek hasarl ara karşı  ı sı  yal ıtı m çözüml eri, 

uygul ama evr esi nde doğr u ve yet erli  yapıl dı ğı  zaman amacı na ul aşır.  Uygul ama 

bi tti kt en sonr a kull anı m evr esi nde çözümü,  ı sı yal ıtı m t akvi yesi  ol an bi r  hasar 

uygul ama evr esi nde de öneml i  ol an kull anı m yeri,  mal zeme özelli ği,  uygul ama 

koşull arı krit erl eri önem kazanır. 

Ort aml ar  ar ası  sı caklı k far kl arı  il e ı sı,  bi r  enerji  ol arak sı cak ci si mden soğuk ci si me 

doğr u geçi ş yapar. Ort am koşull arı na bağl ı ol arak ı sı transf eri i ki yoll a ol ur. 

1)  Hava sı zı ntı sı, 

2)  Isı transf eri, 

Hava sı zı ntı sı  açı klı kl ardan veya çatl akl ardan hava sı zı ntı sı  il e ol ur.  Bu yolla gi ren ı sı 

mi kt arı  kadar  çı kan ı sı  mi kt arı  var dır.  Çatl ak ol uşumunu önl eyi ci  kabuk i l e bu yol l arl a 

ol uşan ı sı geçi şi mi ni mi ze edil ebilir. 

Isı  transf eri  mal zemel erin bul unduğu ort aml ar a gör e kondüksi yon,  konveksi yon ve 

radyasyon ol mak üzer e 3 f arklı şekil de gör ül ür. 

Kondüksi yon;  bi r  mal zemeni n kendi  yapı sı  i çi nde veya bağl antılı  bul unduğu f arklı 

ısı daki  bi r  mal zeme i l e mol ekül er  yapı daki  ki neti k enerji  il eti mi di r.  Özelli kl e katı 

ci si ml er de veya har eket et meyen sı vı ve gaz akı şkanl arı nda gör ül ür.  

Konveksi yon;  Mol eküll eri  ser best çe har eket  eden sı vı  veya gaz gi bi  mol ekül  

ağırlıkl arı  düşük akı şkanl ar da,  hava si rkül asyonu i l e sı cak mol eküll eri n soğuk 

mol eküll erl e yer  deği ştirmel eri  sonucu ol uşan ı sı  transf eri di r.  Hava si rkül asyonu, 

havanı n sı cakl ı ğı ndaki  artış nedeni yl e hvanı n yoğunl uğunda ol uşan düşme et ki si  il e 

ol ur. 
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Radyasyon;  ı sı  enerji sini n ı şı nı m yol uyl a her hangi  bi r  ar a t aşı yı cı ya ger eksi ni m 

göst er meden,  el ektromanyeti k dal gal ar  şekli nde ol uşan ve mal zemeye geçi ş 

sağl ayan ı sı sal  il eti m şekli di r.  Radyasyon i l e ol uşan ı sı  transf eri  emi ci  yüzeyi n 

sı caklı ğı yüksel di kçe art ar. 

Bi r  mal zemeden ı sı  geçi şi,  kull anıl an mal zemeni n ı sı  geçi rgenli k kat sayı sı na, 

mal zemeni n kalı nlı ğı na, iç ve dı ş hava sı caklı kl arına bağl ı dır. 

                                         k = ı sı geçi şi ( kcal/ mh C ) 

  k =   λ \ d                         λ = ı sı geçi rgenli k kat sayı sı  

                                d = mal zeme kal ı nlı ğı 

Yapıl ar  devaml ı  şekil de sıcaklı k deği şi mi  il e karşılaştı kl arı ndan özelli kl e dı ş cephe ve 

yüzeyde ı sı sal  genl eşmeye karşı  önl eml er  alınmal ı dır.  Her  mal zemeni n ort am 

sı caklı ğı nı n deği şmesi  il e boyunda genl eş me veya büzül me et ki si  il e bi r  uzama veya 

kı sal ma ol acağı ndan,  sözkonusu i ç geril mel eri n tasarı m ve uygul ama aşamal arı nda 

di kkat e alı nar ak boyutl andırıl ması yapıl mal ı dır. 

Isı sal  genl eş me ;  mal zemede meydana gel en i ç geril mel er,  sı caklı k deği şi m hı zı  ve 

mal zemel eri n ı sı  il et kenli k değerl eri  il e i l gili dri.  I sı sal  il et kenli k değerl eri  f arklı 

mal zemel eri n i li şkil eri düşünül meden yanyana kull anıl ması,  ek yerl eri nden 

ayrıl mal ar a,  ek yerl eri ni  kapat an sı va ve boyal ar da çatl amal ar a ve dökül mel er e 

neden ol ur. 

Mal zemeni n genl eş mesi ni n hasar  ol uşt ur ma ması  i çi n uygun bi r  noktada der z 

yapıl arak ve uygun bi r el asti k mal zeme i l e dol dur ul mal ı dır.  Yapı  mal zemesi ni n 

davr anı şl arı  nedeni yl e dı ş duvar  yüzeyi nde uygul anan genl eş me derzl eri  bi rl eştiri ci 

ni t eli kt edi r.  Yapı  kabuğu i çi n geti ril en somut,  ni celi ksel  krit erl er  derzl er  i çi n de 

di kkat e al ı nmal ı dır.  Dı ş duvarl ara uygun geni şl i kt e yapıl an derzl eri n el asti k,  yarı 

el asti k veya pl asti k mal zeml erl e dol dur ul duğu sür ece yüzeyde genl eşme veya 

büzül me et ki si il e ol uşabi l ecek def or masyon mi nimu ma i ndi ril ebilir[ 24].  

4. 1. 4. GüneĢ I Ģı nl arı nı n Et ki si  

Yapı  kabuğu dı ş yüzeyi ni n r enk ve dokusuna bağl ı  ol ar ak,  gün boyunca uzun sür e 

güneşl enme sür esi ne sahi p ol an donuk,  si yah ya da koyu r enk yüzeyl er,  güneşt en 

gel en ı şı nı m et ki si yl e ısı nar ak,  kull anıl an gereçl eri n özelli kl eri ne bağl ı  ol ar ak, 

genelli kl e i l eti m yol u i l e yapı  kabuğunun i ç yüzeyi ne or adan da t aşı nı m ve ı şı nı m 

yol u il e ort am i çi ne t aşı nır. 
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Yapı  kabuğunun r engi nin açı k ya da koyu r enkten ol ması nı n yanı sıra.  Mat  ya da 

parl ak ol ması  ve yüzeyi ni n gi ri ntili  çı kı ntılı  ol ması, güneş ı şı nı ml arı nı n et kisi ni  azal tır 

ya da arttırır. 

Gör ünen ı şı ğı n yanı sıra güneşt en gel en ı şı nl ar i çi nde ı sıtıcı  ve r enk deği ştiri ci 

ışı nl arda var dır.  Bu ı şınl ar  enfrar uj  ve ul travi yol e ı şı nl ar dır.  Bu ı şı nl arı n et kil eri 

f arklı dır.  Enfrar uj  ı şı nl ar yüzeye gel di kl eri nde yüzeyi n sı cakl ı ğı nı  arttırır.  El eman 

rengi ,  yüzey dokusu ve yönüne bağl ı  ol ar ak yüzey sı aklı ğı  ort amda 5-10C gi bi  

f arklılık göst eri r.  Ul travi yol e ı şı nl ar  kı sa dal ga boyl udur.  Mal zem bünyesi  i çi ne gi rer 

ve sı cakl ı kl arı  enerji  il e mol ekül er  bağl arı  koparıp sent eti k mal zemede bozul mal ar a 

yol  açar.  Ul travi yol e ı şınl arı nı n en et kili  ol dukl arı  yüzeyl er  or gani k mal zemel er di r. 

Mal zemel er  UV ı şı nl arı al tı nda r enkl eri ni n yi tirirl er.  Özelli kl e yüzey renkl eri ni n 

sol ması veya ak ması görünüş bozukul ukl arı na neden ol ur[ 24]. 

4. 1. 5. Don Et ki si 

Suyun gözenekli  mal zeme bünyesi ne gi rdi kt en sonr aki  ol umsuz et kil eri nden en 

öneml il eri nden bi ri  de don et ki si di r.  Donma et kisi  mal zemeni n nem kapasi t esi  ve 

ort amı n sı caklı k har eketleri  il e il gili dir.  Sı cakl ı k azal ı p 0 C ni n al tı na düşt üğü zaman 

mal zeme boşl ukl arı  i çeri si ne emi l mi ş bul unan su donar ak buz hali ne geçer.  Bu 

geçi şt e bi r  haci m artı şı  var dır.  Eğer  mal zeme boşl ukl arı nı n doy ma der ecesi  %80’ ni n 

üst ünde,  çapl arı  küçük ve boyl arı  uzun i se.  Bu dur umda mal zeme,  i çindeki  buz 

bası nçl arı  ve hi dr ost ati k bası nç al tı nda donar ak çatl ama,  par çal anma ve 

dökül mel er e uğr ar. 

Pr ati kt e mal zemel eri n donmaya karşı di rençl eri 3 f akt örl eri il e il gili di r. 

 Mal zemeni n dayanı m, emme ve doy ma kat sayıl arı 

 Mal zemeni m konstrüksi yondaki  yeri  

 İkli msel  koşull ar 

Don ma et ki si ni n yı pr atıcı  et kil eri ne karşı  al ı nacak önl eml eri n en öneml i si  

mal zemel eri n ner de ve nasıl  kull anıl acağı  karar  aşaması nda donma di renci ni n 

bili nmesi  ol ar ak sayıl abilir.  Buna yöneli k l abor atuar  t estl eri ni n yet erli  olma ması  bi r 

dezavant aj  ol ması na r ağmen mal zemel eri n yoğun şartl ar  al tı nda donmaya kar şı 

di rençl eri ni  arttır maya yöneli k t eknol oji k yal ıtı m mal zemel erini n ür eti mi  

arttırıl mı ştır[ 24]. 
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Doğal  veya bet on pl akal ardan cephe kapl amal arı nı n,  sı vanı n,  bet onun,  bet on yol  

pl akal arı nı n dağıl ması  da bu yoğuş ma donma  deği şi mi ni n sı klı ğı na bağl ı dır.  Açı k 

kapil er  ve gözenekl er de,  donma nedeni yl e çatl ama ol maz.  Ancak gözenek ve 

boşl ukl ar  t uz kri st alleş mesi yl e kapatıl abil eceği nden kapil er  ve gözenekli 

mal zemel er de çatl ama tehli kesi var dır[ 36]. 

4. 1. 6. Rüzgar Et ki si  

Rüzgar,  Dünyanı n çeşi tli  yerl eri ndeki  f arklı  ı sısal  koşull ar  nedeni yl e, havanı n 

yeryüzü boyunca har eketi ol arak t anı ml anır. 

Yer yüzü boyunca hava akı mı  ol ar ak t anı ml anan r üzgar,  akı şkanl ar  di nami ği ni n 

kanunl arı na uyar.  Yer yüzünden çok yüksekl er de r üzgar  düzgün bi r  şekilde eser  ve 

yönü met eor ol oji  harit al arı nda göst eril en eşbası nç eğril eri ne par al el di r.  Bu r üzgar a 

sürt ünmesi z r üzgar  deni r.  Yeryüzeyi  r üzgar a t ers yönde bi r  sürt ünme et ki si  yapar. 

Kur amsal  ol ar ak bu sürt ünmeni n yeryüzeyini n çok yakı nı nda r üzgar  hı zı nı 

dur dur duğu kabul  edilir. Rüzgar hı zı yüksel di kçe art ar[ 27]. 

Rüzgarı n yağmurl a bi rli kt e ol duğunda suyun duvar a t eması nı  hı zl andır ması ndan ve 

suyun kıl cal  kanall ardan r üzgar  bası ncı yl a i çeri  gi r mesi ni  sağl aması ndan başka 

ol umsuz bi r  et ki si  de mekani k aşı ndır madır.  Kuvvetli  esen r üzgarl ar  beraberi nde 

sür ükl edi ği  kum ve benzeri  mal zemel erl e mekani k aşı ndır ma et ki si  yapmakt adır. 

Mekani k aşı ndır ma or anı  rüzgar hı zı il e doğr u or antılı dır.  

Ayrı ca r üzgar  ki rl enmeye de yar dı mcı  ol ur  ve genel de ki rlili ği  kaynaktan al ar ak 

dağıt an bi r  f akt ör  ol ar ak bili ni r.  Rüzgar  t oz,  duman,  kum vb.  ci si ml eri  yayar ak 

bunl arı n yapı yüzeyl eri nin gi ri ntili ve kuyt u köşel erde bi ri kmesi ni sağl ar.  

Yapı  t asarı mı nda haki m r üzgarl arı n yön,  sür at  ve deği şi kli kl eri  di kkat e alınmal ı dır. 

Haki m r üzgar  nedeni yl e yılı n uzun bi r  sür esi nce,  yapı nı n yal nı zca belirli  bi r  yüzeyi ni n 

yağmur un et ki si nde kal dığı  hall erde,  bu ve di ğer yüzeyl er  i çi n mal zeme seçi mi  ve 

cephe strükt ür ü önem kazanır[ 37]. 

Yapıl arı n yerl eşi mi  haki m r üzgar  doğr ult usuna di k i se,  yapı  yüzeyl eri  gel en r üzgarı n 

t ümünü al ırl ar.  O hal de bir  yapı  r üzgar  yönü i l e 45 C l i k bi r  açı  yapı bili yorsa,  r üzgarı n 

et ki si %50 or anı nda azal acak demekti r[ 24]. 

4. 1. 7. Hava Ki rlili ği ve Gazl ar 

Şehi r  at mosf eri  i çi ne evl eri n ve f abri kaları n bacal arı ndan,  otomobill eri n 

egsozl arı ndan,  vapur  ve t renl er den çı kan gazl ar,  endüstri yel  artı klar,  çeşi tli 
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t emi zl eme ki myasall arı  yapı  kabuğu üzeri nde t eşhi si  ve onarı mı  güç,  maliyeti  yüksek 

hasarl ara neden ol ur[ 24]. 

Hava ki rlili ği  cephe yüzeyl eri ni n ki rl enmesi nde i ki  yoll a et ki li  oi ur.  Bunl ar  ki rl enmi ş 

at mosf eri n i çi nde t aşı dı ğı  çeşi tli  gazl ar  ve t oz,  kum vb.  katı  parti küll eri n rüzgarı n da 

yar dı mı yl a yapı  yüzeyl eri nde bi ri ki p pi s bi r  tabaka ol uşt ur ması  yol u i l e veya 

yağmur un kat kı sı  il e hi groskopi k t abakal arı n ki myasal  ni t eli kl eri nden ötür ü kor ozi f 

hal e gel mesi di r.  Hi groskopi k t abakal ar  yağmur  suyuyl a ı sal ndıkl arı  veya 

neml endi kl eri  zaman ki rlenmi ş at moser den SO2 absor be ederl er.   Absorbe edi l en 

SO2 önce sül fi k asi t  sonra sül firi k asi t  hali ne dönüşür  ve kur urken yoğunl aşır.  Sül fi ri k 

asi ti n yüzeyde akar ak veya yüzey mal zemesi  t arafı ndan absor be edil erek et kil edi ği 

yüzeyl er de sül f atl ar,  kl orürl er  ve di ğer  bazı  maddel er  ol uşur  ki  bunl ar  bi r  çok 

mal zemeni n bozul ması na neden ol url ar[ 37]. 

At mosf er deki  zar alı  gazları n en et kili  ol anl arı  CO2,  CO ve SO3 gazl arı dır. Bu gazl ar 

yağmurl u ve si sli  haval arda H2,  Co3 ve H2SO4 şekli nde asi t  hali ne geçerek özel li kl e 

bi nal arı n dı ş cephe kapl amal arı nda kull anıl an mal zeme üzeri ne zar arlı  bi r  şekil de 

et ki rl er. 

Ki rl enmi ş at mosf eri n i çi nde t aşı dı ğı  çeşitli  gazl ar, t oz ve kum gi bi  katı  parti küll eri n 

rüzgarı n da yar dı mı yl a yapı  yüzeyl eri ne bi riki p ki rli  bi r  t abaka ol uşt ur url ar, 

t emi zl enmesi  güç si yah l ekel er  bırakırl ar.  Duman parti küll eri  adhesi f  ni tel i kl eri nden 

öt ür ü yüzeyde yapı şı p kal ırl ar  ve sonuçt a i sli  t abakal ar  ol uşt ur url ar.  İ sli t abakal ar 

si yahl aş maya neden ol an katranl ı  maddel er  ve kar bonat a i l avet en aynı  za manda 

ser best  asitl eri  ve eri yebi lir  t uzl arı  t aşır.  Est eti k açıdan ver di kl eri  zar ar a ek ol ar ak i sli 

t abakal ar  hi gr oskobi ktir  ve ol dukça büyük mi kt ar da su t ut ma kapasi t esi ne sahi ptirl er; 

bu da yapı dı ş kabuğuna hasar veri r[ 24]. 

4. 1. 8. Kor ozyon  

Kor ozyon,  bi r  mal zemeni n yüzeydeki  ki myasal  ve el ektroki myasal  et kil erle uğr adı ğı 

deği şi kli kl ere deni r.  Bu sadece met all er  i çi n geçerli  bi r  kavr am deği l di r.  Kor ozyonun 

yaygı n nedeni  maddel eri n enerji si  f azl a ol an bi r  dur umdan enerji si  az ol an bi r 

dur uma geç me yat kı nlı ğıdır.  Met all er  kor unmadı kları  sür ece doğal  hall eri ne dön mek 

i st erl er. Bunun nedeni  met all eri n oksij ene ol an eğili ml eri di r. 

Kor ozyon çeşi tl eri  ki myasal  ve el ektroki myasal  kor ozyon ol mak üzer e i kiye ayrılır. 

Ki myasal  kor ozyon;  gazl ar,  asi tl er  ve al kalil eri n bi r  maddeye di rekt  ol ar ak 

et ki mesi di r.  El ektroki myasal  kor ozyonda i se,  maddel er  nem,  su veya t ur  eri yi kl eri 

hali nde met all ere et ki rl er. 



 98 

Kor ozyon ayrı ca şu t ürl ere ayrılır. 

 Yüzey kor ozyonu :  En çok gör ül en kor ozyon çeşi di di r.  Kaybol an kütl e 

ol dukça f azl adır. 

 Oyucu kor ozyon :  Kr at er veya çi vi  deli ği  şekli nde oyukl ar dan büyük del i kler e 

kadar deri nl eş mel er e neden ol abil ecek böl gesel  et kil er. 

 Temas kor ozyonu : Di ğer met al veya amet all erl e t emas hali nde gör ül ür. 

 Gerili m çatl aması  kor ozyonu :  Met al e aynı  anda mekani k et ki  de uygul anı rsa 

gör ül ür. 

Kor ozyon pek çok maddi  zar arl ara neden ol maktadır.  Kor ozyondan kor unma daha 

pr oj e evr esi nde başl amal ı dır.  Artı k maddel er  veya kondanse suyun bı rakı bil eceği  

köşel er  ve boşl ukl ar dan kaçı nıl mal ı dır.  Met all eri n el ektroliti k açı dan doğr u 

yerl eştiril mesi ne özen göst eril meli di r.  Met al  yapı  el emanl arı nı n su i l e t eması 

engell enmel i di r.  Taşı yı cı met al  bağl amal arı n korozyona uğr aması  il eri de çok öneml i  

zar arl ara neden ol abilir[ 36]. 

4. 1. 9. Ses Et ki si  

Ses dal gası  havada i l erler ken,  bi r  mal zeme yüzeyi ne çar ptı ğı  zaman,  şi ddeti ni n bi r 

mi kt arı mal zeme yüzeyi  tar afı ndan emi lir ve geri kal an kadarı yansır. 

Bi r  duvarı n karşıl anması  ger eken sese i l gili  f onksi yonl ar,  dı ş ort amdaki  gür ül t ünün 

belirli  bi r  düzeyde dı ş duvar  t ar afı ndan t ut ul ması  i st eği  ya da i ç ort amda akusti k 

düzenl eme ger eği  ol ar ak gör ül ür.  Öneml i  ol an ses konusunda önl em al ırken ı sı  ve 

rut ubet  et kil eri ni n de aynı  zamanda et ken f aktörl er  ol ar ak gözönünde t ut ul ması 

ger ekli ği di r.  Bi ri  i çi n al ı nacak önl eml eri  di ğerl eri  i çin sağl anan dengel eri  bozabil eceği  

gi bi  ayrı  ayrı  değerl endi ril erek ort aya konacak çözüm yol l arı  bi rbi ri  il e zı t,  çeli şkili 

dur uml ar yar at abilirl er[ 24]. 

4. 1. 10. Deprem Et ki si  

Depr em böl gel er e gör e deği şen,  büyük mal  ve can kaybı na neden ol an doğal  bi r 

af ettir.  Yer  kabuğundaki  t abakal arı n deri nli kleri nde ol uşan ı sı  deği şi ml eri  i l e 

bi rbi rl eri ne gör e kay mal arı  nedeni  il e kırıl mal ar  ol uşur.  Bu kırıl ma çi zgil ere f ay  denilir. 

Genel de f ayl ar daki  yer  deği ştir mel er  depr eml ere neden ol ur.  Depr em mer kezde 

ol uşan bi r dal ga har eketi, bi r titreşi mdi r. 
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Dal gal ar  zemi nde ol uştukt an sonr a yapı ya ul aşırl ar  ve yapı da titreşi m meydana 

gelir.  Depr emde yapı da ol uşan kuvvetl er  titreşi m nedeni  i l e yapı  kütl esi nce 

ol uşt ur ul ur.  Yapı da ol uşan kuvvetl er  depr em dal gası nı n özelli kl eri  kadar,  yapı nı n 

di nami k özelli kl eri ne de bağl ı dır.  Bu di nami k özelli kl er  kütl e,  kütl e dağılımı ,  yapı nı n 

si st emi  ve geometri si  il e kull anıl an yapı  ür ünl eri ne gör e deği şi r.  Yapı  rijitlik mer kezi  

il e kütl e mer kezi  üsü üst e gel en bi r  kar eden ne kadar  uzakl aşırsa depr emdeki  

davr anı şı nı n yar attı ğı et kil er o kadar büyümekt edi r[ 37]. 

4. 2. Yapı Fi zi ği ni n Tanımı  

İçi nde yaşadı ğı mı z ve çal ı ştı ğı mı z yapıl arda,  yaşayanl arı n sağl ı ğı  ve konf or u 

bakı mı ndan ve yapı nı n kendi  sağl ı ğı  yönünden zaman ve dı ş et kenl ere gör e 

meydana gel en ol ayl arın t ümüne,  genel  anl amda yapı  fi zi ği  denil mektedi r.  Çeşi tli 

ül kel er de yapı fi zi ği kavramı f arklı şekil de t anı ml anır ve f arklı al anl ar a yayılır[ 36].  

Yapıfi zi ksel  kor uma önl eml eri  kavr amı  al tı nda,  yapı daki  öneml i  fi zi ksel  ol ayl arı 

kontrol  al tı na al abil mek,  dengel eyebil mek ve hatt a engell emek amacıyl a al ı nan 

önl eml er anl aşıl makt adır. 

Yapıfi zi ksel kor uma önl eml eri genelli kl e 3 böl ümde el e alı nmakt adır. 

 Isı kor unumu,  

 Ses kor unumu,  

 Ne mden kor unma, [ 38]  

Yapı  fi zi ği ni n en öneml i  sor unl arı ndan bi ri  de her  çeşi t  nemdi r.  Bi r  çok dur umda 

nem.  Ki myasal  r eaksi yonl ar  meydana geti rerek or gani k ve anor gani k mal zemel er de 

kor ozyona neden ol maktadır.  Moder n yapı  t arzı nda met al  kapl ama ve bağl antıl arı n, 

bakı m ve kor unması  açı sı ndan özelli kl e önemi  art an kor ozyondan kor unma 

sor unl arı nda, yapı fi zi ği yle çok yakı ndan ili şki si vardır[ 36]. 

4. 2. 1. Yapı Fi zi ği ni n Görevi  

Yapı fi zi ği ni n genel  gör evi ; bi r yapı nı n,  

 Ne m ve ı sı kor unumu il e çevr e kli ması na uydur ul arak,  

 Moder n i nsanı n art an konf or  i hti yacı na da göz önünde bul undur ar ak,  büt ün 

yıl boyunca sı hhi şartl arı yeri ne getiren f erah bi r oda kli ması sağl anar ak,  



 100 

 Bakı m ve onarı m masr af l arı  düşük ve ekonomi k sınırl ar  i çeri si nde ol acak her 

açı dan t ümüyl e i şl er i ç ve di ş yapı el emanl arı i çerecek,  

 Yapı nı n kull anılışı na göre yapı  t eknol oji si ni n özel  al anl arı  da göz önüne 

al ı nar ak,  

 Tekni k yapı  aksesuarları yl a bi rli kt e büt ün bir  f onksi yon or gani z ması 

ol uşt ur acak,  

 Uzun bi r  sür e i çi n yapıfi zi ksel  zar arl ara uğr amayacak şekil de i nşa edil mesi ni  

sağl amaktır. 

Sonuç ol ar ak bi r  yapı nın fi zksel  açı dan gör evini  yeri ne geti rebil mesi  i çi n,  i çi nde 

yaşayanl ar a veya çal ı şanl ar a kli mati k,  opti k ve akusti k açıl ardan,  yapı nın gör evi ne 

gör e bazı  eksi kli k ve zararl ar  sonucu bozul mayacak bi r  kor unum sağl amsı  ger ekti ği  

söyl enebilir[ 36]. 

4. 2. 2. Yapı Fi zi ksel Hasarl ar 

Yapıfi zksel  hasarl arı n nedenl eri  kı men di al ekti ktir  ve bazı  dur uml ar da i se nor mal  

kabul  edil mekt edi r.  Ort aya çı kan bi r  hasarı n gi deril mesi  genelli kl e zor ve t ekni k 

açı dan her zaman başarıyl a sonuçl anmayan bi r olaydır. 

Yapıfi zi ksel hasarl ar i çi n şu nedenl er göst eril ebilir; 

 Çok kı sa bi r  i nşaat  sür esi,  acel ecili k,  pr ojeni n i yi  et üd edi l emeden 

gerçekl eştiril mesi ne,  yetersi z koor di nasyonun yol  açacağı  yan i şleri n 

meydana çı k ması na neden ol acaktır.  Bu t ür  yapıl arda hat al ar  ve hasar l ar 

özelli kl e f azl a ol makt adır. 

 Yeni  bul uşl arı n,  t eknol ojileri n ve yapı  mal zemel erini n yet erli  bi r  zamana karşı 

dayanı klılık t esti  yapılmadan ve i şçil er  uygun şekil de eği til meden 

kull anıl ması, 

 Ni t eli ksi z mal zeme ve elemanl ar kull anıl ması,  

 Dı ş kli manı n göst er eceği  özel  dur uml arı n di kkat e al ı nma ması  (  sı k esen 

rüzgarl ar, sağanak yağmurl ar, ti pi, don vb. ) 

 Sı caklı k geril mel eri,  deği şi kli kl eri,  nem et ykil eri,  bunl arı n sonucu meydana 

gel en f or m deği şi kli kl eri,  kor ozyon ve er ozyon ol ayl arı  gi bi  yapıfi zi ksel  

t ehli kel eri n bili nmemesi , 
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 Yeni  yal ıtı m ve i zol asyon mal zemel eri ni n hat alı  kull anıl ması  ki  bu 

mal zemel eri n et kil eri  büyük öl çüde doğr u uygul anma mal rı yl a kendi ni  

göst er mekt edi r.  

 Moder n yapı  ti pi nde t eknol oji  açı sı ndan gel eneksel  ti pe or anl a gi tti kçe ar t an 

hazırlık ve gerçekl eştir me güçl ükl eri  

Endüstri yel  yapı  yöneti mi  ,  yadsı namayacak başarıl arı nı n yanısıra,  yapı 

mal zemel eri ni n ür eti mi nde aynı  anda st ati k,  mal zeme t ekni ği,  yapıfi zi ksel , ekonomi k 

ve t eknol oji k sor unl arı n göz önüne al ı nmak zor undan ol uşundan doğan bazı  zayıf 

yanl arı da i çer mekt edi r.  

Yapı  fi zi ği  ve t ekni k uygul ama ger ekçel eri  sı k sı k karşı  karşı ya gel mekt edi r.  Basi t  ve 

ucuz şekil de i mal  edil ebi l en mal zemel er  yapıfi zi ksel  açı dan yet ersi z kal makt a veya 

t emel  yapıl arı nda ekonomi k i mal at  açı sı ndan di kkat e al ı nmayan ve i l eri de pr ati kt e 

hasarl ar  şekli nde kendi ni  göst er en,  yapıfi zi ksel  zıtlıkl ar  i çer mekt edi r.  Öt e yandan 

yapıfi zi kçi  i se,  i mal at  yönünden zor,  pahal ı  ve f azl a i ş gücü ger ektir en si st eml er  ve 

t abaka yapıl arı na ger eksi nme duy makt adır[ 36]. 

4. 3. Cephe Panell eri ni n Yapı Fi zi ği Açı sı ndan Ġncel enmesi  

Bi r  yapı da dı ş cepheyi  ol uşt ur an el emanl ar  deği şik bi r  çok et kil er  al tı ndadı r.  Zamana 

bağl ı  ol ar ak sür ekli  f arklılık göst er en et kil ere kar şı  i şl evi ni  öngör ülen asgari  

st andartl arı  sağl ayacak şekil de yeri ne geti r mesi  bekl enmekt edi r.  Bu yönü i l e dı ş 

cephe el emanl arı  ger ek gel eneksel  yönt eml erl e yapıl sı n,  ger ekse pr ef abri k ol ar ak 

i nşa edil mi ş ol sun benzer şekil de et kil enmekt e ve davr anabil mekt edi r.  

Pr ef abri ke el emanl arl a üretil en cephel er de,  el emanl arı n belirli  ür eti m mer kezl eri nde 

tekni k açı dan daha mükemmel  ür etil mel eri,  bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n 

yapı  fi zi ği  sor unl arı ndan kaynakl anan ol umsuzl ukl arı  yet erli  der ecede mi ni mi ze 

edecek ni t eli kl ere sahi p ol ması  ger eki r.  Ger ek i ç konf or  şartl arı ndan ger ekse dı ş 

çevr e koşull arı ndan kaynakl anan ol umsuz et kil eri  panel  bünyesi nde al ı nacak 

önl eml erl e karşıl anmakt adır[ 15]. 

Bet onar me pr ef abril e cephe el emanl arı  çok büyük çeşi tlili k göst er en dı ş et kil er 

açı sı ndan yapı fi zi ği açı sından;  

1)  Isı Yal ıt ma Özelli ği, 

2)  Su ve Nem Geçi ri msi zli ği , 
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3)  Ses Geçi ri msi zli ği, 

4)  Güneş I şı nl arı na Karşı Dayanı klılık, 

5)  Yangı na Dayanı klılık, 

6)  Ki rl enmeye Karşı Dayanıkl ılık, 

7)  Mekani k Mukavemet, 

8)  Kor ozyon konul arı el e alınacaktır. 

4. 3. 1. I sı Yalıt ma Özelliği  

Bet onar me pr ef abri ke cephe el emanl arı nı n ı sı  yal ıtı m özelli ği  t asarı m bi çimi yl e i li şkili 

ol ar ak i ki deği şi k şekil de sağl anır. 

1)  Cephe paneli ni n dı ş veya i ç t ar afı na ı sı  yal ıtı mı  sağl ayacak bi r  kat man 

ol uşt ur ul ması ( i ki kat manl ı cephe paneli ) 

Isı  yal ıtı m t abakası nı n paneli n dı ş yüzeyi ne uygul andı ğı  i ki  kat manl ı  bet onar me 

cephe panell eri nde ı sı  akı şı  öngör ül en değerl erde kal ır.  I sı  t ut ucu kat manı n bi r  hava 

yastı ğı  il e ber eber  veya hava yastı ğı  ol maksızı n duvar  gövdesi  üzer i ne çeşi tli 

yönt eml erl e uygul andı ğı  dı şt an ı sı  kor unuml u cephe panell eri  t eneff üs eden bi r 

duvar ol up panel de yoğuş ma meydana gel mez[ 39].  

Isı  yal ıtı mı nı n doğr u ol ar ak sağl andı ğı  cephe panell eri nde,  paneli ol uşt ur an 

mal zemel eri n düzenl enmesi nde t emel  kur al,  cephe paneli ni  ol uşt ur an mal zemel er e 

ai t  ı sı  geçi rgenli k di rençleri  i ç ort amdan dı ş ort ama doğr u gi der ek arttırmak,  buhar 

geçi rgenli k di rençl eri  i se i çt en dı şa doğr u gi derek düşür mek ol mal ı dır.  Ancak ı sı 

yal ıtı m t abakası  il e dı ş kabuk ar ası nda yoğuş ma meydana gel ebilir  ve yapı  hasarl arı 

ol uşabilir.  Bu sor un özelli kl e kı ş ayl arı nı n soğuk geçti ği  böl gel er de daha önem 

kazanır[ 40]. 

Bi r başka if adeyl e dı şt an ısı kor unuml u panell er, 

 Isı  köpr ül eri ni n en aza i ndi rgenebil mesi yl e ı sı  kor unumunu kesi ntisi z 

sağl arl ar. 

 Ol dukça i yi bi r ısı depol ama özelli ği ne sahi ptirl er. 

 Taşı yı cı  kat manı n t ermi k i ç geril mel er den uzak ol ması  i l e yoğuş ma 

ol asılı ğı nı n az ol ması panel de yapı sal  bozul mal arın önüne geçer.  
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 Kat manl arı n doğr u düzenl enmesi  il e nem buharlaş ma yol u i l e panel i  kol ayca 

t erkeder. 

2)  Cephe paneli ni n sandvi ç panel  ol arak t asarl anması  

Isı  yal ıtı m t abakası nı n paneli n ort ası nda yer  al dığı  sandvi ç cephe panel eri nde i l gil 

st andart  ve yönet meli kl eri n ger ektirdi ği  ı sı  geçi r me değeri  sağl anabil mekt edir.  Ancak 

bunun panel  bünyesi nde bi r kı sı m dezavant ajl arı sözkonusudur.  

Sandvi ç panell erde ı sı  yal ıtı m t abakası nı  sar an i ki  bet on bil eşeni  bi rar ada t ut mak 

amacı yl a kull anıl an met el  bağl antı  el emanl arı  ile panel  kenarl arı nı  kapat an bet on 

çerçevel er,  ol uşt ur acak ı sı  köpr ül eri  nedeni yl e nor mal  en kesi tt e sağl anmı ş bul unan 

ısı kor unum değeri ni ol umsuz yönde et kil erl er.  

Sanvi ç panel  ort ası nda yer  al an ı sı  yal ıtı m t abakası  il e karşıl aşıl an,  i ç ort amdan dı ş 

ort ama doğr u i l erl eyen su buharı  akı mı  (di f üzyon)  ı sı  yal ıtı m t abakası nı n 

büyükl üğüne bağl ı  ol arak bi ri ker ek depol anması  sonucu yoğuş ma meydana 

geti r mekt edi r.  Yoğuş ma sonucu ort aya çı kan yoğuş ma suyu,  ı sı  yal ıtı m t abakası nı n 

ısı  kor unum değeri ni  düşür mekt e ve o mal zemeyi  ı sı  t ut ucu yapan kapalı  hücr el er 

ar ası ndaki bağl arı n eri mesi ne neden ol makt adır[30]. 

Ayrı ca konumu nedeni yl e ı sı  bar ajı  ol uşt ur an ı sı  yal ıtı m t abakası  dı ş kat manda 

sür ekli  yön deği ştiren t er mi k dal gal anmal arı  meydana geti r mektedi r.  Bu 

dal gal anmal ar  panel de erken yapı  hasarl arı na yol  açar.  Dı ş kat mandaki  bu i ç 

geril mel eri n denge i çi nde karşıl anabil mesi  i çi n panell eri n,  t er mi k genl eş mel eri ni n 

kol ayca karşıl anabil eceği  boyutl arda ür etil mesi  ( 4- 5m.  )  ve panel  katmanl arı nı n 

yekpar e har eketi ni n önl enmesi  ger ek mekt edi r.  Bunu i çi n ı sı  t ut cu t abaka i ki  ayrı  kat 

ol ar ak uygul anabilir  veya ı sı  t ut ucu t abaka il e panel  kat manl arı nı n ar ası na 

yapı ş mayı engell eyecek bi r kay ma yüzeyi  yerl eştiril ebilir[ 5]. 

4. 3. 2. Su ve Ne m Geçi rimsi zli ği  

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri nde meydana gel en yoğuş ma yani  buharı n su 

hali ne dönüş mesi  ol ayı  i ki  şekil de gör ül ür.  Bunl ar paneli n yüzeyi nde gör ül en t erl eme 

ve panel  i çi nde gi zli ol arak gör ül en yoğuş ma yani  kondensasyondur.  

Panel  yüzeyi nde ol uşan terl eme,  ort am i ç ı sı sı na ve ort amdaki  bağıl  neme bağl ı dır. 

Terl eme,  ort am i ç ı sı sı  ile panel  yüzeyi  ı sı sı  ar sındaki  f ark ol an soğuma der ecesi ni n 

art ması  il e meydana gelir.  Kı saca,  yapı  el emanı nın yüzeyi nde sı caklı k deği ş mesi  i l e 

meydana gel en buharı n su hali ne dönüş mesi ne t erl eme adı  verilir.  Yoğuş ma i se 
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f arklı  buhar  bası nçl arı ndan dol ayı  cephe panel i ni  ol uşt uran mal zemel re  ar ası nda 

meydana gel en buharı n su hali ne dönüş mesi di r. 

Terl eme ve yoğuş ma ol ayl arı,  panel  i çeri si nde ı sı  yal ıtı m mal zemesi ni n özelli ği ni  

boz makt a,  met ali k bi rl eşi m el emanl arı nı  kor ozyona uğr at makt a,  panel  yüzeyi nde 

çi çekl enme ve kabarı p dökül mel er e sebep ol maktadır.  Özelli kl e bi rkaç mal zemeni n 

bi rar ada kull anı dı ğı pref abri ke cephe panell eri nde öneml i sor unl ar a yol açmakt adır. 

Terl eme ve yoğuş ma sor unl arı nı n gi deril mesi  i çi n yapı  fi zi ği  açı sı ndan al ı nması 

ger eken önl eml er i ki ana il ke i çeri si nde t opl anabilir. 

 Genel  pl anl ama il kel eri  

 Cephe paneli kat manl arı ar ası ndaki düzenl emel er  

Genel  pl anl ama önl eml eri,  yapı  el emanl arı  ar ası nda yapıl an haval andır ma ve yüzeyi  

belirli  sı caklı kt a t ut mak amacı yl a ı sı  t ut ucu mal zeme kul l anmak veya yüzeysel  ol ar ak 

yapıl an ı sıt mal ar dır.  Nem artı şı nı n yüksek ol duğu haci ml er de i ç nem azal dı ğı nda 

nemi  geri  ver en bi r  nem e mi ci  t abakayl a yüzeyl eri  kapl amak ve i ç havanı n bağıl  

nemi ni  azal t mak,  t erl eyen yüzeyde hava si rkül asyonunu sağl ayar ak havayı  har eket e 

geçi ri p konveksi yon kat sayı sı nı  küçül t mek yol uyla yüzey sı cakl ı ğı nı  çi ğ nokt ası nı n 

üst üne çı kar mak di ğer bi r önl em ol ar ak kull anıl abi lir. 

Panel  i çi nde meydana gel en yoğuş mayı  önl emek i çi n i se,  ı sı  yal ıtı m t abakası nı  cphe 

paneli ni n soğuk yüzeyi ne yakı n veya ort ası na yerl eştir mek ger eki r.  Ayrı ca ı sı  yal ıtı m 

tabakası nı n kal ı nlı ğı nı  arttır mak yoğuş maya karşı  al ı nacak önl eml er den bi ri di r. 

Genel li kl e bet onar ma pref abri ke cephe panell erinde ani  sı caklı k düş mel eri ni n zar arlı 

ol duğu, neml i ve sı cak dış yüzeye geti ril memesi  bir il ke ol arak kabul  edil meli di r[ 30]. 

4. 3. 3. Ses Geçi ri msi zli ği 

Havadan t aşı nan veya dar beyl e ol uşan sesl eri n cephe paneli nden geçi şi ndeki  

engell eme düzeyi  cephe paneli ni n m2 ağırlığı,  t espit  şekli,  yüzeyi ,  kalı nlı ğı, 

homoj enli ği ve titreşi m f akt örl eri yl e ili şl ki si var dır. 

Ses geçi genli ği  sesl eri n mekanl arı  geçerken uğradı kl arı  dB ses şi ddeti  azal ması 

ci nsi nden öl çül ür.  Kurumsal  hesapl arl a veya l abor at uar  deneyl eriyl e cephe 

paneli nde el de edil ecek ses yal ıt kanl ı ğı  gerçekte ol uşanadan çok f arklı  ol abilir. 

Çünkü ses enerji si  penecer e,  pri z ve el ektri k buatl arı  vb.  yerl erden kaçarak geçi ş 

yapabil mekt edi r.  Bu açıdan ger çek ses yal ıtı mını n sağl anması,  mont aj  sı r ası nda 

di kkat ve konstrüktif önl eml eri n alı nması nı ger ektirir[ 20]. 
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4. 3. 4. GüneĢ I Ģı nl arı na Kar Ģı Dayanı klılı k 

Bi na cephesi nde yer  al an bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri nde dı ş ort amdaki  

at mosf er  sı cakl ı ğı ndan f arkl ı  ol ar ak r adyasyonun da et ki si  de gör ül ür.  Özel li kl e yaz 

günl eri nde di rekt  ve yaygı n r adyasyon i l e bet onar me pr ef abri ke cephe paneli 

yüzeyi ni n r enk ve dokusuna bağl ı  ol ar ak yüzeyde at mosf er  sı cakl ı ğı nı n üzeri nde bi r 

sı caklı k der ecesi  ol uşur. Kı ş mevsi mi nde i se özelli kl e gece saatl eri nde,  radyasyon 

et ki si  il e yüzeyi n ni t eli kleri ne bağl ı  ol ar ak at mosf er  sı cakl ı ğı ndan daha düşük bi r 

sı caklı k maydana gelir. 

Pr ef abri ke cephe panelini n yüzeyi ni n en sı cak ve en soğuk döneml eri ndeki  ı sı 

f arkı ndan dol ayı  meydana gel en ı sıl  geril mel er,  cephe paneli nde uzama ve 

kı sal mal ar  meydana getirir.  Bu uzama ve kı sal mal ar  cephe panell eri  ar ası nda f arklı 

ısıl  genl eş me kat sayı sına sahi p mal zemel er den ol uş muş cephe panel l eri nde 

büt ünün har eketi nden bağı msı z bi r  şekil de ayrılmal ar  şekli nde hasarl ar meydana 

geti rir. 

Der zsi z ve rijit  derzli  ol arak uygul anan kapl amal ar,  ı sıl  genl eş me i l e bi rbi rleri  üzeri ne 

uygul adı kl arı  bası nç geril mel eri nden dol ayı,  ader ansı n zayıf  ol duğu yer de veya 

köşel er de kapl ama mal zemesi nden ayrıl mal ar  ve dökül mel er  gör ül ür.  Genl eş meden 

dol ayı  kapl amada ol uşan bozul mal ar  belirgi n derzli  ve el asti k derz dol gul arı nı n 

kull anıl ması  i l e önl enebilir.  Fakat  genl eş me kat sayıl arı na sahi p mal zemel eri n 

bi rar ada kull anıl ması  hali nde mal zemel eri n har eketi ne i mkan ver ecek det ay 

ugul anmal ı dır[ 39]. 

Mal zemeni n at om yapısı nı  bozan ve r enk sol ması  yapan mor öt esi  ı şnl arı n 

bet onar me pr ef abri ke cephe paneli  üzeri ne uzun sür eli  et ki si yl e panel i  ol uşt ur an 

bet on i ç yapı sı nda bazı  ki myasal  deği şi ml er  meydana gel mekt edi r.  Güneş 

radyasyonu,  et kil edi ği  mal zemeni n yüzeysel  dur umuna ve r engi ne gör e değer 

kazanmakt adır.  Bet onarma pr ef abri ke cephe paneli  yüzeyi nde çeşi tli  r enkl er e gör e 

yüzeysel  emi cili k değerl eri di kkat e alı nar ak bazı önl eml er alı nabilir[ 30]. 

4. 3. 5. Yangı na KarĢı Dayanı klılı k 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n yangına dayanı klılı ğı  cephe panel i nden 

di ğer  bi r  panel e atl ayan yangı nda bet onar me pref abri ke cephe paneli nin yüksek 

sı caklı ğa ol an dayanı klılığı dır. 

Bet onar me pr ef abri ke cephe paneli ni n i ç yapı sı nda sı caklı ğı n 600C çı k ması 

kırı ganl ı k ve mukavemeti n zayıfl aması na neden ol ur.  Cephe paneli ni n yapı sı nı 
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ol uşt ur an bet onun el asti kli k modül ünde 300C de %35,  600C de i se %60- 80 

or anı nda bi r  azal ma göst eri r.  Demi r  donatı  mukavemeti nde i se 400C’ de %50 

or anı nda bi r  azal ma meydana gel ir.  Bu nedenl e bet onar me donatı nı n en az t aşı yı cı 

kı sı ml ar da yüzeyden 6cm. t aşı yı cı  ol mayan kı sı ml arda 3c m.  bet on i çi ne yerl eştiril mi ş 

ol ması ger eki r[ 28]. 

Cephe el emanl arı nda yangı n di renci  öneml i  bi r özelli ktir.  Dı ş yüzeyde kul l anıl an 

mal zemeni n çeşi tli  ül ke st andartl arı nda veril en yangı na dayanı klı  sı nıfına gi r mesi  

ger ek mekt edi r.  Bet onarme t aşı yı cılı  sandvi ç panell erde,  pol yest er/  CTP l evhal ar  gi bi  

sent eti k ol anl arı n dı şı ndakil eri n t ama mı  yangı na di rençli  ol an ci nsl erdi r.  Bet on,  t aş, 

met al ,  cam gi bi  mal zemel eri n ı sı  il et kenli kl eri  kı smen yüksek ol sa da ve uzun sür en 

yüksek sı caklı kt an özellikl eri  açıl arı ndan et kil ensel er  de al ev al mamakt a,  öneml i  bi r 

ri sk ol uşt ur mamakt adırl ar[ 15]. 

4. 3. 6. Kirl enmeye KarĢı  Dayanı klılı k 

Genelli kl e havada ve sul ar da bul unan asi t  ve sül f atl ar  bet onar me pr ef abrike cephe 

panell eri nde ki rl enme,  çi çekl enme,  eri me ve çözül mel er  meydana geti rir. Özel li kl e 

endüstri  böl gel eri nde bul unan SO3,  SO2 gi bi  gazlar  yağmur,  si s ve havanın nemi  i l e 

bi rl eşer ek ol uşan H2 SO4 ve H2 SO3 gi bi  sülfiri k ve kar boni k asi tl er mal zeme 

yüzeyi ni et kil emekt edi rl er. 

Bet onar me pr ef abri ke cephe el emanl arı nı n l ekel enmeni n dı şı nda parçal anmal arı na 

da yol  açan Ca SO4 2H2O yanı nda KNO3,  Na No3,  Na SO4,  Ca CO3 gi bi  bi r  t akı m 

tuzl ar  ve sül f atl arı n yüzeyde bi ri ker ek çi çekl enme ol uşt ur mal arı  kapil er  su geçi ri mlili k 

ve buharl aş ma sonucu meydana gel mekt edi r.  Yüzeyi  fl uat,  sili kat,  akri li k,  si li kon 

veya poli vi nil  aset at  esasl ı  bi r  pl asti k t abaka i l e kapl anar ak bu gi bi  zar alı  dı ş et kil er e 

karşı bet onar me pr ef abrike cephe paneli kor unmuş hal e getirilir. 

Cephe yüzeyi ne çöken havadaki  t oz da yğmur un et ki si yl e ki rl enmeye sebep 

ol makt adır.  Ki rl enmeni n panel e ver di ği  et kil eri  azal t mak amacı yl a çeşi tli  önl eml er 

al ı nmal ı dır. Bu önl eml er; 

 Cephe panell eri ni n al t  kısı ml arı nda bi ri ker ek ol uşan ki rl enmeyi  önl emek i çi n 

bet onar me pr ef abri ke cephe paneli ni n yüksekliği  bi ne cephesi nde akan 

sul arı n akı ş mesaf esi ni azal t acak uygun öl çül er de tasarl amak,  

 Yüzeydeki  yağmur  sul arı nı n daha hı zlı  akıtıl ması  i çi n bet onar me pr ef abri ke 

cephe paneli ni n yüzeyi nin daha kaygan ve pür üzsüz hal e getir mek,  
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 Yüzeydeki  suyu en kı sa yol dan at mak i çi n cephe paneli ni n uygun yerl eri nde 

sür ekli yat ay band veya bor dür ol uşt ur mak 

 Cephe panell eri ni n bi rleş me yüzeyl eri  boyunca suyun aşağı ya ak ması nı 

sağl ayacak kanall ar ol uştur mak,  

 Bi na cephesi ndeki  gi ri nti ve çı kı ntıl arı n alt kı sı ml arında daml alı k yapmak  

 Cephe panell eri ni  kuvvetli  yağı ş yönüne yönelt mek ve hafif  eği k ol arak 

t asarl amak ger eki r[ 28]. 

Sonuç ol ar ak cephe panell eri ni n t emi z yağmur  sul arı nı n et ki si ne açı k ol abi l mesi  i çi n, 

bi na cephel eri ni n mü mkün ol duğu kadar  yağı ş yönüne çevi r mek ve cephede ol uşan 

ki rli  sul arı n yı kanma mı ş t emi z yüzeyl er e veya yıkanma mı ş t ozl u yüzeyl ere ak ması 

önl enmeli di r. 

4. 3. 7. Mekani k Mukavemet  

Cephe panell eri  f arklı  mekani k et kil er  al tı ndadır.  Bunl ar  genel de t aşı yı cı  özelli kt eki  i ç 

t abaka t ar afı ndan karşılanmakt adır.  Dı ş t abakal ar da ol uşan geril mel er  genel  ol ar ak 

rüzgar  ve hava har eketl eri  il e eğil me et ki si, mekani k titreşi ml er den ve ı sıl 

genl eş mel er den doğan et kil erdi r.  Eğil me şekli nde gör ül en,  özel li kle e mme 

yönündeki  hava har eketleri nden doğan et kil er  paneli n yapı mı nda,  t aşı yı cı i l e yüzey 

t abakası  ar ası nda bağ i le karşıl anmakt a,  mekani k titreşi ml er,  ı sıl  genl eşmel er  gi bi  

nedenl er den kaynakl anabil ecek geril mel er  i se deği şi k mont aj  t ekni ği  ve der z 

çözümü il e önl enmekt edi r[ 15]. 

4. 3. 8. Kor ozyon 

Kor ozyon,  at mosf er  et kileri ne bağl ı  ol ar ak ort aya çı kan di ğer  öneml i  bi r sor undur. 

Cephe panell eri ndeki  öneml i  et ki si  donatı,  ankr aj  el emanl arı,  det ay el emanl arı 

dı şı nda,  met al  dı ş yüzey t abakal arı nda gör ül ebilir.  Al ümi nyum,  bakır  gi bi  met al l eri n 

bili nen di rençl eri ne karşın demi r,  sac mal zeme genel de daha di kkatli  kullanıl mayı  ve 

kor unmayı  ger ektir mektedi r.  Öt e yandan,  met al  mal zemeni n det ayl andı rıl ması nda 

farklı  met all eri n bi rbi ri ne t eması  uygun koşull arda kor ozyona neden ol makt adır.  Bu 

şekil de at mosf er koşull arı na dayanı klı met all erde bozul makt adır. 

Cephe panell eri ni n buhar  akı şı,  yağı ş,  kıl cal  çatl akl ar,  derz hat aları,  çeşi tli 

mal zemel er de meydana gel en bozul mal ar  nedeni  il e neml i  dur uma gel ebil eceği  

di kkat e al ı nar ak met al  kull anı mı,  mont aj  mal zemesi  de dahil  t üm panel  boyut unda 

el e alı nar ak t asarl anması ger ek mekt edi r[ 15]. 
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5. DI Ş CEPHE PANELLERİ VE TAŞI YI CI Sİ STEM ARASI NDAKİ Bİ RLEŞİ MLER 

Bet onar me pr ef abri ke dı ş cephe el emanl arı nı n kendi  ar al arı ndaki  bağl ant ıl arı nda ve 

t aşı yı cı  si st eme bağl andıkl arı  nokt al ar da ı sl ak,  yarı  ı sl ak ve kur u ol ar ak i siml endi ril en 

bi rl eşi m t ekni kl eri  uygul anmakt adır.  Tezi n bu böl ümünde,  bet onar me pr efabri ke dı ş 

cephe panell eri  ar ası ndaki  bi rl eşi m t ekni kl eri  i ncelenecekti r.  Ayrı ca bu pr efabri ke dı ş 

cephe panell eri ni n t aşıyı cı  si st eme bağl antıl arı  kull anıl an bi rl eşi m t ekni kl eri yl e 

bi rli kt e el e alı nacaktır. 

5. 1. Pref abri ke El emanl ar Arası ndaki Bi rl eşi m Tekni kl eri  

Bet onar me pr ef abri ke yapıl arda,  hazır  yapı  el emanı  di ğer  bi r  hazır  yapı  el emanı  i l e 

veye yeri nde yapıl mı ş bi r  el eman i l e bi rl eşi r.  İ ki  veya daha f azl a el emanı n bi rl eş me 

yeri ne kı saca bi rl eşi m de denil ebilir.  Yapı  i çersi ndeki  bu bi rl eşi ml eri  yat ay ve düşey 

ol ar ak i ki ana gr upt a t oplayabiliri z. Bu bi rl eşi m ti pleri; 

1.  İç duvar panell eri arası nda,  

2.  Döşeme panell eri arası nda,  

3.  Dı ş cephe panell eri arasında,  

4.  Yukarı daki  t ürl eri n kombi nezonl arı, 

ar ası ndaki ili şkil ere gör e i ncel eni r[ 13]. 

Düzl emsel  el emanl arın ger ek düşey ger ekse yat ay bi rl eşi ml eri ni n 

det ayl andırıl ması nda öneml i  bi r  konu bağl antıya et ki yecek kuvvet  t ürünün ve 

şi ddeti ni n sapt anması dır.  Bağl antı ya sadece bası nç kuvvetl eri  geli yorsa,  i yi  

yapıl mı ş bi r  bet on veya harç dol gu yet erli  gel ebilmekt edi r.  Çek me kuvvetleri ,  bet on 

i çi ndeki  donatı  veya ankr ajlı  çeli k pl akal arı n ek öğel er  yar dı mı yl a kaynakl anması 

sur eti yl e karşıl anabilir.  Kes me kuvvetl eri ne karşı  i se,  bet onl a dol dur ulmuş  cepl er 

yapıl ması  en kol ay  çözümü geti rir;  ayrı ca ek donatı  veya kaynakl ı  pl akal ar 

ger ekebilir.  Eğil me mo mentl eri ni n akt arıl ması  i se daha çuk döşemel er de devaml ılı k 

sağl anmak i st endi ği nde söz konusudur.  Bu dur umda üst  donatı fili zl eri ni n 
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bağl anması  ve enl emesi ne ek donatı  düzenl enmesi  sur eti yl e yapıl ması  en yaygı n 

çözüm şekli di r. 

 

Şekil 5. 1. Düzl emsel  El emanl ar a Kuvvet Et ki Ti pleri [ 3]  

Pr ef abri ke el emanl ar  arası nda yapıl an f arklı  bi rl eşi m ti pl eri  aşağı daki  fonsi yonl arı 

yeri ne getir meli di r. Bağl antıl ar; 

 Bi l eşen t ürl eri,  bi rl eşi m yerl eri,  pl an çözüml eri,  kat  yüksekli kl eri  deği şse bi le 

aynen ve uf ak deği şi kli klerl e uygul anabil meli di r. 

 Ür eti m, t aşı ma, mont aj kol aylı ğı sağl amal ı dır. 

 Bi nada veya bil eşenl er de ol uşabil ecek küçük şekil  deği şi kli kl eri ne ol anak 

t anı mal ı dır. ( Zemi nde f arklı ot ur mal ar, ısı sal har eketl er, sünme ) 

 Şanti yedeki kontrol ü kol ay yapıl abil meli di r. 
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 Ür eti m ve mont ajı  pahal ılaştıracak öl çüde bi r  daki kli k ger ektir memel i  ve belli 

sı nırl ar i çersi ndeki öl çü sapmal arı nı n gi der ebil mesi ne i mkan ver meli di r. 

 Yet erli bi r ses yalıtı mı ve yangı na karşı di renç sağl ayabil meli di r. 

 Isı ve nem kor unumu sağl amal ı dır. 

 Bi na t ür üne uygun est etik şartl arı sağl ayabil meli dir. 

 Ki myasal  et kil ere karşı dayanı klılık göst er ebil melidi r. 

 Depr em, patl ama gi bi bekl enmeyen ol ayl ar da st abilit e sağl amal ı dır 

Bu şartl arı n t ama mı nı  gerçekl eştirebil en bir  bi rl eşi m şekli  t am ol ar ak 

geli ştiril ememesi ne rağmen, bu yöndeki  çalı şmal ar devam et mekt edi r[ 3]. 

Bet onar me pr ef abri ke yapı  el emanl arı nı n ar asındaki  bi rl eşi ml er  3 f arklı  şekil de 

yapıl abil mekt edi r. Bu bi rleşi m t ürl eri, 

a)  Isl ak bi rl eşi ml er 

b)  Yarı ı sl ak bi rl eşi ml er 

c) Kur u bi rl eşi ml er ol arak yapıl abilir. 

5. 1. 1. I sl ak Bi rl eşi ml er 

Yeri nde dök me bet ona dayanan ı sl ak bi rl eşi ml er,  ger ekti ği nde el emanl ardan çı kan 

donatı  fili zl eri  ve ek donatı  il e çek me ve kesme kuvvetl eri ni de karşılayabi l ecek 

şekil de det ayl andırıl abilir[ 11].  Bi rl eşi m yeri ne dökül en bet on veya harç,  pri zi ni  

t ama ml adı kt an sonr a yük t aşı maya başl ar.  Bi rl eşi m nokt al arı nı n yük akt ar ması 

mont aj  ve mont aj  sonr ası  ol mak üzer e ayrı  ayrı çözül meli di r.  Mont aj  sonr ası  yük 

akt ar ması,  ger ekli  gör ül en yerl erde donatıl arı n kaynakl anması  i l e sağl anabilir.  Bazı 

dur uml ar da i se karşılıklı  hazır  cephe panell erini n donatıl arı,  di k yönde donat 

ısapl anar ak bi rbi ri ne bağl anır.  Bu sayede bağl antıl ar  çek me ve kes me kuvvetl eri ni  

karşıl ayabil ecek şekil de det ayl andırıl mı ş ol ur[ 17]. I sl ak bi rl eşi ml er  Avr upa’ nı n Bi r  çok 

ül kesi nde geçerlili ği ni  sür dür mekt edi r.  Bu bi rl eşi m şekli ni n t aşı dı ğı  ol uml u ve 

ol umsuz özelli kl eri ni i ncel ememi z ger eki r. Isl ak bi rl eşi ml eri ni n ol uml u yönl eri; 

 Gel eneksel  yapı ma yakın bi r çözüm geti r mesi , 

 Ses yalıtı mı ve yangı na dayanı m özelli kl eri ni n i yi ol ması,  
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 Öl çü sapmal arı kol aylı kl a gi deril ebilir mesi , 

 Hava il e ili şki si kesil en çeli k donatı nı n kor ozyon sor unu ol maması,  

 Bi rl eşi ml er büyük yükl eri karşıl ar ve büyük yükl eri il et mesi di r. 

Ol umsuz yönl eri i se;  

 Bet onun sertl eş mesi ni n bekl enmesi  ve yapı m süresi ni n uzaması,  

 Ek kalı p ve mı nt aj sırasında uzun sür eli bi r dest ek ger ektir mesi , 

 Bet on veya harç dökümünde hazır el emanl arı n yüzeyl eri ni n ki rll enmesi , 

 Bi rl eşi ml eri n rijit  ol ması  nedeni yl e yat ay ve düşey yükl er  karşı sı ndaki  

har eketl eri engell emesi , 

 Şanti ye i şçili ği ni n köt ü hava şartl arı ndan et kil enmesi ,  

 Donatıl arı n yük akt arılabil ecek şekil de üst üste çakı ş mal arı  ve et riye 

düzenl enmesi  ger eklili ği, 

 İ mal at  sırası nda çı kan donatı  fili zl eri  ür eti mi n her  aşamsı nda güçl ük 

çı kar ması, 

 Far klı bet onl arı n getirdi ği  çatl ama ve gör ünüm sorunl arı, 

 El emanl arı n bi t mi şli k düzeyi ni n yüksek ol ama ması,  şanti yede ayrı ca bi ti rme 

i şl eml eri ger ektir mesi di r[3].  

 

Şekil 5. 2. I sl ak Bi rl eşi m [11]  
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5. 1. 2. Yarı I sl ak Bi rl eşiml er  

Yeri nde dök me bet onun yanı sıra,  bi rl eşi mi n çek me ve kes me kuvveti ne kar şı 

di renci ni  arttır mak i çi n yer  yer  donatı  fili zl eri nin kaynakl anması  şekli nde yapıl an 

uygul amal ar dır[ 11].  Yüksek veya depr em kuşağı  yapıl arı nda ol dukça sı k uygul anan 

bi r bi rl eşi m şekli di r. Bu bi rl eşi m şekli ni n getirdi ği oluml u yönl er;  

 Çel i k donatı  ve bağl antı  öğel eri ni n kor ozyona kar şı  kor unmuş dur umda 

ol ması, 

 Monoliti k bi r bağl antı sağl aması, 

 Öl çü sapmal arı nı n kol ayl ıkl a gi deril mesi , 

 Mukavemeti arttır ması, 

Ol umsuz yönl eri i se; 

 Kaynak yerl eri ni n kontrol  güçl üğü,  

 Kaynak yapıl abil mesi  i çin bağl antı yerl eri ni n Büyüt ül mesi  ger eklili ği, 

 El eman donatı sı nı n kaynakl anabilir  t ür de ol ması  ve daki k bi r  şekilde 

yerl eştiril mesi  zor unl ul uğu,  

 Dı ş et kil ere açı k ol an bi rl eşi ml er de r ötre sonucu ol uşan çatl akl arı n donatıya 

kadar  ol uş ması  mü mkündür.  Bu sebepl e pasl anmaz çeli ği n mal iyeti 

arttır ması, 

 Bet onun pri zi ni al ması nın bekl enmesi  zor unl ul uğunun sür eyi uzat ması dır[3].  

 

Şekil 5. 3. Yarı Isl ak Bi rl eşi ml er [ 11]  
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5. 1. 3. Kur u ( Kaynaklı ) Bi rl eşi ml er 

Kaynakl ı  kur u bağl antılar  bugünkü uygul ama şekill eri  il e daha çok yarı  ı sl ak 

bi rl eşi ml er  sı nıfı na gi r mekt edi r.  Çünkü çoğu kez havayı  kes mek,  yet erli  ses yal ıtı mı 

ve yangı na di renç sağl amak  üzer e,  bil eşenl er  arası nda kal an der z yi ne bet on veya 

harç i l e dol dur ul makt adı r.  En yaygı n uygul ama,  bi rl eşi mde ol uşabil ecek çek me ve 

kes me kuvvetl eri ni  karşı l amak üzer e ür eti m sırası nda bi l eşenl er e ankr aj lı  yapıl an 

çeli k pl akal arı n,  yapı  yeri nde çeli k çubuk,  pl aka veye pr ofill eri n yar dı mı  i l e 

kaynakl anması  şekli ndedi r[ 3].  Bul onl a bağl antıl arda kull anıl an ankr aj  parçal arı  i se, 

bağl antı rayl arı, bul on t akozl arı ve soketl erdi r[ 12]. 

Kur u bi rl eşi ml er de yük t aşı ma i şl evi,  ı sl ak bi rl eşi ml er den f arkl ı  ol ar ak,  çeli k yapı 

pr ensi bi ne gör edi r.  Donatı  el emandan çı kar ak derzi  geçer,  kaynak veya bul on i l e 

bi rl eşer ek yük t aşır.  I slak bi rl eşi ml er deki  gi bi  geçi ci  mont aj  el emanl arı na ger ek 

duyul maz.  

Isl ak bi rl eşi ml er de ol duğu gi bi  kur u bi rl eşi ml erde de,  bi rl eş me el emanl arı  kal ı ba 

şabl on i l e yerl eştiril meli ve boyut  sapmal arı  küçük sı nırl ar  i çersi nde t utul mal ı dır. 

Yat ay bi rl eş mel er de el ast omer  yastı kl ar  kull anıl abilir.  El ast omer  yast ıkl ar  yat ay 

bozukl ukl arı dengel er, bası ncı homoj en ol arak dağıtır[ 13].  

Kaynakl ı  bi rl eşi ml er de bet on yeri ne kur u derz dol gu mal zemel eri ni n kull anıl ması 

veya dol gusuz bi rl eşi ml eri n yapıl ması  amacı yl a bir  kı sı m ar aştır ma ve gal i ştir mel er 

de mevcutt ur.  Bu ar aştır mal ar dan bi ri  de bazı  uygul ama ör nekl eri  bul unan 

yapı ştır ma t ür ü bağl antılar dır.  Çeşi tli  sent eti k harç ve yapı ştır mal arı n kullanı dı ğı  bu 

bağl antıl ardan bi ri  i se ol an SES Du mez si st emi di r.  Bu si st eml e bi r  ve i ki  katlı  yapıl ar 

yapıl abil mekt edi r[ 28]. 

Kur u bi rl eşi m t ürl eri ni n geti rdi ği ol uml u yönl er; 

 Ür eti m sırası nda güçl ük geti ren donatı fili zl eri gerektir memesi ,  

 Bağl antı yapıl ması il e el emanl arı n yük akt arıl masını n başl aması, 

 Bekl eme sür esi ni n ol maması nedeni yl e zamandan t asarruf sağl anması dır. 

Ol umsuz yönl eri i se;  

 Kontrol ünün ol dukça güç ol ması, 

 Daki k bi r üreti m ol ması ger eklili ği, 
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 Kor ozyona karşı önl em alınması zor unl ul uğu,  

 Açı k bi rl eşi ml er de pasl anmaz çeli k kull anı m ger eği yl e mali yett eki artı ş, 

 Yi ne harç ve bet on dol guya yer veril mesi di r[ 3]. 

 

Şekil 5. 4. Kur u Bi rl eşi ml er [ 3]  

a) Kaynakl ı Bi rl eşi m    b) Bul onl u Bi rl eşi m 

5. 2. Dı ş Cephe Panell eri ni n Taşı yı cı Si st eme Bağl antıl arı  

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n t aşı yıcı  si st eme bağl antıl arı nın yapıl dı ğı 

nokt al arı n t asarı mı nda gözönünde bul undur ul ması  ger eken en öneml i  sor un 

bağl antı  nokt ası nı  et kileyebil ecek her  t ürl ü geril me ve kuvvetl ere karşı  yet erli 

mukavemeti  göst er mesi ,  boyut sal  sapma ve çeşitli  et kenl er den dol ayı  cephe 

paneli ni n har eketi ne i mkan ver ecek t ol er ans değeri ne sahi p ol ması dır.  Bet onar me 

pr ef abri ke cephe panelleri  t aşı yı cı  si st eme genelli kl e 3 şekil de bağl anı rl ar.  Bu 

bağl antı  t ürl eri   bi r  önceki  bol ümde de anl atıl dı ğı  gi bi  ı sl ak,  yarı  ısl ak,  kur u 

bi rl eşi ml er di r[ 28]. 

Cephe panell eri ni n i ç kurul uş ve mal zemesi ,  bi çim ve boyutl arı,  düşey yada yat ay 

ol ar ak düzenl enmi ş ol mal arı,  t aşı yı cı,  kendi ni  t aşı yan veye t aşı nan panel e ol ar ak 

gör ev al mal arı , bağl antıları n det ayl andırıl mal arı nda çeşi tlili k göst er mekt edi r[ 1]. 

Bu böl ümde cephe panell eri ni n t aşı yı cı  si st eml e i li şki si  ve bağl antı det ayl arı 

panell eri n st ati k açı dan gör ev yapı ş bi çi mi ne göre i ncel enecekti r.  Taşı yı cı  ol mayan 

cephe panell eri  kendi  i çleri nde,   kendi ni  t aşı yan ve t aşı nan panell er  ol mak  üzer e 2 

gr uba ayrılır.  Bu panelleri n üstl endi kl eri  gör evleri n f arklılı ğı,  ber aberi nde t aşı yı cı 

si st eme bağl antı nokt al arı nda çeşitlili k göst eri r. 

a)  b)  
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5. 2. 1. Kendi ni Taşı yan Cephe Panell eri ni n Bağl antıl arı      

Kendi ni  t aşı yan cephe panell eri,  bi na yüksekli ği nde di li ml er  hali nde kendi  

özağırlıkl arı nı  t emell er; yüzeyl eri ne di k gel en r üzgar  kuvvetl eri ni  i se kat 

döşemel eri ne i l etirl er.  Aral arı ndaki  düşey bi rl erşi ml er,  sı k dil at asyon derzl eri  gi bi  

et ki yapar.  Depr em kuşağı nda ol mayan böl gel erde 10 kat a kadar  yapılabi l en bu 

uygul amal ar da bi na strükt ür ünün ağır  cephe panell eri  il e yükl enme mesi  amaçl anır. 

Yet erli  bi r  ı sı  di renci ni n sağl anabil mesi  i çi n kal ın t ut ul an çeşi tli  hafif  bet on cephe 

panell eri nde bu çözüm ol dukça yaygı ndır.  Bu el emanl ar  t aşı yı cı  si st eme üst 

kenarl arı ndan,  mesaf e t ut ucu esnek öğel erl e bağl anmakt a,  al t  kenarl arı  i se di ğer 

panel e ot ur makt adır. ( Şekil 5. 5.) 

Bağl antıl ar  yet eri nce esnek ol madı ğı  zaman cephe panell eri  bağı msı z 

çal ı şama makt a ve bu yüzden bazı  çatl akl ar  ol uşmakt adır.  Doğu Al manya’ da,  i çt en 

yal ıtı ml ı  dol u kesi tli  bet onar me panell erde yapıl an uygul aml ar da paneli n döşeme ve 

t aşı yı cı  i ç duvarl a ol an bağl antıl arı,  esnek su geçir mez mal zemel erl e sarılmakt adır. 

( Şekil  5. 6.)  5 kat a kadar  kaynakl anmı ş çubukl arl a yapıl an bağl antıl ar  yet erli  ol urken 

daha yüksek bi nl ar  i çin ar a hal kalı  esnek bi rl eşi ml er  öngör ül mekt edir.  Bu t ür 

çözüml er,  yat ay kuvvet l eri n f azl a ol ma i hti mal i  karşı sı nda yet erli  bi r güvence 

geti r memekt edi r[ 3]. 

5. 2. 2. Taşı nan Cephe Panell eri ni n Bağl antıl arı  

Taşı nan cephe panell eri bi r bi ri ne yük akt ar ma makt a,  öz ağırlıkl arı  bi nanın t aşı yı cı 

si st emi  t ar afı ndan karşılanmakt adır.  Yat ay r üzgar  kuvvetl eri  i se panell er  t ar afı ndan 

kat  döşemel eri ne i l etil mekt edi r.  İ skel et  si st eml erde ve enl emesi ne t aşı yıcı  duvarlı 

panel  si st eml er de yaygı m bi r  uygul ama ol up,  cephe çözüml eri ne esnekl ı k 

kazandır ması öneml i bi r avant aj dır[ 3]. 

Boyutl andırıl mal arı nda sadece kendi  ağırlıkl arı  ve r üzgar  yükü gözönünde 

bul undur ul an el emanl ardan her bi ri,  di ğerl eri nden bağı msı z ol ar ak ve onl ar a yük 

akt ar maksı zı n 4 nokt adan t aşı yı cı  si st eme bağl anır.  Cephe panell eri  kol on,  ana ki ri ş, 

cephe ki ri şi,  subas man ki ri şi ne kur u bi rl eşiml erl e bağl anır.  Bu bağl antıl ar 

det ayl andırılırken bağl antı  nokt al arı nda;  üreti m ve mont aj  t ol eransl arı nı n 

karşıl anabil mesi ,  genl eşmeden doğan har eketl ere ol anak t anı ması,  panel i n kol ay ve 

çabuk mont ajı,  mont aj  sırası nda dest ekl enebil mesi  ve üç doğr ult uda ayarlanabil mesi  

gi bi  konul ar göz önünde tut ul mal ı dır[ 1]. 
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Taşı nan cephe panelleri ni n t aşı yı cı  si st eme bağl antı sı  genelli kl e 3 şeki l de 

gerçekl eşi r. 

a)  Üstt en as ma 

b)  Yandan as ma  

c) Al tt an ot urt ma 

 

Şekil 5. 5. Kendi ni t aşı yan hafif bet on cephe panelini n i ç duvar a ve döşemeye t espiti  

a)  Taşı yı cı i ç duvar a bağl antı sı ( Yat ay kesi t ) 

b)  Taşı yı cı i ç duvar a bağl antı sı ( Düşey kesi t ) 

c) Döşe meye nokt asal  bağl antı 

d)  c’ ni n üstt en gör ünüşü 
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Şekil 5. 6. Kendi ni t aşı yan cephe paneli i ç duvar ve döşeme bağl antıl arı [ 3]  

a)  Cephe paneli i ç duvar bağl antı sı ( Düşey kesi t ) 

b)  a’ nı n pl an kesi ti 

c) Cephe paneli ni n döşeme ile bağl antı sı (5 kat a kadar ol an yapıl ar i çi n) 

d)  c’ ni n pl an kesi ti 

e)  Cephe paneli ni n döşeme ile bağl antı sı (5 katt an yüksek yapıl ar i çi n) 

f) e’ ni n pl an kesiti 
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5. 2. 2. 1. Üstten As ma  

Üstt en as ma şekli nde t aşı yı cı  si st eme bağl anan t aşı nan cephe panell eri nin t asarı mı 

kendi  özağırlıkl arı nı  paneli n üst  köşel eri nden,  enl emesi ne t aşı yı cı  duvara,  kol ona 

veya bu duvarı n hemen yanı ndaki  döşemeye asıl arak t aşı yı cı  si st eme akatrıl ması 

esası na dayanır.[ 28]  Asma bağl antı sı  kol ona ankr ajlı  pr ofill er,  panel e bağl ı  çeli k 

l amal ar,  askı  demi rl eri,  pr ofill er  ve bul onl ar  ar acıl ğı  il e gerçekl eştirilir.  Panel i n al t 

uçl arı nda i se bağl antıl ar,  sürt ünme yol u i l e yatay kuvvetl eri  karşıl ayan bi r  har ç 

yat ağı,  pi m yuva şekli nde bi r  ili şki  veya her  doğr ult uda ayarl anabil en ankr aj  r ayı, 

bul on ve oval  deli kli köşebentl erl e yapıl an çözüml er e gi dil ebilir[ 1]. 

 Cephe paneli ni n t aşı yı cı duvar a asıl ması  

Larsen+ Ni el sen si st emi  t ar afı ndan geli ştiril mi ş ol an bu çözümde,  cephe panell eri, 

üst  köşel eri nde bul unan küçük konsal ar  ar acılı ğyla t aşı yı cı  duvarl ara asılmakt a,  bu 

konsoll ar  çeli k bul onl arla hatıll ara bağl anmakt adır.  Cephe paneli ni n al t uçl arı  i se 

ayar bul onl arı nı n yar dı mı  il e di ğer panell ere t utt urul makt adır. ( Şekil 5. 7.) 

 Cephe paneli ni n döşemeye asıl ması  

Doğu Al manya’ da uygul anan bi r  det ayl amaya gör e,  paneli n üst  kenarl arı nda i ki  t ür 

bağl antı  yapıl makt adır.  Panel i n ağırlı ğı nı  akt ar an bağl antıl ar,  döşemeni n mesnet 

yakı nı ndaki  böl ümünde yer al makt a;  yat ay kuvvet l eri  karşıl ayacak ol an detayl amal ar 

i se ort a böl üml er de uygul anmakt adır.  Paneli n alt  ucu,  çeli k l amal arı n yar dı mı  i l e 

al tt aki panel e t ut unmakt adır. ( Şekil 5. 8.) 

 

Şekil 5. 7.  Larsen+Ni el sen si st emi nde,  t aşı nan cephe paneli ni n üst  kenarl arı ndaki  

konsoll ar aracılı ğı il e enlemesi ne duvarl ara asıl ması [ 28]  

a)  As ma şeması  

b)  Taşı yı cı duvar dan al ı nan a-a kesi ti 

c) Döşe meden geçen b- b kesi ti 

a)  b)  c) 
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Fr ansa’ da uygul anan bi r  başka çözümde i se,  cephe panell eri  çeli k profill eri n ve 

bul onl arı n ar acılı ğı  il e üst  kenarl arı ndan ,  döşemeni n mesnet  yakı nı ndaki  

böl üml eri ne asıl makt a,  i nce ayarl ar  bu bul onl ar  aracılı ğı yl a yapıl dı kt an sonra ayrı  bi r 

dest ekl eme ger ekti r meden bet on dökümüne geçil mekt e ve bağl antı 

t ama ml anmakt adır. 

 Cephe panell eri ni n kol ona asıl ması  

Üst  üst e yat ay ol ar ak düzenl ene cephe panell eri ni n t asarı mı nda ana i l ke kol onl ar a 

üstt en as ma si st emi yl e bağl anması dır. 

Bağl antı  nokt al arı  kol ona ankr ajlı  pr ofill er  ve cephe paneli ne bağl ı  çeli k l amal ar,  askı 

demi rl eri,  pr ofill er  ve bul onl ar  ar acılı ğı  il e üstt en as ma si st emi yl e bağl antı yı 

sağl ayacak şekii de t asarlanmakt adır[ 28]. ( Şekil 5.9.) 

 

Şekil 5. 8. Cephe paneli nin döşemeye üstt en asıl ması [ 3]  

a) Paneli n özağırlı ğı nı akt aran as ma det ayı   

b) A dan yat ay kesi t 

a)  b)  
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Şekil 5. 8. Cephe paneli nin döşemeye üstt en asıl ması [ 3]  

c) Panel -panel  di ğer bağl antısı     

d) Paneli n üst ucunun döşeme il e nokt asal  bağl antı sı  

 

 

Şekil 5. 9. Yat ay ol arak düzenl enen sandvi ç panel l eri n kol onl ar a üstt en asılması [ 28]  

c) d)
9 
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5. 2. 2. 2. Yandan As ma  

Yandan as ma şekli nde t aşı yı cı  si st eme bağl anan cephe panell eri ni n t asarı mı  kendi  

ağırlı ğı nı  ve yanal  kuvvetl eri  panel  yan kenarl arı ndan t aşı yı cı  duvar  veya kol ona 

yandan asar ak t aşı yı cı  si st eme akt arıl ması  t emel  pr ensi ptir[ 28].  Cephe panell eri ni n 

yan kenarl arı ndan asıl ması  enl emesi ne t aşı yı cılı duvarlı  panel  si st eml erde yaygı n 

uygul anan bi r çözümdür[3].  

 Cephe paneli – Taşı yı cı duvar bağl antı sı 

Taşı yı cı  duvarl a bağl ant ısı  yandan as ma si st emi yl e bağl anan cephe panell eri ni n 

t asarı mı  paneli n kanca şekli ndeki  l amal ar  veya bul onl arl a bağl anması  i l kesi ne 

dayanır.  Mont aj  esnasında panel  ağırlı ğı nı n al tt aki  panell eri  et kil ememesi  i çi n 

bet onun sertl eş mesi  süreci nde l amal arl a veya yüksekli k ayarı, dest eklenmesi  al t 

kenar a yerl eştiril en ver enl erl e sağl anmakt adır.  Bu t ür  det ayl amal ar  daki k bi r  ür eti m 

ger ektirir. 

Tr acoba si st emi nde enl emesi ne duvar a asıl an cephe panell eri ni nn t asarı mı  kanca 

şekli ndeki  l amal arı n yar dı mı  i l e bağl anması  esası na dayanmakt adır.  Geni ş 

panell eri n sadece yan kenarl arı ndan asıl ması  çoğu kez yet erli  ol mamakt a;  yat ay 

kuvvetl ere karşı  cephe el emanl arı nı n ayrı ca üst  kenarl arı ndan da yer  yer  döşemeye 

bağl anacak şekil de det ayl andırıl ması ger ek mektedi r. ( Şekil 5. 10.) 

 

Şekil  5. 10.  Yan kenarl arından t aşı yı cı  i ç duvarl ara asıl arak cephe panell eri ni n yat ay 

kuvvetl ere karşı yer yer döşemeye de bağl anması nı sağl ayan det ayl ama [3]  

a)  Düşey kesi t  b) Ankr aj donatısı  c) A- a kesiti 
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Yandan as ma şekli nde t espi t  edil en par apet  şekl i ndeki  cephe panell eri nin t asarı mı 

Fr ansa’ da geli ştiril en bi r  si st emde t aşı yı cı  duvar a bul onl arl a t espi t  edil en l evhal arı n 

mont aj ı  sırası nda döndürül erek,  par apet  el emanı ndaki  oyukl ar a sokul ması  ve har ç 

dol gul arı n yapıl ması ndan sonr a bağl antı sı nı n t ama ml anması  i l kesi ne dayanır[ 3]. 

( Şeki l 5. 11.) 

 

Şekil 5. 11. Par apet el emanl arı nı n enl emesi ne t aşıyı cı duvarl ara asıl ması [28]  

a) Bağl antı dan geçen yat ay kesi t b) Par apet el emanı nın kenarı c) ve d) Mont aj  evrel eri  

5. 2. 2. 3. Alttan Ot urt ma 

Al tt an ot urt ma şekli ndeki  t aşı yı cı  si st eme bağl anan t aşı nan cephe panell eri ni n 

t asarı mı  kendi  ağırlı ğı nı  panel  al t  uçl arı nı n doğr udan veya bet on,  met al  pr ofil 

konsoll ar  ar acılı ğı  il e subas man ki ri şi ne veya döşemeye ot urt ul arak akt arıl ması 

esası na dayanır.  Cephe panell eri ni n üst  uçl arı  i se döşeme veya ki ri şe bul onl arl a, 

ankr e edil mi ş pl akal arı n bi rbi ri ne kaynakl anması  veya donatı  fili zl eri ni n bağl anması 

ve yeri nde dök me bet onl a yapıl an çerçeve bi r  hatıl  ar acılı ğı  il e bağl anacak şeki l de 

t asarl anır. 

İskel et  si st eml er de çok uygul anan al tt an ot urtma çözümü,  döşemel er i n t aşı ma 

doğr ult usuna par al el  ol an kenarl arı nı n yükl enmemesi  i çi n panel  si st eml erde sı kça 

uygul anmaz.  

 Paneli n döşemeye ot ur ması  

Tünel  kal ı p i l e yapıl an bi nal arı n cephel eri ni n ol uşt ur ul ması nda da uygul anan al tt an 

ot urt mal ı  si st emde,  ana bağl antı nı n cephe panelini n al tı nda bul onl u,  kaynakl ı  veya 
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yuvaya yerl eşen pi m aracılı ğı  il e yapıl ması na ol anak ver ecek şekil de t asarl anır. 

Cephe paneli ayrı ca üstten döşemeye ve ki ri şe t utt urul ur. 

 Paneli n subas man ki ri şi ne veya kol on konsol una ot ur ması  

Kol on konsol u veya subas man ki ri şi ne ot ur an cephe panell eri ni n bağl antı nokt al arı 

genelli kl e bul onl u ve yuvaya ot ur an pi m şekli nde bağl antı ya ol anak ver ecek şekil de 

t asarl anır[ 28]. ( Şekil 5. 12) 

 

 

Şekil 5. 12. Cephe paneli- Temel  bağl antı det ayı [ 3] 

a) Cephe paneli ni n nervürleri ne kaynakl ı çeli k pl akal arı n t emel e bul onl anması  

b) Cephe paneli ni n t emell ere bul onl anması  

5. 2. 3. Taşı yı cı Cephe Ele manl arı nı n Bağl antıl arı 

Taşı yı cı  cephe panell eri  kat  yüksekli ği nde dol u veya boşl ukl u panell erdi r. Der zl er de 

ol uşan büyük i ç geril mel er den dol ayı  geni şli kl erini n 6m. den f azl a ol maması  i st eni r. 

Bu t ür  cephe panell eri ni n konstrüktif  bağl antıl arı nda,  döşemel eri n t ek t ar af lı  ot ur ması 

il e i til en yükl er den ve yerl eştir me hat al arı ndan dol ayı,  cephe panell eri nde eksenel  

ol mayan kuvvetl er  ol uşmakt adır.  İ ç ort amadaki  duvarl arı n aksi ne,  cephe yüzeyi ne 

di k doğr ult uda yat ay r üzgar  kuvvetl eri  gel mekt e;  cephe paneli  bu nedenl e eği l meye 

çal ı şmakt adır.  Taşı yı cı cephe panell eri  kesi ti nde eğer  bi r  ı sı  yalıtı mı 

kull anıl mamı şsa,  panel  büyük ı sı  geril mel eri ni n et ki si nde kal ır.  Cephe panell eri ni n 

çevr e hatılı  ve döşeme el emanl arı  il e bağl antı sı nda yukarı da anl atıl an et kil er 

gözönünde bul undurıl mal dır. 
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Yüksek yapıl arda t aşı yı cı cephe panell eri  hem al t  hem de üst  kenarl arı ndan döşeme 

el emanl arı na donatı  veya met al  el emanl ar  i l e bağl anmal ı,  bağl antıl arda çek me 

kuvveti  hesapl anmal ı,  panell erde yer  al ı ş mesaf eleri  titi zli kl e hesapl anmal ıdı r.  Al çak 

yapıl arda bu bağal ntıl arın sadece üst kenarl arı ndan yapıl ması yet erli ol makt adır[ 3]. 

5. 2. 3. 1. Taşı yı cı Cephe Paneli- Döşe me Bağl antısı 

Cephe paneli ni n,  donatı fili zl eri ni n bi rl eşi mi  il e yeri nde dök me bet onl a döşeme ve 

hatıl a bağl andı ğı  bi r  çözümde,  yat ay der z l ent o al t  hi zası nda t ut ul muşt ur.  Bu dur um 

hatıl  i çi n ek kal ı p zor unl ul uğu ve an al t  kat  panell eri nde yüksekli k f arkı  geti r mekt e, 

ayrı ca çatı biti şl eri i çi n özel  el emanl arı n yapı mı nı ger ektir mekt edi r. 

Ankr ajlı  pl akal arı n ek pr ofill eri n yar dı mı  i l e kaynakl anması na dayanan cephe paneli, 

döşeme bağl antıl arı  A. B. D.  ve Rusya’ da yaygı nl ık kazanmı ştır.  ( Şekil  5.13. )  Yat ay 

derzi n döşeme hi zası nda tut ul ması; 

 Hatıl i çi n ek kalı p ger ektir memesi , 

 Tüm katl arda panel  yüksekli kl eri ni n aynı yapıl abilmesi ,  

 Paneli n depol anması  ve t aşı nması na kol aylı k geti r mesi  gi bi  nedenl erl e sı k 

uygul anan bi r çözümdür,  

Al tt aki  cephe paneli ni n üst  kenarı ndan çı kan pi m şekli ndeki  çubuk donatı nı n hem 

döşeme hem de üst  panel deki  harçlı  yuval ar a sokul ması  yol u i l e yapılan bi rl eşi m 

şekill eri de uygul anmaktadır.  ( Şekil  5. 14.)  Üst  üst e gel en panell eri n bi rbi rl eri ne 

bağl anmsı nı  sağl amsı  çok ol uml udur.  Ancak üreti m ve mont aj da büyük daki kli k 

ger ektirir. Yat ay derzl eri n döşeme sevi yesi ni n üstünde düzenl enmesi ; 

 Hatıl dök me kol aylı ğı, 

 El emanl arı n t aşı nması nda sor un geti r memesi , 

 Panel  yüksekli kl eri ni n eşi t ol ması, 

 Çatı  bi ti şl eri  i çi n ayrı  bi r  öğeye ger ek kal ma msı  gi bi  avat ajl ar  geti rdi ği  hal de, 

est eti k nedenl erl e sı kça uygul anmayan bi r çözüm şekli di r[ 3]. 
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                 Şekil 5. 13.                                                             Şekil 5. 14.  

Şekil 5. 13. Kaynakl ı bi r cephe paneli -döşeme bağl antı sı [ 3] 

Şekil 5. 14. Taşı yı cı cephe paneli ve döşeme ar asında yapıl abil en pi m- harçl ı bağl antı 

5. 2. 3. 2. Taşı yı cı Cephe Paneli-İ ç Duvar Bağl antı sı 

İç duvar  ve dı ş cephe panell eri  ar ası ndaki  düşey bağl antıl arı n etri yeli  kol on şekli nde 

el e al ı ndı ğo bi r  det ayl amada düşey derz i ki  kademede yal ıtıl mı ştır.  Etri yel i  geni ş bi r 

hatıl  yapıl mı ş ve cephe paneli ni n üst  kenarl arından çı kan t aşı ma hal kal arı  i l e bu 

hatıl a bağl andı ğı  bi r  detayl amada,  paneli n al t  kenarl arı nı n i se hatılı n i çi ne bi raz 

gömül mesi  uygun bul unmuşt ur.  Yat ay der z i se açı k ol ar ak çözüml eni p,  yağmur 

kesi ci düşey band pr ofilin kesi ti bi r yalıtı m pestili il e kor unmuşt ur. ( Şekil 5.14. -5. 15.) 

 

Şekil  5. 15.  Cephe ve i ç duvar  panell eri  ar asındaki  düşey bağl antı nı n bi r  kol on 

ol uşt ur ul ar ak yapıl ması ve düşey derzi n i ki kademede yalıtıl ması na bi r örnek [ 3]  

1. 2. 3.  cephe paneli ni n kat manl arı  4.  ayar  bul onu 5.  hatıl  bet onu 6.  döşe me 7.  yal ıtı m 

kor donu 8. su yal ıtı m pestili 9. döşemeni n duvar a ot urması nı sağl ayan çeli k profil  
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Şekil 5. 16. Şekil 5. 15. deki  uygul amanı n düşey kesi ti [ 3]  

1. 2. 3.  cephe paneli ni n kat manl arı  4.  ayar  bul onu 5.  hatıl  bet onu 6.  döşe me 7.  yal ıtı m 

kor donu 8. su yal ıtı m pestili 9. döşemeni n duvar a ot urması nı sağl ayan çeli k profil 

Di ğer  bi r  uygul amada i se cephe panell eri  i ç duvar  panell eri  il e fi rket e filizl eri n kenet 

şekli ndeki  çubukl arı n yardı mı  i l e kaynakl anması  i l e bağl anmakt a,  düşey derz i ki  

kademede yal ıtıl makt adır.  Aynı  çözümün düşey kesi tl eri ne cephe panell eri ni n 

sadece üst  kenarl arı ndan t aşı ma hal kal arı  ve ayar  bul onl arı  il e hatıl a bağl andı kl arı; 

al t  kenarı n i se bi r  harç yat ağı  üzeri ne ot urt ul duğu gözl enmekt edi r[ 3].  ( Şekil 5. 17) 

( Şekil 5. 18)  
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Şekil  5. 17.  Taşı yı cı  cephe ve dı ş duvar  panell eri  ar ası ndaki  kaynakl ı  düşey 

bağl antı[ 3] 

a) Yat ay kesi t   b) Derzden geçi ril en A- A düşey kesi ti 

1. 2. 3.  t aşı yı cı  cephe panel ini n kat manl arı  4.  döşemeni n yan kenarı  5.  r üzgar  kesi ci  pr ofil  6. 

su kesi ci profil 7. panel  kenarı ndaki  eği mli yi vl er 8. t aşıyı cı i ç duvar  

 

Şekil 5. 18.  Şekil 5. 17.t eki  uygul amadan düşey kesi tl er [ 3]  

1. 2. 3. cephe paneli ni n kat manl arı 4. ayar bul onu 5. ayar bul onu 6. rüzgar kesi ci el asti k pr ofil  
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6.  DI Ş CEPHE PANELLERİ Nİ N ARALARI NDAKİ  Bİ RLEŞİ MLERİ, DERZLERİ N 

YALI TI MI VE DERZ YALI TI M MALZEMELERİ  

Bet onar me pr ef abri ke yapıl arı n yeri nde dök me bet ondan i nşa edil en monoliti k 

yapıl ardan ayıran en öneml i  özelli k panell eri n bi rl eşi ml er den ol uşan der zl er  ve 

derzl erdeki  bağl antıl ardır.  Der zl er,  pr ef abri kasyon t ekni ği ne gör e yapıl an yapıl ar da 

yapı  el emanl arı  ar ası nda ol uşt ur ul an ar alı kl ardır.  Pr ef abri ke el emanl ar  ar ası ndaki  

derzl eri n önemi  büyükt ür.  Bi na i çersi ndeki  derzler de büyük sor unl ar  ol ma ması na 

rağmen,  bi na cephesi ni  ol uşt ur an cephe panell eri  ar ası ndaki  bi rl eşi m nokt al arı nda 

öneml i  sor unl ar  mevcuttur.  Panell er  ar ası ndaki  bi rl eşi ml eri n veya der zl eri n,  ı sı sal  

genl eş me ve büzül mel eri  sonucunda ort aya çı kan boyut sal  deği şi kli kl eri 

karşıl ayacak haci me sahi p ol mal arı bekl eni r[ 28]. 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n yatayda ve düşeyde ol uşt ur dukl arı 

derzl eri n ger ek st ati k ger ekse mi mari  açı dan gör evl eri ni  yet erli  düzeyde yeri ne 

geti r mel eri  ger ek mekt edi r.  Der zl er;  strükt ür el  bağl antı yı  ve devaml ılı ğı  sağl amanı n 

yanı nda ,  panell eri n her  t ürl ü boyut sal ,  şekil sel  hat al arı  ve har eketl eri ne rağmen i yi  

bi r  hava,  yağmur,  ı sı,  nem,  t oz ve gür ül t ü yal ıt ma özelli ği ni  göst er mek aynı  zamanda 

da bu özelli ği ni  bi na ömr ü boyunca kor uyabil mek zor undadır.  Ayrı ca kol ay mont aj  ve 

ekonomi k ol ma özelli ği ni geti r meli di r[ 26]. 

Düşey bi rl eşi ml er  cephe panell eri ni n düşey kenarl arı  ar ası nda yapıl an bi rl eşi ml er 

ol up,  panell er  ar ası ndaki  monol iti k et ki yi  sağl amak gör evi ni  yükl eni rler.  Yat ay 

kuvvetl eri n et kil eri ni  azal t mak ve rijitli ği  arttır mak açı sı ndandüşey bi rl eşi ml er  öneml i 

rol oynarl ar. 

Yat ay bi rl eşi ml er,  cephe panell eri ni n al t  ve üst  kenarl arı nda ol uşt ur dukl arı 

bi rl eşi ml er di r.  Düşey yöndeki  st abilit e açı sı ndan yerçeki mi  yet erli  kabul  edi l mekt edi r. 

Yat ay bağl antıl ar,  düşey yükl eri  panel den panel e akt arıl ması  ve yat ay kuvvetl eri 

duvar per del eri ne il et mek gör evi ni yeri ne getirirl er. 

Bu böl ümde dı ş cephe panell eri  ar ası ndaki  derz yapı m t ekni kl eri,  derzl eri n yal ıtı mı 

ve derz yalıtı m mal zemel eri i ncel enecekti r. 
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6. 1. Dı ş Cephe Panell eri Arası ndaki Derzl eri n Yalıtı mı  

Cephe panell eri ni n ar al arı ndaki  bağl antıl arı n dı ş ort ama yakı n ol an böl ümü dı ş 

et kenl er den dol ayı  doğabil ecek sor unl ar a çözüm geti r mek i çi n det ayl andı rılır.  Bu 

et kenl er  su ve r üzgar  geçi ri msi zli ği ni  sağl amak,  ı sı  köpr ül eri  ol uşt ur mamak ve ı sı sal  

har eketl ere i mkan ver mektir[ 3]. 

Cephe el emanl arı nı n boyutl arı  büyüdükçe def ormasyonl ar  ve ı sı sal  hareketl er den 

doğan sor unl ar  art makt a ve bu nedenl erl e, gel eneksel  harçlı  derz yet erli 

ol ama makt adır.  Büyük boy cephe panelleri ni n bi rl eşi ml eri nde haci msel  

def or masyonl ar a ve ı sı sal  genl eş mel er e i mkan ver ebil ecek çözüml er e 

gi dil mekt edi r[ 3].  Su ve hava geçi ri msi zli k görevi ni  yükl enen pr ef abr i ke cephe 

panell eri  ar ası ndaki  derzl eri   yapı m t ekni ği  bakı mından i ki  ana gr upt a t opl ayabiliri z.  

( Şekil 6. 1.) 

 Açı k derzl er 

 Kapal ı derzl er 

 Tek kademede yal ıtıl mı ş derzl er 

 İki kademede yalıtıl mı ş derzl er 

Bi rbi ri nden büyük f arkl ılıkl ar  göst er en bu der z t ekni kl eri nden hangi si ni n 

kull anıl acağı na ,  yal ıtım mal zemesi  seçi mi ne,  daha önce beli rtil en ni t eli kl eri n 

gerçekl eştiril mesi  amacıyl a,  yapı nı n uygul anacağı  böl gedeki  i kli msel  dur umun 

(rüzgar,  yağmur  vb.)  ,  mal zeme ,  ür eti m,  i şçili k gi bi  şartl arı n i ncel enmesi  ve 

pr ot oti pl er  üzeri nde ger ekli  deneyl er  yapıl dı kt an sonr a kar ar  veril mesi  doğr u ol ar ak 

öngör ül müşt ür[ 41]. 

6. 1. 1. Açı k Derzl er 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri  ar ası nda ol uşt ur ul an açı k derzl eri n t asrı mı nda 

ana i l ke,  yağmur  ve hava akı mı nı n gi ri şl eri ni  f arkl ı  kademel er de ayrı  ayrı  önl emekti r. 

Bu nedenl e i ki  böl üml ü derz ol ar akt a adl andırılmakt adır.  Suya karşı  yal ıtı m ayrı  bi r 

mal zemeye başvur ul madan,  bi çi msel  önl eml erle karşıl anması  i l kesi ne dayanır. 

Rüzgar  gi ri şi  i se der zi n di bi ndeki  r ut ubet  kesi ci  özelli ği  ol an bi r  dol gu mal zemesi  i l e 

sağl anır. 

Açı k der z ol ar ak t asarl anan bi rl eşi ml eri n i l k kademesi nde yağmur  sul arını n geçi şi 

önl enmekt e,  i ki nci  kademede i se soğuk,  gür ültü,  t oz ve r üzgarı n t aşı dığı  yağmur 
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zerreci kl eri ni n geçi şi  önl enmekt edi r.  Yağmur  suyunun önl endi ği  il k böl ümde hava 

aı ml arı nı n geçi şi ni de engell eyecek t am bi r  kapanma sağl aması na gerek yokt ur. 

Öne ml i  ol an yağmur un di rekt  gi ri şi ni n önl enmesi  ve hava akı ml arı nı n t aşı dı kl arı  su 

daml al arı nı n bi r kı smı nı bu böl ümü geçerken bırak mal arı dır. 

Yeri ne gör e soğuğu,  gürült üyü,  t ozu ve hatt a şi ddeti  f azl ası yl a yağmur  daml al rı nı 

bil e t aşı yan hava akı ml arı nı n,  derzi  geçi p bi na i çi ne gi ri şi  i se i ki nci  böl ümde 

önl enmeye çal ışıl makt adır.  

Açı k derzl erde,  si st emi n i şl eyebil mesi  i çi n yağmur  ve hava akı mı  engell eri  ar ası nda 

dı şarı ya açıl mı ş bi r  genl eş me ol uğu bul unmal ı dır.  Bant  fitili n i ki  t ar afı nda bası nç 

dengesi  sağl amayı  amaçl ayan genl eş me ol uğunda,  aynı  zamanda yağmur  engeli ni 

geçebil en daml al ar  süzül ebil mekt e ve mi numum der z geni şli ği ni n çok azal dı ğı 

dur uml ar da meydana gel ebil ecek kapil er  emi ş ol ay ıil e suyun i l erl emesi  

önl enmekt edi r. 

Yat ay açı k derzl er de,  i l k böl ümde yağmur  engel i  ol ar ak her hangi  bi r  ek mal zeme 

kull anıl ması na ger ek yokt ur.  Çünkü der zi n şekli ve yerçeki mi nden dol ayı,  uygun 

şartl ar  ol uşt ur ul duğu t akdi rde yağmur  daml al arı  bu böl gede meydana gel ebil ecek 

hava akı ml arı ndan ayırabil ecektir.  Hava akı mı  yal ıtı m mal zemesi ,  sandvi ç cephe 

el emanl arı n har eket  et meyen i ç t abakal arı  ar ası na yerl eştiril di ği nden ve di rekt  güneş 

ışı ğı ndan kor unduğundan en uygun şartl arda kullanıl makt adır. 

Yat ay ve düşey der zleri n kesi şti ği  yerl erde,  yat ay derzl erl e aynı  koşul l arı n 

ol uşabil mesi  i çi n,  düşey derzl erde Yağmur  engeli  ol ar ak kull anıl an bant  fitili n 

boyunun kı sa ol maması na di kkat edil meli di r[ 26]. 

Açı k derzl erde suyun geçi şi ni  engell emek i çi n getiril en bi çi msel  çözüml er  pr ef abri ke 

cephe panell eri ni n kenarl arı nda ür eti m ve mont ajı  güçl eştiren kar maşı k 

pr ofill endi r me ger ektirdi ği  i çi n bu çözüm düşey der zl er de pek sı k 

uygul anma makt adır.  Üst  üst e panell eri n yat ay bi rl eşi mi mni n,  bi r  bi ni  veye eşi k 

ol uşt ur acak şekil de det ayl andırıl ması  daha kol aydır.  Açı k yat ay derzi n i ki  kademede 

yal ıtıl mı ş düşey der z i l e bi rli kt e uygul anması  en yaygı n çözüm şekli di r.  Bu 

det ayl amada öneml i  ol an,  panell er  ar ası ndaki  bi ndi r me veya eşi k yüksekli ği ni n 

rüzgar  bası ncı na ve bi nanı n yüksekli ği ne gör e i yi  belirl enmi ş ol ması dır.  Yapıl an 

deneyl er de bu yüksekli ğin 8- 12c m. ol ması yet erli gör ül müşt ür[ 3]. 

Açı k derzl erde yağmur  kesi ci  ol ar ak çeşi tli  macunl ar  veya pr ofill er,  r üzgar  kesi ci 

ol ar akt a macun ve pr ofillri n yanı  sıra kapal ı  hücreli  (  neopr en,  PVC vb.  )  süngerl er, 

pl asti k veya bit üm esasl ı pestill er kull anıl abilir[ 26]. 
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6. 1. 2. Kapalı Derzl er 

Bi na cephesi nde bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri  ar ası nda yapıl an kapal ı 

derzl eri n t asarı mı nda ana i l ke,  yağmur  ve hava akı mı nı n gi ri şi ni n aynı  böl gede bi r 

engell e önl enmesi di r.  Dol ayı sı yl a bur ada uygul anacak derz dol gusunun sunuç 

üzeri nde çok öneml i  bi r  r ol ü bul unmakt adır.  Çünkü özelli kl e r üzgarlı  yağı şl ar da 

dol gunun i ki  t ar afı nda büyük bası nç f arkı  ol uşacağı ndan,  hava akı mı  ve pompal ama 

ol ayı ndan dol ayı yağmur  en uf ak bi r deli kt en bil e içeri ye gi rebilir. 

Kapal ı  derzl er de su sızı ntıl arı nı  önl emek a macı yl a çevr esel  ve yapısal  et kil er 

karşı sı nda özelli ği ni  kaybet meyen,  derzdeki  i şl evi ni  kor uyan dol gu mal zemel eri 

kull anılır.  Bu nedenl e kapal ı  derz uygul ama ml arını n başarılı  ol abil mesi  i çi n mevcut 

derz dol gu mal zemel erini n özelli kl eri ni n bili nmesi  ve doğr u ol ar ak uygul anması 

ger eki r[ 26]. 

Kapal ı  derzl er  kendi  i çi nde i ki  gr uba ayrılır.  Bunl ar  derz yal ıtı mı nda su ve r üzagar, 

hava akı mı nı n i çeri gi r mesi ni engell eyen mal zemel eri n det ayl andırıl mal arına gör e;  

 Tek kademede yal ıtıl mı ş derzl er 

 İki kademede yalıtıl mı ş derzl er 

ol mak üzer e sı nıfl andırılır. 

6. 1. 2. 1. Tek Kade mede Yalıtıl mı ş Derzl er 

Tek kademede yal ıtıl mı ş der zl erde yağmur  ve r üzgar  kesi ci  ol ar ak t ek bi r mal zeme 

kull anıl makt adır.  Bu mal zemel er  çeşi tli  macunl ar  ve sı kı ştırıl abi l en özel  band pr ofill er 

ol abilir.  Derz dol gusu ol ar ak macun uygul anıl dığı nda,  sı k bakı m ve kontrol  gr eği  

önem kazanmakt adır.  Yal ıtı m band pr ofill eri n kull anıl dı ğı  derz çözüml eri nde i se 

özelli kl e kesi şme nokt al arı nda sor unl arl a karşıl aşı l makt adır. 

Bu t ür  derzl er de küçük su sı z mal arı na karşı  bi r t akı m önl eml er  al ı nması  ger eki r. 

He m düşey,  hem de yatay bi rl eşi mde yal ıtı mı n arka böl ümünde bi r  dr enaj  boşl uğu 

bırakıl ması,  bu boşl uğun yer  yer  dı ş ort aml a bağl antı sı nı n sağl anması,  yat ay 

bağl antı da eşi k yapıl ması  ve der ze sı zabil ecek suyun yer  yer  deli kl erle dı şarı ya 

atıl ması  veya;  kat kı  maddel eri  il e su geçi ri msi zli ği  sağl anmı ş bi r  bet on dol gu 

yapıl ması  gi bi  ek önl eml er  al ı nar ak hasar  en aza i ndi ril meye çal ı şılır.  Bu t ür 

det ayl amal ar da mal i yeti n düşük ol ması,  pr ef abri ke cephe el emanl arı nı n 
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kenarl arı ndaki  basi t  profill endi ril me nedeni yle ür eti ml eri ni n kol aylığı  ol uml u 

nokt al arı dır.  Buna karşın en uf ak bi r  sı zı ntı nı n hasar a yol  aç ması,  sı k kontr ol  ve 

bakı m ger ektir mesi  sebebi yl e daha çok ılı man i kl i m böl gel eri nde uygul anı rsa i yi  bi r 

çözüm geti rir[ 3]. 

 

 

Şekil 6. 1. Derz ol uşt ur ma t ekni kl eri [ 11]  

a) Açı k Derz 

b) İ ki kademede yal ıtıl mı ş der z 

c) Tek kademede yal ıtıl mı ş derz 
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6. 1. 2. 2. İ ki Kade mede Yalıtıl mı ş Derzl er 

İki  kademede yal ıtıl mı ş derzl er  İ skandi nav ül kel eri nde geli ştiril mi ş ol up,  günümüzde 

çok yaygı n bi r  uygul ama al anı  bul muşt ur.  Bu t ür  det ayl amal ar da,  r üzgarın i nce bi r 

derzden gi ri p,  daha geni ş bi r  odacı kt a bası ncını  kaybeder ek suyunu bırak ması 

il kesi ne dayanır. 

Yağmur  kesi ci  ol ar ak görev yapan i l k yal ıtı m mal zemesi ni  geçebil en su yükl ü r üzgar, 

yer  yer  hava i l e i li şki si  ol an bi r  küçük boşl ukl a karşıl aşar ak ki neti k enerji sini ,  bunun 

sonucunda da su t aşı ma kapasi t esi ni  kaybeder.  Yükl enmi ş ol duğu su zerreci kl eri,  bu 

kanal  i çersi nde dr ene edil erek,  yat ay derzl erde yal ıtı m mal zemesi  i çer de bı r akıl an 

yer  yer  deli kl er  ar acılı ğıyl a t ekr ar  dı şarı ya atılır.  Bazen bu suyun yatay der zde 

ol uşt ur ul an bi r  ol uk i çersi nde t opl anar ak dı şarı ya atıl ması  şekli nde bi r  detayl amaya 

gi dilir.  Ancak en uygun uygul ama,  düşey der zl eri n i ki  kademede yal ıtıl ması,  yat ay 

derzl erde i se açı k çözüme gi dil mesi di r.  Böyl ece düşey kanall ardan aşağı  süzül en 

su, kol aylı kl a dı şarı ya atıl abil mekt edi r. 

İki  kademede yal ıtıl mı ş derzl erde i l k yal ıtı m kademesi  su ve r üzgar  kesi ci  ol ar ak 

gör ev yaparken,  i ki nci  kademedeki  yal ıtı m daha çok r üzgar,  hava kesi ci  ol ar ak gör ev 

yapar[ 3].  Ür eti m t ol er ansl arı nı  karşıl ayabil en,  f azla r üzgarlı  ve yağmurl u böl gel er de 

bil e i yi  sonuç ver en bu t ür  derz yal ıtı mı nda,  i l k yatırı m f azl alı ğı  öneml i  bi r  sakı nca 

ol uşt ur ur.  Ayrı ca det ayın ger çekl eşebil mesi  i çin 10- 12c m.’li k bi r  derz deri nli ği ne 

ger ek var dır.  İ ç kı sı mda r üzgar  kesi ci  mal zemel eri n uygul anması  her  zaman kol ay 

ol mamakt adır[ 1]. 

İki  kademede yal ıtıl mı ş der zl er de,  yağmur  kesi ci  ol ar ak çeşi tli  macunl ar  veye 

pr ofill er,  r üzgar  kesi ci  ol arakt a yi ne macun ve pr ofill eri n yanı  sıra,  kapal ı  hücr eli 

(neopr en,  PVC vb.)  süngerl er,  pl asti k veya bi t üm esasl ı  pestill er  uygul anabilir. 

Özel li kl e i l k kademeyi  ol uşt ur acak su geçi r mezlik mal zemesi nde ar anan özelli kl er 

aşağı daki  şekil de sıral anabilir. 

 Mal i yeti ni n yüksek ol maması,  

 Kol ay uygul anabil mesi , 

 Dı ş et kenl er e uzun süre hasar a uğr amadan dayanabil mesi  (  eri memesi , 

çatl ama ması, t aşı p ak maması...) ve sı k bakı m gerektir memesi ,  

 Der z geni şlil ği ni n %20 veye %30’ u kadar  genl eş me ve dar al mal ar a i mkan 

ver mesi , 
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 Ür eti m,  mont aj da pahal ılık yar at acak bi r  daki kli k ve pr ofill endi rme 

ger ektir memesi , 

 Ger ekti ği nde kol ay deği ştirebilir ol ması, 

 Est eti k açı dan yet erli bi r gör ünüm sağl aması.  

İki  kademeli  yal ıtı mda yağmur  kesi ci  gör evi  yükl enebil en mal zemel er ar ası nda 

bul unan macunl ar  ve masti kl eri n pl asti k,  el asti k,  el ast opl asti k t ürl eri  var dır. Yyapıl an 

çeşitli  deneyl er de uygul ama şeki ne ve i kli me bağl ı  ol ar ak deği şi k sonuçl ar  al ı nmı ştır. 

Çatl ama,  bur uş ma,  akma,  eski me açı sı ndan en az sor un geti r mel eri nedeni yl e 

el asti k ve el ast opl asti k t ürl er  t erci h edil mektedi r.  Bu t ür  det ay çözüml eri nde 

sı kı ştırıl arak veya pompayl a havası  al ı nar ak uygul anan çeşi ytli  pr ofi ll er  veya 

hort uml ar da,  kol ayca t akıl abil me özelli ği nden dol ayı  sı kça kull anıl makt adı r.  Ol umsuz 

yanl arı  i se,  pahal ı  ol dukl arı  ve der z i ç yüzeyi ni n düzgün ol abil di ği  koşul l ar da 

uygul anabilir ol amal arı dır. 

Ür eti m sırası nda panel  kenarl arı na yerl eştiril en pl asti k r ayl ar a mont aj  aşaması nda 

üstt en sür ül erek geçi ril en band şekli ndeki  çeşitli  pl asti k veya met al  pr ofill erden de i yi  

sonuçl ar  al ı nabil mekt edi r.  Bu bandl arı n sonr adan deği ştiril ebil mel eri  ol dukça güçt ür. 

Pl asti k pr ofill er  düşey derzl erde uygul anmakt a,  bu dur umda yat ay der z açı k 

bırakıl makt a ya da çeşitli profil veya pestill erl e t akvi ye edil mekt edi r. 

İki  kademel i  yal ıtı ml arı n uygul anması  sırası nda yat ay ve düşey derzl eri n kesi şti ği  

böl gel er de mal zemel eri n t ür üne,  yeri ne gör e deği şebil en bazı  önl eml er  al ı nar ak bu 

zayıf  nokt al ar dan i çeriye su gi r memesi ne çal ı şılır.  Ek yal ıtı m pestill eri ni ni  

yapı ştırıl ması,  bandl arı nda düzl em deği şi kli ği  yapıl ması  vb.  f arklı  det ay çözüml eri ne 

gi dilir.  Bu t ür  derz yal ıtımı  f azl a r üzgar  ve yağmurl u böl gel er de bi l e i yi  sonuçl ar 

ver mekt e;  anacak mal i yeti n Yüksekli ği,  ger ekli  derz deri nli ği ni n f azl alı ğı  ( 10-12c m.  ), 

bil eşenl eri n kenarl arı nda özel  pr ofill endi r mel eri n ger eklili ği  ve i ç böl gedeki  r üzgar 

kesi ci  mal zemeni n uygul anma güçl ükl eri  gi bi  dezavant ajl ar  t aşı makt adır[3].  ( Şekil 

6. 2.) 

Su ve r üzgar  geçi ri msi zli ği ni n yanı sıra; dı ş cephe panell eri ni n i ç ort amda bul unan 

taşı yı cı  el emanl ar  il e bağl antı sı nda ı sı  köpr ül eri ni ni  ol uş ma ması nada di kkat 

edil meli di r.  I sı  köpr ül eri ni n cephe paneli ni n t opl am ı sı  yal ıtı m di renci ni  azal ttı ğı  ve 

buhar  yoğunl aş mal arı na yol  açtı ğı  bili nmekt edi r.  Bu nedenl e mont aj  sırası nda 

yerl eştiril en ek ı sı  yal ıtı m mal zemel eri  il e önl em al ı nmaya çal ı şılır.  Uygul ama 

sırası nda ger ek dı ş ortamdaki  r ut ubett en dol ayı,  ger ekse konst ür üktif bağl antı 
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nedeni yl e yeri nde dökül en bet ona bağl ı  ol ar ak ı sı  yal ıtı m mal zemesi ni n ı slanma ması 

i çi n,  bu mal zemeni ni  su yal ıtı m pestill eri  il e bohçal anması  şekli nde bir  çözüme 

gi dilir[ 42]. 

 

Şekil 6. 2. Derzl eri n yalıtılması [ 1]  
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6. 2. Derzl erde Kull anıl an Yalıtı m Mal zemel eri ve Özelli kl eri  

Pr ef abri ke bet on cephe panell eri  ar ası ndaki  der zl er,  strükt ür el  bağl antı yı  ve 

devaml ılı ğı  sağl amanı n yanı nda ,  panell eri n boyut sal,  şekil sel  hat al arı  ve 

har eketl eri ne r ağmen i yi  bi r  hava,  yağmur,  ı sı,  nem,  t oz ve gür ült ü yal ıt ma özelli ği ni 

gst er mek aynı  zamanda da bu özelli ği ni  bi na ömr ü boyunca koruyabi l mek 

zor undadır.  O nedenl e i ki  bet on cephe paneli  ar ası ndaki  derzi  kapat ar ak 

sı zdır mazl ı ğı  sağl amak üzer e geçi ri mi  engelleyi ci  mal zemel er  kull anıl makt adır. 

Ayrı ca der zl erde;  derz geçi ri msi zli k mal zemesi ni n derz i çi ndeki  deri nli ği ni  

sı nırl aması,  ar ka yüzünü şekill endi r mesi  ve destekl eyi ci  yat ak gör evi  gör mesi  i çi n 

derz dol gu fi till eri  kull anılmakt adır.  Der z dol gu mal zemel eri  çeşi tli  et kenl er  kar şı sı nda 

har eket  edi p çal ı şmaktadırl ar.  Genel de et ken ol an f akt örl er,  sı caklı k f arkl ılıkl arı 

nedeni yl e mal zemeni n çeşitli  der ecel er de genl eş mel eri  veye büzül mel eri ,  nemi n 

et ki si yl e şi şmel eri  ve kur umayl a büzül mel eri dir.  Bunl arı n yanı sıra rüzgar,  yer 

sarsı ntıl arı,  ağır  yük gi bi  mekani k et kenl er de mal zemeni n def or masyonuna neden 

ol abil mekt edi rl er.  

Der zl erde;  derz yeri,  geni şli ği,  deri nli ği  ve i kli m koşull arı na uygun mal zeme 

kull anıl maması,  uygul amaya yet eri nce özen göst eril memesi ,  def or masyonl arı n 

gerçek değerl eri ne yakı n ol ar ak değerl endi ril memesi  gi bi  nedenl erl e,  der z 

mal zemel eri ni n bi r  yüzeyden ayrıl ması  hali nde (  adezyon ),  mal zemeni n kendi  

i çi ndeki  uzaması  ve sı kış ması  sununda kopması  (  kohezyon bozukl uğu )  i l e der z 

geçi rgenli k kazanır.  Ayrılmanı n ve kopmanı n t am ol mas ması  hali nde bi l e ol uşacak 

hava har eketi  veya hava har eketl eri ne ol anak ver en bi r  mal zeme kull anıl ması 

dur ur munda,  kull anıl an yal ıtı mı n ni t eli ği  bozul acak,  derz arkası na su  geçi şi  

hı zl anacak ve ı sı  transf eri ne i zi n ver er ek yoğuş ma meydana gel ecekti r.  Dol ayı sı yl a 

bu böl gedeki  hafif  bi r  neml enme i l e havadaki  t oz par çacı kl arı  daha f azl a t opl anacak 

ve çevr esi ne gör e daha ki rli  yüzeyl er  ol uşt ur acaktır.  Der z mal zemel eri ni n 

kendil eri nden bekl enen perf or mansı  göst er ebil mel eri  i çi n TS 815 ve DI N 4108’ e 

gör e aşağı daki  özelli kl ere sahi p ol mal arı ger ek mekt edi r. Derz mal zemel eri; 

 Der zi n geçi ri msi zli ği ni sağl amal ı dır. 

 Der zdeki  har eketl ere ve har eketi n hı zı na uy ml u bi r  bi çi mde şekil 

deği ştir meli di r. 

 Çeşi tli  def or masyonl arı n et ki si nde kal dı ğı nda i l k şekli ne ve i l k özel li kl erine 

yet erli  der ecede dönebilmel i di r.  (  Bu ol gu mal zemeni n el asti k özelli kl eri yl e 

il gili di r. ) 
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 Yüksek adezyon özelli ğine sahi p ol abil meli,  büyük geril mel eri n et ki si ndeki  

böl gel er de veya köşel er de sı yrı ma ve adezyon kaybı ol mamal ı dır. 

 Mal zeme i çi nde kopma veya ayrıl ma ol mamal ı,  başka bi r  i f ade i l e mal zeme 

mol eküll eri ni  bi r  ar ada t ut an kohezyon kuvvetl eri  yenil memel eri di r.  Yüksek 

çal ı şma sı cakl ı ğı nda mal zemeni n yumuşama ması  hali nde,  özelli kl eri nde 

kabul  edil emez deği şi kli kl er ol mamal ı dır. 

 Düşük sı cakl ı kl arda sertl eşti ği nde kırıl ma ol mamal ı  ve özelli kl eri nde kabul  

edil mez deği şi kli kl er ol mamal ı dır. 

 Bel i rli  bi r  sı caklı k ar alı ğında ve bel li  bi r  sür e i çinde yasl anma,  hava et kil eri 

veye bekl enen di ğer çevre koşull arı ndan et kil enmemel i di r. 

Bu t emel  i st eml eri n dı şında özel  çal ı şma koşulları na gör e yabancı  madde gi ri şi ne, 

aşı nmaya,  çenti kl enmeye,  yangı na ve ki myasal  maddel er e dayanı klılı kt a 

bekl enebilir.  Bu t ür  mal zemel er  kull anıl madan önce bi r  sür e bozul madan 

sakl anabil meli,  bet onave kull anı cı ya zar alı  maddel er den arı ndırıl mı ş ol mal ı dır. 

Kul l anı m kol aylı ğı  i se mal zeme seçi mi nde di ğer  bi r  t erci h nedeni ni 

ol uşt ur makt adır[ 43]. 

Det ayl andır ma genelli kl e el asti k,  el ast opl ast i k,  yada pl asti k mal zemel erl e 

yapıl makt adır.  Ayrı ca cok sı k kull anıl mamakl a bi rli kt e bet on ve har çlar da der z 

det ayl andır mal arı nda kull anıl makt adır.  En çok kull anıl an derz mal zemesi  ol ar ak 

uygul ama evr esi nde şekil  veril ebil en macunl ar dır.  Bu macunl ar  t ek veya i ki  

kademede yal ıtıl mı ş derzl er de uygul anabilir.  Derz geni şli ği ni n ve har eketin öne msi z 

ol duğu yerl erde t ek kademel i  derzl er  kull anılır.  Zor  i kli msel  koşull arı n et ki si nde ol an 

yapıl ardaki  bi rl eşi ml er de i se i ki  kademede yal ıtıl mı ş derz t ekni ği  kull anıl ması 

uygundur[ 44]. ( Şekil 6. 3.) 

Macunl arı n perf or mansı  ve dur abilit esi  derz geni şli ği nden ol dukça et kil eni r. 

Pr ef abri ke bet on paneller  ar ası ndaki  derzl er  bekl enen panel  har eketl eri ne uyum 

sağl ayacak ni t eli kt e ol mal ı dır.  Ger ekli  derz geni şli ği  uygul ama kul anıl acak 

mal zemeni n özelli kl eri ne,  panel  boyut una ,  i mal at  t ol eransl arı na ve böl gedeki  

i kli msel  şartl ara gör e deği şi kli k göst eri r.  Der z geni şli ği  belirl endi kt en sonra yal tı mda 

kull anıl acak dez mal zemesi ni n seçi mi  ol dukça öneml i di r.  Doğr u mal zeme seçi mi  

yapıl abil mesi  i çi n mal zeme özelli kl eri ni n bili nmesi ger ek mekt edi r[ 45]. 

Pr ef abri ke bet on panell er  veya panel  ve di ğer  yapı  mal zemel eri  ar ası ndaki  derzl er 

duvarı n sı zdır mazl ı k bakı mı ndan en zayıf  hal kal arı  ol ar ak düşünül mel i di r.  Bu 
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bakı mdan der zl eri n t asarı mı  ve yapı mı  ol dukça öneml i di r.  Akıl cı  ve ekonomik şekil de 

t ama ml anmal ı dır[ 44]. 

Pr ef abri ke bet on veya bet onar me cephe panelleri  ar ası ndaki  derzl erde kul l anıl an 

yal ıtı m mal zemel eri  çeşitlili k göst eri r.  Bu mal zemel eri  yapı sal  özelli kleri ne gör e 

sertl eşen dol gu mal zemel eri,  pl asti k dol gu mal zemel eri,  el asti k dol gu mal zemel eri 

ol ar ak üç ana gr uba ayırabiliri z.  Sertl eşen dol gu mal zemel eri  ol ar ak bet on ve har çl ar 

kull anıl makt adır.  Pl asti k dol gu mal zemel eri ne örnek ol ar ak masti kl er,  pl asti k bant 

fitill er, el asti k derz dol gu mal zemel eri ne i se macunl ar ve sı kaşabil en fitill er sayıl abilir. 

6. 2. 1. Bet on ve Harçl ar 

Sertl eşen dol gu mal zemel er  gr ubuna gi ren bet on ve har çl ar  fi zi ksel  ve ki myasl  

et kenl erl e uygul andı kt an sonr a sertl eşi p son ul aştı kl arı  sabi t  dur umu korurl ar.  Bu 

mal zemel eri n el asti k özelli ği  ol madı ğı ndan hareket  eden bi l eşenl er  ar ası ndaki  

derzl erde kull anıl mamal ıdır.[ 28]  Esnekli k kabili yeti ni n ol maması  ve düşük ader ans 

yet eneği  gi bi  çeşitli et kenl erl e adezyon ve kohezyon bozukl uğuda 

göst er ebil eceği nden,  hava ve yağmur  sı zdır mazl ı ğı  bekl enenen pr ef abri ke büyük 

boy bet on panell er  ar asındaki  derzl erde uygul anma mal ı dır[ 43].  Ayrı ca gerek kendi  

bünyesi nde ger ekse panel  bi rl eşi m nokt al arı nda r ötre başt a ol mak üzer e çeşi tli 

et kenl erl e çatl ama sonucu yağmur  ve hava akı mı  yal ıtı mı  gör evini de yer i ne 

geti remez,  Bu t ür  nedenl er den dol ayı  bet on ve harçl ar  ancak bi r  bi nanı n dı ş 

bil eşenl eri  ar ası ndaki  derzl eri n strükt ür el  bağl antı yı  sağl ayan kı sı ml arda ve i ç 

bil eşenl er  ar ası nda kull anıl abilir[ 26].  Fakat  bazı  özel  modi fi ye edil mi ş harçl ar,  küçük 

boy bet on panell eri n bi rleşi m yerl eri nde kull anıl abilir[ 43]. 

6. 2. 2. Macunl ar 

Macunl ar,   i ki  rijit  yüzey ar ası ndaki  boşl ukl arı  dol dur mak ve bi rbi ri ne gör e bağıl 

har eket  eden i ki  yüzey arası ndaki  boşl uk boyunca di nami k bi r  geçi ş sağl amak  üzer e 

kull anıl an esnek poli meri k mal zemel er di r.  Bu bakı mdan macunl ar  üç f onksi yonu 

yeri ne geti rir.  Der z hareketi ne uyum sağl amak,  t oz ve kum gi bi  katı  maddel eri n 

derzi n i çeri si ne gi r mesi ni  önl emek,  suyun yapı nı n i çi ne geçi şi ni  engel l emek 

macunl arı n karşıl aması ger eken gör evl eri ndendi r[ 44]. 

Der z dol gu mal zemesi ni n ger çekl eştiri ceği  perf or mans mal zemeni n kal it esi ne 

ol duğu kadar  uygul ama şekli nede bağl ı dır. Macunl a yal ıtıl mı ş bi r  derzden i yi  bi r 

sonuç alı nması i çi n; 

 Macun uygul anan yüzeyleri n düzgün, kur u ve astarl anmı ş ol ması  
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 Der z deri nli kl eri ni n,  dol gu gör evi ni  yapan çeşi tli  sünger,  köpük,  cam,  cüruf 

yünü gi bi mal zemel erl e kontrol altı na alı nması  

 Macunun arka kı sma yapı ş madan ser best çe hareketi sağl anmal ı dır. 

 Panell eri n kenarl arı nda 10mm.li k pahl ar  yapıl arak gör ünüm sor unl arı  en aza 

i ndi ril meli di r[ 3]. 

Macunl arı n genelli kl e i l k yatırı m mal i yetl eri  azdır.  Ancak sı k sı k bakı m ger ektir mesi  

macunl a yal ıtıl mı ş derzleri n ekonomi k bakı mdan geti rdi ği  avant ajı n bi r  sür e sonr a 

kaybol ması na yol  aç makt adır.  Bu nedenl e sadece ılı man i kli me sahi p böl gel er de 

kull anıl ması  t avsi ye edilir.  Macunl ar da ol uşabil ecek küçük çatl akl ar  i ki  kademede 

yal ıtıl mı ş derzl erde büyük sor unl ar getir memekt edi r[ 1]. 

Macunun ömr ü ve perf ormansı  derz geni şli ği nden büyük öl çüde et kil eni r.  Pr ef abri ke 

panell er  ar ası ndaki   derz geni şli ği  sadece gör ünüşe gör e değil  panel  boyutuna,  yapı 

t ol eransl arı na,  derz mal zemel eri ne ve yakı n yüzeyl er e gör e seçil meli di r.  Ger ekli  der z 

geni şli ği  şanti yede bekl enen maksi mum sı cakl ı ğa kull anıl an macunun def or masyon 

kapasi t esi ne,  macunun uygul andı ğı  sı caklı ğa,  panel  boyut una ve hazır bet onun 

i mal at  t ol er ansl arı na göre bel irl eni r.  Büt ün bu f akt örl er  gör ünüş ger eksi ni ml eri nden 

önce gelir.  

Bi r  panel  derzi ni n mi numu m t asarı mı  macunun def or masyon kapasi t esini  ve bet on 

paneli n bekl enen t opl am har eketi ni  di kkat e al mal ıdır.  Büt ün bet onl ar  sünme,  r ötre ve 

sı caklı k deği şi ml eri nden dol ayı  haci m deği şi mi ne mar uz kal ır.  Bet on panel l er de 

haci m deği şi mi  doğr udan panel  boyut una bağl ı dır. 

 İ ki  panel  ar ası ndaki  der zde macun kullanıl ması  dur umunda panel  der z 

geni şli ği aşağı daki denkl eml e belirl eni r. 

J = A / X+B+C 

Bu denkl emde;  J mi numum der z geni şli ği ni  ( mm. ),  X macunun def or masyonunu ( %), 

A ı sı  deği şi mi nden dol ayı  panel  har eketi ni  (  ısıl  genl eş me kat sayı sı  x sı cakl ı k 

deği şi mi  x panel  uzunl uğu ),  B mal zemeni n i mal at  t ol eransı nı,  C depr em ve di ğer 

f akt örl eri  si mgel emekt edi r.  Bu denkl em sonucunda ort aya çı kan der z geni şli ği  eğer 

çok büyükse har eket  kapasi t esi  daha f azl a ol an bi r  macun seçil mesi  gerekli di r.  Dar 

derzl er  i çi n her hangi  bi r  derz macunun mont ajı  büyük ri skl er  t aşı makt adır. Neopr en 

veya di ğer  cont al ar  kull anılırken der z geni şli ği  arttırılır.  Bu mal zemel er  genel li kl e 13 

il a 26 mm.li k derz geni şli ği nde bul unur.  13 mm. ’ ni n al tı ndaki  derzl er kul l anı şlı 

değil di r ve 26 mm.’ ni n üzeri nde derzl er i çi n özel  bi r düzen ger ektirir. 
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Ger ekli  macun deri nli ği  uygul ama sırası ndaki  macun geni şli ği ne bağl ı dır.  En uygun 

macun geni şli ği  ve macun deri nli ği  or anl arı  macun ür eti cil eri  t ar afı ndan beli rl eni r. 

Yal nı z büt ün i mal at çıl ar i deal  or anl ar a uy ma makt adır.  Ancak genel  kabul  edi l en 

kur all ar  şunl ar dır.  13mm.  geni şli ği ne kadar  ol an derzl er  i çi n,  macun 6 mm.  

deri nli ği nde ol mal ı  ve maksi mum deri nli ği  i se geni şli ği ne eşi t  ol mal ı dır. 13- 26mm.  

geni şli ği ndeki  derzl er  i çin,  macun edri nli ği  geni şli ği ni n  yarı sı na eşi t  olmal ı,  f akat 

13mm. den küçük ol mamal ı dır.   Macun panel  yüzeyi nde daha büyük kal ınl ı k ver en 

konkav şekli nde ol mal ıdır.  26mm.’ ni n üzeri ndeki  derzl er  i çi n,  macun deri nli ği 

maksi mum 16 mm.  i l e sınırl andırıl mal ı dır.  Macun deri nli ği  uygun bi r  al tlık mal zemesi  

il e kontrol  edil ebilir.  İ yi  t asarl anmı ş  bi r  şekil  f akt öründen t am bi r  yar ar  el de et mek i çi n 

al tlık mal zemesi ni n ayırıcı ol arak hi zmet ver mesi  ger eki r[ 44]. 

Uzayı p kı sal ar ak har eketl ere,  bi r  der eceye kadar  karşı  koyabil en macunl ar  bu 

özelli kl eri nden dol ayı,  bi na dı ş yüzünü meydana geti ren bil eşenl er  ar ası ndaki  

derzl erde kull anıl abilir.  Çok deği şi k ti pl eri  ol an macunl ar  pl asti k kı vaml ı ve el asti k 

ol mak üzer e i ki gruba ayrıl abilir[ 43]. 

6. 2. 2. 1. Pl asti k Kı vamlı Macunl ar ( Masti kl er ) 

Pl asti k kı vaml ı  macunl ar uygul andı kt an sonr a da pl asti k özelli kl eri ni  kaybet mezl er, 

yal nı z sı nırlı  bi r  çal ı şma özelli ği ne sahi ptirl er. Mal zeme uzama veya çekme anı nda 

belirli bi r sı nırl ar geçilirse t ekr ar eski hali ne dönemez.  

Pl asti k kı vaml ı  macunl ar  ( masti kl er)  bet onarme pr ef abri ke cephe panell eri ni n 

yapacağı  har eketl ere karşı  koyabil en di ğer  dol gu mal zemel eri ne gör e daha ucuz 

ol an bu dol gu mal zemel eri  derz kenarı na yapı şıp akı cılıkl a,  derz i çi nde ol uşacak 

har eketl eri  karşıl arl ar.  Bir  dol gu mal zemesi  ol arak masti kl er,  zamanl a dış hava ( 

özelli kl e güneş ı şı ğı  )  et ki si yl e sertl eşi p pl astik özelli ği ni  dol ayı sı yl ada akı cılı ğı nı 

kaybetti ği nden,  açı kt a kal an yüzl eri ni n mi numum ol ması na di kkat  edilmel i  ve der z 

yüzeyi nden mü mkün ol duğunca deri ne i çeri ye yerl eştiril meli di r[ 26]. 

Masti k dol gunun der zdeki  deri nli ği  10mm.  i l e 20mm. ar ası nda ol mal ıdır.  Yüzl eri 

ger ekli  yapı ş mayı  sağl aması  ze zamanı n ol umsuz et ki si ne r ağmen pl asti k kı vaml ı 

kal ar ak akı cılı ğı nı  uzun sür e kor uyabil mesi  i çi n masti k deri nli ği ni n 10mm.  den az 

ol maması  ger eki r.  Derzl er de masti k dol guya i st enen deri nli ği  sağl amak i çi n 

sı kı şabilir  köpük–pl asti k fi til  kull anıl mal ı dır.  Böyl ece,  masti k dol gunun ar kası 

besl enmi ş ol acağı ndan,  derze konul urken ger ekli bası nç sağl anar ak yan yüzl er e i yi  

bi r şekil de yapı ş ması sağl anabilir.  
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Masti k dol gunun kesi t  al anı  çok f azl a ol ursa derzden dı şarı ya akabilir.  Bu nedenl e 

maksi mum der z geni şli ği  25mm. yi  geç me mel i di r.   Pr ef abri ke cephe panelleri ni n dı ş 

yzünde ol uşt ur ul an derzl eri n mi numu m ve maksi mum geni şli kll eri öneml i di r. 

Bunl arı n da bil eşenl eri n mont e edil di ği  andaki  geni şli k,  servi st e har eketleri n l i mi tt e 

ol duğu geni şli k ve der z dol gusunun uygul andı ğı  andaki  geni şli k ol mak üzer e üç 

dur uml arı var dır. 

Nor mal  şartl ar  i çi nde ömürl eri  en f azl a 10 yıl  ol an masti kl eri n yapı  ol ar ak üç ana 

gr uba ayrıl abilir. Masti kl eri n  yağlı, bit üml ü ve bütil ol mak üzer e gr upl andırılabilir[ 42]. 

Masti kl er  ar ası nda en çok kull anıl an yağl ı masti kl er  kur umayan yağl ar dan 

yapıl makt adır.  Bütil  masti kl erl e aynı  özelli kl ere sahi p ol na but ür  masti kl er  bazı 

hall erde onl ar dan daha i yi  bi r  dur abili eye sahi p ol abilirl er.  Ömürl eri  15 yıl  kadar 

sür ebilir.  Der z geni şli ği nin maksi mum 25 mm.  ol duğu ama ki mi  özel  dur uml ar da 50 

mm. ye kadar  ol anl ar da yağl ı  masti kl er  kull anıl abilir.  Masti kl eri n kull anıl dı ğı  der zl er de 

deri nli k mi numu m 12 mm.  ol ması  ger eki r. Ayrı ca yağl ı  masti kl eri n gör evleri ni  yeri ne 

geti r mesi  i çi n derzdeki  topl am har eket  mi kt arı,  uygul andı ğı  andaki  mi numu m der z 

geni şli ği ni n %10’ unu geçme mel i di r. 

Bütil  masti kl er  bütil  kauçuk ve pol i meri n bi r  ar aya gel mesi nden ol uşur.  Bu t ür 

masti kl eri n kul anıl ması  hali nde derz geni şli ği ni n maksi mum 20 mm.  ve deri nli ği ni n 

mi numu m 6- 10mm.  ol ması hali nde derzdeki  har eketl eri n %5 kadar karşıl ayabilir. 

Kal it esi ni  arttır mak i çi n i çi ne sent eti k l asti kt e kat ıl an bi t üml ü masti kl er  uygul andaki  

andaki  mi numu m derz geni şli ği ni n %12’ si  kadar  bi r  har ekete kar şı 

koyabil mekt edi r[ 46]. 

6. 2. 2. 2. El asti k Macunl ar 

El asti k mal zemel er  pl asti k dol gu mal zemel er den f arklı  ol ar ak kendili ği nden t ekr ar 

eski hall eri ne dönebilirli k özelli ği ne sahi ptirl er[ 45].  

Bi r  ve i ki  bil eşenli  ti pl eri  ol an el asti k macunl ar,  derz yüzl eri ne yapı şı p,  el asti k ol ma 

özelli kl eri yl e ,  derzde meydana gel en har eketl ere karşı  koyarl ar.  El asti k macunl ar 

derze konul madan önce bazı  koşull arı n ol uş ması  ve yapı ş ma yüzl eri ni n 

ast arl anması ger eki r[ 42]. 

Macunun der zde al acağı  f or munun,  gör evi ni  yapabil mesi ne ve ömr üne et ki si  var dır. 

Doğr u f or mu ver ebil mek i çi n derze,  i l k önce sı kı şabilir  köpük- pl asti k fitil  yerl eşti r mek 

ger eki r.  Nor mal  ol ar ak,  servi st eki  maksi mum der z geni şli ği ni n 25mm. yi  
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geç me me msi  i st eni rse de eğer  el asti k macun,  ak mayı  önl emek amacı yla der ze  kat 

kat uygul anırsa  maksi mum derz geni şli ği 50 mm. ye kadar ol abilir. 

Bet on veya bet onar me cephe panell eri  ar ası nda kull anıl an macun t ürl eri  uygul ama 

anı nda şekil  veril ebil en poli sülfi d,  ür et an ve silikon macunl ar dır.  Bu ürünl er  der z 

geni şli ği ni n + %10- 40’ ı or anı nda har eket  edebil en derzl er de kull anılmak  üzer e 

t asarl anmı ştır.  Bu t ür  macunl arı n seçi mi  ol dukça zor dur.  Çünkü her bi ri ni n üst ünl üğü 

i şi n perf or mans ger eksi niml eri ni dengel emeli di r[ 47]. 

 Poli sülfi d Macunl ar 

İki  bil eşenli  si st eml er,  panell er  ar ası ndaki  derzl eri kapamak üzer e kull anılan yüksek 

perf or mansl ı  ür ünl er di r.  Dı ş et kil ere ve yı pr anmaya dayanı klı,  ki myasal  dayanı mı  ve 

sertl eş me hı zı  yüksek ol an poli sülfi d el ast omerl eri n el asti k kalit el eri,  t oparl anmal arı 

ve yapı ş ma özelli kl eri  ol dukça i yi di r.  Ancak bu t ür  macunl ar  çok di kkatli  bi r 

karı ştır ma ger ekti rir.  Bunl ar  bi r  çok yat ay uygul amada gerkli  ol duğu gi bi  sert  ve 

dayanı klı  değil di r.  Fonksi yonl arı nı  en i yi  düşey uygul amal ar da yeri ne geti ri rl er  .  Bu 

tür  macunl arı n servi s sı cakl ı kl arı  –40 ve +93 C ar ası nda deği şi r.  İ ki  bil eşenli  ür ünl er 

sı vı  poli mer  ve sertl eştiri ci ni n ki myasal  r eaksi yonuyl a kür  hali ne geli r. Reaksi yon 

ür ünü ol an sent eti k kauçuk macun der z geni şli ği ni n %25’li k har eketi ne uyum sağl ar. 

Bet on gi bi  gözenekli  yüzeyl er e t ama men yapı ş ması  i çi n bi r  ast ar a i hti yaç duyarl ar. 

Fakat cam ve met all ere iyi  yapı şırl ar. 

Bi r  bil eşenli  si st eml er  havadan nem al ar ak sertl eşi r  ve özelli kl eri  i ki  bil eşenl i  si st eme 

benzer  bi r  macun ür et irl er.  Mal zeme yavaş sertl eşi r,  il k kabuğun ol uşumunu 

hı zl andır mak ve ki r  t oplaması nı  önl emek i çi n su püskürt mek ger eki r.  Ür ünün i ki  

bil eşenli  si st eml er e gör e üst ünl üğü ol ması na r ağmen,  yavaş sertl eş me nedeni yl e 

ol uşan ki r  t opl aması nı  önl emek üzer e özel  önl em al ı nması nı  ger ekti ri r.  Bu dur um 

mal zeme sertl eşi nceye kadar  yayıl an pi s bi r  kokuyl a bi rl eşi nce bu ür ünü i ki  bil eşenli 

si st eml er den daha az kul l anıl an bi r  ür ün hali ne getir mi ştir.  Ayrı ca poli sülfi dler  epoksi  

gi bi  di ğer  poli merl erl e modi fi ye edil ebilir.  Bi r  ve i ki  bil eşenli  si st eml er  i çi n gözenekli 

mal zemel er  üzeri nde astar  ger ekli di r.  Yüzeye ol an yapı ş ma kaybı nı  azalt mak i çi n 

ast ar uygul ama koşull arı çok öneml i di r[ 44]. 

 Ür et an Macunl ar 

Ür et an macunl ar  poli üret an el ast omerl ere dayanmakt adır.  İ ki  bil eşenli si st eml er 

çeşitli  fi zi ksel  özelli kl er  ver ecek şekil de modi fi ye edil ebilir.  Büt ün yapı  mal zemel eri ne 

çok i yi  yapı şan pek çok f or mül asyon yüksek uzama kabili yeti ne sahi pti r  ( derz 

geni şli ği ni n +%25’i  )  ve suya karşı  dayanı mı  sağl ar.  Sert  ve aşı nmaya dayanı klı 
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el ast omeri k kauçukl ar ver ecek şekil de sertl eşen bu macunl ar,  sanyi  

döşemel eri ndeki  derl er  gi bi  yat ay yüzeyl er de r ahatça kull anıl abilir.  Di ğer  üst ünl ükl eri 

çek me dayanı mı nı  yüksek ol ması,  uzama ve basınç har eketl eri ne i yi  bi r  t oparl anma 

göst er mesi , yı pranmaya ve ı sıl şoka karşı dayanıkl ı ol ması ve l ekel enmemesi di r. 

Di ğer  macunl ar a gör e daha büyük bi r  t ol eransa sahi p ol mal arı na r ağmen asi t,  al kali 

ve bazı  nötr  t uz gi bi  konsantre ki myasal  maddel er e karşı  dayanı ml arı  zayıftır. 

Yüksek sı caklı k mal zemeni n sertli ği ni  gi der ek et kil emesi ne ve har eket  kapasi t esi ni n 

azal ması na r ağmen,  bu t ür  macunl ar  –40 ve +82 C sı caklı k ar al ı ğı nda 

fonksi yonl arı nı yeri ne get irir.  

Tek bi l eşenli  macunl ar  havadan nem al ar ak sertleşi r  ve i ki  bil eşenli  si st eme benzer 

özelli kl er  veri r.  Bu t ür  macunl ar  çok yavaş sertl eşti ği nden dol ayı  hafif  hareketl eeri n 

bekl endi ği  uygul amal ar da kull anılır.  Poli sülfi d macunl arı n aksi ne ür et an macunl ar 

kur u koşull ar  al tı ndaki  derz yüzeyl eri  ar ası nda ast ar  uygul anmadan kull anıl abilir. 

Ancak ast ar  kull anıl madığı  su al tı nda kal an mal zemeni n yapı ştı ğı  yüzeyden ayrıl ma 

özelli ği var dır[ 44]. 

 Sili kon Macunl ar 

Si li kon macunl ar  yüsek perf or mansl ı  el ast omeri k macunl ar dır.  En geni ş uygul ama 

ar alı ğı na sahi p macunl ar dır.  Fonksi yonl arı nı  –51 ve +177 C sı cakl ı k ar al ı ğı nda 

yeri ne geti rirl er.  Ni tri k asi t e dayanı klı  t ek macundur.  Dı ş hava et kileri ne ve 

yı pr anmaya karşı  mükemmel  dayanı m göst er en bu macunl ar  büt ün yapı  der zl eri ni n 

kapatıl ması  i çi n uygundur.  Macun havadan nem al ar ak sertl eşi r  ve yüksek uzama 

kapasi t esi  (  +%25- 35 )  ol an sili kon esasl ı  kauçuk bi r  macun ol uşt urur.  Uzama 

kabili yeti bi r çok uzama ve bası nç har eketl eri nden sonr a bil e devam eder.  

Eski  yüksek modüll ü macunl arı n aksi ne,  yeni  düşük modüll ü macunl ar  pek çok 

yüzeye ast arsı z ol ar ak yapı ş mayı  arttır mı ştır. Ancak bet onda nemi n bul unması 

öneml i  öl çüde yapı ş mayı  azal t abilir.  Kür  esnası nda aseti k asit  çı kar an ür ünl er  bet on 

yüzeyi nde kull anıl mamal ıdır.  Çünkü ar a yüzeydeki  yapı ş ma bet ona asi t  et ki si nden 

dol ayı bozul ur.  

Di ğer  macunl arl a bi r  karşil aştır ma yapıl dı ğı nda sili konl arı n poli sülfi dl erden daha 

dayanı klı  ve daha sert  ol dukl arı nı  göst er mekt edi r.  Si li konl ar  sol vent,  t uz ve or gani k 

asi tl ere karşı da dayanıkl ı dır.  Düşük r ötre ve dı ş et kil ere karşı  mükemmel  bi r 

dayanı m bu macunl arı n i çer de ve dı şarı da f azl a endi şe duyul madan kullanıl ması nı 

sağl ar.  Bunl ar  özelli kl e yüksek sı cakl ı k sevi yesi nin et ki si nde kal an ki myasal  ort aml ar 

i çi n uygundur.  Bu mal zeme dai ma t ek bil eşen ol ar ak paketl eni r.  Bu ür üne ai t  bazı 
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sı nırl amal ar  i se ,  bazı  f ormül asyonl arı n aseti k asi t ür et mesi ,  belirli  yüzeyl er üzeri nde 

ast ar ger ektir mesi  ve mali yeti ni n yüksek ol uşudur[44]. 

 

 

Şekil 6. 3. Derz yalıtı m mal zemel eri nden ör nekl er [ 3]  

a) Macun kull anı mı b) Özel  el asti k pr ofil c) Pnömati k profil 

1. Macun 2. Tı kaç 

6. 2. 2. 3.  Macun Seçi mi  

Bet on veya bet onar me cephe panell eri  ar ası ndaki  derz yal ıtı mı nda kull anılacak ol an 

macun seçi mi  yaparken değerl endi ril mesi  ger eken bazı  özelli kl er  macunun yapı ş ma, 

kohezyon,  sertli k,  modül,  geril me gevşemesi ,  bası nç def or masyonu,  dış et kil er e 

dayanı klılık ve uygul aması dır. 

Yapı ş ma ve kohezyon derzl erde kull anıl ması  düşünül en macunun en öneml i  i ki  

özelli ği di r.  Macun kapat tı ğı  derzi n kenarl arı na yapı ş mal ı dır  ve derz har eketi ni n 

neden ol duğu i ç geril mel er e dayanabil meli di r. 

Macunl ar da sertli k penetrasyon dayanı mı  i l e öl çül ür  ve 0- 100 ar ası nda deği şen A 

sertli k skal ası  il e belirl eni r.  Skal a değeri  ne kadar  yüksekse macun okadar  serttir. 

Sertli k değeri  20- 50 ar asında deği şen macunl ar  mont aj dan kı sa bi r  sür e ve bi rkaç yıl 

sür en yı pr anmadan sonra panel  derzl eri  i çi n en uygun macun uygul aması  ol duğu 

anl aşıl mı ştır. 

Düşük modüll ü mal zemel er  derz har eket i ni n meydana geti rdiği  şekil 

deği ştir mel er den kaynakl anan geril mel eri  yüksek modüll ü mal zemel er den daha i yi  

dağıt ma eği li mi ndedi rl er. Ancak düşük modüll ü macunl ar  düşük sı caklı kt a yüksek 

modül e sahi p ol abilir.  Bi r  macundaki  geril me gevşemesi  şekil  deği ştir me koşull arı 
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al tı nda i ç gevşemeden kaynakl anır.  Düşük modüll ü macunl ar  son der ece yüksek 

gevşeme göst eri r.  Sonuç ol ar ak,  macunun derz yüzeyi ne yapı şı k kal ması nı 

sağl amak i çi n daha düşük bi r yapı ş ma dayanı mı ger eki r. 

Bası nç def or masyonu bi r  macunun sı kı ştırıl dı kt an sonr a oriji nal  şekli ne 

gel eme mesi di r.  Bi r  derz macununda yüksek der ecede def or masyon i st enmez. 

Çünkü bunun sonucunda macun geni şli ği  gi der ek azal ır.  Macun çok sı kı ştırıl dı ğı nda 

ve der z i l k şekli ne döndüğünde macunun har ekete uyum sağl ama yet eneği  azal dı ğı 

i çi n yüksek i ç geril mel er  meydana gel ebilir.  Sonuçt a bu geril mel er yapı ş ma 

yüzeyi nde yapı ş ma yada macun i çi nde kohezyon kırıl ması na neden ol acak kadar 

büyüyebilir. 

Der zi n deri nli ği,  geni şli ği  ve har eketi  macun seçi mi ni  et kil er.  Bi r  derzi n kapatıl ma 

i şl emi nde önceli kl e derz har eketi  ve geni şli ği  belirl eni r.  Daha sonr a bekl enen der z 

har eketi ni  ve di ğer  ger eksi ni ml eri  karşıl ayacak en uygun macun seçilir. Sonunda 

macunun deri nli ği  ve al tlık t ür ü belirl eni r.  Macun t ür ü,  i çi ne konul acağı  der z yüzey 

yada t ür üne gör e seçilir.  Tabl o 6. 1. de bekl enen der z har eketi ne gör e kul l anıl an 

macun t ürl eri  ve özelli kleri  veril mi ştir.  Pek çok derzl erde bu t abl oda t avsi ye edi l en 

macun t ürl eri  kabul  edilebilir.  Ancak bazı  ol ağandı şı  dur uml ar da bi r  yada bi rden 

fazl a macun t ür ü büt ün özelli kl ere sahi p ol abilir  ve zamanı ndan önce kırıl ma 

t ehli kesi  ver ebilir.  Hatt a en esnek bi r  macunu kull anmak ger ekebilir.  Son mal zeme 

seçi mi ,  çeşi tli  yüzeyl er  i çi n ger ekli  ol an ast arl arı n yapı sı  ve t avsi ye edil en geometri si 

hakkı nda bil gi  il e ber aber  di kkatli  bi r  ür ün l iter at ür ü i ncel emesi  ger ektiri r.  Der z 

geni şli ği  t asarı mı  kull anılan macunun def or masyon kapasi t esi ni  göz önüne al mal ı dır. 

Der zi n har eketi  yapı  el emanl arı nı n l i neer  genl eş me kat sayı sı na,  uzunl uğuna ve 

har eket e neden ol an sı cakl ı k gr adyeni ne bağl ı dır.  Der z deri nli ği  bi r  macun i çi ndeki  

geril meyi  et kil er.  Der z i çi nde şekil  deği ştirirken macunun hac mi  ni speten sabi t 

kal dı ğı  i çi n deri n derzl rde geril me daha f azl adır.  Bi r  macun yuvası nın şekli  yıl 

boyunca en düşük i ç ger il mel eri  sağl ayacak şekilde beli rl enmeli di r.  Belirli  bi r  macun 

i çi n yuva deri nli ği veya kal ı nlı ğı derz geni şli ği ni n yuva deri nli ği ne or anı na bağl ı dır.  

Macunun t abanı  ser best  har eket  et meli di r. Bu nedenl e macunun t abana 

yapı ş ması nı  önl emek üzer e bi r  ayırı cı  kull anıl mal ı dır.  Mevcut  derz al tlık mal zemel eri 

ar ası nda sadece kapal ı hücr eli  köpül ü poli etil en çubukl ar  büt ün macun t ürl eri yl e 

kull anıl abilir. 

Macun seçi mi ni  et kil eyen der z geni şli ği,  deri nli ği ,  har eketi  gi bi  f akt örl eri n yanı  sıra 

fi zi ksel  ve mekani k özellikl eri n de göz önünde bul undur ul ması  ger eki r.  Bu özelli kl er, 

macunun bet on,  cam,  al ümi nyum gi bi  f arklı  yüzeyl er e yapı ş ması,  yet erli  perf or mansı 

sağl amak üzer e yüzeyi n ger ekti ği  gi bi  hazırl anması, uygul anabilir  sı caklı k ar al ı kl arı, 
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kur uma özelli kl eri,  macunun patl ama,  yırtıl ma ve aşı nma dayanı mı,  r engi ni  kor uma 

özelli ği,  su ve gün ı şı ğını n yapı ş ma kohezyon ve el asti sit e gi bi  özelli kler e et ki si, 

ast ar  veya macunun neden ol duğu yüzey l ekeleri,  uygul ama kol aylı ğı, macunun 

uygul andı ğı çevr e ve kullanıl an di ğer macunl ar a uygunl uğu şekl i nde sıral anabilir[ 44]. 

 

a)  

 

b)  

Şekil 6. 4. Derz yalıtı mı nda pr ofil kull anıl ması na örnek [ 3]  

a) Düşey kesi t  b) Yat ay kesit 

1. 2. 3. Cephe paneli kat manl arı 4. Ayar bul onu 5. Döşeme 6. Özel  su yal ıtı m kor donu 

7. Su yal ıtı m pestili 8. Kal dır ma hal kası 9. Taşı yı cı i ç duvar 10. Pl asti k su yal ıtı m profili 
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Şekil 6. 5. Yat ay ve düşey derz yalıtı mı nda macun kull anıl ması [ 3]  

a) Düşey kesi t  b) Yat ay kesit 

1.. Cephe paneli 2. Döşeme 3. Taşı yı cı i ç duvar 4. Derz macunu 5. Tı kaç 6. Ek yalıtı m pestili 

 

6. 2. 3.  Fitill er 

Fi till er,  gör eceği  i şl eve uygun ol ar ak ür eti m sırasında şekill endi ril en ön yapı ml ı  der z 

mal zemel eri di r.  Der z i çi nde sı zdır mazl ı k ve dol gu gör evi ni  üstl enebi l en bu 

mal zemel er, sı kı şabilir fitill er ve band fitill er ol mak üzer e i ki gr uba ayrıl abilir[ 43]. 

6. 2. 3. 1.  Sı kı şabilir Fitiller  

Bu gr uba gi ren mal zemel eri n derz dol gusu ol arak kull anıl abil mesi  i çi n,  tol er ans ve 

har eket e r ağmen der z i çinde devaml ı  ol ar ak baskı  al tı nda kal ması  ve der z geni şli ği ni  

t am ol ar ak kapaması  ger eki r.  Sı kı şabilir  fitill er  belli  bi r  or andan f azl a sıkı ştırılırsa 

kal ı cı  def or masyona uğr arl ar  ve esnekl ıil eri nden bi r  mi kt ar  kaybeder ek,  baskı 

kal ktı ğı nda t ekr ar  eski  hali ne dönemezl er[ 26].  Bu nedenl erl e sı kı şabilir  fitill eri n 

üzeri ndeki  baskı nı n belli  değerl er  ar ası nda ol ması  ger eki r.  Bu değerl er  i se 

mal zemeni n ci nsi ne bağl ı  ol ar akt an,  ür eti ci  fi r mr  t ar afı ndan öneril en or ana uyul makl a 

bi rli kt e,  derz i çi ndeki  boyut unun yakl aşı k 1/ 4’ ü kadar  sı kı ştırıl ması  hal inde su ve 

hava geçi ri msi zli ği gör evini  sağl ayabil mekt edi r[ 43] . 
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Sı kı şabilir fitill er masti k ve el asti k fitill er ol mak üzere i ki gruba ayrıl abilir. 

 Masti k Fitill er 

For ml arı  üçgen, yuvarl ak,kar e veya di kdört gen ol an ve genelli kl e sent eti k l asti k-bi t üm 

karı şı mı ndan yapıl an masti k fitill er  derz yüzeyine yapı şar ak der zi  kapatırl arsada 

yapı şı k dur uml arı n devamı  i çi n derzl er de sı kı ştırılmı ş ol mal arı ger eki r.  

Ür eti m şartl arı na gör e deği şi k ol makl a ber aber en az 0. 7 kg/ c m2 ve en f azl a 7 

kg/ c m2 bi r  güçl e bası nç al tı nda t ut ul mal arı  ger eken masti k fitill eri n deği şi k f or m ve 

kal ı nlı kl arı nı n bu yükl er  al tı nda göst er eceği  boyut sal  deği şi kli kl er t estl erl e 

belirl enmeli di r.  Bundan sonr a kull anacakl arı  derzin değerl eri ne gör e uygun bi r  f or m 

ve kal ı nlı k seçil ebilir.  Beton bil eşenl er  ar ası nda yat ay derzl erde ol abil eceği  gi bi,  eğer 

yükl eme 7 kg/ c m2’ yi  geçerse,  f azl a yükü al mak i çi n ar aya ahşap kamal ar 

konmal ı dır.  Yakl aşı k ol ar ak,  mi numu m der z geni şli ği ni n %5’ i  kadar har eketi 

karşıl ayabil en ve servist eki  maksi mu m der z geni şli ği ni n 25mm.’ yi  geç me mesi  

ger eken sı kı şabilir  mastik fitill er  genelli kl e düşey ve yat ay açı k derzl er de hava akı mı 

engeli ol arak kull anılır[ 42]. 

 El asti k Fitill er 

Sı kı şabilir  el asti k fitill er,  derz kenarı na yapı ş madan,  el asti ki yetl eri ni n baskı  al tı nda 

tut ul ması yl a derzi  kapatıp,  ol uşacak har eketl eri  karşıl ayabilirl er.  El astik fitill eri n 

kapal ı hücr el eri ve homoj en kesi tli ol mak üzer e i ki çeşiti var dır. 

Genelli kl e,  genl eştiril mi ş bütil  l asti k veya neoprenden yapıl an bi ri nci  t i p el asti k 

fitill eri n su ve havayı  geçi r meme mesi  i çi n boşl uk hücr el eri ni n kapal ı  ol ması  ger eki r. 

Bu fi till er,  el asti ki yetl eri ni  yi tir meden bi r  derzi  kapayabil mel eri  i çi n,  geni şli kl eri ni ni  en 

az %20 ve en f azl a %40’ ı  or anı nda sı kı şacak şekil de baskı  al tı nda t ut ulmal ı dır.  Bu 

dur umda servi st eki  maksi mum ve mi ni mum derz geni şli kl eri  ar ası ndaki  f ark, 

kull anıl an fitili n geni şli ği ni n %20 si nden f azl a ol mamal ı dır.  

Genl eştirili p köpük haline geti ril en poli üret an f itill eri n hücr el eri  açı k ol duğundan 

bunl arı n,  yağmur  va hava akı mı na karşı  yal ıtı mı nı  sağl ayan der zl er de 

kull anıl abil mesi  i çi n,  bi t üm e mdi ril mel eri  ger eki r. Bu dur umda,  fitil  hem el asti ki yet 

hem de der z yüzeyl erine,  bi r  der eceye kadar yapı ş ma özelli ği  gösteri r.  Bi t üm 

emdi ril mi ş köpük- pl asti k fi till er,  derzde gör evl erini  yapabil mel eri  i çi n,  geni şli kl eri ni n 

en az %75’i ver en ve en f azl a %85’i oranı nda sı kış mı ş ol mal ı dır[ 42]. 
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Genelli kl e neopr en ve P. V. C.’ den yapıl an homoj en kesi tli  el asti k fitill er  f azl a bası nca 

dayanamadı kl arı ndan düşey açı k derzl er de yağmur  engeli  ol ar ak kullanıl abilirl er. 

Der zde devaml ı  bası nç altı nda kal ı p başarılı  ol abilmel eri  i çi n,  derz geni şli ği  t ol eransı 

ve har eket  mi kt arı nı n çok az ol ması  ger ek mekl e ber aber  kesi n değerl er,  fitili n 

şekli ne gör e deği şi k ol acağı ndan, yapıl acak t estl erl e bul unmal ı dır[ 26]. 

 

 

Şekil 6. 6. Sı kı ştırıl abilir pl asti k profil örnekl eri [ 4]  

6. 2. 3. 2.  Bant Fitill er 

Pl asti k veya pasl anmaz met al den yapıl an bant  fitill er,  genelli kl e düşey açı k 

derzl erde yağmur  engeli ol ar ak kull anılır.  Neopren fitill er  ve PVC’ den yapıl an bant 

fitill er,  yüksek bükül me dirençl eri,  el asti ki yet,  ki myasall ara, suya dayanı klılığı,  gür ül t ü 

çı kar ma ması  ve ucuzl uğu nedeni yl e met al  bant  fitill ere karşı  t erci h edilir.  Der z i çi ne 

yerl eştiril en met al bant fitill eri n rüzgar da ses yapma özelli ği var dır[ 26].  

Sı caklı k f arkı nı n büyük ve çeşi tli  nedenl erl e har eket  mi kt arı nı n f azl a bekl endi ği 

derzl erde i se bant  fitill ere,  mukavemeti  arttır mak amacı yl a omega veya kırl angı ç 
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kuyr uğu f or mu veril erek har eketl eri n sı zdır mazl ık mal zemesi  üzeri ndeki  ol umsuz 

et ki si  önl enebil mekt edi r. Bu ti p fitill er,  derz i çi nde ol uşt ur ul acak ol ukl ar a ser best çe 

yerl eştiril ebil eceği  gi bi , derzi  ört ecek şekil de dı ştan mont e edil ebilirse de bant  fitill eri 

derzi n dı şı na yerl eştirmek,  est eti k,  ekonomi k ve kol ayca zar ar  gör ebil mel eri 

bakı mı ndan sakı ncal ı dır. 

BS 6093 ve TS 3078’ de ‘ ’ PVC,  pl asti k su t ut ucu fitill er’’,  TS2810’ da i se ‘ ’l asti k su 

t ut ucu fitill er’’  i n fi zi ksel  özelli kl eri  ve kull anıl acakl arı  derz boyutl arı na göre en kesi t 

uzunl ukl arı nı n kar arl aştırıl ması i çi n ger ekli f or müller e yer veril mi ştir[ 43].  

 

Şekil 6. 7. Sı kı ştırıl abilir met al  bant profil örnekl eri [ 4]  

6. 3. Derz Geçi ri msi zli k ve Dol gu Mal zemel eri Uygul ama İl kel eri  

Yapı mı n her  aşaması nda ol duğu gi bi  derzl eri n hazırl anması nda da gerekl i  özen 

göst eril meli di r.  Seçil en mal zemeni n uygul amasında,  ür eti ci  fi r ma öneril eri,  TÜBİ TAK 

YAE yal ıtı m i şl eri  t ekni k şart namesi nde beli rtil en uygul ama esasl arına aynen 

uyul mal ı dır.  Der z dol gu ve geçi ri msi zli k mal zemel eri ni n gör evl eri ni  t am ol ar ak 

yerl eri ne geti rebil mel eri  i çi n uygul anacakl arı  derz yüzeyi ni n hazırl anması  il e bi rli kt e 

mal zemeni n yerl eştiril mesi  sırası nda ger ekli önl eml er alı nmal ı dır. 
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Şekil 6. 8. Düşey ve yat ay derz yalıtı mı nda kull anı l abil en özel  profill er [ 3]  

1. Kapal ı gözenekli sünger kor don 2. Pr ofil rayı 3. Yal ıtı m bandı 4. Özel  yalıtı m profili 

5. Kli ps yuvası  
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Der z yüzeyl eri  t oz,  yağdan t emi zl enmi ş ol mal ı ve yüzeyl er de kopabilecek zayıf 

parçal ar  bul unma mal ı dır.  Bet on panell er  zı mparal anar ak,  kum püskürt me,  mekani k 

aşı ndır ma i l e veya bu yönt eml eri n kombi nasyonu i l e t am ol ar ak t emi zl enmeli di r. 

Ku m püskürt me yönt emi , di ğer  yönt eml er e or anl adaha pahal ı  ol ması na karşı n daha 

i yi  sonuçl ar  ver mekt edi r.  Bu nedenl e t er moset; ki myasal  kürl ü,  yeri nde yapı ml ı, 

pahal ı  derz sı zdır mazl ık mal zemel eri  i çi n kullanı mı  t erci h edil meli di r. Yağ gi bi  

ki rl eti cil eri  ort adan kal dırmak  a macı yl a sol ventl er, genelli kl e ol umsuz et ki  göst er er ek 

ki rl eri  bet onun gözenekl eri  i çi ne t aşı makt adır.  Tozl arı n uzakl aştırıl ması, genel li kl e 

yeri nde döküml ü der z sızdır mazl ı k mal zemesi nde i yi  bi r  yapı ş ma sağl anması  i çi n 

son der ece ger ekli di r.  Son t emi zli k,  fırça i l e yapılırsa da yağ sı zdır mayan hava 

kompr esör ü veya vakuml u t emi zl eyi cil er çok i yi sonuçl ar ver mekt edi r. 

Uygul ama öngör ül en sıcaklı kt a yapıl mal ı dır.  Uygul amada esas ür eti ci  öneril eri ne 

uy maktır.  Böyl e bi r  ol anak bul unamaz i se 32C’ den yüksek,  4C’ den düşük 

sı caklı kl arda uygul ama yapıl mamal ı dır.  İ st enil en sı cakl ı kl arı n al tı nda veya üst ünde 

çal ı şmak,  i st enil meyen geril mel eri n doğması na sebep ol ur.  Yüksek sı cakl ı kt a 

çal ı şma zamanı  azal ır,  daha düşük sı cakl ı kt a i se mal zeme sertl eşi r,  donma t ehli kesi  

bil e söz konusu ol abilir. 

Pri mer  öngör ül düğünde i se,  genel de der z mal zemel eri  ür eti cil eri  uygun pri meri  de 

ber aberi nde ver mekt edirl er.  Pri mer  fırça veya spr ey i l e uygul anmakt adır. 

Kul l anıl ması ndaki  amaç,  bet on gi bi  gözenekli  yüzeyl erl e özelli kl e t er moset  kürl ü 

maddel eri n i yi  bi r  bağ ol uşt ur ması dır.  Fırça ve spr ey i l e yugul anabil en pr i meri n fırça 

il e uygul anması nı n t ercihi  hali nde,  büt ün der z yüzeyi nde homoj en bi r  film t abakası 

ol uşt ur acak şekil de uygul ma yapıl mal ı dır.  Aksi  dur umda f azl a mal zeme kal ar ak, 

yapı ş ma kayı pl arı  ol uşabilir.  Yat ay derzl erde i se spr ey uygul aması  daha uygun 

ol makt adır.  Pri merl er  genelli kl e belirli  bi r  kur uma zamanı na sahi pti r.  Der z 

sı zdır mazl ı k mal zemel erini n ger ekli  kur uma zamanı ndan sonr a uygul anması na özen 

göst erill meli di r. 

Der zl erde der z yüzeyl eri ni n t emi zl enmesi ,  ger ekli  zamanl ar da pri mer 

uygul anması ndan sonr a der z dol gu mal zemesi ni n yerl eştiril mesi ne sıra gel i r.  Bu 

nokt ada sı zdır mazl ı k mal zemesi  i çi n i st enil en deri nli ği n sağl anması na özen 

göst eril meli di r.  Der z sızdır mazl ı k mal zemesi  ol ar ak macunl arı n t ercih edil di ği  

derzl erde, seçil en derz macunu t abancası il e uygul anmakt adır. 

Yapıl acak uygul amada,  der zl eri n düzgün ol ması na,  her  yer de eşi t kal ı nl ı kt a 

yapıl ması na ve mal zemel eri n kenarl ara t aş maması na di kkat  edil meli dir.  Ger ekli 

hall erde düzgünl üğü ve t emi zli ği  sağl amak i çi n derzi n i ki  t ar afı na kol ay sökül abil en 
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bantl ar  yapı ştırıl mal ı  ve uygul amadan sonr a sökül er ek düzgün hatl arı n ol uşt ur ul ması 

sağl anmal ı dır. 

Bazı  derz mal zemel eri  eritil erek,  yeri nde sı cak ol ar ak uygul anmakt adır.  Genel de 

düşük perf or mans ser gileyen ve r engi  nedeni yl e est eti k ol mayan bu mal zemel er, 

bi t üml ü bil eşi kl er,  kauçuk veya di ğer  el ast omeri k bi l eşenl eri  i çeri r.  Sı cak uygul amal ı 

mal zemel er  genelli kl e yat ay derzl er de kull anılır. Ancak aynı  zamanda soğuma ve 

sertl eş meye kadar  mal zemeni n derz di bi ne ak ması  engell enebilirse düşey der zl er de 

de kull anıl abilir.  Soğuk uygul ama ml ı  derz mal zemel eri  i se,  genelli kl e ya önceden 

dol dur ul muş kart uşl arl a,  ya da i ki  bil eşenli  si st eml er de ol duğu gi bi  başka bi r  kapt a 

hazırl anı p pompal ar a çekil erek kull anıl abil mekt edi r.  Der z boşl uğunun dol dur ul ması 

deneyi mli  personeli  gerektirir.  Pompa ucu yakl aşı k 45’li k açı yl a t utul mal ı  ve 

dol dur ul mamı ş al an bırakıl mamal ı  ya da kopuk al anl arı n ol uş ma ması  i çin,  devaml ı 

dşekil de derz boyunca har eket ettiril meli di r. 

Dol gunu per dahl anması ,  uygul ama sırası nda derz dol gu macunun i çi nde  kal ma 

ol ası  hava kabarcı kl arı nın t ahli yesi  i çi n ger ekli  ol duğu kadar,  uygul andı ğı  yapı ş ma 

yüzeyi ne maksi mum t utunmayı  sağl aması na da yar dı mcı  ol ur.  Bunl ar dan başka 

uygul ama sonucu bi ti şik yüzeyl er de ol uşan ki rl eri n i ş akı şı  i çi nde üreti ci si nde 

öneril en çözücü veya t emi zl eyi ci mal zemel erl e t emi zl enmesi  unut ul mamal ıdır. 

Su t ut ucu bant  fitil  i se,  panel  kenarı na yerl eştirilen pl asti k r ayl ar a mont aj  sırası nda 

üst en sür ül er ek veril ebileceği  gi bi ,  ı sıtıl arak yumuşatıl abil en ;  derz i çi ne itil erek de 

yerl eştiril ebilir. Ya da bağl anacağı  panell erden bi rine önceden yerl eştiril erek  bası nç 

al tı nda sı kı ştırıl arak uygul anır.  Sı kı şan bant  fitil,  su sı zdır mazl ı ğı nı  sağl ar.  I sl ak 

bi rl eşi mli  derzl er de hava engeli  ol ar ak kull anıl an bant  fitill er  i se bet on dökül meden 

önce yeri ne yerl eştirilirl er. 

Der zl erde dı ş et kenl er t ar afı ndan en ol umsuz et kil enen böl ümünü der zi n ön 

t arafı nda yer  al an sı zdır mazl ı k mal zemesi  ol uşt ur makt adır.  Bu mal zemel er de 

meydana gel en ger ek mal zeme yor ul ması, ger ekse dı ş et kenl er nedeni yl e 

ol uşabil ecek bozul mal ar,  derzi n su geçi ri msi zliği ni  ol umsuz yönde et kil eyecekti r. 

Yağmur  suyu geçi şi  engell emesi  gör evi  veril en bi ri nci  sı zdır mazl ı k mal zemesi ni n 

hasr a uğr aması  hali nde deği ştiril mesi  mü mkün ol makl a bi rli kt e mal i yeti  ol dukça 

yüksekti r. 

Der zi n arka kı s mı nda yer  al an ve hasar a uğr aması  hali nde çoğu zaman onarı mı 

mü mkün ol amayan i ki nci  yal ıtı m mal zemesi nin,  bi ri nci  sı zdır mazl ı k mal zemesi  

t arafı ndan dı ş et kil erden kor unması  sebebi yl e dayanı mı  ol dukça yüksektir.  Bunl ar a 

il ave ol ar ak,  derzi n geometri si ni n de r üzgarl a i til en yağmur  suyunun,   i ki nci 
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sı zdır mazl ı k mal zemesi ne ul aş madan dr enaj  böl gesi nden dı şarı  atıl ması nı 

sağl ayar ak,  mal zemeni n dayanı mı nı  arttıracak şekil de t asarl anması 

ger ek mekt edi r[ 43]. 
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7.  PREFABRİ KE DI Ş CEPHE PANELLERİ  ARASI NDAKİ  DERZ YALI TI MLARI NI N 

TÜRKİ YE’ DEN ÖRNEKLERLE İ NCELENMESİ  

Ül kemi zde yaygı n bi r bi çi mde uygul ama al anı  bul an endüstril eşmi ş yapı m 

si st eml eri nden  panel  si st eml er de yapı yı  ol uşt uran asal  el emanl ar  yat ay ve düşey 

panel l erdi r.  Panell er  böl ücül ük f onksi yonu yükl enebil di kl eri  gi bi  t aşı yı cılık fonksi yonu 

da yükl enebilir  ya da i ki si ni  bi rden de yeri ne geti rebilir.  Panel  si st eml er  i çi nde 

ül kemi zde ve dünyada yaygı n bi r  kull anı ma sahi p ol anl ar  bet on panell erdi r.  Bunun 

nedenl eri ni n başı nda t aşıyı cılık gi bi  bi r  çok konuda di ğer  mal zemel er e oranl a daha 

başarılı ol ması ve mali yeti ni n ol dukça düşük ol ması gel mekt edi r. 

Bu böl ümde dı ş cephe panell eri  ar ası ndaki  derz yal ıtı ml arı yl a i l gili  karşıl aşıl an 

sor unl ar  ve çözüml eri  Tür ki ye’ den ör nekl erl e karşıl aştır mal ı  ol ar ak anl atıl acaktır. 

Ör nekl eri n seçi mi nde f arklı  özelli kt eki  bet onar me pr ef abri ke dı ş cephe panell eri, 

derz yalıtı m t ür ve mal zemel eri gözönünde bul undur ul muşt ur.  

7. 1. Ör nek Si st eml eri n İncel enmesi  

İ ncel eme konusu ol ar ak seçil en yapı m t eknol oji si;  f abri kada i mal  edil erek şanti yeye 

taşı nan,  mekan boyut unda,  hem böl ücül ük hem de t aşı yı cılık gör evi  yüklenen,  ağır 

bet on panell erden ol uşan bi r  pr ef abri ke si st emdi r.  Bu si st emde yer  al an cephe 

panell eri  i çt en,  dı şt an ve çeki rdek ı sı  kor unuml u panell erden ol uş muşt ur.  Der z 

yal ıtı ml arı i se t ek kademeli yalıtı m ve su geçi ri msi z bet on kull anıl arak yapılmı ştır. 

Bu yapı m t eknol oji si yl e ür eti m yapan üç fi r ma ol an Bet onsan,  Oyak-Kutl ut aş ve 

Est on fi r mal arı nı n yaptıkl arı  uygul amal ar dan İ stanbul - At aköy,  Eski şehi r-Yunuskent 

ve İ zmi r- Ev- Ka 2 ör nekl eri i ncel eme konusu ol ar ak el e alı nacaktır.  

 İst anbul - At aköy ( Oyak- Kutl ut aş ) 

Bu uygul amada i ncel enecek ol an pr oj e,  Oyak- Kut l ut aş şi rketi ni n 1987 yılı nda büyük 

boy bet on panell erl e gerçekl eştirdi ği  t opl u konutl arı ndan 5 katlı  bi r  ti ptir.  Si st em 

el emanl arı  f abri kada 60 c m.  t asarı m modül ü i le sabi t-yat ay ve düşey kal ı pl arl a 

ür etil mi ştir.  Mont aj,  büyük boyutl u bet on panelleri n şanti yeye t aşı nmasıyl a bi rli kt e 

ısl ak bi rl eşi mi ne dayanmakt adır. 
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Bu pr oj e de mont aj ,  t aşı yı cı  cephe ve i ç duvar  panell eri ni n,  üstl eri nde bul unan 

bul onl arı n yuval arı na bağl anması,  payandal ar i l e dest ekl enmesi  ve ek yal ıtı m 

el emanl arı nı n ve geçi rimsi zli k mal zemel eri ni n uygul anması  ve bil eşenl er  ar ası nda 

kal an boşl uğun yeri nde dök me bet on i l e dol dur ul ması  şekli nde yapılmakt adır. 

Döşeme panell eri  duvar  el emanl arı na 4 adet  I  profili  yar dı mı  i l e ot urt ul makt a,  yat ay 

bi rl eşi m donatı sı  ve bağl ayı cı  l upl ar  yar dı mı  i l e t eçhi zat  bağl anı p yeri nde dök me 

bet on dol gu yapıl arak bi rl eşi m t ama ml anmakt adır. 

Pr oj ede uygul anan cephe panell eri;  t aşı yı cılık görevi  yükl enen 15 c m.  betonar me i ç 

kat man,  4 c m.  poli stren sert  köpük ı sı  yal ıtı mı,  at mosf er  kosull arı ndan koruyucu ve 

dı ş gör ünüşü sağl amak gör evi  yükl enen 8 c m.  bet on dı ş kat man yar dı mı yl a çeki rdek 

ısı  kor unuml u duvar  ol arak ür etili p,  bi rl eşi ml er de i se düşey derzl erde PVC pr ofil, 

yat ay derzl er de i se neopren fitil ve t ek kademeli ol arak sı zdır mazl ı k sağl anmakt adır. 

 

Şekil 7. 1. Çeşitli birl eşi m det ayl arı ( At aköy- Oyak-Kutl ut aş )  

  a) Cephe panell eri -döşeme bi rl eşi m det ayı  

  b) Cephe panell eri -i ç duvar paneli bi rl eşi m det ayı  

 

 a)                                                         b) 
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 Eski şehi r- Yunuskent ( Est on ) 

Est on fi r ması nı n Eski şehir’ de yaptı ğı  bu t opl u konut  uygul aması nda kul l anı l an yapı m 

teknol oji si  60 ve 120cm. li k t asarı m modüll eri i l e,  sabi t-yat ay ve hareketli -düşey 

kal ı pl arl a f abri kada ür etilen,  büyük boy bet on duvar  panell eri ni n şanti yeye taşı nar ak, 

bi rbi rl eri  il e ve boşl ukl u döşeme el emanl arı  il e ı sl ak bi rl eşi m i l e bi rl eştiril mesi  esası na 

dayanmakt adır. 

Mont aj  sür eci  At aköy ör neği nde de ol duğu gi bi,  i ki  bul un üzeri ne yerl eşti ril en 

panell er;  payandal ar  i l e yer e t espi t  edil di kt en sonra ayar  bul onl arı  il e ayarları  yapılır. 

Sı zdır mazl ı k mal zemel eri ni n yerl eştiril mesi nden sonr a i se,  panell er  ar asında kal an 

boşl ukl ar  demi r  donatı i l e üzeri ne bet on dökül mesi nden sonr a döşemel eri n 

yerl eştiril mesi ne geçilir.  Ana bi rl eşenl er  ar ası ndaki  bi rl eşi mi n t ama ml anması ndan 

sonr a i se t ama ml ayı cı  bi l eşenl eri n mont ajı na geçil erek,  t esi satl arı n bağl anması,  dı ş 

duvarl arı n i ç  yüzeyl eri ne ı sı  yal ıtı ml arı nı n döşenmesi  ve bi tir me i şl eml eri  i l e mont aj  

sür eci t ama ml anır.    

 

Şekil 7. 2. Çeşitli birl eşi m det ayl arı ( Yunuskent - Eston )  

  a) Cephe panell eri bi rl eşim det ayı (1. kı sı m ) 

  b) Cephe panell eri bi rl eşim det ayı (2. kı sı m ) 

 a) 

 b) 
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Cephe panell eri;  1988 yılı nda bi ti ril en 1. kı sı mda 16c m.li k t aşı yı cı  bet onarme panel  

ve 4c m.li k her apor +sı va i l e i çt en ı sı  kor unuml u ol arak ür etili p düşey derzl erde pl asti k 

pr ofill erl e t ek kademeli  ol ar ak sı zdır mazl ı k sağl anmı ştır.  1991 yılı nda bi t en 2. kı sı mda 

i se deği şi kli k yapıl arak 16c m.li k t aşı yı cı  bet onarme panel ,  mont aj dan sonr a 2c m.li k 

poli stren sert  köpük ve1.2 c m.li k kart onl u al çı pan i l e i çt en yal ıtıl arak,  bi rl eşi ml eri nde 

harç+bi t üml ü sünger fitil il e t ek kademeli ol arak sızdır mazl ı k sağl anmı ştır. 

1. kı sı mdaki  uygul amada döşemel er  harç yardı mı  i l e ı sl ak bi rl eşi ml e bi rar aya 

geti rilirken,  2. kı sı mda i se har ç+el asti k kanavi çe macun ve derz kapatı cı  band ve al çı 

il e döşemel rdeki  yat ay derzl eri n gör ünt üsü kapatıl mı ştır. 

 
Şekil 7. 3. Cephe panell eri döşeme bi rl eşi m det ayı  ( Yunuskent -1. 2. kı sı m- Est on) 

 İzmi r- Ev- Ka ( Bet onsan ) 

Bet onsan’ ı n 1989 yılı nda İ z mi r’ de ger çekl eştirdiği  Ev- Ka t opl u konut  proj esi ndeki  

yapı m si st emi  çerçevesi nde,  büyük boy ve t üm duvarl arda t aşı yı cılık fonksi yonu 

yükl enen panell er,  sabi t  ve har eketli  yat ay kal ı pl ar,  yat ar  ve bat eri  kal ı pl arda ür etili p 

şanti yeye t aşı nar ak yeri nde ı sl ak bi rl eşi m il e montaj ı yapıl makt adır. 
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Mont aj  sür eci ne bakıl dığı nda di ğer  ör nekl er de ol duğu gi bi  gel eneksel  yönt eml erl e 

yapıl an t emel l er  üzeri ne 13- 16c m.  kal ı nlı ğı ndaki  dol u kesi tli  bet onar me döşeme 

panell eri,  ı sl ak ot ur ma i le 4 kenarı ndan mesnetlenmekt edi rl er.  Duvar  panell eri ni n 

mont aj ı,  duvar- duvar  ve duvar-döşeme panel  t eçhi zatl arı nı n bi rbi rl eri ne bağl anması 

ve duvar-döşeme panell eri ne yer  yer  depr em pl akal arı nı n kaynakl anması yl a 

yapıl mı ştır.  Su geçi rimsi zli ği ni  sağl ayan katkılı  bet on dol gu i l e boşl ukl arı n 

dol dur ul ması il e ı sl ak bi rleşi m t ama ml anmı ştır. 

Bu ör nekt e cephe panelleri  15c m.  kal ı nlı ğı nda betonar me i ç kat man,  4c m.  pol i stren 

sert  köpük ı sı  yal ıtı mı  ve 4c m.li k bet on dı ş kat man i l e çeki r dek ı sı  kor unuml u ol ar ak 

ür etili p,  bi rl eşi ml er de i se su geçi ri msi z bet on i l e t ek kademel i  ol ar ak sızdır mazl ı k 

sağl anmı ştır. 

Fakat  bu bi rl eşi m det ayı  ve cephe panel  kat manl arı nı n yerl eşi mi ,  Bet onsan’ın yaptı ğı 

ar aştır ma ve gel i ştirme çal ı şmal aı  sonucunda Bandır ma ve Mani sa’ daki  

uygul amal ar da deği ştirilmi şti r.  Bu uygul amal ar da cephe panell eri;  16 c m.  bet onar me 

i ç kat man,  4 c m.  poli stren sert  köpük,  sı va t eli  ve 3 c m.  sı va i l e dı şt an ı sı  kor unuml u 

ol ar ak ür etili p,  kat kılı  beton dol gu ve sıfır  bi rl eşi m yeri ne ,  di şli  bi rl eşi ml er e geçil mi ş, 

sı zdır mazl ı k bit üm emdi ril mi ş fitil yar dı mı il e t ek kademede sağl anmı ştır. 

 

 

Şekil 7. 4. Çeşitli birl eşi m det ayl arı ( Ev-ka 2 – Betonsan ) 

  a) Cephe panell eri -döşeme bi rl eşi m det ayı  

  b) Cephe panell eri -i ç duvar paneli bi rl eşi m det ayı  

 

 a)  b) 
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7. 2. Ör nekl erdeki Bi rl eşi m Sor unl arı nı n Anali zi  

Yukarı da bahsetti ği mi z ör nekl er de kull anıl an bet onar me pr af abri ke cephe 

el emanl arı nı   ve bi rl eşim yerl eri ndeki  derzl eri  yapı  fi zi ği   açı sı ndan karşıl aştır mal ı 

ol ar ak i ncel emekt e f ayda var dır.  Cephe panelleri  ı sı  perf or mansl arı,  su ve ne m 

tut ma özelli kl eri,   dayanıkl ılık ,  ses geçi ri msi zli k  ve dayanı klılık özelli kl eri açı sı ndan 

i ncel enecekti r.  Der zl er de geçi ri msi zli k il kesi  i se örnekl er de karşıl aşıl an probl eml erl e 

anl atıl arak anali z edil ecektir. 

7. 2. 1. Cephe Panell eri ni n Karşıl aştırıl malı Anal izi 

Her  üç ör nekt e pr ef abri ke cephe el emanl arı  ı sı  yal ıtı m t abakal arını n panel  

i çeri si ndeki  yeri ne gör e f arkl ılık göst er mekt edi r.  Pr ef abri ke dı ş cephe panell eri 

dı şt an, i çt en ve çeki rdek ısı kor unuml u ol ar ak 3 f arklı ti p ol uşt ur makt adır. 

Dı ş cephe paneli  kat manl arı nı n kur ul uşunda;  ı sı  geçi rgenli k di renci  yüksek ol an 

kat manl arı n dı ş yüzeye,  buhar  geçi rgenli k di renci  yüksek ol an kat manl arı n i ç yüzeye 

yerl eştiril mesi yl e genel  kor unum i l kesi ne uygunl uğu açı sı ndan dı şt an ı sı  kor unuml u 

cephe panell eri  en doğru çözümü ol uşt ur maktadır.  Fakat  bu ti p cephe panell eri 

uygul ama güçl ükl eri  ve yüksek mal i yet  nedeni yl e ül kemi zde yaygın bi çi mde 

uygul ama al anı bul amamı ştır. 

Dı şt an ı sı kor unuml u cephe panell eri nde;  

 Isı  kor unumu kesi nti si z sağl anabil di ği  gi bi  ı sı  köpr ül eri  en aza i ndi rgenerek 

ol dukça ı sı depol anabilir. 

 Cephe paneli ni n t aşı yı cı kat manı t er mi k uç geril mel er den uzak kalır. 

 Don ma sı nırı nı n ı sı  t ut ucu kat man i çi nde kal masından dol ayı,  t aşı yı cı  katman 

i çi nde yoğuş ma ri ski  azal tıl arak meydana gel ebil ecek ol ası  yapı  hasarları 

engell enebilir. 

 Kat manl arı n doğr u düzenl enmesi yl e nem,  buharl aş ma yol uyl a panel  

i çeri si nden kol aylı kl a atılabilir. 

Bu ti p cephe panell eri nde en öneml i  sor un ı sı t ut ucu kat manı n dı ş etkil er den, 

özelli kl e yağı ş ve dı ş kapl amadan geçen nemden kor unması  il e i l gili di r.  Aynı  şekil de 

yüksek t er mi k geril mel ere de açı ktır.  Bu t ür  et kileri  paneli n kapl aması nı n r engi  ve 

dokusu il e dengel emek mü mkündür.  
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Yunuskent  ör neği nde i se cephe panel  kat manl arı  dı şt an ı sı  kor unuml u panel  ti pi ni n 

t am t ersi  ol ar ak düzenl ener ek i çt en ı sı  kor unuml u cephe paneli  ti pi  denenmi şti r.  Bu 

ti p cephe panell erde t aşı yı cı  kat man büyük t ermi k geril mel er  et ki si ndedi r.  Soğuk 

dönemde çok düşük,  sıcak dönemde çok yüksek sı caklı kl ar  et ki si nde kal ı r.  Bu 

sebepl e soğukt a yoğuşma ri ski ni n yanı  sıra ,  sı cakl ar da da t er mi k geril mel er den 

dol ayı erken yapı hasarları ol uşt ur url ar.  

Genel de ı sı  yal ıtı ml arı  düşük di f üzyon di renci  barı ndırıl ar.  O nedenl e söz etti ği mi z 

genel  il ke doğr ult usunda bu t ür  i çt en ı sı  kor unuml u panell erde ı sı  t ut ucunun sı cak 

yüzüne buhar  kesi ci ni n geti ril mesi  pr ati k bi r  çözüm ol ması na karşı n bazı  güçl ükl eri 

de ber aberi nde geti r mektedi r.  Sı cak bi r  dönemde t ers yönden geli şecek bi r  buhar 

bası ncı  il e ol uşan yoğuş ma sonucunda,  bu kat man bağl antıl arı ndan ayrıl abilir. 

Eski şehi r  gi bi  yazl arı  ol dukça sı cak geçen i kliml er de i ç ort am sı caklığı  ,  aşırı 

der ecede artı ş göst er ebilir.  Bu yüzden bu ti p cephe panell eri  daha çok sür ekli 

ısıt maya i hti yaç ol mayan yapı ti pl eri nde kull anıl mal ı dır. 

At aköy ve Ev- Ka 2 konutl arı nda kull anıl an çeki rdek ı sı  kor unuml u dış cephe 

panell eri nde;  kat manl ar  ar ası  bağl antı yı  sağl ayan met al  el emanl ar,  panel  kenarl arı nı 

kapat an bet on çerçevel er,  ol uşt ur acakl arı  ı sı  köpr ül eri  nedeni yl e ı sı kor unum 

değerl eri ni  ol umsuz yönde et kil eyecekl er di r.  Ayrı ca ı sı  t ut ucu kat man,  konumu 

nedeni yl e ı sı  bar ajı  ol uşt ur acağı ndan,  dı ş kat manda sür ekli  yer  deği ştiren t er mi k 

dal gal anmal ar  meydana geti rerek yapı  hasarl arı na neden ol abil mekt edi r.  Bu i ç 

geril mel eri n dengel enebil mesi  i çi n panell eri n boyutl arı nı n küçül t ül mesi  ve panel  

kat manl arı nı n kompozi t har eketi ni n önl enmesi  gerek mekt edi r. 

7. 2. 2. Birl eşi m Derzl erin Karşıl aştır malı Anali zi 

Ter mi k def or masyonl arın karşıl anabil eceği  en uygun yerl er  bi rl eşi m derzl eri di r. 

Tol er e edil ebil ecek har eket  panel i n geni şli ği ne bağl ı  ol ar ak hesapl anmakl a bi rli kt e 

ort al ama 2- 3 mm.  ci varındadır.  Der z dol gu mal zemel eri ni n i se,  bu har eket e uyum 

göst er ecek ader ans ve el asti kli k özelli ği ne sahi p ol ması  ger ek mekt edi r.  O nedenl e 

Yunuskent  2. kı sı mda gör ül en derz dol gu mal ze mesi  ol ar ak harcı n kull anıl ması, 

yet erli  el asti kli k özelli ğini n ol ma ması ndan öt ürü çatl ayar ak,  zamanl a dı şarı ya 

dökül ebil mesi  nedeni yl e kull anı mı  uygun değil di r.  Düzgün ol mayan yüzeyi nden öt ür ü 

suyun düşey der zden hı zl a akı şı na engel  ol ması  da bi r  başka ol umsuz yönü 

ol uşt ur makt adır.  At aköy ve Yunuskent  ör nekl eri nde gör ül en derz dol gu mal zemesi  

ol ar ak kull anıl an bi ti m emdi ril en fitill eri n,  ancak gerçek öl çül eri ni n 1/4’ ü kadar 

sı kı ştırıl abil mel eri hali nde i yi bi r su sı zdır mazl ı ğı el de edil ebil eceği  belirtilmekt edi r. 
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Her  üç ör nekt e gör ül en ort ak özelli kl erden bi ri si  de;  bi rl eşi m der zl eri nde kaynak ya 

da bul on- dübelli  kur u birl eşi ml er  yeri ne ı sl ak birl eşi ml eri n t erci h edil mesi di r.  Bu 

terci hi n nedenl eri ni n başında mal i yeti n düşükl üğü ve ı sl ak bi rl eşi ml eri n daha f azl a 

t ol erans payı na i zi n vermesi  gel mekt edi r.  Bu t ür  bi rl eşi ml er  st ati k açı dan sakı ncal ı 

ol mamakl a bi rli kt e,  yapı  kabuğunda ı sı  köpr ül eri  ol uşt ur up,  paneli n ı sı  ilet kenli ği ni  

arttırarak,  yoğuş ma ri ski  ol uşt ur makt adırl ar.  Bu nedenl e özelli kl e At aköy ve 

Yunuskent  ör nekl eri nde ol duğu gi bi,  mutl aka bi rl eşi ml er de ek ı sı  yal ıtı m mal zemel eri 

kull anıl mal ı dır.  Bu t ür  bi rl eşi ml eri n geti rdi ği  di ğer ol umsuzl ul ar  i se,  bi r  mi kt ar  kal ı p 

ger eksi ni mi  doğur ması,  far kl ı  bet onl arı n geti rdi ği  sor unl ar  ve kesi nti si z mont aj  sür eci  

el de edil emeyi şi nedeni yle yapı m sür esi ni n uzaması dır. 

Der zl eri n yal ıtı mı nda ör nekl er de karşıl aşıl an ort ak nokt a;  yağmur  ve r üzgar  kesi cili k 

gör evi ni n t ek bi r  mal zemeye yükl enmi ş ol ması  yani  t ek kademeli  yal ıtı m 

yapıl ması dır.  Mal i yet  azlığı  ve basi t  pr ofill endi rme nedeni yl e ür eti m kol aylı ğı  gi bi  

sebepl erl e t erci h edil en bu der z t asarı mı nı n,  en uf ak su sı zı ntı sı nda bi l e hasar a yol  

aç ması, sı k kontrol ve bakı m ger ektir mesi  ol umsuz yönl eri ni ol uşt ur makt adır. 

Özelli kl e f azl a r üzgarlı  ve yağı şlı  böl gel er de çok i yi  sonuçl ar  ver en,  yağmur  gi ri şi ni n 

ve hava akı mı nı n ayrı  ayrı  önl endi ği  i ki  kademeli  ve yağmur  per del eme si st eml eri ni n 

t asarl anması,  en i yi  çözüml eri  ol uşt ur ması na r ağmen,  ül kemi zde ger ek i şçili k 

düzeyi ni n düşükl üğü ve mal i yeti ni n f azl alı ğı,  ger ekse yapı m sür esi ni n uzunl uğu 

nedeni yl e geni ş bi r uygul ama al anı bul ama mı ştır. 

Her  üç ör nekt e de gör ülen bi r  başka ort ak nokt a i se;  su sı zdır mazl ı k mal zemesi ni n 

arkası nda genl eş me ol uğunun yapıl ması  ve derz deri nli ği ni n kı sa t utul ması dır. 

Genl eş me ol uğunun yapıl ması ndaki  t emel  i l ke daha önce de anl atıl dı ğı  gi bi  r üzgarl a 

itil en yağmur  daml al arı nın dı ş hava i l e t emas eden bu boşl ukt a ki neti k enerji si ni  ve 

buna bağl ı  ol ar ak su t aşı ma kapasi t esi ni  yi tir mesi di r.  Ger ek yağmur  ger ekse de 

yoğuş ma suyu bu boşl ukt a dr ene edil erek yatay derzl erden dı şarı  atılır.  Bur ada 

di kkat  edil mesi  ger eken bi r  konu i se bu ol uğun ci darl arı nı n düzgün ol ması dır. 

Yapıl an deneyl er de ortaya çı kan sonuca göre genl eş me ol uğu yer i ne panel  

kenarl arı na di agonal  yi v f or munun veril mesi ni n de aynı  sonucu ver di ği  ve genl eş me 

ol uğu ol mayan bu derzl er de yağmur  suyunun kı sa bi r  sür e sonr a duvarı n i ç 

yüzeyi nde ort aya çı ktı ğı gözl enmi ştir. 

Bi rl eşi m yeri  deri nli ği nin kı sa t ut ul ması  suyun der ze bol  mi kt ar  da gi r mesi ne, 

dol ayı sı yl a ı sı  yal ıtı mı na ve panell e su sı z ması na neden ol makt adır.  Li t erat ürl er de 

bi rl eşi m yeri ni n deri nliği ni n 12- 17c m.  ar ası nda ol ması  öneril mekt edi r.  Düşey 

derzl erden suyun geçi şini n önl enmesi ni n bi r  di ğer  yol u da paneli n düşey kenarı nda 

çı kı ntıl ar yapıl ması ya da panel  yüzeyi ne ol ukl u f or mun veril mesi di r. 
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At aköy ör neği nde gör ülen,  bi rl eşi m der zl eri ndeki  ı sı  köpr ül eri ni  engellemek i çi n 

yapıl an ı sı  yal ıtı ml arı,  su sı z mal arı na karşı  mutl aka yal ıtıl mal ı dır.  Bu şekilde,  yal ıtı m 

kat manı  derzi n bet onl a dol dur ul ması  sırası nda bünyesi ne bet onun suyunu 

al mayar ak kendi ni  kor uyabil ecekti r.  Panell eri n bi rl eş mesi nde panel  kenarl arı nda 

trapezoi dal  f or munun sağl anması,  dol dur ul an bet onun panel  il e daha i yi  bi r  bağ 

ol uşt ur ması nı sağl ayacaktır. 

İ ncel edi ği mi z ör nekl er de kull anıl mayan,  yat ay derzl erden her  kat  hi zasında suyun 

dı şarı ya atıl ması nı  kol ayl aştıran et ekl emel eri n ,  taşı ma sırası nda hasar a uğr aması 

nedeni yl e aynı  i şl ev paneli n üst  ucuna sür ül ecek 2 kat  bi t üml ü boya i l e sağl anabilir. 

Yat ay derzl erden suyun geçi şi ni  engell eyecek bi r  başka önl em i se paneli n al t 

ucunda yapıl acak daml al ık kanall arı dır. 

Ev- Ka 2 ör neği nde i se sı zdır mazl ı k su geçi ri msi z bet on i l e sağl anmı ştır.  Bur ada 

zemi n ot ur mal arı,  f arklı yükl emel er  ve ı sıl  hareketl erden dol ayı  kıl cal  çatl akl ar 

ol uşacaktır.  Fakat  sı zan yağmur  suyu,  bası nç f arkl ılıkl arı ndan öt ür ü bu çatl akl ar dan 

kapil arit e i l e har eket  eder ek,  panel  bünyesi nde ve i ç yüzeyi nde ı sl amaya neden 

ol acaktır. 

7. 2. 3. Ör nekl erden Çı karıl an Sonuçl ar 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri n bi rl eşi mi nde ort aya çı kan sor unl arın çözümü 

i çi n derz t asarı mı nda di kkat e al ı nması  ger eken öneml i  nokt al arı,   i ncel en ör nekl er 

sonucunda karşıl aşıl an pr obl eml er e çözüm ol uştur mak amacı yl a şöyl e sıral amak 

mü mkündür. 

 Dı ş cephe panell eri dı şt an ı sı kor unuml u ol arak oluşt ur ul mal ı dır. 

 Panell er  ar ası  düşey bi rl eşi ml er de,  t ek kademel i  der z yeri ne çi ft  kademeli 

derz yalıtı m t ekni ği t erci h edil meli di r. 

 Düşey derzl er de,  dı ş ortam i l e i li şkili,  dügün yüzeyli  genl eş me ol uğu ya da 

panel  kenarl arı nı n di agonal  bi çi mde yi vli  ol uştur ul ması  il e kendi  kendi ni  

dr ene eden derzl er t asarlanmal ı dır. 

 Düşey derz deri nli kl eri az t ut ul mal ı dır. (12- 17c m. ar ası nda)  

 Yat ay derzl er de eşi kli,  daml al ı klı,  bi nili,  et ekl emeli  ve hava sı zdır mazl ı ğı na 

karşı yalıtı ml ı açı k derzl er t asarl anmal ı dır. 
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 Der zl ere su gi ri şi ni n azal tıl ması  amacı yl a,  panel  kenarl arı na pr ofill er  veya 

panel  yüzeyi ne pür üzl ü, ol ukl u bi r f or m veril meli di r. 

 Sert  i kli ml er de,  bi rl eşim der zl eri nde ol uşacak ı sı  köpr ül eri ni  önl emek 

amacı yl a, su yalıtı mı il e paketl enmi ş ı sı yalıtı ml arına yer veril meli di r. 

 Panell er  ar ası ndaki  bet on dol gunun panel  il e i yi  bi r  bi rl eşi m sağl ayabil mesi  

i çi n panel  kenarl arı trapezoi dal f or mda bi çi ml enmeli di r. 

 Der z dol gu mal zemel eri,  çeşitli  nedenl erl e panel  bünyesi nde ol uşacak 

har eketl ere uyum göst erebil ecek yet erlili kt e,  aderans ve el asti kli k özelli ğine 

sahi p ol mal ı dır. 
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8. SONUÇ 

Yapı  derzl eri  ger ek gel eneksel ,  ger ekse endüstril eş mi ş yapı m t ekni kl eri nde 

ger ekli di r.  Gel eneksel  yapı m si st eml eri nde derz t asarı mı  öneml i  bi r  sorun ol ar ak 

karşı mı za çı k maz.  Bunun nedeni ,  kull anıl an bil eşenl eri n küçük boyutl arda ol ması, 

mal zemel eri n hat a gi zleme özelli kl eri ni n ol ması  ve yapı  cephesi nde kor uyucu 

bi rt akı m el emanl arı n kul l anıl ması dır.  Beton hazır  bil eşenl er den ol uşan 

endüstril eş mi ş yapı m si st eml eri nde i se,  bi rl eştiril ecek el emanl ar,  daha büyük,  ağır 

ve t ol erans değerl eri f azla ol duğundan derz yapımı  daha da önem kazanı r.  

Bet onar me pr ef abri ke yapıl arda i ki  veya daha fazl a el emanı nı n bi rl eşme yeri ne 

bi rl eşi m deni r.  Pr ef abrike el emanl ar  ar ası nda bı rakıl an bu boşl ukl ar  bi rl eşi m 

derzl eri di r.  Pr ef abri ke el emanl ar  ar ası ndaki  derzl eri n önemi  büyüktür.  Yapı 

i çersi ndeki  derzl er de büyük sor unl ar  ol maması na r ağmen,  bi na cephesi ni  ol uşt ur an 

ve sür ekli  dı ş et kil er  al tı nda bul unan dı ş cephe panell eri  ar sı ndaki  bi rl eşi m 

derzl eri nde öneml i sor unl ar bul unmakt adır. 

Bet onar me pr ef abri ke cephe panell eri ni n yat ayda ve düşeyde ol uşt ur dukl arı  bi rl eşi m 

derzl eri  ger ek st ati k ger ekse mi mari  açı dan gör evl eri ni  yet erli  düzeyde sağl amal ı dır. 

Bi rl eşi m der zl eri  yapı sal  bağl antı yı  ve devaml ılığı  sağl ayar ak t aşı yı cılık gör evl eri ni 

yeri ne geti rirl er.  Ayrı ca derzl er  pr ef abri ke cephe panell eri ni n her  t ürl ü boyut sal  hat a 

ve har eketl eri ne karşıl amak,  i yi  bi r  hava,  yağmur,  ı sı,  nem,  t oz,  gürül t ü yal ıt ma 

özelli ği göst er mek ve bunl arı bi na ömr ü boyunca kor uyabil mek zor undadırl ar. 

Bu t ez çal ı şması nda or taya konan sor unl ar a yöneli k çözüml eri  üç ana başl ı kt a 

i ncel eyebiliri z. Bunl ar; 

1)  Doğr u bi r derz yapı mı i çin ger ekli krit erl er, öneril er ve i zl enecek yol ,  

2)  Cephe panell eri ve ar asındaki  bi rl eşi m derzi yalıtım pr ensi pl eri, 

3)  Der z yalıtı m mal zemel eri  ve kull anı m pr ensi pl eri di r. 
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1)  Pr ef abri ke yapıl arda doğr u ve başarılı  bi r  derz yapıl abil mesi  i çi n,  aşağı da 

sıral anan krit erl eri n göz önünde bul undur ul ması sonucu ort aya çı kmı ştır. 

 Der z yerl eri  t asarı m aşaması ndan i ti bar en düşünül er ek pr oj ede er ken 

pl anl anmal ı dır. 

 Der zi n karşıl aması  ger eken i şl evl er  t am ol ar ak t anı ml anar ak önem sı r ası na 

gör e düzenl enmeli di r. 

 Der zi n bi rl eştirdi ği  dı ş cephe panell eri ni n özelli kleri  ve st ati k ni t eli kl eri  t espi t 

edil meli di r. ( cephe panel i kat manl arı, t aşı yı cı veya t aşı nan panel  ol ması vb.) 

 Dı ş cephe panell eri ne ve ar al arı ndaki  bi rl eşi m derzl eri ne et ki yen et menl er 

belirl ener ek meydana getirebil ecekl eri sor unl ar t espi t edil meli di r. 

 Der zl eri n uygul anacağı  yer deki  mevcut  i kli msel  koşull ar  derz t ekni ği  seçimi ni  

et kil er. 

 Yapı ya et ki yen st ati k ve di nami k kuvvetl er  sonucu meydana gel ecek 

har eketl er hesapl anmal ıdır. 

 Kul l anıl acak hazır  yapı  el emanl arı nı n boyut  sapmal arı  st andartl arı n veya 

fabri kanı n el emanl arı üzeri nden belirl enmeli di r. 

 Kul l anıl acak der z mal zemesi ni n özelli kl eri  ve perf or mansı  i yi ce bili nmelidi r. 

Bunun i çi n üreti ci fir manın t ekni k bil gil eri nden yararl anıl mal ı dır. 

 Der zi n deri nli ği ni n,  ömr ünün ve kalit esi ni n bel irl enmesi nde der z yal ıtım 

mal zemel eri ni n önemi  büyükt ür. 

 Der zi n i şl evi ne uygun mal zeme seçil meli di r. 

 Yat ay ve düşey derzl eri n kesi şti ği böl gel er de önl eml er alı nmal ı dır. 

2)  Yapıl an bu çal ı şmada Tür ki ye’ den al ı nan ör nekl eri n de yar dı mı yl a,  i ncel enen 

derz t ürl eri ni n geti rdi ği  avant aj  ve dezavant aj l ar  karşıl aştırıl arak dı ş cephe 

panell eri  ar ası ndaki  bi rleşi m der zl eri  il e i l gili  bi r  t akı m sonuçl ar a ul aşılmı ştır. 

Bunl ar; 

 Dı ş cephe panell eri ol uştur ul urken ı sı yalıtı m t abakası en dı şt a yer al mal ı dır. 

 Düşey bi rl eşi ml er de t ek kademeli  yal ıtı m yeri ne i ki  kademeli  yal ıtı m t erci h 

edil meli di r. 
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 Düşey derzl er de, dı ş ortaml a il gili yüzey genl eş me ol uğu t asarl anmal ı dır. 

 Düşey der z deri nli kl eri kısa t ut ul mal ı dır. 

 Açı k yat ay derzl eri n i ki  kademede yal ıtıl mı ş derzlerl e bi rli kt e kull anıl ması  en 

yaygı n çözüm şekli di r. 

 Fazl a rüzgarlı ve yağı şlı böl gel er de i ki kademel i yal ıtı m uygul anmal ı dır. 

 Der zl ere su geçi şi ni n azal tıl ması  amacı yl a panel  kenarl arı na pr ofill er  veya 

panel  yüzeyi ne ol ukl u bi r f or m veril meli di r. 

 Kur u kaynakl ı  bi rl eşi ml erde ankr aj  r ayl arı  ve bul onl ar  ı sı  köpr üleri  

ol uşt ur abil ecekl eri i çi n bohçal anmal ı dır. 

 Der z dol gu mal zemel eri,  çeşitli  nedenl erl e panel  bünyesi nde ol uşacak 

har eketl ere uyum göst er ebil ecek yet erlili kt e,  ader ans ve el astikl i k 

özelli kl eri ne sahi p ol mal ıdır. 

 Daha f azl a t ol erans payı  i st enen dur uml arda ı sl ak bi rl eşi ml er  t erci h 

edil meli di r. 

3)  Der z yal ıtı m mal zemel eri ni n de i ncel endi ği  bu t ez çal ı şması  sonucunda 

mal zeme kull anı mı yl a il gi li bir t akı m sonuçl ar a ul aşıl mı ştır. 

 Der z geçi ri msi zli k ve dol gu mal zemel eri ni n seçi mi nde yet erli  t ekni k bi l gi yi 

i hti yaç duyul makt adır. 

 Seçil en mal zemel eri n perf or mansl arı  il e il gili  st andartl ar  yönünde l abor at uar 

deneyl eri aracılı ğı il e mut l aka denenmel i di r. 

 Dı ş cephe panell eri  ar ası nda f azl a har eketi n bekl endi ği  yerl erde,  der zl erde 

harç ve bet on dol gu kull anıl mamal ı dır. 

 Der z yal ıtı m mal zemel eri ni n uygul anacakl arı  yüzeyl er  t emi z ve düzgün 

ol mal ı dır. 

 Masti kl eri n belirli  bi r  ömürl eri  ol duğu i çi n kapal ı  derzl er de kull anıl ması 

pr obl em yar at makt adır. 

 Macunl ar  uygul anırken i stenen deri nli ği n sağl anabil mesi  i çi n macun ar kasına 

bi r dol gu (tıkaç, sert fitil vb.) koyul mal ı dır. 
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 Si li kon macunl ar  daha dayanı klı  ve sert  ol dukl arından öt ür ü yüksek sı caklık 

et ki si nde kal an ki myasal  ort aml ar i çi n uygundur.  

 Pol i sülfi d macunl ar  gerekti ği  kadar  sert  ve dayanı klı  ol madı ğı  i çi n düşey 

derzl erde kull anıl mal ı dır. 

 Macunl arı n uygul andı kl arı yüzeyde t abanl arı ser best çe har eket et meli di r.  

 Sı kı şabilir  masti k ve el asti k fitill er  belli  sı nırl ar  i çeri si nde baskı  al tı nda 

tut ul ması  ger ekti ği nden kapal ı  derzl er de dol gu mal zemesi  ol arak 

kull anıl mal ı dır. 

 Sı kı şabilir  fitill er  açı k derzl erde yağmur  ve hava akı mı nı  önl emek i çi n 

kull anıl abilir. 

 Bant fitill er genelli kl e düşey açı k derzl erde yağmur kesi ci ol arak kull anılır. 

 Bant  fitill eri  derzi n dı şı na yerl eştir mek,  est eti k,  ekonomi k ve kol ayca zar ar 

gör ebil mel eri bakı mı nda sakı ncal ı dır. 

Sonuç ol ar ak pr ef abri ke yapı da dı ş cephe panelleri  ar ası ndaki  derzl eri n başarılı  bi r 

şekil de yapıl abil mesi  i çi n,  mevcut  şartl ara en uygun der z t ür ü ve mal zemesi  

seçil meli di r.  Bunun i çi nde konuyl a i l gili  bil gil ere sahi p ol mak ger ek mekt edi r.  Bu 

aşamada t asarı mcı  mi mar,  mühendi s ve kull anıl an ür ünl eri n ür eti cil eri bi r  ar ada 

çal ı şmal ı dır.  Böyl e bi r  çal ı şma yapıl ması  ve t asarı m sür eci ni n doğr ul uğu bi rl eşi m 

derzl eri ni n i şl evselli ği ni opti mum düzeyde sağl amı ş ol ur. 
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ÖZGEÇMİ Ş 

Kı vanç Gürt aş 1975 yılı nda Ankar a’ da doğdu. Ort a öğr eni mi ni  Bursa Er kek 

Li sesi’ nde t ama ml ayan GÜRTAŞ 1992 yılı nda gi rdi ği  İ. T. Ü. Mi marlı k Fakül t esi  

Mi marlı k Böl ümü’ nden 1996 yılı nda mezun ol du. 2001 yılı nda gi rdi ği  İ. T. Ü.  Fen 

Bi li ml eri  Enstit üsü Yapı  Bi l gi si  Böl ümü’ ndeki  yüksek l i sans pr ogr amı na hal en devam 

et mekt edi r.  Aynı  zamanda Onur  Özsoy Mi marlı k At öl yesi’ nde pr oj e ve dekor asyon 

böl ümündeki  gör evi ni yürüt mekt edi r.  



Tabl o 3. 1. İki t abakal ı dı ş cephe panell eri ni n özellikl eri  

Tİ P GENEL OLUMLU( +)  OLUMSUZ (-) 

1. Ti p Dol gu el emanı deli kli t uğl adır. ( Şekil 3. 3. b).                        Kol ay ve ucuz i mal at. Bet on ve t uğl anı n hi grot er mi k özelli kl eri f arklı dır. 

  

Ser ami k, bet on veya hafif bet ondan boşl ukl u el emanl ar ısı 
yal ıtı mı nı sağl ar. 

Dı ş et kenl er e dayanı klı bi r kabuk.  Taşı yı cı kabuk büyük ı sı gerilmel eri ne mar uzdur.  

  

Taşı ma+ kor uma dı ş kabuk i çinde yer alır. Tuğl a rut ubet dengel eyi ci di r. Bazı i kli ml er de boşl ukl u t uğl anı n sağl adı ğı yalıtı m 
yet ersi zdi r.  

  

Ner vür uçl arı nı n ve bağl antı nokt al arı nı n il ave boşl ukl u 
t uğl al arl a yal ıtıl ması ger eki r. 

  

Ner vürl er ı sı yal ıtı m köpr ül eri ol uşt ur ar ark duvarı n 
ısı yal ıtı m değeri ni düşür ür. Böyl ece yoğunl aş ma 
ve t erl eme sor unl arı ort aya çı kar.  

2. Ti p Isı yal ıtı mı nı sağl ayan hafif beton t abaka t aşı yı cı bi r bet onarme 
t abaka il e kor unmakt adır. ( Şekil 3. 3. c ve d) 

1. Ti pe benzer. 1. Ti pe benzer. 

  

Hazır gazbet on bl okl ar dol gu ol arak kull anıl abilir veya hafif 
bet onl ar i mal at sırası nda i ki nci  bir t abaka ol ar ak dökül ebilirl er. 

İki kabuk ar ası ndaki böl gede ol uşabil ecek 
yoğunl aş ma hafif bet onu ı sl atır ve ı sı 
geçi rgenli ği art ar. Vantil asyon kanall arı ve 
deli kl erl e bu su dı şarı atıl mal ı dır. 

Taşı yı cılı ğı sı nırlı dır. 

  57 cm kalı nlı ğı ndaki nervürl er donatılı dır.     

  Genel li kl e t aşı nan cephel er de uygul anırl ar.     

3. Ti p 8 10 cm li k bi r hafif bet on t abaka il e dı şt an yal ıtıl mı ş, 10 12 cm 
li k bi r bet on t abakadan ol uşur. ( Şekil 3. 3. e) 

Yapı fi zi ği açı sı ndan uygun bi r çözüm getirir. Mekani k et kil ere karşı mukavemet az; kırıl mal ar 
ol abilir. 

  
Taşı yı cı ve kendi ni t aşı yan cephel er de uygul anabilirl er. Isı köpr ül eri yokt ur. Su geçi rgenli ği sebebi  il e dı ş tabakanı n sı va il e 

kor unması ger eki r. 

    

Yapı m kol ay ve ucuzdur. Isı geril mel eri ne mar uz dı ş kabuk di ğeri nden 
ayrıl abilir. 
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Tabl o 3. 2. Sandvi ç dı ş cephe panell eri ni n özelli kleri  

Tİ P GENEL OLUMLU ( +) OLUMSUZ (-) 

1. Ti p İki bet on t abaka ar ası na hazır gazbet on bl okl ar 
yerl eşti ril mi ştir veya hafif bet on dökül müşt ür. ( Şekil 
3. 7. a) 

Dı ş et kenl er e dayanı klı dırl ar. Ner vürl erde ol uşan ı sı köpr ül eri soğuk böl gel er de sor un yar at abilir. Buhar 
yoğunl aş ması ve paneli n ı sı geçi rgenli k di renci nde azal ma ol ur. 

  İç ve dı ş kabuk bi rbi ri ne donatılı bet on nervürl erl e 
bağl anmı ştır. Nervürl er panelin ve doğr ama 
boşl ukl arı nı n çevr esi nde ve gereki yorsa ort a 
kı sı ml ar da yer alır. 

Taşı yı cı kabuğun ı sı sal  
kor unumu sağl anmı ştır. 

Ri jit bağl antıl ardan dol ayı ı sı sal geril mel er e mar uz kal ır, çatl akl ar ol ur.  

  Dı ş kabuk 6 8 cm kalı nlı ğı nda bet onar medi r ve su 
geçi ri msi zli ği sağl ama, mekani k et kenl er den kor uma 
gör evl eri ni üstl eni r. 

Yet erli ısı yal ıtı mı 
sağl anmı ştır. 

Dı ş t abakanı n arkası nda buhar yoğunl aş ması ol abilir. Hafif bet on bu suyu 
emebi lir. Su emmeyen ı sı yal ıtı m mal zemel eri kull anıl mal ı dır. (poli stiren, 
cam köpük.) 

  Hafif bet on uygul andı ğı nda 10 15 cm, pl asti k köpük, 
poli üret an, cam köpük uygul andı ğı nda 46 cm li k 
kal ı nlı k yet erli dir ve bu i ç kı sı m taşı yı cılık gör evi  
üstl eni r. 

    

2. Ti p Bet on t abakal arı n ar ası nda ı sı geçi rgenli k di renci  
çok yüksek ol an  ve i nce uygul anabil en bi r mal zeme 
yer al mı ştır.( Şekil 3. 7. b) 

1. ti pl e aynı  1. ti pl e aynı  

  Di ğerl eri 1. ti pl e aynı.     

3. Ti p Dı ş kabuk i ç kabuğa özel  paslanmaz çeli kt en ankr aj  
öğel eri il e bağl anmı ştır. ( Şekil 3. 7. c) 

Isı köpr ül eri yok.  Pasl anmaz çeli kt en pahal ı ankrajl ar ger ekti rir. 

  Her i ki kabukt a da hasır çeli k donatı düzenl enmi şti r. Dı ş kabuğa bağı msı z gen-
l eşme i mkanı sağl anmı ştır. 

Dı ş kabuğun arkası nda buhar yoğunl aş ması ol abillir. 

4. Ti p Hava t abakal ı bi r sandvi ç panel    ( Şekil 3. 7. d) Yoğunl aş ma yok.  İ mal at güç 

      Bağl antı öğel eri ne büyük kuvvetl er gel mekt edi r. 

      Pahal ı 

5. Ti p Taşı yı cı t abaka dı şt adır.( Şekil 3. 7. e) Tabakal ar ar ası bağl antıl ar 
kol ay 

Taşı yı cı kabuk ı sı sal  har eketl erden kor unma mı ştır. 

  Tek katlı yapıl arda uygul anır.     
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Tabl o 3. 3. Kompozi t dı ş cephe panell eri ni n özellikl eri  

Tİ P GENEL OLUMLU ( +) OLUMSUZ (-) 

1. Ti p  Ayrı üretil di kt en sonr a kaynakl ı bağl antıl arl a 
bi rl eştiril en bet onar me pl aklar dan ol uşan ı sı 
yal ıtı ml ı panell erdi r. ( Şekil 3. 8 a ve b)  

  Mont aj  sür esi  f azl a.  

2. Ti p  Düz veya nervürl ü pl akl ar sonr adan i çt en 
yal ıtıl ması ( Şekil 3. 8 c, d, e ve f)  

Ür eti m kol aylı ğı. Bi tir me ve i nce yapı i şl eri uzar.  

  12 kat a kadar t aşı yı cı, daha yüksek 
yapıl arda kendi ni t aşı yan ve t aşı nan ol arak 
uygul anırl ar. 

Hafif ( Büyük mont aj aracı ger ekti r mez.) Far klı gi rdil er organi zasyon sor unl arı geti rir. 

    İ çt eki t abakal ar kol ay uygul anabilir. Yapı fi zi ği sor unl arı çı kabilir. 

    Ucuz.  I sı depol ama özelli ği azal ır. 

      Dı ş t abakanı n i ç yüzeyi nde ol uşabil en yoğuş mayı önl emek 
i çi n: Yal ıtı mı n i ç yüzüne buhar kesi ci uygul anması, panell e 
yal ıtı m t abakası arası nda hava boşl uğu bırakıl ması ve 
yoğuş ma suyunun deli kl erden dı şarı atıl ması ger ekli di r. 

3. Ti p  Bet on paneli n sonr adan dı şt an yal ıtıl ması 
ve kapl ama mal zemel eri il e kor unması 
şekli ndedi r. ( Şekil 3. 8 b) 

Yapı fi zi ği ve ı sı depol anması açı sı ndan 
uygun bi r çözüm.  

Uygul anması güç, i skel e kur ma zor unl ul uğu var.  

      Kapl ama pl akl arı pahal ı ve köşel er de uygul ama güçl ükl eri 
var 
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Tabl o 6. 1. Macunl arı n özelli kl eri  

Macun ci nsi  Poli sülfi d Poli üret an   Sili konl ar 

Bi r Bil eşenli İ ki Bil eşenli Bi r Bil eşenli İ ki Bil eşenli Bi r Bil eşenli Bi r Bil eşenli İ ki Bil eşenli 

Ast ar Genelli kl e Genelli kl e Genelli kl e Genelli kl e Genelli kl e Bazen Bazen 

Kür Sür esi (gün)  7- 14 7 7- 14 3- 5 7- 14 7- 14 4- 7 

Maksi mu m Uza ma( %)  300 600 300 500 300 400- 1600 400- 2000 

Maksi mu m Der z Har eketi  (derz 
geni şli ği ni n yüzdesi ) 

                    

Maksi mu m Der z Geni şli ği (mm)  19 25 32 55 19 25 25 

Esnekli k Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Ort a Yüksek 

Bası nç Dayanı mı  Ort a Ort a Yüksek Yüksek Yüksek Düşük Düşük 

Çek me Dayanı mı  Ort a Ort a Ort a Ort a Yüksek Düşük Düşük 

Ser vi s Sı cakl ı ğı Ar alı ğı (
o 

C) -40, +93 -51, +93 -40, +82 -40, +82 -51, +177 -51, +149 -51, +149 

Uygul ama Sı cakl ı ğı Ar alı ğı (
o
 C) +4. 5, +49 +4. 5, +49 +4. 5, +49 +4. 5, +49 -6. 7, +71 -6. 7, +71 -6. 7, +71 

Dı ş Et kil ere Dayanı m İ yi İ yi Çok i yi  Çok i yi  Müke mmel  Müke mmel  Müke mmel  

Ul travi yol e Dayanı mı  İ yi İ yi Ort a Ort a Müke mmel  Müke mmel  Müke mmel  

Aşı nma Dayanı mı  İ yi İ yi Müke mmel  Müke mmel  Zayıf Müke mmel  Müke mmel  

Kul l anı m Sür esi  ( Yıl ) 20 20 20 20 20 20 20 

Sertli k ( ASTM C661)  25- 35 25- 45 25- 45 25- 45 30- 45 15- 35 15- 40 
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