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YAPI ELEMANLARINA GÖRE YAPI SINIFLANDIRMA SĐSTEMLERĐNĐN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

ÖZET 

Bu tez çalışması kapsamında, yapı sektöründe bilgi dağılımını, sınıflandırmayı ve 

iletişimi kolaylaştırma amaçlı geliştirilmiş olan yapı sınıflandırma sistemlerinin 

yapıları ortaya konmuştur. Yapı elemanları bazında yararlanılmak istendiğinde bu 

sistemlerin sınıflandırmada sağladığı niteliklerin belirlenmesi ve sistemler arasında 

yapı elemanlarını ele alış yönünden en uygun nitelikteki sınıflandırma sisteminin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Enformasyon sistemleri, iletişim ve karar alma sürecine ve işlevine yardımcı olma 

amacıyla, veriler ve belgelerin toplanması, işlenmesi ve duyurulmasını sağlarlar. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı ve hızla gelişmesi enformasyon 

sistemlerinin de gelişimini olumlu yönde etkilemiş, özellikle elektronik ortamda 

kullanılabilen enformasyon sistemlerinin gelişimini sağlamıştır. 

Sistemler gelişim ve değişim süreçlerinde, benzer şeyleri bir arada, farklı şeyleri ayrı 

olarak değerlendiren birer sınıflandırma sistemi olma özelliklerini ve 

sınıflandırdıkları öğeleri hem gruplar halinde hem de tekil olarak göstermede 

kodlama sistemi kullanma özelliklerini korumuşlardır. 

Bu yüzden, gün geçtikçe veri iletiminde kullanılan iletişim araçları gelişme ve 

değişme gösterse de, sınıflandırma ve kodlama yöntemleriyle verilerin düzenlenmesi 

ve doğru biçimde iletilmesi sağlanacaktır. 

Sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan yapı sektörüne bakıldığında ise, sektördeki 

değişken süreçli projelerde, uzmanlık alanları farklı katılımcılar arasında bilginin 

doğru ve zamanında iletimini sağlamak için, her katılımcının anlayabileceği şekilde 

bilgiyi düzenleyen enformasyon sistemlerinin kullanımının önemi fark edilmektedir. 

Enformasyon sistemlerinin, çok sayıda veri işleme ve iletimini sağlamak, daha 

sonraki projeler için veri tabanı oluşturmak, tasarım ve üretim değişikliklerinin 

takibini kolaylaştırmak gibi yapı sektörüne getirdiği yararlılıklar vardır.  
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Dünyada ve Türkiye’de yapı sektöründe kullanılan enformasyon sistemlerine 

bakıldığında ilk sınıflandırma standart çalışmasının 1920 yılında Amerikan Mimarlar 

Enstitüsü (AIA) tarafından yapılmış olduğu, 1970’li yıllardan sonra bu yönde 

çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Geliştirilen sistemlerden bazıları sektörde 

zamanla kullanılmaz hale gelirken, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB vb. gibi uluslar 

arası platformda kabul gören sistemler de olmuştur.  

Ülkemizde ise, 1970’lerde Yapı Endüstri Merkezi (YEM) tarafından ‘SfB’ bölüm 

numaralarıyla kurgulanan bir katalog geliştirilmiş, 80’li yılların başında ise içeriği 

yetersiz görülmüştür. Diğer yandan, 1970-73 yılları arasında TÜBĐTAK ve Yapı 

Araştırma Enstitüsü (YAE) tarafından bazı projeler gerçekleştirilmiş olup, 70’li 

yılların başından 80’lerin sonuna kadar YAE tarafından birim maliyet sistemleri 

konusunda çalışmalar yapılmıştır.  

Tez kapsamında, uluslar arası platformda kendine yer edinmiş olan MasterFormat, 

Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemleri ele alınarak, sistem yapıları incelenmiş, 

temel yapı elemanları olan duvar, döşeme ve çatıların, eleman katmanları bazında 

sınıflandırma sistemleri içerisinde nasıl yer aldığı irdelenmiştir.  

Eleman bazında inceleme yapılacağı için, tezin dördüncü bölümünde ‘yapı’,‘yapı 

elemanları’ ve ‘yapı elemanları katmanları’na ilişkin açıklamalar yapılmış, temel 

yapı elemanlarından olan duvar, döşeme ve çatılar hakkında genel bilgi verilmiştir. 

Dördüncü bölümü özetleyecek olursak; yapı, ‘bir takım eylemler sonunda ortaya 

çıkarak, mekan oluşturan veya mekan tanımlayan bir bütün’ olup, yapı elemanları 

çeşitli yöntemlerle bir araya getirilen çeşitli yapı malzemeleri ve/veya bileşenlerinin 

oluşturduğu, bir mekanı tanımlayan ve en azından bir işlevi olan büyük yapı 

parçalarıdırlar.  

Tez içerisinde incelenen temel yapı elemanlarından duvar, mekanı birbirinden ayıran 

düşey ya da düşeye yakın yapı elemanlarıyken, döşemeler yapıların yatay taşıyıcı 

elemanlarından birisi olup, katları birbirinden ayıran ve üzerlerinde yürünebilen yapı 

elemanlarıdır. Çatılar ise, binayı/yapıyı serbest atmosferden ayıran ve sınırlayan bir 

yapı elemanıdırlar. Bu yapı elemanları farklı katmanlardan oluşmakta olup, 

‘çekirdek’, ‘yalıtım’ ve ‘kaplamalar’ olarak tanımlayabileceğimiz katmanlar 

hepsinde ortak olabilmektedir. 
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Çalışma sürecinde, sınıflandırma sistemleri de bu üç katman yönünden birbirleriyle 

karşılaştırılmış, sistemler beşinci bölüm altında duvar, döşeme ve çatı örnekleri 

üzerinden incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler şöyledir: 

• Malzeme bazlı bir sistem olan MasterFormat, eleman bileşenlerinin malzemesine 

göre yer alışı düşünüldüğünde oldukça detaylı başlıklar içermekte olup, ayrıca 

sistem içerisinde diğer sistemlerden farklı olarak yer yer malzemelerin 

uygulanışından, işletme ve bakım tanımlarına kadar değinilmiştir. Ancak, 

örneklerle sistemlerin incelenmesinin ardından MasterFormat’ın elemanların 

katmanları yönünden irdelenmesi için uygun bir sistem olmadığı, elemanı 

oluşturan katmanlara ancak malzeme başlıklarına dönerek ulaşılabildiği, bu 

yüzden elemanın kendisinden uzaklaşıldığı yargısına varılmıştır. 

• Eleman bazlı bir sistem olan Uniformat’ta, duvar, döşeme ve çatı elemanları için 

tekil eleman başlıklarına ve bu eleman başlıkları altında çekirdeği oluşturabilecek 

bileşenler ve yalıtım katmanlarına dair genel başlıklara rastlanmıştır. Elemanların 

kaplama katmanlarının, bulunduğu eleman belirtilmek suretiyle farklı başlıklar 

altında yer aldığı Uniformat’ın, bu yüzden katman bazında elemanlar için tam 

anlamıyla bütünlük teşkil eden bir başlık sistemi olmadığı sonucuna varılmıştır.  

• Eleman bazlı diğer bir sistem olan CI/SfB sisteminde ise, elemanlar için 

‘strüktürler, temel elemanlar, çerçeve’ başlığı altında tekil başlıklar söz konusu 

olsa da, bu başlıklar genel olarak tanımlanmaktadır. ‘Strüktür bitirmeleri’ başlığı 

altında eleman bitirmeleri olarak ayrıca ele alınan kaplama katmanı haricinde, 

çekirdek ve yalıtıma dair başlıklara rastlanmamaktadır. Kaplama katmanı için de 

malzeme yönünden alt başlık oluşumu söz konusu değildir. Bu yüzden 

CI/SfB’nin de yeterli eleman detayına sahip olmadığı düşünülmektedir. 

• Uniclass’ta ise elemanlara ‘bütüncül elemanlar’ başlığı altında tekil olarak başlık 

verilmiş olup, katmanlarına da ‘yapı elemanları parçaları’ başlığı referans 

gösterilerek değinilmiştir. Yapı elemanlarının yer aldığı tabloda çekirdek ve 

kaplama tanımları yapılsa da, katmanlar için malzeme detayına yönelik bilgi yer 

almamaktadır. Ayrıca eleman katmanı olarak yalıtım tanımı yapılmamış olup, 

yalıtıma dair başlıklar elemandan bağımsız olarak farklı tabloda yer almaktadır.  
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Sonuç olarak, incelenen sistemler arasında, eleman katmanlarını diğerlerine göre 

daha net tanımlayan sistemin Uniclass olduğu görülmektedir. Eleman bazında detay 

bilgilerini içerecek bir sınıflandırma sistemine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, 

diğerlerine nazaran kullanılabilecek en uygun sistem olduğu yargısına varılmıştır. 
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COMPARISON OF BUILDING CLASSIFICATION SYSTEMS ACCORDING 

TO EXISTENCE OF BUILDING ELEMENTS IN SYSTEMS 

SUMMARY 

Within the  scope of this research, the structures of building classification systems 

that are used to classify and distribute information and simplify the communication 

in construction sector, are introduced. Then the attributes of the classification 

systems in terms of building elements are analyzed. Finally, the most convenient 

system for an element with certain  layers is established. 

Information systems provide the collection of data and documents, so they provide 

the convenience in communication and decision making process.  

The invention and evolution of data techniques and communication technics effected 

the information systems positively. Especially, these effects provide the 

developments about systems that are used in electronic form.   

While the evolution process of the systems, one of the features of the systems that is 

not changed is being a classifying system that agglomerate the similar things and set 

the different things apart. The other feature of the system that is not changed is 

including a codding system that is used to display the constituent not only in a group 

but also in a singular form. 

So that, even if the communication methods about data transmission evoluate and 

change constantly, the classification systems and codding systems provide putting 

the data in order and transmitting accurately.   

In construction sector that develops and changes constantly, using an information 

system is important to transmit the data accurately on time between different 

proffessional participants during diffent project phases. Because, every participant 

can understand the data through the order of the data in information systems. Besides 

transmitting various data, the information system compose a data base for following 

projects. It also simplifies the pursuit of changes in design and construction phases. 
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In the world, first survey for classification standard is done by American Institue of 

Architects in 1920. After the 70s, the surveys picked up speed. Some of the systems 

that are developed, became useless and some (like MasterFormat, Uniformat, 

CI/SfB) were accepted as international.  

In our country, Building Information Centre composed a catalogue by using the 

division numbers of ‘SFB’. This catalog was found deficient in early 80s. On the 

other hand, between 1970-73, TÜBĐTAK and YAE build up some projects. Also, 

throughout 70s and 80s YAE worked out about unit cost systems. 

In this survey, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB and Uniclass which are 

internationally used systems, have been analyzed. Then, walls, floors and roofs 

which are basic building elements, are analyzed according to building elements 

layers.  

Due to analysis according to building element’s layers, in fourth division of the 

thesis, basic information about building, building elements and building element’s 

layers are given. Also, walls, floors and roofs which are basic elements are explained 

generally. 

While wall is the vertical building element that separates the spaces, floor is the 

horizontal building element that  separates the stories. Beside these, roof is the 

building element that is a separator between the building and the atmosphere. These 

three building elements can be consist of three layers that can be common  for all. 

These layers can be defined as ‘core’, ‘insulation’ and ‘coatings/coverings’.  

In process of this survey, classification systems are compared according to building 

element layers that are given above. For every element, three examples are given for 

comparison.  

The information  reached by this survey are listed below: 

• MasterFormat is a material based system that has detailed division titles 

according to building materials. Also different from other sytems, it has titles 

about assemblies, maintenance and shedules for building materials. But, 

according to examples, it is seem that for building element’s layers  

MasterFormat is not a convenient system.    
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• As an element based classification system, Uniformat has singular element titles. 

Under these titles, there are general subtitles that component of core, insulation 

materials can be undertaken. Covering/coating layers are under different 

subtitles. So, it is thought that Uniformat does not have an absolute system for 

building elements, according to building element’s layers.  

• CI/SfB is the other element based system that has singular subtitles for building 

elements under the title ‘substructure, basic elements’. These subtitles are 

general. In this system, it is seemed that subtitles for coverings/coating layers are 

under the title ‘finishes’. There is no definition for insulation layer. So, it is 

thought that CI/SfB is not convenient when the building elements are classified 

according to their layers.   

• On the other hand, in Uniclass, there are singular titles for building element with 

subtitles for building element’s layers. This subtitles are refered to the title ‘parts 

of elements’. Under the main element title, there are no definitions for core and 

coverings/external finishes. There are also definitions for upper/lower and 

internal/external finishes. Besides this, there is no title for insulation layer with 

other layers. Insulation is set in a different table.  

As a result, when MasterfFormat, Uniformat, CI/Sb and Uniclass compared with 

each other according to building elements and their layers, it appears that Uniclass is 

the most convenient system that defines the buiding elements’ layers more clearly 

than the others. If a system that has detailed information about building elements’ 

layers is needed, Uniclass is more appropriate to use when compared to the others.  
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1. GĐRĐŞ 

Bu tez kapsamında, yapı sektöründe kullanılan yapı sınıflandırma sistemlerinin 

tanıtılarak, yapı elemanlarının bu sınıflandırma sistemi içerisinde ele alınış biçimleri 

ve kapsamları irdelenmiştir. Bu kıyaslama yapılırken sistemler, temel yapı elemanları 

bazında örneklendirilerek incelenmişlerdir. 

1.1. Amaç 

Yapı sektöründe bilgi dağılımını, sınıflandırmayı ve iletişimi kolaylaştırmayı 

amaçlayan yapı sınıflandırma sistemlerinin yapılarının anlaşılarak, eleman bazında 

yararlanılmak istendiğinde bu sistemlerin sınıflandırmada sağladığı niteliklerin 

belirlenmesi ve birbirleriyle kıyaslanarak, sistemler arasında yapı elemanlarını ele 

alış yönünden en uygun sınıflandırma niteliğine sahip sistemin belirlenmesidir. 

1.2. Kapsam 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda tez kapsamında ilk olarak enformasyon 

sistemi kavramı, sistemlerin geçmişi ve gelişim süreçleri açıklanmış, enformasyon 

sistemlerinin nitelikleri ve sistemlerdeki kodlama yöntemlerinden bahsedilmiştir. 

Ardından, yapı sektöründe kullanılan sınıflandırma sistemlerinin sektöre getirdiği 

yararlar ile dünyada ve Türkiye'de yapı sektöründe kullanılan enformasyon 

sistemlerinin tarihçesine yer verilmiştir. Yapı sektöründe kullanım olarak önde gelen 

MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemlerinin amaçları, kapsamları, 

tarihçeleri ve yapıları anlatılmıştır.  

Tez kapsamında sınıflandırma sistemleri yapı elemanları yönünden irdeleneceği için, 

‘yapı’ kavramından genel olarak bahsedilmiş, yapı elemanları katmanlarıyla birlikte 

ele alınmış, temel yapı elemanlarından duvarlar, döşemeler ve çatılar daha detaylı 

olarak anlatılmıştır. 

Daha sonra, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemleri temel yapı 

elemanları olan duvarlar, döşemeler ve çatıları ele alışları yönünden incelenmiştir. 



 2 

Bu inceleme yapılırken genel olarak elemanların sistemler içerisinde yer alış şekilleri 

tablolarla açıklanmış, elemanların katmanları yönünden sistem içinde nasıl yer 

aldıklarının gösterilmesi için katman özellikleri belirgin eleman örneklerinden üçer 

tanesi ele alınarak sistemlerin incelenmesi tamamlanmış ve inceleme 

sonuçlandırılmıştır.  

1.3. Yöntem 

Bu tez kapsamında belirlenen amaç doğrultusunda, gerekli literatür araştırması 

yapılmış, yer yer sistemlere ait internet sitelerinden de yararlanarak sistemler 

tanıtılmıştır. Temel yapı elemanlarından duvarlar, döşemeler ve çatılarla ilgili detaylı 

bilgi verilmesinin ardından bu elemanların yapı sınıflandırma sistemlerinin içerisinde 

nasıl yer aldıkları tablolar yardımıyla ana başlık ve alt başlıklar düzeyinde 

gösterilmiş, eleman katmanlarının sistem içerisinde tanımlanıp tanımlanmamış 

olduğu irdelenmiş ve incelemeler tablolarla desteklenmiştir.   
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2. ENFORMASYON SĐSTEMLERĐ VE YAPI SEKTÖRÜNDE 

KULLANILAN ENFORMASYON SĐSTEMLERĐ 

Bu bölümde veri, enformasyon ve sistem kavramlarından kısaca bahsedilerek 

enformayon sistemi tanımına yer verilmiş olup, enformasyon sistemlerinin gelişim 

sürecinden, içerik yönünden enformasyon sistemlerinin niteliklerinden, enformasyon 

sistemlerinde kullanılan sınıflandırma ve kodlama kavramlarından bahsedilmiştir.  

Ayrıca, genel olarak yapı sektöründeki enformasyon sistemleri, sistemlerin sağladığı 

yararlar, dünyada ve Türkiye’de kullanılan sistemlerin tarihçesi incelenmiştir. 

2.1. Enformasyon Sistemi 

Veri, çevrede var olan değiştirilmemiş veya herhangi bir biçimde yorumlanmamış 

değerlendirilmemiş gerçeklerdir. [1] Enformasyonu oluşturan ana parça veridir. 

Enformasyon kelimesi sözlüklerde, ‘sözle veya yazıyla iletişimi sağlanan bilgiler’ 

veya ‘okuma sonucunda elde edilmiş bilgi’ olarak geçmektedir. Sözlüklerdeki bu 

tanımlardan, ‘işlemeden önce veya sonra iletişimi sağlanan veri’ tanımı, bize veri 

işlemenin ürününün enformasyon olduğunu gösterir. [2] 

Veri işlenmemiş ham bilgiyken, değerlendirme yapacak kişilerin değerlendirmesini 

sağlayacak biçimde anlamlı bir düzen içine sokularak enformasyona dönüşür. [3] 

Veri için değerlendirmenin başında kullanılan enformasyon, enformasyon için ise 

değerlendirmenin sonunda ulaşılan veri denebilir. [4] 

Sistem ise, çeşitli elemanların birleşerek bir bütün oluşturmasıyla meydana gelir. 

Bütünü oluşturan bu elemanlar, birbirleriyle karşılıklı ilişkililerdir. Yani, sistem 

içerisindeki her elemanın davranışı diğerine bağlıdır. Amaçlarına göre farklılık 

gösteren sistemlerin sahip olması gereken özelikler şöyle sıralanabilir: 

• Sistem birlikte çalışarak ve birbiriyle etkileşim içinde olarak belirli amaç ve 

hedefleri gerçekleştiren elemanlardan oluşur. 



 4 

• Sistemi oluşturan parça ve elemanlar,  hem sisteme biçim ve nitelik 

kazandırırlar, hem de sistemin işleyişini sağlarlar. Bu elemanlar, ana sistem 

içinde alt sistemleri meydana getirirler. 

• Sistemin varlığını sürdürebilmesi için, bu elemanlar arasındaki ilişki ve 

bağlantılar devamlı bir süreç halinde korunmalı ve sürdürülmelidir. 

• Sistemin diğer özellikleri ise, denge, kararlılık, süreklilik, sistemin sınırlarının 

açıkça belirtilmesi, sitemin tanımlanması ve bu yolla sistemin soyut bir kavram 

olarak açıklığa kavuşturulmasıdır. [4] 

Enformasyon sistemine gelecek olursak, Aktan Okan’ın doktora tezinde yer verdiği 

Kochen’in tanımına göre enformasyon sistemi söyle açıklanmıştır; 

‘Bir kurgunun enformasyon sistemi, bir planlamanın uygulanması yönünde, bu 

kurgunun eylem gereksinmesi ve eylemlerin denetimi gibi belirtilerle ilgili çevre 

değişikliklerine karşı etkin olabilmesi için davranışsal planlamasının fonksiyonudur. 

Bu fonksiyon, bir enformasyon sistemi olarak, gün geçtikçe sayıları çoğalan ve 

etkileyici olan dış olaylara karşı kurgunun duyarlı olabilmesini sağlamak amacıyla 

biçimlenmek ve çözüm yolları göstermek durumundadır’ [5]. 

Enformasyon sistemleri, verilerinin toplanması ve incelenmesiyle başlayıp, 

depolanması analiz edilmesi aşamalarından sonra işlenmiş bu bilginin karar verme 

aşamasında kullanımını da içerirler. [6] 

Kısaca enformasyon sistemlerinin amaçları, veriler veya belgelerin toplanması, 

işlenmesi, duyurulması ve böylece iletişim ve karar alma sürecine ve işlevine 

yardımcı olmaktır. [3] 

Enformasyon sistemleri depolama-çağırma, bilgi sistemleri ve veri işleme sistemleri 

olmak üzere 3 alt sistemden oluşurlar. 

1) Depolama – çağırma sistemi, kütüphanecilik hizmetlerinde kullanılan 

belgelerin birikimini, sıralama, araştırma ve yerini bulma görevlerini yerine 

getiren bir sistemdir. 

2) Bilgi sistemleri, kavram, kural, düşünce, gerçek, sonuç, karar ve açıklamaların 

bir araya gelmesinden oluşmakta olup, bu bilgilerin belge haline 

getirilmesinden sonra sürekli yararlanma olanağını sağlamaktadır. 
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3) Veri işleme sistemleri ise, problem çözme, veri işleme, önceden bilinmeyen 

bağlantıları ortaya çıkarma ve veriler arasında koordinasyonu sağlama 

görevlerine sahip bir sistemdir. [4] 

2.1.1. Enformasyon Sistemlerinin Gelişim Süreci 

“Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi” ve “Đletişim Teknolojilerinin Gelişimi” 

enformasyon sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlayan iki faktördür. Bu iki faktörün 

gelişimi ayrı süreçler olarak incelenebilir. [7] 

Bilgi teknolojilerinin gelişiminde matbaanın icadının başlangıç noktasını teşkil ettiği 

söylenebilir. 14. yüzyıldan sonra ortaya çıkan ölçekli teknik çizimler, her türlü 

fiziksel objeye dair bilgilerin doğru biçimde aktarılabilmesini sağlamışlardır. [7] 

Đletişim teknolojilerine gelince, telefon, telgraf, fax ve radyo gibi icatlar her ne kadar 

önemliyseler de veri dönüştürülmesine katkı sağlayamamışlardır. 1970’li yıllar 

itibariyle bilgisayarlar ve bunlar arasında direkt bağlantı kurulumunu sağlayan 

sistemlerin ortaya çıkmasıyla ilerleyen Đletişim Teknolojileri, internet yoluyla 

bağlantıların dünya çapında sağlanabilmesiyle de bu günkü son halini almıştır. 

Böylece iletinin zarar görmesi ve zaman kaybı gibi olumsuzluklar ortadan 

kalkmakta, dünya çapında mesaj iletimi ve cevap alımı sağlanabilmekte, gerekirse 

görüntülü müdahale dahi yapılabilmektedir. [7] 

Bilgi teknolojileri ve sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan bilgisayar 

kullanımının artması ve günümüz CAD teknolojilerinin (bilgisayar destekli tasarım) 

veritabanı prensipleri üzerine kurulması, birçok farklı şekilde veri depolanmasına 

olanak sağlamaktadır. Bilgisayarlar, verilerin toplanmasında, dönüştürülmesinde 

birleştirilmesinde ve sınıflandırmasında tek araç haline gelmiş olup, bu verilerin ağ 

gruplarıyla veya internet yoluyla dağıtılmasını sağlamış, böylece iletişimin standart 

biçimde, hızlı ve mesafe gözetmeden yapılmasına, tüm endüstrilerde hazırlık, 

anlaşma, üretim, kontrol ve bakım süreçlerinin kısalmasına katkıda bulunmuştur. [8] 

2.1.2. Đçerik Yönünden Enformasyon Sistemlerinin Nitelikleri 

Enformasyon sistemleri sistematik olarak incelendiğinde, sistem bileşenleri iki 

boyutta ele alınabilir. Bunlar, kavramsal boyuttaki bileşenler ve nesnel boyuttaki 

bileşenlerdir. Kavramsal boyuttaki bileşenler, farklı işlevler yüklenmiş olan ve 

sistemin bütünlüğünü sağlayan parçalardır. Bu bileşenler, “organizasyonun temel 
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işlevleri açısından” ve “enformasyon sisteminin temel işlevleri açışından” ikiye 

ayrılabilir. [6] 

• Organizasyonun temel işlevleri açısından sistem bileşenleri ; 

� Maliyet yönetimi, 

� Kalite yönetimi, 

� Đnsan kaynakları yönetimi, 

� Ekipman yönetimi 

� Muhasebe yönetimi 

� Temin yönetimi 

� Diğer yöntemlerdir. 

• Enformasyon sisteminin temel işlevleri açısından; 

� Veri işleme yöntemleri, 

� Yönetim enformasyon sistemi, 

� Karar destek sistemleri, 

� Yapay zeka ve uzman sistemler ve 

� Ofis otomasyon sistemleridir. 

Enformasyon sisteminin nesnel boyuttaki bileşenleri ise, bilgisayarlar, yazılımlar, 

sistem kullanıcıları vb. gibi kavramsal boyutta ele alınan bileşenleri pratikleştiren her 

türlü ekipmanlardır. Enformasyon sistemleri, kavramsa boyuttaki bileşenleri ve 

nesnel boyuttaki bileşenlerinin uyumlu bir şekilde bütünleşmesi ile başarılı bir 

şekilde işler. [6] 

2.1.3. Enformasyon Sistemlerinde Sınıflandırma ve Kodlama 

David Jaggar, Building Design Cost Management adlı kitabında, enformasyon 

sistemi oluşturulurken ihtiyaç duyulan asıl özelliğini, elimizdeki bilginin sağlayıcılar 

ve kullanıcıları tarafından denetlenmesini sağlayacak biçimde organize edilmesi 

olarak tanımlamıştır. Bunun ise, verilerin sınıflandırılma veya etiketlendirilmesi 

yoluyla bilgi sistemi içerisindeki yerlerinin her zaman bilinmesiyle sağlanabileceğini 

belirtmiştir. [8] 

Veri iletiminde kullanılan iletişim araçları gün geçrikçe gelişme ve değişme gösterse 

de, sınıflandırma yöntemi ve kodlama sistemleri sayesinde verinin düzenlenmesini 

ve doğru biçimde iletilmesi sağlanacaktır. [7] 
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Sınıflandırma sistemi, basitçe farklı olan şeyleri ayrı, benzer şeylerin ise birarada 

tutulduğu mekanizma olarak tanımlanabilir. Sınıflandırmada subjektif olarak 

gruplandırma yapılabilir. Bu yüzden önemli olan, net olarak bakış açısının 

sınıflandırmada belirtilmesidir. [7] 

Kodlama sistemi ise, bilgilerin dosyalanmasını ve düzeltilmesini sağlayan bir 

araçtır. Đyi bir sınıflandırma ve kodlama sistemi, daha iyi projelendirme 

organizasyonu ve karar süreci için enformasyon planlamasını sağlar. [9]  

Kodlama sisteminin en önemli bileşeni bir seri oluşturan alfabetik, numaralı veya her 

ikisinin bir arada olduğu semboller olarak belirtilebilir. [10] Sözlü anlatımların yerini 

alan ve kaydedilen verilerin karmaşıklığını ve uzunluğunu azaltan bu semboller, 

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi nokta, çizgi veya özel sembollerle desteklenirler.  

Bilginin depolanması, iletimini ve dönüştürülmesini sağlayan kısayol sembolleri olan 

kodlar, genellikle dikkatle tanımlanmış içerikleri sembolize ederler ve yanlış 

kullanımları önlerler. [11] 

Tablo 2.1. Kodlama örneği (CI/SfB – Tablo 1’den) [11] 

Tablo 1: Elemanlar 
 (1-) Subasman Altı Yapı 
 (2-) Subasman Üstü Yapı, Temel Elemanlar 
  (21) Dış Duvarlar 
  (22) Đç Duvarlar 
  (23) Döşemeler 
  (24) Merdivenler, Rampalar 

2.2. Yapı Sektöründe Enformasyon Sistemi 

Endüstriyel gelişime paralel olarak yapı sektöründe kullanıcı ihtiyaçlarının 

çeşitliliğinin artması, piyasaya giren yapı ürünleri seçeneğinin çoğalması, dış 

etkilerin teknolojiyle doğru orantılı olarak ölçümlere dayalı değerlerle anlatımı, yeni 

dış etkilerin ortaya çıkması, bina işlevlerinin değişmesi ve gelişmesi sektör içinde 

veri artışına neden olmaktadır. Bu verileri kullananlar arasında bilgi alışverişinin 

sağlanabilmesinde, doğru bilgiye zamanında erişim ve optimum çözüm 

sağlanmasında enformasyon sistemleri büyük rol oynamaktadır. [3] 

Yapı sektöründe benzersiz projelerin değişken süreçlerinde, farklı uzmanlıklara sahip 

katılımcıların arasında, bilginin her katılımcının alanı ile uyumlu ve her birinin 
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anlayabileceği şekilde düzenlenmesi ve doğru zamanda iletimini sağlamak için 

enformasyon sistemlerinin kullanılması zorunludur. [7] 

2.2.1. Yapı Sektörüne Enformasyon Sistemlerinin Getirdiği Yararlar 

Enformasyon sistemlerinin yapı sektörüne sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir; [7] 

• Çok sayıda verinin işlenmesi ve iletilmesi için güçlü teknikler sağlamak 

• Bilgilerin analiz edilmesi ve uyumlu hale getirilmesi 

• Bilgilerin düzenlenmesi, bütünleştirilmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması 

• Daha sonraki projeler için veri tabanı oluşturulmuş olması ve deneyim 

sağlanmış olması 

• Đletişim ve depolama sisteminin standartlaştırılmasıyla uluslararası projelerin 

gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlamak. 

Ayrıca; 

• Sürecin katılımcılarının bilgi paylaşımına olanak sağlamak 

• Tek noktaya veri girilmesinin hata yapılma olasılığını azaltmak 

• Tasarım ve üretim bilgilerindeki değişikliklerin kolay kolay takip 

edilebilmesini sağlaması, böylece kalite kontrol sistemi oluşturmak. [8] 

2.2.2. Dünyada ve Türkiye’de Yapı Sektöründe Kullanılan Enformasyon 

Sistemlerinin Tarihçesi 

Đnşaat sektörünün ilk sınıflandırma standartları çalışması, 1920 yılında Amerikan 

Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından yayınlanmış olan “Standart Dosyalama Sistemi 

ve Alfabetik Đndeks”tir. [3] 

1963 yılında Construction Specification Institute (CSI) tarafından 16 bölümden 

oluşturulmuş olan “CSI Format for Building Specifications” (Bina Yapım 

Şartnameleri Formatı) yayınlanmıştır. 1972’de “CSI” ve “CSC” (Costruction 

Specifications Canada – Kanada Đnşaat Şartnameleri)’nin de içinde yer aldığı 7 

organizasyonun ortaklığıyla “UCI” (Uniform Construction Index) çalışması 

yayınlanmıştır. CSI ve CSC, UCI sistemini mimari işlerin yanı sıra mühendislik 

işlerinde de kullanılabilecek şekilde değiştirerek 1978 yılında Masterformat’ın ilk 

sürümünü yayınlamışlardır. [12] 

Avrupa’da ise standart sınıflandırma çalışmalarının ilki olan SfB sistemi 1947 

yılında geliştirilmiştir. Sınıflandırmaya dayalı olan bu sistem, eleman, inşaat ve 
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kaynak (eleman, uygulama, malzeme) olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Daha 

sonraki çalışmaların ardından bu sistemin eksiklerini tamamlamak amacıyla 1976 

yılında CI/SfB sistemi ortaya konmuştur. [3] 

CI/SfB sisteminin pratik kullanımda karmaşaya neden olması ve yapım işlerine 

uyum sağlayamaması nedeniyle bu sistemin yerine kullanılması amacıyla, 1994 

yılında Londra’daki “National Building Specification” (NBS), “UCCI” (United 

Classification for The Construction Industry) sistemini oluşturmuş, 1996 yılında 

denenmek amacıyla bir özeti basılmıştır. Sistem 1997 yılında “uniclass” adıyla içinde 

“Royal Institution of Charted Surveyors”, “The Institution of Civil Engineers” ve 

“Royal Institute of British Architects (RIBA)”in bulunduğu “Construction Project 

Information Comitee” tarafından yayınlanmıştır. [13] 

Sınıflandırma sistemlerinin ana gelişimi bu şekilde gerçekleşirken, bu sistemleri 

kullanmayı tercih eden ülkelerin yanı sıra sınıflandırma sistemi olarak bu 

sistemlerden bağımsız olarak kendi yapı bilgi sınıflandırma sistemini geliştiren 

ülkeler de olmuştur. Ülkemize gelince, 1970’lerde Yapı Endüstri Merkezi (YEM) 

tarafından Yapı Kataloğu ismiyle yapı ürünleri ile ilgili bilgileri içeren bir katalog 

geliştirilmiştir. Bu katalog SfB bölüm numaralarıyla kurgulanmış olup, “firma adına 

göre sıralama”, “malzemenin yapıdaki kullanılış yerine göre” ve “malzemenin adına 

ve markaya göre” sıralamanın yer aldığı üç bölümden oluşmuştur. 1980 yılının 

başında bu kataloğun içeriği ve sistematiği yönünden yetersiz olduğu görüşüyle yeni 

sistemler önerilmiştir. [7] Bunlardan biri olan Bülent Çoker tarafından yayınlanmış 

olan “Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri Çerçevesinde Veri Kullanıcıları Arasındaki 

Đletişimi Sağlayacak Enformasyon Sistemi Önerisi” ürün olarak yalnızca yapı 

bileşenlerini ele alan bir sistemdir. [14] 

Diğer yandan 1970-73 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu (TÜBĐTAK), Yapı Araştırma Enstitüsü (YAE) bünyesinde yapı sektöründe 

maliyet tahmini ve hesaplama yöntemlerine ilişkin araltırma projeleri 

gerçekleştirmiştir. 1970’li yılların başında yayınlanan YAE 27 numaralı araştırma 

projesi ile “Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri” sistemini 

desteklemek amacıyla ortaya konan bilgisayar destekli yöntem ve tarifler 1972 

yılında kullanılmaya başlamış ancak 1980’li yıllarda kulanımı durmuştur. YAE daha 

sonra 1985-1988 yılları arasında “Bayındırlık Đşleri için Genel Teknik Şartname ve 

Birim Maliyet Sistemi” adı altında bir araştırma projesi daha hazırlamıştır. [7] 
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1976 yılında Aktan Okan doktora tezinde bir sistem önerisinde bulunmuş, 1979 da 

Bülent Çoker, “Çoker Sistemi”ni yayınlamış, Nihal Arıoğlu ise 1992’de yayınladığı 

makalesinde yalnızca sektördeki tasarımcılara gerekli bilgileri düzenleyip grupladığı 

bir sistem önerisinde bulunmuştur. [7] 

Günümüzde ise sektörde kullanılan “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları isimli 

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB)’nin resmi internet 

sitesinden erişilebilen bir yayın bulunmaktadır. SfB sisteminden yararlanılarak 

TÜBĐTAK YAE tarafından hazırlanmış olan bu yayında çizim ve diğer 

dokümanların düzenlenmesi ile ilgili kodlar önerilmekte ve bu kodların dokümana 

işlenme yöntemlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) 

tarafından her yıl güncellenerek yayınlanan Yapı Kataloğu, yapı malzemeleri, 

müteahhitlik ve proje hizmetleri bilgilerini sektör kullanıcılarına ulaştırmaya yönelik 

hazırlanan bir çalışmadır. [7] 
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3. YAPI SEKTÖRÜNDE KULLANIM OLARAK ÖNDE GELEN 

ENFORMASYON SĐSTEMLERĐ 

Yapı sektöründe dünya çapında kabul görmüş ve kullanım olarak önde gelen 

enformasyon sistemleri olarak MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass 

sistemleri sayılabilir.  

Bu bölümde, uluslar arası platformda kendine belirli bir yer edinmiş olan bu 

sistemlerin amaç ve kapsamlarının yanı sıra sistemlerin tarihçelerinden 

bahsedilmiştir.  

Ayrıca, içerik yönünden sistemlerinin niteliklerinden, ana başlıklarından, altbaşlık 

oluşumundan ve kodlama sistemlerinden de bahsedilmiştir.  

3.1. MasterFormat Sistemi 

Bu bölümde MasterFormat sistemi, amaç ve kapsamı, tarihçesi ve sistem yapısı 

yönünden incelenmiştir.  

3.1.1. Sistemin Amaç ve Kapsamı 

MasterFormat, Kuzey Amerika’da çoğunlukla kamu binaları tasarımı ve inşaatı 

projelerinde kullanılan bir şartname yazım standardıdır. Đnşaat koşulları, ürünleri ve 

aktiviteleri ile ilgili başlıklar ve bölüm numaraları bu sistemde listelenmiştir. 

MasterFormat, bu tür bilgileri standartlaştırarak, mimarlar, şartname hazırlayıcıları, 

müteahhitler ve kaynak sağlayıcılar arasında iletişime katkı sağlar ve bu 

katılımcıların mal sahibinin talepleriyle, zaman ve bütçesiyle uyumunu sağlar. [15] 

MasterFormat ağırlıklı olarak projenin ileri tasarım aşaması ve inşaat aşamasında 

yarar sağlarlar. Ancak aynı zamanda MasterFormat’la düzenlenmiş enformasyon, 

tesisin yaşam döngüsü süresince kullanılır. 

MasterFormat’ın temel amacı, proje kılavuzunun, müracaat edilecek temel esasların 

ve detaylı maliyet tahminlerinin organize edilmesidir. 



 12 

3.1.2. Sistemin Tarihçesi 

MasterFormat ilk olarak 1963 yılında 16 bölümden oluşan bir format olarak “Đnşaat 

Şartnameleri için CSI Format” olarak yayınlanmış ve Kanada ve Amerika’da kabul 

görmüştür. 1966 yılında, Kanada’da BCI (The Building Construction Index – Yapı 

Đnşaatı Đndeksi) adı altında bu 16 bölümü baz alan benzer bir format üretilmiştir. 

1972 yılında Amerika ve Kanada şartnameleri bir format altında birleştirilerek UCI 

(Uniform Construction Indeks – Belirlenmiş Đnşaat Đndeksi) adı altında 

yayınlanmıştır. UCI veri dosyalama ve proje maliyet sınıflandırmasına katkı 

sağlayan bir enformasyon organizasyonu iskeleti teşkil etmiştir. Ardından, 1978 

yılında, CSC (Costruction Specifications Canada – Kanada Đnşaat Şartnameleri) ve 

CSI (Construction Specifications Institute – Đnşaat Şartnameleri Enstitüsü) birleşerek 

MasterFormat’ın ilk baskısını geliştirmişlerdir. [16] 

1983 yılına gelindiğinde, MasterFormat’ın ilk revize edilmiş baskısı yayınlanmıştır. 

Bu baskıda önceki baskıya göre mühendislik disiplinlerinin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulunduran revizyonlara ve eklemelere gidilmiştir. 1988 yılında gerçekleştirilen 

baskıda ise yeni ürünler ve yapı endüstrisindeki gelişmeler dikkate alınarak ekleme 

ve revizyonlar yapılmıştır. 1995 yılında ise CSC ve CSI birlikte, 1988 baskısının 

yerine geçen yeni MasterFormat versiyonunu geliştirmişlerdir. [16] 

MasterFormat’ın günümüzde kullanılan son versiyonu olan 2004 baskısı ise, CSI ve 

CSC’nin 2001 yılında topladığı “MasterFormat Genişletme Görev Takımı” 

tarafından gerekli revizyonların belirlenmesiyle yapılan çalışmalar sonucunda 

oluşurulmuştur. Bu versiyonda 1995 versiyonunda yer alan 16 bölüm sayısı 48’e 

çıkarılmış ve arazi, altyapı ve süreç ekipmanları da kapsama alınmıştır. [15] 

3.1.3. Sistemin Yapısı 

Sistem kendi içinde satın alma ve sözleşme gereklilikleri grubu ve şartnameler grubu 

olarak iki gruba ayrılır. 16 bölümlük 1995 bakısının revize edilmesiyle hazırlanan 

MasterFormat 2004 bakısı toplamda 50 bölümden oluşmaktadır. Satın alma ve 

sözleşme gerekliliklerinin yer alığı grup “00” olarak numaralandırılmış olup, 

şartnameler grubu da kendi içinde 5 alt gruba ayrılarak “01” ila “49” arasında 

numaralandırılmışlardır.  [15] 
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Şartnameler grubunun alt grupları ise şöyledir: [15] 

• Genel gereklilikler grubu (General Requirements Subgroup): Maliyet ve ödeme 

prosedürleri, kalite gereklilikleri, ürün gereklilikleri vs. gibi genel gereklilikler 

yer alır.  

• Tesis Đnşaat Đşleri Alt Grubu (Facility Construction Subgroup): Đnşaat 

malzemeleri, inşaat işleri ve ekipmanlarını içerir. 

• Tesis Servisleri Alt Grubu (Facility Services Subgroup): Yangın önlemleri, 

HVAC, elektrik vs. gibi tüm servisleri içerir.     

• Şantiye ve Altyapı Alt Grubu (Site and Infrastructure Subgroup): Hafriyat, 

nakliye vs. gibi tüm şantiye işlerini içerir.  

• Süreç Ekipmanları Alt Grubu (Proces Equipment Subgroup): Đnşaat sonrası 

yapı sürecini ve ekipmanlarını içerir. 

Sistem içerisinde numaralandırılmış bazı başlıklar “rezerve” olarak yer almaktadır. 

Tanımlanmamış olan bu başlıklar, gelecekte yeni başlıklar eklenerek sistemin 

genişlemesine olanak sağlamak amacıyla sistem içerisinde yer almaktadır. Tablo 

3.1’da tüm MasterFormat bölümleri gösterilmiştir. [15] 

Tablo 3.1 MasterFormat 2004 Bölüm Başlıkları [15] 

MASTERFORMAT 
Genel Gereksinimler 
Bölüm 1- Hizmetler 
Yapım Đşleri 
Bölüm 2 – Mevcut Şartlar 
Bölüm 3 – Beton 
Bölüm 4 – Kagir 
Bölüm 5- Metaller 
Bölüm 6 – Ahşap, Plastikler ve Kompozitler 
Bölüm 7 – Isı ve Nem Koruması 
Bölüm 8 – Açıklıklar 
Bölüm 9 –Bitirme Malzemeleri 
Bölüm 10 – Özel Malzemeler 
Bölüm 11 – Ekipmanlar 
Bölüm 12 – Mobilya 
Bölüm 13 – Özel Yapım Đşleri 
Bölüm 14 – Taşıma Sistemleri Ekipmanları 
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Tablo 3.1’nin Devamı MasterFormat 2004 Bölüm Başlıkları [15] 

Tesisat Servisleri 
Bölüm 21 – Yangın Korunumu 
Bölüm 22 – Sıhhi Tesisat 
Bölüm 23 – Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemleri 
Bölüm 25 – Bütünleşik Otomasyon 
Bölüm 26 – Elektrik 
Bölüm 27 – Đletişim – Haberleşme 
Bölüm 28 – Elektronik Güvenlik 
 
Arsa ve Altyapı 
Bölüm 31 – Toprak Đşleri 
Bölüm 32 – Dış Mekan Düzenlemesi 
Bölüm 33 – Kamu Hizmetleri 
Bölüm 34 – Ulaşım 
Bölüm 35 – Suyolu ve Denizcilik Yapım Đşleri  
 
Süreç Ekipmanları 
Bölüm 40 – Süreç Entegrasyonu 
Bölüm 41 – Malzeme Süreci ve Dağıtım Ekipmanı 
Bölüm 42 – Süreç Isıtma, Soğutma ve Kurutma Ekipmanı 
Bölüm 43 – Süreçte Gaz ve Akışkan Dağıtım, Arıtma ve Depolama Ekipmanı 
Bölüm 44 – Kirlilik Kontrol Ekipmanları 
Bölüm 45 – Endüstri – Özel Üretim Ekipmanları 
Bölüm 48 – Elektrik Gücü Üretimi 

 

MasterFormat’ta 1995 baskısı da dahil olmak üzere kullanılan 5 basamaklı 

numaralandırma sistemi, MasterFormat 2004 baskısında 6 basmağa çıkarılmıştır. Bu 

artırma, sistem genişlemesi için daha çok alan sağlamış olup, gelecekte genişlemenin 

sorun çıkarması endişelerini ortadan kaldırmaktadır. [15] 

3.2. Uniformat Sistemi 

Bu bölümde Uniformat sistemi, amaç ve kapsamı, tarihçesi ve sistem yapısı olarak 

incelenmiştir.  

3.2.1. Sistemin Amaç ve Kapsamı 

Uniformat, bir yapının fiziksel bölümlerine dayalı yapı enformasyon düzenlemesidir. 

Uniformat, sistemler ve montajlar olarak ele aldığı bu fiziksel bölümleri kendilerini 

oluşturan malzemeleriyle tanımlamak yerine fonksiyonları yönünden karakterize 
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etmiş olup, yapıyı malzeme, ürün ve aktiviteler şeklinde altbölümler olarak sunmak 

yerine, bitmiş yapı tesisinin görüntüsünü sunar. [16] 

Uniformat’ın amacı, projelerin ekonomik değerlendirmelerinde tutarlılığı sağlama ve 

tasarım programı enformasyonunun raporlanmasını iyileştirmenin yanı sıra, tesis 

yönetimi, detay çizimleri ve yapı sektörüne ilişkin verilerinin dosyalanmasında da 

tutarlılığı sağlamaktır. [16] 

Uniformat, eleman ve sistem esaslıdır ve bir inşaat projesinin temel eleman ve 

sistemlerini tanımlar. Projeye uygun formatın, projenin tasarım evresinde sistem ve 

malzeme kararları alınmadan önce seçilebilmesini ve çeşitli karşılaştırmaların 

yapılabilmesi için proje performans ve maliyet verilerinden oluşan enformasyonun 

sınıflandırılmasını sağlar. Uniformat kodları genel olarak ön proje açıklamalarında, 

şartnamelerin ilk oluşturulmaya başlandığı zamanlarda kullanılır. [17] 

3.2.2. Sistemin Tarihçesi 

Uniformat ilk olarak bir indeks şeklinde 1973 yılında, GSA – U. S. General Services 

Administration (Birleşik Devletler Genel Hizmetler Kurulu) tarafından yayınlanmış 

olup, daha sonra “AIA – American Institute of Architects” (Amerika Mimarlar 

Enstitü) tarafından ulusal yapı maliyeti veri bankası oluşturmak amacıyla 

yayınlanmış olan “MasterCost” sistemiyle birleştirilmiştir. [7] 

NIST – National Intitute of Standarts and Technology, 1992 yılı Ağustos ayında 

“UNIFORMAT II : Yapı Elemanları ve Đlgili Şantiye Đşleri Đçin Önerilen Bir 

Sınıflandırma” isimli sistemi yayınlamış, 1993 yılında ise “ASTM–American Society 

for Testing Materials (Amerika Malzeme ve Testler Derneği) “ASTM E 1577” 

olarak da adlandırılan “UNIFORMAT II : Yapı Elemanları ve Đlgili Şantiye Đşleri 

Đçin Sınıflandırma”yı yayınlamıştır. 1996 yılında ASTM, ASTM E 1577’ye CSI 

(Canadian Specification Institute – Kanada Şartnameler Enstitüsü) tarafından 

sistemlerinde kullanılan numaralandırma sistemini uyarlanmıştır. 1995 yılından 

itibaren de Uniformat II’de düzenlemelere gidilmiş, bu yenilmeler yapılırken CSI ve 

ASTM ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Son olarak da 1998 sürümü 

yayınlanmıştır. [18] 
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3.2.3. Sistemin Yapısı 

Uniformat II sistemi içerisinde yapı sürecini sınıflandırmak için tablolar şeklinde 

oluşturulmuş 5 aşama bulunmaktadır. Bu tablolar ‘Figür’ (Figure) olarak 

adlandırılmakta, hem sistemi kendi içerisinde düzenlemekte hem de kullanımı için 

sıralı bir düzenek oluşturmaktadır ve bu figürler içerisinde hiyerarşik sistemle 

sınıflandırma söz konusudur. (Bkz. Şekil 3.1) [7] 

 

                 
                          

    FĐGÜR 1    
Temel Grup 
Elemanları   Grup Elemanları   Bağımsız Elemanlar   

             

    

 
Yapı Elemanılarının 
Sınıflandırılması 

   

 
Subasman Altı Yapı, 
Kabuk, Đç Bölümler, 
Servisler vs.   

Temeller, Bodrum          
Đnşaatı, vs.  

 

 
Standart Temeller, 
Özel Temeller vs.   

                          
               
                          

    FĐGÜR 2    
Temel Grup 
Elemanları   Grup Elemanları   Bağımsız Elemanlar   

         
 

   

    

Yapı ile Đlgili Şantiye 
Đşlerinin 
Sınıflandırılması    

 
Yapı Şantiye Đşleri 

  

Şantiye Hazırlanması,    
Şantiye Đyileştirilmesi, 
vs.   

Şantiye Temizlenmesi, 
Şantiye Yıkımı vs.   

                          
               
                    
    FĐGÜR 3    Bağımsız Elemanlar         

             

    

 
Eleman Bazlı Ön 
Poje Tanımlaması    

 
A1010, B1020, C1030, 
D3010, E1040  vb.         

                    
               
                          
    FĐGÜR 4    Grup Elemanları Bağımsız Elemanlar   Maliyet Bilgileri   

           

    

 
Yapı Elemanı Bazlı 
Maliyet Özeti    

Şantiye Hazırlanması, 
Şantiye Đyileştirilmesi, 
vs. 

Şantiye Temizlenmesi,                          
Şantiye Yıkımı vs. 

 
 

Oran, Birim, Miktar, 
Birim Maliyeti, Top. 
Maliyet vs.   

                          
               
                       
    FĐGÜR 5    Genel Detaylı Bilgi      

           

    

Yapı Elemanı 
Bilgileri 

   Genel Çizim Eleman Bileşenleri      
                       

Şekil 3.1 Uniformat Sistemi Đçindeki Figürlerin Đlişkileri [7] 

Uniformat II – Figür I yapı elemanlarını sınıflandırmada kullanılır. 3 seviyeden 

oluşan bir sınıflandırma sistemidir.  

1. seviye, yapı elemanları;  
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-subasman altı yapı,  

-kabuk,  

-iç mekanlar,  

-servisler,  

-ekipman&mobilyalar  

-özel yapım ve yıkım olmak üzere 6 ana grup elemanına ayrılmıştır. 1. seviyede 

bulunan bu ana grup elemanları büyük harfle temsil edilmektedir. [19] 

2. seviye 1. seviye elemanlarını grup elemanlarına ayırır ve 1. seviyede yer alan 

harften sonra, bir rakam çiftiyle temsil edilir. 2. seviyedeki grup elemanlarında 

örneğin; 

- Kabuk, subasman üstü yapıyı, dış kabuk ve çatıyı kapsar. 

- Subasman altı yapı, temeller ve bodrum inşaatını kapsar. [19] 

3. seviye ise grup elemanlarını tekil elemanlar olarak ele alır. Örneğin; 

- Subasman üstü yapı,  döşeme konstrüksiyonu ve çatı konstrüksiyonunu kapsarken,  

temeller standart temeller, özel temeller ve zemin üzeri döşemeyi kapsar. 

Bu ana sınıflandırmalardan sonra 3. seviyede ayrılan tekil elemanları tekrar alt 

gruplara ayırmak için 4. bir seviye eklenebilir. [19] 

Seviye 1’de yer alan harf ve başlıkların uygulamada değiştirilmemesi gerekir. Birinci 

kategori olan ‘Proje Tanımı’, liste başında yer alır, ancak yapı sistem ve montajıyla 

alakalı olmadığı için bir harf verilmemiştir ve diğer başlıklardan ayırt edilir. ‘Proje 

Tanımı’, projenin yapı sistemi ve montajlarına ilişkin detaylara geçmeden önce, 

okuyucuya, projeye ait temel bilgileri veren bir derlemedir. ‘Proje Tanımı’, ihale, 

teklif ve sözleşme gereksinimlerini içerir. [16] 

‘Z Genel’ kategorisi ise, aynı şekilde yapı sistem ve montajlarıyla alakalı değildir. 

Alfabenin son harfinin verilmesi ise arada genişlemeye olanak sağlaması ve 

genişleme olsa bile son başlık olarak kalması içindir. [16] 

Uniformat II – Figür I yapı elemanlarını sınıflandırmada kullanıldığı için tezin ileriki 

bölümlerinde ayrıntılı olarak elemanları ele alışına göre incelenecektir. [7] (Bkz. 

Tablo 3.2)  
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Tablo 3.2 Uniformat Figür 1 Tablosu [7,20] 

FĐGÜR 1 – ASTM UNIFORMAT II 
Yapı Elemanlarının Sınıflandırılması 
Seviye 1  
Temel Grup Elemanları 

Seviye 2 
Grup Elemanları 

Seviye 3 
Bağımsız Elemanlar 

A10 Temeller A1010 Standart Temeller 
A1020 Özel Temeller 
A1030 Radye Temeller 

A.SUBASMAN ALTI 
YAPI 

A20 Bodrum Đnşaatı A2010 Bodrum Kazısı 
A2020 Bodrum Duvarları 

B10 Subasman Üstü 
Yapı 

B1010 Döşeme Taşıyıcısı 
B1020 Çatı Taşıyıcısı 

B20 Dış Kabuk B2010 Dış Duvarlar 
B2020 Dış Pencereler 
B2030 Dış Kapılar 

B. KABUK 

B30 Çatı B3010 Çatı Kaplamaları 
B3020 Çatı Açıklıkları 

C10 Đç Yapı C1010 Bölücüler 
C1020 Đç Kapılar 
C1030 Özel Elemanlar 

C20 Merdivenler  C2010 Merdiven Taşıyıcısı 
C2020 Merdiven Bitirmeleri 

C. ĐÇ BÖLÜMLER 

C30 Đç Bitirmeler C3010 Duvar Bitirmeleri 
C3020 Döşeme Bitirmeleri 
C3030 Tavan Bitirmeleri 

D10 Sirkülasyon 
Sistemleri 

D1010 Asansörler 
D1020 Yürüyen Merdiven & Bantlar 

D20 Su Tesisatı D2010 Su Tesisatı Donatıları 
D2020 Dahili Su Sağlayıcıları 
D2030 Atık Su Sistemleri 
D2040 Yağmur Suyu Drenajı 
D2050 Özel Su Tesisatı Sistemleri 

D30 HVAC D3010 Enerji Sağlayıcılar 
D3020 Isı Geliştirme Sistemleri 
D3030 Soğuk Hava Geliştirme 
Sistemleri 
D3040 Dağıtma Sistemleri 
D3050 Ana ve Paket Birimler 
D3060 Kontroller ve Aletler 
D3070 Özel HVAC Sistemleri & 
Ekipmanı 
D3080 Sistemlerin Test Edilmesi 

D40 Yangın Korunma D4010 Yangın Korunma Sprinkler 
Sistemi 
D4020 Sabit Boru ve Hortum 
Sistemleri 
D4030 Yangın Korunma Özel 
Ekipmanları 
D4040 Özel Elektrik Sistemleri 

D. SERVĐSLER 

D50 Elektrik D5010 Elektrik Servisleri ve 
Dağıtıcıları 
D5020 Aydınlama ve Kablolama 
D5030 Đletişim & Güvenlik 
Sistemleri 
D5040 Özel Elektrik Sistemleri 
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Tablo 3.2’nin Devamı Uniformat Figür 1 Tablosu  

E10 Ekipmanlar E1010 Genel Ekipmanlar 
E1020 Yerel Ekipmanlar 
E1030 Taşıtsal Ekipmanlar 
E1040 Diğer Ekipmanlar 

E. EKĐPMAN & 
MOBĐLYALAR 

E20 Mobilyalar E2010 Sabit Mobilyalar 
E2020 Hareketli Mobilyalar  

F10 Özel Yapımlar F1010 Özel Strüktürler 
F1020 Entegre Đnşaat 
F1030 Özel Đnşaat sistemleri 
F1040 Özel Yapılar 
F1050 Özel Kontroller & Aletler 

F. ÖZEL ĐNAAT & 
YIKIM 

F20 Seçilmiş Yapı 
Yıkımı 

F2010 Yapı Elemanları Tahribi 
F2020 Zararlı Atıklarından Kurtulma 

 

Uniformat – Figür 2’de ise yapı ile ilgili şantiye işleri sınıflandırılmıştır. Figür 2 

tablosunun 1. seviyesini yalnızca bir ana grup elemanı oluştururken, ikinci seviye 5 

grup elemanından oluşur. Figür 1’de olduğu gibi grup elemanları tekil elemanlara 3. 

seviyede ayrılmaktadırlar. [7] (Bkz. Tablo 3.3) 

Tablo 3.3 Uniformat Figür 2 Tablosu [7,20] 

FĐGÜR 2 – ASTM UNIFORMAT II 
Yapı ile Đlgili Şantiye Đşlerinin Sınıflandırılması 
Seviye 1  
Temel Grup Elemanları 

Seviye 2 
Grup Elemanları 

Seviye 3 
Bağımsız Elemanlar 

G10 Şantiye 
Hazırlanması 

G1010 Şantiye Temizlenmesi 
G1020 Şaniye Yıkımı&Yeniden 
Yerleştirmeleri 
G1030 Şantiye Toprak Đşleri 
G1040 Zararlı Atıklardan Kurtulma  

G. YAPI ŞANTĐYE 
ĐŞLERĐ 

G20 Şantiye 
Đyileştirilmesi 

G2010 Yollar 
G1020 Park Alanları 
G1030 Kaldırımlar 
G1040 Şantiye Geliştirilmesi 
G1050 Peyzaj Đşleri 

G30 Şantiye 
Mülki/Mekanik 
Hizmetler 

G3010 Su Sağlama & Dağıtma 
Sistemleri 
G3020 Su Kanalizasyon Sistemleri 
G3030 Yağmur Kanalizasyon 
Sistemleri 
G3040 Isıtma Dağıtımı 
G3050 Soğutma Dağıtımı 
G3060 Yakıt Dağıtımı 
G3070 Diğer Mülki & Mekanik 
Hizmetler 

G40 Şantiye Elektrik 
Özellikleri 

G4010 Elektrik Dağıtımı 
G4020 Dış Aydınlatma 
G4030 Dış Đletişim & Güvenliik 
G4040 Diğer Elektrik Hizmetleri 

 

G50 Diğer Şantiye 
Đnşaatları 

G5010 Servis Tünelleri 
G5020 Diğer Şantiye sistemleri & 
Ekipmanı 
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Figür 3 içerisinde eleman bazlı ön proje tanımlamaları yer almaktadır. Figür 1 

içerisinde 3. seviyede yer alan tekil elemanlar, bu figür içerisinde temel özellikleri ile 

yer almaktadır. [7] (Bkz. Tablo 3.4) 

Tablo 3.4 Uniformat Figür 3 Tablosu [7,20] 
 
FĐGÜR 3 – ELEMAN BAZLI ÖN PROJE TANIMLAMASI 
 
 
B KABUK 
 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 
B1010 DÖŞEME TAŞIYICISI 

• Döşeme Sistemi: 2 saat yangın dayanımlı kompozit çelik kiriş, çelik donatılı ve 3.591 kPa 
(75 PSF) canlı yükü taşıma kapasiteli 7620 m2ye 6100 mm bölüm boyutlarına sahip 
betonarme döşeme sistemi 

 
B1020 ÇATI TAŞIYICISI 

• Çatı Sistemi: 2 saat yangın dayanımlı , kompozit çelik kiriş, çelik donatılı ve 1.436 kPa (30 
PSF) canlı yükü taşıma kapasiteli 7620 mm’ye 6100 mm bölüm boyutlarına sahip 
betonarme döşeme sistemi 

 
B20 DIŞ KABUK 
 
B2010 DIŞ DUVARLAR 

• Boşluklu yığma duvar taşıyıcı 
• Đçbükey ek yerleri ile devamlı olarak bağlantıları kurularak yerleştirilmiş modüler tuğla 

kaplaması 
• Düşey yığma duvarlar arasına yerleştirilmiş polistren levhalar 
• Beton yığma birimler üzerine uygulanmış bitümlü rutubet yalıtımları 
• ... 
 

B2020 DIŞ PENCERELER 
• Pencereler, alüminyum çift katmanlı, yalıtımlı pencereler. Cephe kaplamalarının yerleştiği 

yerlerde 600 mm çapında açık su drenaj delikleri. 
• ... 
 

B2030 DIŞ KAPILAR 
• Kapılar ve Doğramalar: Yalıtılmış, çelik doğramalar içerisinde çelik kapılar. 
• ... 
 

 

Uniformat – Figür 4’ten ise maliyet hesaplamalarında faydalanılabilmektedir. 

Üçüncü seviyedeki tekil elemanların sistem içerisindeki maliyet oranları, birim 

sayıları, birim maliyetleri, miktarları, kaliteleri ve toplam maliyetleri hesaplanarak 

tabloda bu değerlere yer verilmektedir. Tablo 3.5’de bu maliyet özeti tablosunun bir 

kısmı gösterilmiştir. [7] (Bkz. Tablo 3.5) 
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Tablo 3.5 Uniformat Figür 4 Tablosu (Yapı Elemanı Bazlı Maliyet Özeti 
Tablosundan Bir Bölüm) [7,20] 
 
 
FĐGÜR 4 – UNIFORMAT II Yapı Elemanı Bazlı Maliyet Özeti 
 

ELEMAN SEVĐYE 2 GRUP 
ELEMANLARI 
Seviye 3 Elemanlar 

Oran 

Qty/GFA 
Quantity Birim Oran Maliyet 

Birim 
Başına 
Maliyet 
GFA 

%Đş 
Maliyet 

A10 TEMELLER 

A1010 Standart Temeller 
A1020 Özel Temeller 
A1030 Radye Temeller 

 

0.11 
 
0.11 

 

6,000 
 
6,000 

 

FPA 
 
SF 

 

5.07 
 
3.05 

48.733 

30,433 
 
18,300 

0.90 

0.56 
 
0.34 

1.2% 

A20 BODRUM ĐNŞAATI 

A2010 Bodrum Kazısı 
A2020 Bodrum Duvarları 

 

0.05 
0.11 

 

2,667 
3,840 

 

CY 
SF 

 

10.18 
12.59 

76,492 

27,162 
48,330 

1.40 

0.50 
0.90 

1.9% 

B10 SUBASMAN ÜSTÜ 

YAPI 

B1010 Döşeme Taşıyıcısı 
B1020 Çatı Taşıyıcısı 

 

0.89 
0.11 

 

48,000 
6,000 

 

SF 
SF 

 

12.06 
6.71 

620,264 

580,032 
40,231 

11.49 

10.74 
0.75 

16.4% 

B20 DIŞ KABUK 

B2010 Dış Duvarlar 
B2020 Dış Pencereler 
B2030 Dış Kapılar 

 

0.47 
0.12 
0.00 

 

25,500 
6,500 
4 

 

SF 
SF 
LVS 

 

15.45 
38.76 
1,671.25 

662,477 

393,869 
251,923 
6,685 

12.08 

7.29 
4.67 
0.12 

16.2% 

B30 ÇATI 

B3010 Çatı Kaplamaları 
B3020 Çatı Açıklıkları 

 

0.11 
0.00 

 

6,000 
1 

 

SF 
EA 

 

2.92 
749.00 

18,266 

17,506 
749 

0.34 

0.32 
0.01 

0.6% 

C10 ĐÇ YAPI 

C1010 Bölücüler 
C1020 Đç Kapılar 
C1030 Özel Elemanlar 

 

0.54 
0.00 
0.00 

 

28,979 
66 
1 

 

SF 
EA 
Lot 

 

5.55 
530.00 
12,487.8 

208,314 

160,846 
34,980 
12,488 

3.86 

2.98 
0.65 
0.23 

6.2% 

C20 MERDĐVENLER 

C2010 Merdiven Taşıyıcısı 
C2020 Merdiven Bitirmeleri 

 

0.00 
 

 

13 

 

FLT 

 

5,750.00 
 
 

103,500 

103,500 
 

1.92 

1.92 
 

2.6 

C30 ĐÇ BĐTĐRMELER 

C3010 Duvar Bitirmeleri 
C3020 Döşeme Bitirmeleri 
C3030 Tavan Bitirmeleri 

 

0.81 
0.69 
0.77 

 

43,484 
37,350 
41,600 

 

SF 
SF 
SF 

 

2.59 
3.74 
2.00 
     

336,628 

112,837 
139,791 
83,200 

6.22 

2.09 
2.59 
1.54 

8.4% 

D10 ... ... ... ... ... ... ... ... 

D20  ...        

...        
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Uniformat – Figür 5 de ise, tekil elemanların uygulama detayları özetlenmekte, bu 

detaylar çizimlerle destelenmekte ve elemanın her bileşeni için maliyet değerleri yer 

almaktadır. [7] (Bkz. Tablo 3.6) 

Tablo 3.6 Uniformat Figür 5 Tablosu [7,20] * 

Dış Kabuk A4. 1-272 Tuğla Kaplamalı Kompozit Duvar 

 

 

Tuğla kaplamalı kompozit dış duvarlar şu terimlerle 

açıklamıştır:kaplama tuğlasının ve destekleyen yığma 

taşıyıcının tipleri, yığma taşıyıcı duvarın ve yalıtımın 

kalınlığı. 

Arka kısmındaki 3 katlı katman için özel bir kesit 

kullanılmıştır. 7  farklı kalınlıkta taşıyıcı ile yedi tip 

kaplama tuğlası gösterilmiştir. Bütün bu sistemler taşıyıcıya, 

gerekli olduğu yerlerde nem yalıtımına, köşe detaylarına ve 

kontrol bağlantılarına her altı metrede bir sabitlenmiş olan 

tuğla kabuk içerirler. 

 

Maliyet Başına S.F. 

Quantity Birim Malzeme Miktar Toplam 

 

 

2.77 
.24 
1.24 
.04 
.28 
.09 
.66 
.08 
.02 
.31 

 

 

7.10 
.61 
3.92 
.10 
.20 
.27 
.62 
.04 
.26 
.40 

 

 

9.87 
.85 
5.16 
.14 
.48 
.36 
1.28 
.12 
.28 
.71 

 
Sistem Bileşenleri 
Kompozit Duvar, Standart Tuğla, 
6’’ C.M.U Destek, Perlit Dolgu 
 
 
Tuğla Yüzey Kaplaması 
Kaplama tuğlası 
6’’ kalınlığında beton blok desteği 
Duvar Bağlantıları 
Dökme, Perlit yalıtım 
Alüminyum detaylar 
Açı 
Kontrol Bağlantıları 
Arka kol ve mühürleme  
Halka Bağlantılar 
                                        

                                          TOPLAM 

 

 

1.000 
1.000 
1.000 
.300 
1.000 
.100 
1.000 
.050 
.100 
1.000 
 

 

 

S.F. 

S.F. 

S.F 

Ea. 

S.F. 

S.F. 

L.B. 
 

5.73 

 

13.52 

 

19.25  

 
 
 
 
 
 
 
*Tablonun alınmış olduğu orjinal kaynak: R.S. Means Co., Inc., Means Assemblies Cost Data, 24th 

Annual Edition (Kingston, MA:R.S. Means Co., Inc., 1999), p. 274. 
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3.3. CI/SfB Sistemi 

Bu bölümde CI/SfB sistemi, amaç ve kapsamı, tarihçesi ve sistem yapısı olarak 

incelenmiştir. 

3.3.1. Sistemin Amaç ve Kapsamı 

Gelişmiş bir sınıflandırma sistemi olan CI/SfB Sınıflandırma Sistemi, proje 

enformasyonu ve buna bağlı genel enformasyonda kullanılabilmektedir. 

CI/SfB sistemi, çizimler, şartnameler, maliyet hesapları ve yapı sektörüyle ilgili diğer 

konulara ilişkin bilgileri düzenleme ve paylaşma amacıyla sektördeki tüm 

katılımcılar tarafından kullanılabilen bir sınıflandırma sistemidir. [11] 

Mimarlık uzmanları tarafından tasarım bilgilerini sınıflandırmada kullanılmasının 

yanı sıra proje verilerini ve üretilmiş çizimleri kodlamada da kullanılır. [21] 

3.3.2. Sistemin Tarihçesi 

Uluslar arası yapı endüstrisinde yaygın olarak kullanım görmüş olan SfB sistemi 

1940 yılında Đsveçli mimar Giertz tarafından geliştirilmiş olup, önceleri 

kütüphanecilik için kullanılmıştır. Kullanışlı bulunan bu sitemin ulusal araştırma 

organizasyonu olan CIB tarafından da kullanılmaya başlamasıyla, sistemin yaklaşımı 

tasarım enformasyonunun ve inşaat ürünlerinin düzenlenmesine yönelmiştir. [7] 

1960 yılında UDC - Universal Decimal Classification (Evrensel Ondalık 

Sınıflandırma ile birleştirilmiş, daha sonra ise 1976 yılında SfB temel olarak alınarak 

RIBA (Royal Institute of British Architects) tarafından oluşturulmuş bir 

sınıflandırma sistemi olan CI/SfB oluşturulmuştur. [12] 

SfB’ ye ek olarak bazı başlıklar getirilmiş ve sistemin isminin başına ‘Construction 

Indexing’ kelimelerinin baş harfleri eklenmiştir. 1949’dan itibaren RIBA’nın 

yetkisinde olan CI/SfB sisteminin kullanımı Avrupa’da yaygındır. [17] 

3.3.3. Sistemin Yapısı 

SfB sisteminin boşluklarını gidermek amacıyla RIBA tarafından geliştirilen sistemde 

yapı ürünlerine ait bilgiler 5 ana tabloda yer almaktadır. Bunlar: 

• Tablo 0: Yapı Tipi 

• Tablo 1: Yapı Elemanları 
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• Tablo 2: Formlar 

• Tablo 3: Malzemeler 

• Tablo 4: Đşler ve Đhtiyaçlar şeklindedir.  

Her tablonun kendi kodlama sistemi bulunmakta, bunlar hem bağımsız hem de 

birlikte kullanılabilmektedirler. Tablolar da kodları gibi hem bağımsız hem de diğer 

tablolarla birlikte kullanılabilmektedirler. [7] 

Tablo 0 fiziksel çevre ile ilgili olup, arazi planlama ile birlikte farklı yapı tipleri ve 

işlevlerini içermektedir. Her yapı ve işlev bir rakamla kodlanmıştır. [7] 

Tablo 3.7 CI/SfB Tablo 0 [22] 

CI/SfB Tablo 0: Yapı Tipi 

0 Planlama Alanları 

1 Birimler ve Đnşaat Mühendisliği Yapıları 

2 Endüstriyel Yapılar 

3 Đdari, Ticari, ve Güvenlik Servis Yapıları 

4 Sağlık Yapıları 

5 Eğlence Yapıları 

6 Dini Yapılar 

7 Eğitim ve Bilim Yapıları 

8 Konut Yapıları 

9 Kamusal Yapılar ve Diğer Yapılar 

Tablo 1 taşıyıcı sistem elemanları, temel elemanlar, ikincil elemanlar, bitirme 

elemanları, servis elemanları, servis donatıları ve harici elemanlar gibi yapı türlerini 

oluşturmak için gereken fonksiyonları içerir. Başlıklar parantez içinde yazılan bir 

rakamla kodlanmıştır. [7] 

Tablo 3.8 CI/SfB Tablo 1 [7,11] 

CI/SfB Tablo 1: Yapı Elemanları 

(1) Subasman Altı Yapı 

(2) Subasman Üstü Yapı, Temel Elemanlar 

(3) Subasman Üstü Yapı, Đkincil Elemanlar 

(4) Bitirmeler  

(5) Servisler, borulu ve kanallı 
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Tablo 3.8’nin Devamı CI/SfB Tablo 1 [7,11] 

(6) Servisler, elektrik 

(7) Servis Donatıları 

(8) Serbest Mobilya Ekipmanı 

(9) Dış Elemanlar ve Diğer Elemanlar  

Tablo 2, Tablo 1 de yer alan yapı elemanlarını oluşturan yapı bileşenlerini içerir. Her 

bileşen bir büyük harfle kodlanmıştır. [7] 

Tablo 3.9 CI/SfB Tablo 2 [7] 

 CI/SfB Tablo 2: Formlar 

A Yapı Formları 

B Boş 

C Kazı ve Serbest Dolgu Đşleri 

D Boş 

E Yerinde Yapım Đşleri 

F Blok Đşleri ve Tuğla Đşleri 

G Büyük Bloklar ve Panel Đşleri 

H Bölüm Đşleri 

I Boru Đşleri 

J Kablo Đşleri 

K Örtü Đşleri 

L Esnek Levha Đşleri 

M Çivilenen Levha Đşleri 

N Rijit Levha Bindirme Đşleri 

P Kalın Kaplama Đşleri 

R Rijit Levha Đşleri 

S Rijit Modülrr Kaplama Đşleri 

T Esnek Levha Đşleri 

U Boş 

V Film Kaplama ve Tohumlama Đşleri 

W Bitki Yetiştirme Đşleri 

X Bileşenler Đle Đlgili Đşler 

Y Şekilsiz Đşler 

Z Bağlantılar 
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Tablo 3, Tablo 2 de yer alan yapı bileşenlerini oluşturan yapı malzemelerini içerir. 

Her bileşen bir küçük harfle kodlanmıştır. [7] 

Tablo 3.10 CI/SfB Tablo 3 [7] 

CI/SfB Tablo 3: Malzemeler 

e Doğal taş 

f Bağlantılı Prekastlar 

g Kil (kuru veya pişmiş) 

h Metal 

i Ahşap 

j Bitkisel ve Hayvansal Malzemeler 

k Boş 

l Boş 

m Đnorganik Lifler 

n Lastikler, Plastikler vs.  

o Cam 

p Agregalar ve Dolgular 

q Kireç ve Çimento Bağlayıcılar, Harçlar ve Beton 

r Kil, Alçı, Manyezi ve Plastik Bağlayıcılar ve Harçlar 

s Bitümlü Malzemeler 

u Koruyucu ve Özellik Değiştiren Malzemeler 

v Boyalar 

x Boş 

y Kompozit Malzemeler 

z Maddeler 

Tablo 4, yapıya dahil olmayan ancak yapı tasarımını yönlendiren ya da etkileyen  

eylemleri içerir. Her eylem parantez içinde bir büyük harfle kodlanmıştır. [7] 

Tablo 3.11 CI/SfB Tablo 4 [7] 

CI/SfB Tablo 4: Đşler ve Đhtiyaçlar 

(A) Đdare, Denetim, Đşlemler ve Yardımlar 

(B) Đnşaat Yerleşimi ve Aletleri 

(C) Boş 

(D) Yapım Operasyonları 

(E) Kompozisyon, vb. 

(F) Şekil, Boyut vb. 

(G) Görünüm vb. 

(H) Çevre 
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Tablo 3.11’nin Devamı CI/SfB Tablo 4 [7] 

(J) Mekanik 

(K) Yangın ve Patlama  

(L) Madde 

(M) Isı ve Soğuk 

(N) Aydınlık ve Karanlık 

(P) Gürültü ve Sessizlik 

(Q) Elektrik 

(R) Enerji ve Diğer Fiziksel Faktörler 

(S) Boş 

(T) Uygulama 

(U) Kullanıcılar ve Kaynaklar 

(V) Đş Faktörleri 

(W) Operasyon ve Süreklilik Faktörleri 

(X) Değişim, Hareket ve Sabit Olma Faktörleri 

(Z) Çevresel Konular, Sunum Biçimi, Zaman ve Yer 

Tez kapsamında yapı elemanları ele alınacağı için Tablo 1 göz önünde 

bulundurulacaktır.  

3.4. Uniclass Sistemi 

Bu bölümde Uniclass sistemi, amaç ve kapsamı, tarihçesi ve sistem yapısı olarak 

incelenmiştir. 

3.4.1. Sistemin Amaç ve Kapsamı 

Uniclass, 1997 yılında piyasaya sürülmüş olup, tez bünyesinde ele alınan sistemlere 

göre daha yeni bir sınıflandırma sistemidir.  

Uniclass, kütüphane materyallerinin organizasyonu ile ürün literatürünün, maliyet 

bilgisinin, şartnamelerin ve proje enformasyonunun yapılandırılmısında kullanılan 

bir sınıflandırma şemasıdır. [22] 

Mimarlar için çizimlerin sınıflandırılmasında kullanılabilen bu sistem, maliyet 

hesaplamaları ve şartnameler arasında bağlantı kurulabilmesini sağlar. Projenin 

yaşam süreci denen planlama safhası, kontrat ve iş programı düzenlemesi, tasarım 

aşaması, maliyet hesaplanması, çizimlerin düzenlenmesi, inşaat tedarikleri 

süreçlerinin yanı sıra, inşaat yapım sürecinde gelişen bilgileri sınıflandırmada da 

kullanılır. [7] 
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3.4.2. Sistemin Tarihçesi 

CI/SfB sisteminin yerine geçmesi amacıyla, 1994 yılında National Building 

Specification (Londra) tarafından Uc/ci isimli yeni bir inşaat bilgi sınıflandırma 

sistemi geliştirilmiş olup, bu sistemin 1996’da bir özeti yayınlanmıştır. Son olarak 

1997 yılında yeni sistem Uniclass ismiyle tamamlanmıştır.  Açılımı United 

Classification for the Construction Industry (Yapı Sektörü Đçin Birleştirilmiş 

Sınıflandırma) olan bu sistem, içinde the Royal Institute of British Architects 

(RIBA)’in de bulunduğu 4 ana organizasyondan oluşan Construction Industry 

Project Information Committee (Yapı Endüstrisi Proje Enformasyon Komitesi) 

sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. [7,22] 

3.4.3. Sistemin Yapısı 

Uniclass, kendi başına kullanılabilen bağımsız 15 ana bölümden oluşmaktadır. Tablo 

1’deki A, B, C, bölümlerinde, bilgi yapısıyla ve denetim alanıyla ilgilenen genel 

özetler yer alırken, D, E, F, G, H, K bölümlerinde işlevler, mekanlar, elemanlar, 

inşaat işleri ve mimari işler yer alır. L, M, N, P ve Q bölümleri inşaat ürünleri, 

malzemeleri ve nitelikleri gibi bilgileri içerir. J ve K bölümlerinde ise, inşaat 

şantiyelerinde tamamlanan çeşitli inşaat işleri yer almaktadır. [7] 

Uniclass’da kodlama bir harfi takip eden sıfır veya daha fazla basamaktan 

oluşmaktadır. Bazı elemanlar, birden fazla tablo içerisinde yer alabilmektedirler. 

Örneğin; pencereler Tablo G içinde G321 numaralandırmasıyla eleman olarak yer 

alırken, Tablo L içinde L413 numaralandırmasıyla ürün olarak yer almaktadır. 

Numaralandırmada yer alan harf genel başlığı simgeleyip, sonra gelen rakamlar alt 

başlıkları temsil etmektedirler. Tablo kodlamasında, “I” ve “O” harfleri “1” ve “0” 

rakamlarıyla karışıklığa meydan vermemek için kullanılmamış olup, Tablo I ve 

Tablo O yer almamaktadır. Kendi başlarına belirli bir konunun sınıflandırıldığı 

bölümler,  daha karmaşık konularda bir arada kullanılabilmektedir.  [22] 

Sistemin 15 tablosunun başlıkları ve kodlarını Tablo 3.12’de görülmektedir. Tez 

kapsamında ilerleyen bölümler içerisinde Uniclass’ta yapı elemanlarının yer aldığı 

‘G – Yapı Elemanları tablosu incelenerek, seçilen yapı elemanı örnekleriyle 

irdelenecektir. 
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Tablo 3.12 Uniclass Ana Bölüm Başlıkları [22] 

UNICLASS 

A Enformasyon tipi 

B Uzmanlık Alanı Konuları 

C Yönetim 

D Tesisler 

E Đnşaat Birimleri 

F Mekanlar 

G Yapı Elemanları 

H Đnşaat Mühendisliği Elemanları 

J Yapılar Đçin Đş Kısımları 

K Đnşaat Mühendisliği Đçin Đş Kısımları 

L Đnşaat Ürünleri 

M Đnşaat Đhtiyaçları 

N Özellikler ve karakteristikler 

P Malzemeler 

Q Evrensel Ondalık Sınıflandırma (UDC) 
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4. YAPI VE YAPI ELEMANLARI 

Bu bölümde genel anlamda ‘yapı’ kavramının yanı sıra ‘yapı elemanları’, ‘yapı 

malzemeleri’ ve ‘yapı bileşenleri’nin tanımı yapılmış olup, yapı elemanını meydana 

getiren katmanlar tek tek ele alınarak açıklanmıştır. Ayrıca, tez kapsamında bir 

sonraki bölümde sistemlerin örneklendirilmesinin yapılacağı temel yapı elemanları 

olan duvarlar, döşemeler ve çatılar kapsamlı olarak açıklanmıştır. 

4.1. Yapı 

 ‘Yapı’ Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelime itibariyle, ‘yapılmakta olan bina, 

bina yapma, inşa etme’ anlamı taşımaktadır. Anlamı biraz daha genişletecek olursak; 

• yapma, meydana getirme 

• inşa edilmiş yapılmış nesne, 

• bir takım eylemler sonunda ortaya çıkarak, mekan oluşturan veya mekan 

tanımlayan bir bütün, 

• barınma veya başka amaçlara hizmet etmek üzere meydana getirilen her türlü 

mimarlık eseri,  

• yapı malzemeleri ve elemanlarının birleşimiyle oluşan ürün, 

gibi açıklamaların hepsini kapsayabildiği görülebilir. [23] 

Bir yapının oluşması için birtakım sistemler ve altsistemler fiziksel olarak biraraya 

getirilir. Bu sistem ve alt sistemlerin hem birbirleriyle, hem de yapı bütününün üç 

boyutlu biçimi ve mekansal organizasyonuyla ilişkili olup, koordineli ve bütünleşmiş 

olmaları gereklidir. [24] 

4.1.1. Yapı Malzemeleri 

Yapı malzemeleri, bir yapının ortaya çıkarılmasında kullanılan doğal ve yapay 

ürünlerdir. Doğal yapı malzemeleri, yapı içerisinde hiç işlenmeden ya da az işlenerek 

kullanılacağı gibi, fabrika ortamında istenilen kaliteye getirilerek de yapıda 

kullanılabilirler. Yapay malzemeler ise, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler 
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sonucunda insanlar tarafından üretilmiş mamul ürünler olup, fabrika, atölye vs. gibi 

tesislerde standartlara uygun olarak üretilirler. [23] 

Yapı malzemeleri, biçimlerine, teknik ve statik özelliklerine göre 

sınıflandırılabilirler. Teknik yönden yapı malzemelerinde, homojen, izotrop, rijit, 

esnek gibi ayrım yapılabilirken, statik açıdan değerlendirildiklerinde, çekmeye 

dayanıklı malzemeler ve basınca dayanıklı malzemeler olarak ele alınabilirler. 

Biçimsel olarak ele alındıklarında ise iki başlık altında toplanabilirler. Bunlar; 

• Biçimlendirilmemiş Yapı Malzemeleri: Geometrik biçimi kesinleştirilmeden 

şantiyeye teslim edilmiş olan doğal ya da yapay yapı malzemeleridir. Şantiye 

ortamında hazırlanarak işlenmeden veya az bir işlem görerek yapıda kullanılırlar.  

Çakıl, çimento, agrega, kum, hazır sıvalar vb. gibi malzemeler örnek olarak 

verilebilir.  

• Biçimlendirilmiş Yapı Malzemeleri: Üretim aşamasında şekillendirilmiş ya 

da yapı yerine şekillendirilmiş olarak getirilen yapı malzemeleridir. Bu malzemeler 

şantiyede istenilen boyutlara kesilip eklenerek uygun yerlere uygulanırlar. Kısacası 

biçimlendirilmiş yapı malzemeleri yapı bileşeni olarak tanımlanabilir. [23] 

4.1.2. Yapı Bileşenleri 

Yapı malzemeleri başlığında anlatılan şekil kazanmış yapı malzemeleri, yani yapı 

bileşenleri, profil bileşenler, birim bileşenler ve birleşik bileşenler olmak üzere üç 

başlık altında şöyle sınıflandırılabilir; 

• Birimsel Yapı Bileşenleri: Yapı yerine gelmeden önce üç boyutu da 

belirlenmiş olup, çok sayıda birimin birlikte kullanılmasıyla yapı elemanını oluşturan 

ya da kaplayan yapı bileşenleridir. Gaz beton, beton briket, tuğla, kiremit örnek 

olarak verilebilir.  

• Profil Yapı Bileşenleri: En kesitleri belli, üçüncü boyutu değişken olan yapı 

bileşenleridir. Boru ve kutu profiller, betonarme donatı demirleri, çelik elemanlar 

örnek olarak verilebilir. 

• Bileşik Yapı Bileşenleri:  Farklı yapı malzemelerinin bir bütün içinde biraraya 

gelmesiyle üretilen, her üç boyutu da belirlenmiş olan yapı bileşenleridir.  Büyük 

boyutlu olup, farklı üretim sürecinden geçmiş olan yapı malzemelerinden oluşur. 
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Ahşap veya çelik bileşenli çatı makası, kapı ve pencere doğramaları örnek olarak 

verilebilir. [23] 

4.1.3. Yapı Elemanları 

Yapı elemanları, çeşitli yöntemlerle biraraya getirilen çeşitli yapı malzemeleri 

ve/veya bileşenlerinin oluşturduğu, bir mekanı tanımlayan ve en azından bir işlevi 

olan büyük yapı parçalarıdırlar.  [23] 

Yapı elemanlarına verilecek örnekler şöyledir: 

• Mekanın tamamını veya büyük bölümünü tanımlayan elemanlar; temel, 

döşeme, duvar, çatı vb. 

• Mekanı kısmen sınırlayan, işlev kazanmış taşıyıcı elemanlar; kolon, kiriş  vb. 

• Mekanların bağlanması veya birleştirilmesi işlevine sahip olan donanım 

elemanları; kapı, pencere, merdiven vb. [23] 

Bir bina genel anlamda bir taşıyıcı sistem ile o binanın mekanlarını oluşturan yapı 

elemanlarından meydana gelir. Mekanı çevreleyen tüm yapı elemanlarının (duvar, 

döşeme, çatı vb.) nasıl olacakları o mekandaki işlevlere bağlı olarak belirlenmelidir. 

Mekanın işlevi belirlendikten sonra yapı elemanının sahip olması gereken nitelikleri 

sağlamak için uygun nitelikte malzeme kullanılması gerekecektir. Kullanılacak olan 

yapı malzemesi, yapı elemanı için gerekli işlevleri sağlamanın yanında, görsel, 

estetik, renk, doku, yüzey özelikleri ile ilgili işlevleri de belli oranda sağlamalıdır. 

Yapı elemanı tasarımında her işlev bir malzeme ile karşılanabileceği gibi, farklı 

işlevler değişik malzemelerle de karşılanabilir. [25] 

Yapı elemanları genel olarak ana yapı elemanları ve yardımcı yapı elemanları olmak 

üzere 2 grupta sınıflandırılabilir. Ana yapı elemanı olarak; temeller, duvarlar, 

döşemeler ve çatılar sayılabilir. Bir yapının ortaya çıkması için bunlar gereklidir. 

Yardımcı yapı elemanları olarak ise ışıklandırma, havalandırma, tesisat, ulaşım, kapı, 

pencere, merdivenler vb. elemanlar sayılabilir. [23] 

Bu tez kapsamında detaylı açıklama ve yapı sınıflandırma sistemi örneklendirilmesi, 

temel yapı elemanları olan duvarlar, döşemeler ve çatılar için yapılacaktır. 
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4.2. Yapı Elemanı Katmanları 

Yapı elemanlarının genel olarak kaplamalar, gövde (çekirdek) ve yalıtım olmak 

üzere üç katmandan oluştuğu söylenebilir. Her yapı elemanı bu katmanları 

bünyesinde bulundurmayabilir.  

4.2.1. Gövde (Çekirdek) 

Gövde yapı elemanını oluşturan taşıyıcı olan ana katmandır. Yalıtım ve kaplama 

katmalarını taşıyan, yapı elemanını ayakta tutan çekirdek katmandır.  

Bu katman duvarlar için, binanın yığma olması durumunda bina yüklerini taşıma 

görevini üstlenirken, binanın iskelet sistemli olması durumunda kendi yükünü kat 

yüksekliği içinde taşıma ve duvar bünyesini oluşturma görevini üstlenir. [25] 

Yapım sistemine göre duvarlar için gövde katmanı tuğla, taş, kerpiç, gaz beton, 

ahşap, betonarme vs. olabilir.  Taşıyıcılık görevi olan bu katman döşeme ve çatılar 

için betonarme plak, ahşap ve çelik kirişlerden oluşmuş döşeme tabliyesi olabilir.  

Gövde katmanı, duvarlar, döşemeler ve çatılar için ileriki başlıklarda detaylı olarak 

anlatılmıştır. 

4.2.2. Yalıtım  

Yapı elemanının işlevine göre dış ortamın zararlı etkilerinden iç ortamı koruması 

gerekir. Đçerideki ısıyı korumak, dış ortamdan içeriye ısı ve ses girişini engellemek, 

ortama su girmesini engellemek vs. bunlardan bazılarıdır. Yapı elemanları tarafından 

çevrelenen mekan içerisinde yaşam için gerekli olan konforun elemanın gövdesi ve 

kaplaması tarafından sağlanamadığı durumlarda, yalıtım malzemesi kullanılması 

yoluyla gerekli tedbirler yapı elemanları bünyesinde alınmaktadır.  

Yalıtkanlık özelliği olan bu malzemeler, su yalıtımı için bitüm ve plastik kökenli 

malzemeler, ısı yalıtımı için ısı iletim katsayısı düşük malzemeler, ses yalıtımı için 

ise ses dalgalarını absorbe edebilecek malzemelerdir. [26] 

4.2.3. Kaplama 

Kaplama katmanı, bir yapı elemanının dış görünüşünü, plastik etkisini, rengini ve 

dokusunu oluşturması yönünden çok önemlidir. Mekanın işlevine bağlı olarak 

çözülmesi söz konusu olup, uygun bir görünüş, doku ve renkte olmalıdır. Bu 
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seçimlerde kullanıcı istekleri de göz önünde bulundurulur. Ana işlevi gövdeyi dış 

etkilere karşı korumak olup, ısıl etkilere, su ve nem etkilerine, mekanik ve kimyasal 

etkilere dayanıklı olmalı, aynı zamanda temizlik ve bakımı da kolay olmalıdır. [26] 

4.3. Temel Yapı Elemanı Olarak Duvarlar, Döşemeler ve Çatılar 

Bu başlık altında temel yapı elemanları olan duvarlar, döşemeler ve çatılar genel 

tanımları, işlevleri, sınıflandırılmaları ve katmanları yönünden ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. 

4.3.1. Duvarlar 

Duvarlar, mekanı birbirinden ayıran düşey ya da düşeye yakın yapı elemanlarıdır. 

Taşıma, ayırma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su ve nemden koruma ve yangından 

koruma gibi temel işlevleri yerine getiren duvarlar, tek bir katmandan 

oluşabilecekleri gibi, birden fazla katmandan da oluşturulabilirler. [25] 

4.3.1.1.  Duvarı Oluşturan Katmanlar 

Bütün duvarları kapsamak üzere duvar, dış kaplamalar, çekirdek ve iç kaplamalar 

olmak üzere üç ayrı bölümde ele alınarak analitik bir biçimde incelenebilir. [25] 

Özellikle atmosferle temas halinde olması nedeniyle dış duvarlar ve zeminden 

gelebilecek sulara maruz kalabilecek olan bodrum duvarları vs. gibi ekstra önemlerin 

alınması gereken duvarlarda yalıtım tedbirlerinin alındığı yalıtım katmanı da yer alır. 

Dış Kaplamalar 

Bir duvarın dış yüzünü oluşturan dış kaplamaların, binanın dış görünüşünü, plastik 

etkisini, rengini ve dokunu oluşturmanın yanı sıra yüklendiği işlevleri şöyle 

sıralayabiliriz; [25] 

• Isıl işlevler, 

• Su ve neme ilgili işlevler 

• Mekanik ve kimyasal dayanıklılık, 

• Temizlik ve bakım kolaylığı 

• Radyasyon etkilerine dayanıklılık. 
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Dış duvar katmanı, sınırlı oranda binanın ısıl direncine katkı sağlar. Kaplamalar 

güneşin radyasyon etkisiyle ısınarak, renk ve dokularına bağlı olarak genleşirler. Her 

malzemenin genleşmesi farklı olacağı için uygun detay çözümleri gerekmektedir. 

Ayrıca dış kaplamalar morötesi ışınlara dayanıklı olmalıdırlar. (25) 

Dış kaplama genelde düşey olduğu için yağmur suyu dış kaplama üzerinde çok etkili 

değildir. Ancak, rüzgarla itilen yağmur sularının bir miktar dış kaplamadan içeri 

girebileceği unutulmamalıdır. Diğer yandan, bir dış duvarda içerideki su buharının 

dışarı atılabilmesi bakımından duvarın tüm katmanlarının ve dolayısıyla dış 

kaplamanın da su buharı geçirecek şekilde gözenekli bir yapıya sahip olması istenir. 

Ayrıca dış kaplamalar, rüzgar ve hava yoluyla taşınan kimyasal ve aşındırıcı 

maddelere karşı da dayanıklı olmalı ve kolay temizlenebilmelidir. [25] 

Çekirdek  

Bir duvarda çekirdek, bina yığma ise bina düşey yüklerini taşıma, bina iskelet 

sistemli ise kendi yükünü kat yüksekliği içinde taşımak ve duvar bünyesini oluşturma 

görevini üstlenir. Ayrıca, duvar iç ve dış kaplamalarının yanı sıra duvara asılacak 

donanım malzemelerinin yüklerini de taşır. [25] 

Duvar bünyesinde ısı tutuculuk yönünden en önemli yük üzerine düşen çekirdek 

malzemesi, ısıl iletkenlik katsayısı düşük bir malzeme olarak seçildiğinde ekstra ısı 

yalıtım katmanına gerek duyulmayacaktır. Özel haller dışında normal olan durum, 

çekirdeğin su buharını geçiren, nefes alan nitelikte olmasıdır.[25] 

Yalıtım Katmanı 

Çekirdek katmanında belirtildiği gibi, çekirdek malzemesi olarak ısıl iletkenlik 

katsayısı düşük malzeme seçildiği zaman ekstra ısı yalıtım katmanına gerek 

kalmazken, çekirdek malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı büyük malzemelerden 

oluştuğu durumlarda, çekirdek yeterli ısı tutuculuğu sağlayamadığı zaman ek bir ısı 

tutucu katman ilavesiyle sorun çözülebilir. Ayrıca çekirdeğin yeterli ısı yalıtımını 

sağlayamadığı durumlarda duvardan geçen su buharının yoğuşması olasılığı göz 

önünde bulundurulmalı ve ek tedbirler alınmalıdır. [25] 

Đç Kaplamalar 

Duvar iç kaplamaları, bulundukları mekanların işlevlerine uygun görünüş, doku ve 

renkte olmalıdırlar. Örneğin, bir ıslak hacim kaplaması için su geçirmeyen ve kolay 
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temizlenen bir malzeme seçilirken, bir hastane ameliyathanesi için hijyen koşulları 

açısından mikrop üretmeyen, kolay temizlenebilir bir malzeme seçilmelidir. [25] 

Đç duvar kaplamalarında iki mekan arasında sıcaklık farkı fazla olmadığı için 

genleşmeyle ilgili problem pek yaşanmaz. Ancak, duvar çekirdeğinin ısı tutuculukta 

yetersiz kaldığı durumlarda, iç kaplama da oluşacak ısı ve rutubetle ilgili sorunlardan 

etkilenecektir. Bu durum, iç kaplamaya ısı yalıtım katmanı ilavesiyle belli oranda 

çözülebilir. Diğer yandan iç kaplama malzemesi seçilirken, buharın içeriden dışarıya 

çıkışını kolaylaştıran, duvar bünyesinde herhangi bir yoğuşma olduğunda 

ayrışmayan, bozulmayan ve küflenmeyen malzeme olmasına dikkat edilmelidir. [25] 

4.3.1.2. Duvarların Sınıflandırılması 

Duvarların sınıflandırılması yapılırken; 

• duvarın taşıyıcılık durumu,  

• duvarın binadaki yeri, 

• duvarın üretim yöntemi, 

• duvarın yüklendiği işlevin önceliği ve  

• duvarın kesit düzenlemesi göz önünde bulundurulur. [25] 

Taşıyıcılık Durumuna Göre Duvarlar 

Duvarlar taşıyıcılık durumlarına göre, 

• Taşıyıcı duvarlar  

• Taşıyıcı olmayan (dolgu ve bölücü) duvarlar olarak iki başlıkta ele alınabilir. 

Taşıyıcı duvarlar, yığma sistemlerde yer alan, binadan gelen düşey yükleri temele ve 

oradan zemine aktaran duvarlardır. Taşıyıcılık görevinin yanı sıra duvarların 

yüklendiği diğer işlevleri de karşılamak zorundadırlar. 

Taşıyıcı olmayan duvarlar ise, düşey yüklerin iskelet sistemi tarafından taşındığı 

binalarda, düşey ve yatay elemanların arasındaki boşlukları dolduran, kendi ağırlığını 

taşıyan ve düşey yük taşımanın dışında duvarların yüklendiği diğer işlevleri 

karşılaması gereken duvarlardır. Taşıyıcı sisteme de katkıları vardır.  [25] 

Binadaki Yerine Göre Duvarlar 

Duvarlar, binadaki yerlerine göre  

• Đç duvarlar ve  
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• Dış duvarlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Bina kabuğunu oluşturan düşey ayırıcılar olan dış duvarlar, iç ortam ve dış ortamı 

ayırmaları ve bu ortamlar arasındaki koşul farklılıkları nedeniyle çözümü önem 

taşıyan ve iyi detaylandırılması gereken elemanlardır.  

Đç duvarlar ise, bina içindeki mekanları birbirlerinden ayıran düşey elemanlardır. Çok 

farklı işlev ve koşul içeren mekanlar (ör. soğuk depo ve ıslak hacim arasındaki 

bölücü duvar) olmadığı sürece detaylandırılması daha kolay elemanlardır. [25] 

Üretim Yöntemine Göre Duvarlar 

Duvarlar, üretim yöntemlerine göre,  

• Yerinde üretilen ve 

• Bina dışında üretilen duvarlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Yerinde üretilen duvarlar, yapı taşı niteliğinde olduklarında malzemenin bir harçla 

örülmesiyle oluşturulabilecekleri gibi, harç, beton, alçı vb. gibi hazır kalıba döküme 

uygun bir malzemenin dökülmesiyle de oluşturulabilirler. [25] 

Bina dışında üretilen duvarlar ise, önyapım (prefabrike) olarak adlandırılan fabrika 

ya da şantiyede üretilen duvarlardır.  Bina dışında üretilen duvarlarda, yerinde 

üretilen duvarlardan farklı olarak yapı fiziği sorunları için gerekli tedbirler üretim 

esnasında alınarak üretim gerçekleştirilmelidir. [25] 

Yüklendiği Đşlevin Önceliğine Göre Duvarlar 

Duvarlar yüklendikleri işlevlerin önceliğine göre sınıflandırıldıklarında, fiziksel 

nitelikleri öncelik kazanan ve mekanik nitelikleri öncelik kazanan olmak üzere iki 

başlıkta toplanabilirler. [25] 

Fiziksel nitelikleri öncelik kazanan duvarlar şöyle sıralanabilir; 

• Isı tutuculuğu yüksek duvarlar 

• Isı biriktirme kapasitesi ve faz farkı yüksek ya da küçük olan duvarlar 

• Ses geçişi direnci yüksek ya da ses yutucu niteliği öncelik kazanmış duvarlar 

• Yangın direnci yüksek duvarlar 

• Su geçirmeyen duvarlar. 

Mekanik nitelikleri öncelik kazanan duvarlar ise şöyledir; 

• Đstinat duvarları 
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• Taşıyıcı olan ya da taşıyıcı olmayan duvarlar 

• Yüksek su basıncına dayanıklı duvarlar 

• Kasa (tresor) duvarları.  

Kesit Düzenlemesine Göre Duvarlar 

Kesit düzenlemesine göre duvarlar  

• Hava tabakalı (soğuk) duvarlar ve  

• Hava tabakasız (sıcak) duvarlar olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. [25] 

Hava tabakalı duvarlarda, duvar katmanları arasında, havanın serbest hareket 

edebildiği ve dış ortamla bağlantılı olan bir düşey hava aralığı bulunmaktadır. Bu 

hava aralığı, duvarın ısı, yoğuşma vs. gibi etkenlere karşı sağlaması gereken çözüme 

katkı sağlar. Hava tabakasız duvarlarda ise, duvar katmanları arasında hava aralığı 

yoktur. Katmanlar ardışık olarak birbirlerini takip ederler.   [25] 

4.3.1.3. Duvarların Đşlevleri 

Duvarlar yapıda bulundukları yere göre farklı etkilere maruz kalırlar ve bu yüzden 

farklı gereksinimleri karşılamak durumunda kalırlar. Genel olarak duvarların yapı 

içerisinde yüklendiği belirli işlevleri statik ve mekanik işlevler ile fiziksel işlevler 

olarak ikiye ayırarak gruplandırmak mümkündür.  

Statik ve Mekanik Đşlevler  

Statik etmenler yapının yığma ya da iskelet sistem olup olmamasıyla ilişkilidir. 

Yığma yapılarda yapının tamamının taşınmasını yüklenen duvarlar, bütün yükleri 

toplayarak düşeyde temellere iletirler. Yığma yapının ana taşıyıcı elemanlarıdırlar. 

Taşıyıcılıklarının yanında duvarların üstlenmesi gereken diğer işlevleri de yerine 

getirmeleri gerekir. Đskelet taşıyıcı sistemli binalarda ise, duvarlar yalnızca 

kendilerini taşımanın yanında duvarların sağlaması gereken diğer işlevleri de yerine 

getirirler. [25] 

Diğer yandan rüzgar, deprem, yapıdaki hareketli yükler gibi dinamik etmenlerin bina 

ve duvarlar üzerindeki etkileri yapının yığma ya da iskelet sistemli olmasına göre 

farklılık gösterir. Bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda, yığma yapılarda 

duvarların plandaki düzenleme şekli, uzunlukları, doluluk-boşluk oranları gibi 

konular önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, taş duvar üstü hatılı, pencere üstü hatılı 
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ve duvar üstü hatılı gibi yatay bağlantı elemanları dinamik yük karşılamada etkilidir. 

Konuyla ilgili TS 2510’da yığma binalar için yapısal planlama ilkeleri belirtilmiştir. 

Đskelet sistemli yapılarda ise, dinamik yükleri iskelet sistemi oluşturan kolon, kiriş, 

bağ kirişi, perde duvar gibi elemanlar karşılarlar. Kolon-kiriş birleşim noktalarındaki 

rijitliğin artırılması için kolon ve kirişlerin oluşturduğu gözleri dolduran dolgu 

duvarların yardımcı etkisi olmaktadır. Đskelet sistemli binalarda, düşey taşıyıcılar 

olan kolon ve perdelerin rijitlik merkezi ile binanın ağırlık merkezinin 

çakıştırılmasına dikkat edilmeli planlama ona göre yapılmalıdır. [25] 

Fiziksel Đşlevler 

Duvarın yapı içinde sağladığı fiziksel işlevler ısı, su, buhar ve ses ile ilgili işlevlerdir. 

Isı ile Đlgili Đşlevler: Bina içinde yaşamsal konforu sağlayacak ısıl dengeyi sağlamak 

için yaşanan hacimlerin dış mekanlarla arasında ısı kaybının engellenmesinde 

duvarlar büyük rol oynarlar. Bina dış duvarlarının enerji kayıplarını en aza 

indirgemek için sağlaması gereken ısıl performans, standartlar ve yönetmeliklerle 

belirlenmiştir. Dış duvar tasarlanırken duvarı oluşturan çekirdek malzemesi 

yönetmeliklerde belirtilen ısı geçirgenlik direnci değerini sağlamadığı takdirde, 

duvara ısı tutucu malzemeden oluşan bir katman ilave edilerek bu değer sağlanabilir. 

Isı tutucu malzemenin içten konması yapısal olarak kolaylık sağlasa da, duvarın ısıl 

genleşmesinin kontrolünü zorlaştırmakta, kış koşullarında duvarın ısı biriktirme 

kapasitesini düşürmektedir. Uzun süreli ısıtma yapılmayacak mekanlarda (konser 

salonu, oditoryum vs.) kısa süreli ısıtmada yüksek performans sağlayan ekonomik bir 

çözüm olabilir. Diğer yandan, ısı tutucu malzeme dıştan konduğu takdirde, yapısal 

zorlukları olsa bile, kışın duvarın ısı biriktirme kapasitesini artırmaktadır. Duvar geç 

ısınıp, geç soğuyarak iç mekanda sürekli yaşayanlara konfor sağlar. [25] 

Su ile Đlgili Đşlevler: Bir binanın duvarı, yağış sularından, zeminden kapilariteyle 

yükselen sulardan ve bina içinden dışına doğru hareket eden su buharı 

yoğuşmasından etkilenir. Dış duvarlar düşey olmaları sebebiyle, suyun tutulmasını 

kolaylaştıran korniş ve profiller bulundurmadığı sürece atmosfer yağışlarından fazla 

etkilenmezler. Yağış döneminin ardından kuruma döneminde duvar bünyesine 

emilen sular buharlaşarak uzaklaşırlar. Yağışın ardından don olayı gerçekleştiği 

durumlarda duvar bünyesine emilen su duvara zarar verebilir. [19] 
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Az katlı binalarda yapılan saçaklar binayı rüzgarlı yağışlara karşı korumada etkilidir. 

Diğer yandan doğru seçilen dış sıva, boya veya kaplama yoluyla yağış suyunun 

binaya zarar vermesi önlenebilir. [27] 

Duvarın sudan etkilendiği diğer bir yol ise kapilariteyle suların zeminden 

yükselmesidir. Bu durum, zeminde su bulunması, suyun yapıdan drenajla 

uzaklaştırılmaması durumlarında gerçekleşebilir. Su yerçekimine rağmen bulduğu 

kılcal boşluklardan duvar içine yükselir. [25] 

Bu durumu engellemek için; 

• Drenaj sistemiyle suyun uzaklaştırılması, 

• Kapilariteye olanak vermeyecek gözeneklikte bir malzeme kullanılması 

• Elektroforez yöntemiyle duvarın kurutulması 

• Suyun yükselmesine, duvarı yarıp kurşun bir levha yerleştirilerek engel 

olunması gibi tedbirler alınabilir. [25] 

Duvarı, iç ve dış ortamlardaki sıcaklık farkından kaynaklanan su buharı akımının 

uygun olmayan koşullar nedeniyle yoğuşması da ıslatabilir. Duvarların ıslanması 

bazı kimyasal olaylara neden olabileceği gibi duvarda zararlı mikroorganizmaların 

üremesine de neden olabilir. [27] 

Buhar ile Đlgili Đşlevler: Đç ve dış ortamları ayıran duvarlar ile farklı ısıtma rejimleri 

kullanılan hacimleri ayıran duvarlar için buhar da tasarımı etkileyen bir faktördür. 

Buhar yüksek basınç düzeyine sahip bölgeden alçak basınç düzeyine doğru yapı 

malzemeleri tarafından engellenmediği sürece hareket eder.  Engellendiği takdirde 

buhar yoğunlaşarak yapı elemanının ıslanmasına neden olur. Bu yüzden, su ve nemle 

bağlantılı olarak, özel durumlar dışında duvar çekirdeğinin su buharını geçirecek ve 

nefes alacak nitelikte tasarlanması gerekir. Dış duvarlarda su buharı basıncının 

yüksek olduğu iç taraftan su buharı basıncının düşük olduğu dış tarafa doğru duvar 

katmanlarının buhar difüzyon direnç faktörlerinin azalması buharlaşmayı 

kolaylaştırır. [25] 

Isı tutucu malzemenin duvarın dış yüzünde olması duvar çekirdeğinin sıcak 

kalmasını sağlar ve böylece yoğuşma sorunu ortadan kalkarken, ısı tutucu 

malzemenin duvarın iç tarafında bulunması ve küçük değerde  buhar difüzyon direnç 

faktörüne sahip olması durumunda yoğuşma ısı tutucuyla duvar çekirdeği arasında 
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olur ve ıslanan duvarın ısı tutuculuğu gittikçe artacağı için ısı kaybı da artar. Bu 

durum da buhar akımının artmasına ve yoğuşmanın çoğalmasına neden olur. [25] 

Buharla ilgili sorunların çözümü baştan duvarın doğru tasarlanması ile 

halledilmemişse, duvarın ısıl performansını artırmak için duvarın dış yüzüne açık 

gözenekli veya iç yüzüne ise kapalı gözenekli ısı yalıtım malzemesi konarak 

halledilebilir. Isı yalıtım malzemesi duvar içine konduğunda ısı malzemesinin iç 

yüzüne buhar kesici konması yararlı olur. [25] 

Ses ile Đlgili Đşlevler: Đster dış ve iç olmak üzere iki mekanı, isterse iki iç mekanı 

ayıran duvarların önemli işlevlerinden biri, iç mekan kullanıcılarını rahatsız edici ses 

ve gürültülerden korumaktır. Hava ortamında oluşan mekan sesi de denen konuşma, 

müzik vs. gibi sesleri denetlerler. Yoğun malzemeler bu sesleri daha az geçirirler. 

Büyük mekanlarda duvarlardan sesin yansımasının kontrolü önemlidir. Yansıma 

sonucu sesin ortamda duyulur seviyede kalma süresi uzayacak ve sonradan çıkan 

seslerle karışarak anlaşılırlığı zorlaştıracaktır. Bunun için duvar dahil mekan 

yüzeyleri ses yutucu malzemelerle kaplanmalıdır. [27] 

Bunlardan farklı olarak ses çeşitli aralıklardan, cam yüzeylerden, kapı ve pencere 

doğramalarındaki aralıklardan geçebilir. Bunu önlemek için ise çeşitli macunlar ve 

sızdırmazlık profilleri kullanılabilir.  Cam yüzeylerin kalın cam ya da hava tabakalı 

cam olarak çözülmesi de ses geçişini önlemede etkilidir. Kapı doğramalarında ise 

sızdırmazlık profili kullanımından başka, çift kapı yapmak, kapı eşiklerine 

sızdırmazlık mekanizmaları kullanmak da diğer çözümlerdir. [25] 

4.3.2. Döşemeler 

Döşemeler, yapıların yatay taşıyıcı elemanlarından birisi olup, katları birbirinden 

ayıran ve üzerlerinde yürünebilen yapı elemanlarıdır. Bu bağlamda, döşemeler, bir 

mekanın altını ve üstünü oluşturabilir ve statik yönden eğilmeye çalışır. Kısaca, bir 

döşeme hem taşıyıcılık hem de ayırıcılık işlevleri yanında, mekan oluşturma 

özelliğiyle de yapısal mimari öğelerin başında gelir. [25] 

Döşemeler, üstlerinde her türlü işlevin görüldüğü önemli yapı elemanlarıdırlar. 

Döşemelerin ana işlevlerinden biri, üstüne gelen yükleri oturduğu taşıyıcı elemanlara 

sağlıklı olarak iletmek, diğeri ise üzerinde yer alan işlevlere uygun bir zemin 

oluşturmaktır.  [27] 
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4.3.2.1. Döşemeyi Oluşturan Katmanlar 

Binaları katlarına ayıran, üstlerine gelen sabit ve hareketli yükleri nakletmek üzere 

yapılan döşemelerin üst ve alt yüzeyleri çeşitli malzemelerle kaplanır. [28]  Döşeme 

tümüyle bir sistem olarak ele alındığında yukarıdan aşağıya dört alt sistemden oluşur: 

• Döşeme kaplaması, 

• Altlık, 

• Taşıyıcı Sistem, 

• Tavan. 

Bütün döşemeler için bu geçerlidir. [25]  

Döşeme Kaplaması  

Döşemelerdeki en üstteki görünür ve üzerine basılan yüzeyi oluşturan katmana 

döşeme kaplaması denir. Mekanda gerekli olan görsel, fizyolojik, akustik, fiziksel ve 

mekanik niteliklerin sağlanmasında döşeme kaplaması önemli görevler 

üstlenmektedir.  Bu işlevler farklı döşeme kaplama malzemeleriyle karşılanmaya 

çalışılır. [25] 

Döşemenin üzerine, kendi malzemesinden daha uygun kullanış sağlayan bir malzeme 

ile yapılan kaplamadır. [29] 

Ana işlevi döşemenin üst yüzeyini oluşturmak olan döşeme kaplamalarının diğer 

işlevleri: 

• taşıyıcı döşeme ve diğer katmanları her türlü dış etkiden korumak,  

• iyi bir görünüm oluşturmak,  

• kullanım güvenliği ve yeterli bir konfor sağlamak ve  

• kolay temizlenebilen düzgün ve işleve uygun yüzey oluşturmaktır. [25] 

Başlıca döşeme kaplamaları şunlardır: [25]  

• Mineral bağlayıcılı Şaplar ve Dökme Kaplamalar 

� Stabilize Toprak 

� Çimento Şaplar 

� Alçı Şaplar 

� Asfalt Şapları 

� Dökme Mozaik (Terazzo) 

• Yapay Taş Kaplamalar 



 43 

� Karosiman 

� Beton Parke ve Bloklar 

� Terazzo Karolar 

• Doğal Taş Kaplamalar 

� Blok Taş Kaplamalar 

� Taş Plak Kaplamalar 

� Palladyan Kaplamalar 

• Seramik Kaplamalar 

� Pişmiş Toprak Tuğlalar 

� Pişmiş Toprak Plaka Kaplamalar 

� Gre Seramik Kaplamalar 

� Gre Mozaik Seramik Kaplamalar 

• Cam Kaplamalar 

� Cam Parkeler 

� Cam Mozikler 

• Mantar Kaplamalar 

• Ahşap Kaplamalar 

� Blok Takoz Kaplamalar 

� Lamba-Zıvanalı Kaplamalar 

� Ahşap Parkeler 

� Ahşap Mozaik Parkeler 

� Ahşap Lamine Parkeler 

� Ahşap Pano Parkeler 

• Polimer, Kauçuk ve Linolyum Kaplamalar 

� PVC karolar ve Rulolar 

� Linolyum Kaplamalar 

� Kauçuk Karolar 

� Dokunmuş-Dokunmamış Halı ve Keçeler 

� Asfalt Plaklar 

� Sıvama Polimer Kaplamalar 

• Metal Döşemeler 

� Font Plaklar 

� Çelik Sac Plaklar 
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 Altlık 

Altlık, genelde döşeme kaplamasının tespit edilebilmesi için taşıyıcı konstrüksiyonla 

kaplama arasında bir geçiş elemanıdır. Ancak, tespit işlevi dışında, altlık tüm 

döşemenin karşılaması gereken değişik işlevlerin yüklenilmesinde çoğu kez 

başvurulan ve kullanılan bir döşeme katmanıdır. Altlık tarafından karşılanması söz 

konusu olan fonksiyonlar;  

• Döşemenin ısı tutuculuk değerinin artırılması, 

• Ses tutuculuk değerinin arttırılması ve titreşimin yutulması, 

• Su geçirimsizliğin sağlanması, 

• Buhar difüzyonunun kontrol edilmesi 

• Döşemelerde kaplama seviyesinin ayarlanması, 

• Kaplama malzemesinin uygulanmasına uygun yüzeyin oluşturulması, 

• Islak hacimlerde su akıntısına olanak verecek eğimin sağlanması, 

• Gerekli hallerde esnek bir fonksiyona olanak verecek niteliklerin sağlanması 

şeklindedir. [25] 

Altlık tek katmandan oluşabileceği gibi, bazı hallerde birde fazla işlevi yerine 

getirmek için birden fazla katman ve malzeme içerebilir. Altlıkların büyük 

çoğunluğu değişik bağlayıcılarla oluşturulmuş şaplardır. [25] 

En çok kullanılan döşeme altlıkları:  

• Çimento şaplar 

• Alçı şaplar 

• Manyezi şapı 

• Ahşap lif ve yonga levhalar 

• Ahşap kadronlar ve 

• Hafif dolgulardır. 

Taşıyıcı Sistem 

Yapının ayakta kalmasını sağlayan, en önemli taşıyıcı elemanlarından olan 

döşemeler, çoğunlukla basınç ve eğilmeye çalışırlar ve binanın kolon-kiriş-duvar 

bağlantısını sağlarlar. 

Üzerine etkiyen yükleri kolon, kiriş, ve/veya taşıyıcı duvarlara aktaran döşemenin 

plak ve karkas kısmına döşemenin taşıyıcı sistemi denir.  [28] 
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Geçilen alan büyüklüğüne ve bu alana etkiyen yük miktarına göre döşemelerin 

taşıyıcılıklarında farklılıklar görülür. [27] Mekanın fonksiyonu ve kullanılacak 

malzeme özelliği de taşıyıcı sistem seçiminde rol oynar. [28]  

Tavan 

Döşemenin alttan bakıldığı zaman görünen kısmına tavan denir. Döşemenin altında 

kullanılan bir mekan olduğu zaman geçerli olan bir kavramdır. Tavan, döşeme 

tarafından örtülen mekanın işlevine, taşıyıcı sistemine ve malzemesine göre 

değişiklikler gösterir. Örtülen mekanın işlevine göre konstrüksiyon sistemlerinde 

farklılıklar görülür. [25] 

Tavanlarda en sık olarak sıva ve üzerine boya uygulaması yapılmakta olup, binalarda 

tesisat ihtiyaçlarının artmasından dolayı, işlevsellik, estetik ve yüzey düzgünlüğü 

yönünden birçok mekanda asma tavan uygulaması yapılmaktadır. [28]  

Asma tavan uygulamasını gerektiren nedenler şöyle sıralanabilir: 

• Akustik düzenleme, 

• Isı yalıtımı, 

• Aydınlatma düzenlemesi, 

• Yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi, 

• Tesisatın gizlenmesi, 

• Isıtma-havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi, 

• Esnek tasarım olanağı. [25] 

Taşıyıcı sisteme bir malzemenin aralıklı ya da doğrudan tespit edilmesi olarak 

niteleyebileceğimiz asma tavanlar, uygulamaları yönünden genel olarak hazır asma 

tavan malzemesiyle oluşturulan asma tavanlar ve yerinde oluşturulan asma tavanlar 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunların yanı sıra, her iki uygulamanın belli özelliklerini 

kapsayan asma tavanlar ise karma asma tavan denmektedir. [25] 

4.3.2.2. Döşemelerin Sınıflandırılması 

Döşemelerin sınıflandırılması yapılırken; 

• döşemenin taşıyıcılık durumu ve malzemesi,  

• döşemenin yeri, 

• döşemenin kesit düzenlemesi 

• döşemenin üretim yöntemi, 
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• döşemenin yüklendiği işlevin önceliği ve  

• bina tipolojisi göz önünde bulundurulur. [25] 

Döşemeler;  

• Đşlev ve konumlarına göre döşemeler  

• Taşıyıcılık durumu ve malzemelerine göre döşemeler 

• Uygulama yöntemlerine göre döşemeler olmak üzere üç ana başlık altında 

sınıflandırılabilirler. [27] 

Đşlev ve Konumlarına Göre Döşemeler  

Bu başlık altında döşemeler, karşıladıkları özel işlevler ve bina içerisindeki 

konumlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. [27] 

• Đç ve dış döşemeler 

• Zemine oturan ve oturmayan döşemeler 

• Altları açık veya ısıtılmayan döşemeler 

• Düşük döşemeler 

• Yükseltilmiş döşemeler 

Taşıyıcılık Durumuna ve Malzemesine Göre Döşemeler 

Döşemelerin taşıyıcılık durumuna ve malzemelerine göre sınıflandırılması; 

• Betonarme döşemeler 

• Ahşap döşemeler 

• Çelik döşemeler 

• Seramik döşemeler 

• Karma döşemeler (Taş, tuğla, çelik ahşap, beton) şeklindedir. [25]  

Malzemeler yönünden döşeme sınıflandırmasında yer alan döşemelerden bazıları, 

tezin ilerideki bölümlerinde örneklendirmede kullanılacağı için, daha geniş 

açıklamasına yer verilecektir.  

Betonarme Döşemeler: Betonarme döşemenin kullanım alanı, iskelet taşıyıcı 

sistemli binaların yanı sıra yığma taşıyıcı sistemli yapılar da olmuştur. Yığma 

yapılarda betonarme hatıllarla, betonarme iskelet yapılarda ise kirişlerle bütünleşip 

uyumlu çalışabilmesi ve yaklaşık 40-50 m2 civarında açıklık geçilebiliyor olması 

betonarme döşemenin tercihinde etkili olmuştur. [27] 
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Geçtikleri alanın biçimine ve büyüklüğüne göre betonarme döşemeler de kendi 

aralarında şöyle sınıflandırılabilirler: 

Plak döşemeler 

Kirişli Döşemeler 

 Basit Kirişli Döşemeler 

 Nervürlü ve Asmolen Döşemeler 

 Kaset Döşemeler 

Mantar (Kirişsiz) Döşemeler 

Plak döşemeler, belli açıklıklarda tek ya da çift yönde yük alabilirler ve genelde dört 

duvar ya da dört kirişten oluşan dört ayrı mesnete otururlar.  Bazı hallerde mesnet 

sayısı üçe, daha özel hallerde ise karşılıklı olmak koşuluyla ikiye inebilir. Bütün bu 

durumlarda bir plak döşemenin ekonomik olarak örtebileceği alan, plak kalınlığına 

bağlı olarak 35 ila 40 m² dolayındadır. [25] 

Plak döşemeler, çift doğrultuda çalışan (dal) döşemeler ve tek doğrultuda çalışan 

(hurdi) döşemeler olmak üzere iki tiptir. Dal döşemelerde plak döşemenin geniş 

kenarının dar kenarına oranı 2 sayısından küçüktür ve bu döşemenin iki doğrultuda 

yük alarak, mesnetlere aktardığı kabul edilir. Hurdi döşemelerde ise, plak döşemenin 

geniş kenarının dar kenarına oranı 2 sayısından büyüktür ve bu döşemenin 

mesnetlere yük aktarımını yalnızca kısa kenar doğrultusunda yaptığı kabul edilir. 

Eğer geniş kenarın kısa kenara oranı 2 sayısına eşitse, sınır değeri olması nedeniyle, 

uygun olan bu döşemenin de hurdi döşeme olarak sayılmasıdır. [25] 

Kirişli döşemeler ise kiriş ve plaklardan oluşan döşemelere verilen addır. Plak 

döşeme alanı büyük olduğunda basit kirişli döşemeler, plak alanının küçük olduğu 

hallerde ise nervürlü, kaset ya da dişli döşemeler olarak adlandırılırlar. Basit kirişli 

döşemeler, plak döşemelerin kirişlerle güçlendirildiği döşeme türüdür. Döşeme 

alanının büyüdüğü, yüklerin arttığı ve uygun mesnetin bulunmadığı zamanlarda 

kullanılır. Bu tür döşemelerde, kiriş aralarında kalan plak alanları, dal ve hurdi 

döşemelerdeki gibi döşeme alanlarına indirgenmelidir.  [25] 

Nervürlü döşemeler, dikdörtgen veya benzeri büyük açıklıklarda ana kirişlerin kısa 

yönde (yani uzun kirişten uzun kirişe) ‘nervür’ veya ‘diş’ adı verilen daha küçük 

taneli (ikincil) kirişler atılarak yapılan döşemelerdir. 5x6 m² boyutlarına kadar 

açıklık geçebilirler. Nervür genişlikleri en az 5 cm, araları ise en fazla 70 cm olur. 
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Asmolen döşemeler ise, içlerinde asmolen bloğu adı verilen pişmiş toprak blokların 

olduğu bir çeşit nervürlü döşemeye verilen addır. Mekan içinde sarkan kiriş 

istenmediği durumlarda ters kirişlerin kullanılamadığı yerlerde uygulanabilir. 40 cm 

boy, 20 cm genişlik ve 20 cm yüksekliğe sahip asmolen bloklar arasında 10 cm 

genişliğinde nervürler yer alır. Blokların ve nervürlerin üstünde ise en az 7 cm 

kalınlığa sahip bir basınç tablası bulunur. [27] 

Kaset döşemeler, geçilecek büyük açıklığın boyutları kare veya kareye yakın 

olduğunda, her iki yönde tali kirişler atılarak oluşturulan döşeme şeklidir. [27] 

Geçilen açıklığa göre kaset gözlerinin büyüklük ve derinlikleri değişiklik gösterir. 

Kaset döşeme ile 80 ila 120 m²’lik alanı örtmek mümkün olabilmektedir. [25] 

Mantar (Kirişsiz) Döşemeler ise, döşemenin mevcut yükler altında kolon tarafından 

delinmemesi için, döşemenin kesme kuvvetine karşı direncini arttırmak amacıyla 

döşeme ile kolon başı arasına değişik geçiş elemanlarının yapıldığı döşeme tipidir. 

Aks aralıklarının 6.0 ila 8.0 m arasında olması mantar döşemeler için en uygun 

çözümdür. [25]    

Ahşap Döşemeler: Ahşap kirişlerin üzerine bir kat ahşap kaplama yapılarak veya bu 

kaplamanın üzerine ayrıca ahşap parke çakılarak oluşturulan döşeme sistemidir. 

Ahşap kirişlerin boyutlandırılması, üzerine gelecek yüke göre değişiklik gösterir ve 

genellikle ½ oranındadır. Ahşap döşemelerde,  kısa açıklık yönünde atılan ahşap 

kirişlerden oluşan ahşap iskelet, yapıların zemin katlarında taban kirişleri üzerine, üst 

katlarda başlık kirişleri üzerine oturtulur ve çakılır. [27] 

Taşıyıcı nitelikteki ahşap kirişlerin yaklaşık 50-60 cm aralıklarla duvarlar üzerine 

yerleştirilip, döşeme kaplamasının üst kısımlarına, tavan kaplamasının alt kısımlarına 

çakılmasıyla ahşap döşeme oluşturulur. Ahşap döşemeler yangına dayanıklı 

olmasalar da, uygun tasarlandığında ses ve ısı açısından gerekli şartları 

sağlayabilmektedir. [25] 

Çelik Döşemeler: Metal malzeme üretiminin artmasına, metallerin perçin, kaynak 

gibi birleşim elemanlarıyla bir araya getirilme olanağının gelişmesine paralel olarak, 

tüm taşıyıcı sistemi inşaat çeliğinden olan yapılar ortaya çıkmış, doğal olarak bu tür 

yapılarda döşemeler de değişik çelik profillerden oluşturulmuştur. Bu bağlamda 

döşemelerde I, L, U, Z, T gibi ana profiller kullanılarak döşemelerin oluşturulmasına 
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başlanmıştır. Ayrıca, konstrüksiyon kolaylığı nedeniyle döşeme oluşturmada trapez 

kesitli profiller de kullanılmaktadır. [25] 

Çelik döşemelerde, kirişler kısa açıklık doğrultusunda atılır ve kirişler için normal ve 

geniş başlıklı profiller kullanılır. Özel formlu profillerle kafes şeklinde üretilen 

kirişler de vardır. Putreller, duvara oturtulan bağlama demirleri üzerine 

yerleştirilirler, böylece bu lama demirleriyle putrellerden gelen yükler duvar sathına 

yayılırken, binanın duvarları da boyları doğrultusunda birbirine bağlanmış olurlar. 

[28]  

Seramik Döşemeler: Seramik döşemelerde, seramik döşeme blokları inşaat demiri 

ve çimento harcı kullanılarak seramik bir putrel haline getirilir ve düz bir zemin 

üzerinde hazırlanan bu putreller duvarlar ya da kirişler üzerine oturtulurlar. 

Aralarında kalan nervür boşlukları ve blokların üzerine yerinde beton dökülerek 

bütünlük sağlanır ve döşeme oluşturulmuş olur. Seramik döşemenin 

oluşturulmasında yatay bir kalıp sistemine ihtiyaç duyulmaz. [25] 

Đki tür seramik döşeme tipi vardır. Bunlardan birinde taşıyıcı seramik putreller yan 

yana getirilirken, hızlı yapılması nedeniyle rapid döşeme de denen diğer türde ise 

benzer putreller, aralarına tek doğrultuda çalışan hurdi bloklar yerleştirilerek, aralıklı 

olarak konurlar. Her iki türün uygulanmasında da taşıyıcı özelliğe sahip seramik 

döşeme blokları kullanılarak, bunların alt yanlarında bulunan iki ve üstlerinde 

bulunan bir kanala demirler çimento harcı yardımıyla yerleştirilmesi suretiyle 

seramik putrel oluşturulur. [25] 

Karma Döşemeler: Karma döşemeler, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla 

oluşturulur. Karma döşemelerin yapımında, ana taşıyıcı tek bir malzemeden 

oluşturulurken, yükleri bu döşemeye ileten ikincil taşıyıcılar başka bir malzemeden 

oluşturulur. Putreller arasına ahşap çelikleme konması, putreller arasına volta döşeme 

tarzı seramik putrel konması örnek olarak gösterilebilir. [25] 

Uygulama Yöntemlerine Göre Döşemeler 

Döşemelerin yapım tekniklerine göre sınıflandırılmasında ana ve alt başlıklar ise 

şöyle sıralanabilir: [27] 

• Yerinde dökülen döşemeler 

 Betonarme döşemeler 
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 Betonarme+dolgu malzemeli döşemeler (asmolen, gazbeton) 

 Karma döşemeler (taş, tuğla, çelik, ahşap, beton) 

• Yerinde uygulanan döşemeler (Ahşap veya çelik kirişli) 

• Montaj döşemeler 

 Döşeme panoları 

  Düz panolar (betonarme, gazbeton, metal trapez levha) 

  Kendinden kirişli panolar (betonarme) 

 Döşeme kiriş ve panoları 

 Döşeme kiriş ve dolgu elemanları (beton, çelik, pişmiş toprak) 

4.3.2.3. Döşemelerin Đşlevleri 

Her yapı elemanının olduğu gibi döşemenin de yapı içerisinde yüklendiği belirli 

işlevler mevcuttur. Bunları statik ve mekanik, fiziksel ve kimyasal işlevler olarak 

gruplandırmak mümkündür. 

Statik ve Mekanik Đşlevler  

Genel olarak eğilmeye çalışan döşemeler, üzerlerine gelen yükleri duvar veya kiriş 

gibi taşıyıcı mesnetlere aktarırlar. Aynı zamanda, döşemelerin düşey taşıyıcı 

elemanları yatay olarak birbirine bağlaması, deprem yüklerine karşı üstlendiği 

önemli bir işlevdir. Yığma yapılarda karşılıklı duvarları birbirine bağlayarak yapı 

stabilitesini artırır. Diğer yandan, döşemenin ikincil görevleri arasında, bölme 

duvarları taşımak ve gerektiğinde yerlerinin değiştirilmesine imkan sağlamanın yanı 

sıra,  döşeme ve tavandan ısıtma sistemleri için kanal ve araçların, elektrik armatür 

ve tesisatının, su tesisatı için boru ve kanalların yerleştirilmesine imkan sağlamak 

sayılabilir. [25] 

Döşemenin ana işlevi, kendi ağırlığını (ölü yük) ve kendisine etkiyen dinamik 

nitelikteki yükleri (hareketli yük) taşımak ve bu yükleri tanımlı sehim sınırları içinde 

mesnetlere iletmektir. Döşeme kendi ağırlığını da taşıdığı için, hesaplamalar 

yapılırken eleman için belirli bir boyutlandırma kestirilmeli ve bu boyutlara bağlı 

olarak elemanın ağırlığı hesaplanmalıdır. Hareketli yükler hesaplanırken ise, 

döşemenin yer aldığı mekan özellikleri, mekanda yer alacak eylemler ve donanımlar 

göz önünde bulundurulmalıdır. Döşeme üzerindeki mekanda eylem değişikliğine 
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gidilmesi durumunda, döşemenin yeni eylem için taşıyıcılık durumu gözden 

geçirilmelidir. Bölme duvarların döşeme tarafından karşılanan çizgisel yükleri ve bu 

duvarların zaman içinde yer değiştirme ihtimali olduğu da hesaplamalarda göz 

önünde bulundurulmalıdır. [25] 

Döşemenin bir başka işlevi de deprem ve rüzgar gibi yatay yüklere karşı kirişlerle 

birlikte düşey taşıyıcı elemanların stabilitesini sağlamaktır. Ayrıca döşeme kaplama 

malzemesinin basınç, eğilme, çizilme, aşınma ve darbe etkilerine dayanıklı olması, 

bunun yanı sıra yürüme güvenliği ve toz meydana getirmeme gibi işlevleri 

karşılaması beklenir.  [25] 

Fiziksel Đşlevler 

Döşemenin yapı içinde sağladığı fiziksel işlevler ısı, su, buhar, ses, ışık ve elektrik ile 

ilgili işlevlerdir. 

Isı ile Đlgili Đşlevler: Döşeme alt ve üstünde yer alan mekanlar için ısıtma 

rejimlerinin aynı olması durumunda (örn. iki ara katı birbirinden ayıran döşeme) özel 

bir ısıl tedbir almaya gerek yokken, döşeme alt ve üstündeki ısıtma rejiminin farklılık 

gösterdiği durumlarda (örn. üstü açık teras döşemesi), döşemenin ısıl direnci yeterli 

miktarda sağlaması gerekir. Isıl tedbir alınması gereken durumlarda, 

konstrüksiyonun ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde tasarlanması ve gerekli 

tedbirlerin alınması gerekir. [25] 

Su ile Đlgili Đşlevler: Döşemelerde su yalıtımı, çatılarda, zeminle doğrudan ilişkili 

olduğu yerlerde ve ıslak hacimlerde döşeme kaplamasında veya çevresinde alınan 

tedbirlerle yapılmalıdır. [27] 

 Döşeme konumu gereği, üzerine gelene suları (yağış suyu, yıkama suyu vb.) 

üzerinden uzaklaştırabilmelidir. [25] 

Buhar ile Đlgili Đşlevler: Döşemenin alt ve üstünde yer alan mekanların kullanımına 

bağlı olarak, sıcaklık ve buhar basınç farklarından doğacak sorunlar için önlemler 

alınmalıdır. Katların birinde oluşan su buharı miktarı fazla olduğu zaman buhar 

basıncı artar ve buhar basıncının düşük olduğu kata doğru döşeme katmanlarının 

buhar difüzyon direnç faktörüne bağlı olarak buhar hareketi başlar. Bu esnada 

malzeme bünyesine giren ve uygun koşullar oluştuğunda yoğuşan buhardan dolayı 

malzemelerde şişme, büzülme gibi bozulmalar, yine ıslanan malzemelerde bakteri ve 
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mantar oluşumu görülebilir. Aksine, su buharı azalan ortamda da malzemelerde 

büzülme ve kuruma sonucu çatlaklar meydana gelebilir.  [25] 

Sıcak çatı örneklerinde, yağış sularının aşağı geçmemesine, alttaki ortam ve dış 

ortam sıcaklık farkına uygun ısı yalıtımı uygulanmasına, alt hacimdeki su buharının 

dışarı atılması için uygun buhar dengeleyici ve kesicilerinin uygulanmasına, çok 

büyük yüzeyli çatılarda bunlara ek olarak buhar havadanlıklarının kullanılması gibi 

tedbirler alınmalıdır. [25] 

Ses ile Đlgili Đşlevler: Döşemeler binada ses denetiminin en çok önem taşıdığı yapı 

elemanlarıdır. Döşemler vasıtasıyla alt katlara iletilen mekan veya darbe seslerinin 

geçişini önlemek için, döşemeyi halı veya bazı plastikler gibi ses emen malzemelerle 

kaplama yoluyla tedbir alınabilir. Ayrıca, ses seviyesi yüksek olan ve denetimin 

önem taşıdığı yerlerde yüzer döşeme adı verilen uygulamaya gidilebilir. Yüzer 

döşemede, esas taşıyıcı döşemeye ikincil bir döşemenin ses ve titreşim yutucu bir 

malzeme ile bohçalanarak oturtulmasıyla ses denetimi sağlanmaya çalışılır.[27]  

Işık ile Đlgili Đşlevler: Döşemenin ışık geçirmesinin istendiği özel durumlar olabilir. 

Bu gibi durumlarda hem taşıyıcılık hem de su geçirmeme gibi durumlar da göz 

önünde bulundurularak, döşemelerde polimer ya da cam kökenli malzemeler 

kullanılabilir. [25] 

Kimyasal Đşlevler 

Döşemelerde taşıyıcı detay ve diğer katmanları genel olarak bazik yapıdaki 

malzemelerden oluşturuldukları için özellikle taşıyıcı katman asitler, tuzlar vs. gibi 

kimyasallara karşı korunmalıdır. Döşeme kaplaması ile döşeme üzerinde, tavan 

kaplaması ile döşeme altında koruma tedbirleri alınabilir. Bu korumada en büyük rol 

döşeme kaplamasına düşmektedir. [25] 

4.3.3. Çatılar 

Çatı, binayı/yapıyı serbest atmosferden ayıran ve sınırlayan bir yapı elemanıdır. 

Binaların üzerini atmosferik etmenlerden koruma amacıyla örten çatıların ana görevi, 

koruma ve koruma işlevini sağlayan sistemleri taşımaktır. [25] 
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Çatı, hem mekan boyunca açıklık geçecek şekilde, hem de kendi ağırlığının yanı sıra 

kendisine bağlanan bütün teçhizatlar ile üzerinde biriken yağmur ve karın ağırlığını 

taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır. [24] 

Çatı yapım ve detaylandırma sürecinde göz önünde bulundurulması gereken temel 

noktaları şöyle sıralayabiliriz: [23] 

• Yağmur, kar, güneş ışınları, rüzgar gibi doğal dış etkiler 

• Dış kaynaklı gürültü 

• Farklı genleşme katsayılarına sahip yapı malzemelerinin, iç ve dış mekanlar 

arasındaki ısı farkından dolayı genleşme durumları 

• Ölü ve hareketli yüklere bağlı olarak oluşan sehimler, deformasyonlar vs. 

• Đç ve/veya dış ortam kaynaklı rutubetin etkisi 

• Yangın dayanımı 

• Estetik kaygılar 

4.3.3.1. Çatıyı Oluşturan Katmanlar 

Tez kapsamında ele alınacak olan diğer yapı elemanları olan duvar ve döşeme ile 

aynı karşılaştırma kolaylığı açısından çatı elemanı da taşıyıcı sistem, yalıtım, örtü/üst 

yüzey kaplaması ve tavan/alt yüzey kaplaması şeklinde katmanlaştırılmıştır.  

Çatı elemanı temelde, örtü sistemi ve taşıyıcı sistemden oluşur. Çatının örtü sistemi, 

üzerine oturabileceği bir taşıyıcı sistem sayesinde taşınabilir.  Ayrıca çatı bünyesinde 

ısı, su, buhar vs. gibi etkenlere karşı tedbir almak için oluşturulan yalıtım katmanı 

bulunabilir. Çatı bir mekanın üzerini örttüğü için de altta kalan mekan için bir tavan 

kaplamasını da içerebilir. 

Çatı Örtü (Dış Yüzey) Kaplaması 

Çatının örtü sistemi, kullanılan örtü malzemelerine ve bunların özelliklerine göre 

değişik çözüm şekilleri ve detayları içerir. Örtü sisteminin yüklerinin taşıyıcı sisteme 

aktarılmasını ve çatı eğimini etkileyen etkenlerden biri örtü malzemesinin 

büyüklüğüdür. Örneğin büyük boyutlu bir örtü malzemesi az sayıda ek yeri 

gerektirdiğinden, örtü altıda düşey yüklerin iletimiyle ilgili uygun taşıyıcı sistem 

olması durumunda, asbestli çimento ondüle levha veya alüminyum trapezoidal levha 

vb. gibi bir tür malzeme ile %10’a kadar eğim yapılabilir. [30] 
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Çatılarda kullanılabilecek örtü malzemeleri arasında, kiremit kaplamalar, asbestli 

çimento kaplamalar, metal kaplamalar, bitüm kaplamalar, polimer kaplamalar, doğal 

taş kaplamalar, bitkisel kaplamalar vs. sayılabilir. [30] 

Yalıtım 

Çatı bir binanın dış kabuk elemanı olduğu için, dış ve iç ortam fiziksel koşullarının 

kontrolü için çatı elemanında yalıtım önem taşımaktadır. Yalıtılması gereken temel 

etmenler su, buhar, ısı, ışık/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir. [30] 

Bu yüzden çatı bünyesinde ısı, su, buhar ve ses yalıtımı gibi bazı tedbirler ayrıca 

yalıtım tabakası katmanında alınabilir.  

Taşıyıcı Sistem 

Çatının tüm yalıtım ve diğer konstrüktif tabakalarını taşıyan strüktür elemanıdır. 

Geçilen açıklığa göre kalınlığı değişen taşıyıcı sistem elemanı, düz çatılar için çelik 

kirişler, öngerilmeli/öngerilmesiz veya yerinde dökme betonarme plak döşeme, 

prefabrike/önyapım döşeme vs. olabilirken, eğimli çatılar için ise ahşap taşıyıcı 

elemanlar olan aşık ve merteklerin yanı sıra kaplama tahtasıyla, metal kiriş 

sistemiyle vs. oluşturulabilir. [23] 

Tavan 

Tez kapsamında ele alınan duvar elemanı için iç ve dış kaplama, döşeme için üst 

yüzey/döşeme kaplaması ve tavan/alt yüzey kaplaması tanımları yapılmış olduğu için 

karşılaştırmalar yapılırken kolaylık sağlanması adına, çatı için de tavan/alt yüzey 

tanımı yapılmıştır. 

Çatının örttüğü mekana bakan alt yüzey kaplaması alttaki mekan için tavan 

kaplamasını teşkil edebilir. Sıva, metal kaplama, ahşap kaplama vs. gibi kaplama 

malzemeleriyle oluşturulabilir. 

4.3.3.2. Çatıların Sınıflandırılması 

Çatılar kendi aralarında geometrik biçimlerine, eğim derecelerine, taşıyıcı 

elemanlarının malzemesine, tabaka sayılarına ve ısı yalıtım tabakalarının konumuna 

göre sınıflandırılabilirler. [23]  
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Geometrik Biçimlerine Göre Çatılar  

Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler; [23] 

• Tek eğimli çatılar: Duvarlar üzerine tekil eğik düzlemlerin oturmasıyla oluşurlar. 

• Beşik çatı: Beşik çatıda bir mahya boyunca iki eğik düzlem birleşir, alınlarda 

kalkan duvarları yer alır 

• Kırma çatı: Çok eğimli çatı olarak da anılabilen kırma çatılarda, yalın bir 

dikdörtgen alan üzerinde genelde dört, karmaşık alanlar üzerinde daha fazla 

sayıda eğik yüzey bulunmaktadır. 

• Kelebek çatı: Đki eğik yüzeyin içe doğru kırılmasıyla ortaya çıkar. 

• Haçvari çatı: Genellikle bir kare plan veya kesişen iki eşit dikdörtgen üzerine 

oluşurken, her bir dikdörtgen üzerinde mahya yükseklikleri aynı olan birer beşik 

çatı yer alır.  

• Sundurma çatı: Tek eğimli bir çatı olup, yüksek bir duvara dayanan çatı türüdür.  

• Şed çatı: Işık alınmasına uygun olan, bir katlanmış plağa veya bir testerenin 

dişlerine benzeyen çatı türüdür. 

• Topuz çatı: Kare, altıgen ya da sekizgen gibi alanları piramide benzer bir 

geometriyle örten çatı türüdür. 

• Mansard çatılar: Çatı arası kullanımını sağlamak amacıyla, kenarlarda yüksek 

eğimli, ortada ise daha az eğimli çatı yüzeylerinden yararlanılan çatı türüdür.   

• Katlanmış yüzeyler: Üçgen ya da dörtgen biçimli eğik düzlemlerin prizmatik, 

piramidal veya üçgensel katlanmalarıyla ortaya çıkan, betonarme gibi eğilme 

gerilmelerine dayanıklı malzemelerle üretilen çatı strüktür sistemidir. 

• Eğri çatılar: Biçimin verdiği yüksek direnç nedeniyle büyük açıklık geçebilen, 

tek eğrilikli veya çift eğrilikli olarak adlandırılabilen çatılardır. 

Eğim Derecelerine Göre Çatılar  

Eğim derecelerine göre çatılar düz ve eğimli olmak üzere ikiye ayrılırlar; [23] 

• Düz Çatılar: Düz çatılar olarak adlandırılsa da %1 ila %5 arasında eğimin 

sağlandığı çatılardır. Kendi aralarında üzerinde gezilen (teras) çatı, üzerinde 

gezilmeyen çatı ve ters çatı olarak üçe ayrılmaktadırlar. 
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• Eğik Çatılar: Kendi içerisinde az eğimli, orta eğimli ve yüksek eğimli olmak 

üzere üçe ayrılırlar. %6 ila %16 arası eğime sahip olanlar ‘az eğimli çatı’, %20 

ila %35 arası eğime sahip olanlar ‘orta eğimli çatı’, %45 veya daha büyük eğimli 

olanlar ‘yüksek eğimli çatı’ olarak adlandırılırlar. 

Taşıyıcı Elemanlarının Malzemesine Göre Çatılar  

Taşıyıcı elemanlarına göre çatılar, ahşap çatılar, betonarme çatılar, metal çatılar ve 

kagir çatılar olarak dört gruba ayrılırlar: [23] 

• Ahşap çatılar: Taşıyıcılık niteliğine göre oturtma, asma, ahşap kirişli çatılar vb. 

sayılabilir. 

• Betonarme çatılar: Düz, eğik ve katlanmış plaklar şeklinde olabilirler.  

• Metal çatılar: Kafes kirişler, uzay kafes çatılar örnek verilebilir.  

• Kagir çatılar: Taş, tuğla, toprak tonoz ve kubbeler bu gruba girerler. 

Tabaka Sayılarına Göre Çatılar 

Çatılar tabaka sayılarına göre sınıflandırıldıklarında ise, tek tabakalı ve iki/çok 

tabakalı olmak üzere iki grup karşımıza çıkar. [23] 

• Tek tabakalı çatılar: Havalandırılmayan (sıcak) çatılardır. 

• Đki/çok tabakalı çatılar: Havalandırılan (soğuk) çatılardır. 

Isı Yalıtım Tabakalarının Konumuna Göre Çatılar 

Bu sınıflandırma sıcak çatılar için geçerli olup, iki başlık altında toplanabilir: [23] 

• Düz sıcak çatılar: Isı yalıtımının altta, su yalıtımın üstte olduğu sıcak çatılardır. 

• Ters sıcak çatılar: Isı yalıtımının üstte, su yalıtımın altta olduğu sıcak çatılardır. 

4.3.3.3. Çatıların Đşlevleri 

Bir yapı elemanı olarak çatının yapı içerisinde yüklendiği belirli işlevler mevcuttur. 

Bunlar statik işlevlerin yanı sıra, hava etkilerine karşı dayanım, ısı korunumu vs. gibi 

fiziksel işlevlerdir. 

Statik Đşlevler  

Yük taşıyan bir eleman olan çatı, kendi ağırlığın yanı sıra,  

• Çatı örtüsünün ağırlığını, 
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• Rüzgar ve kar yüklerini, 

• Çatıya montaj, bakım, onarım gibi nedenlerle çıkan insan ağırlıklarını, 

• Eğer çatı üzerinde yaşanan teras çatı ise insan ve diğer istif yüklerini, 

• Su deposu, güneş enerjisi kolektörleri ve aksamı, reklam panoları, antenler gibi 

alet ve aygıtların yüklerini taşımak durumundadır. [23] 

Fiziksel Đşlevler 

Çatının su yalıtımını, ısı yalıtımını ve ses yalıtımını sağlamak, rüzgardan ve güneş 

ışınımından korumak gibi fiziksel işlevleri vardır. 

Su ile Đlgili Đşlevler: Çatılar, kar, yağmur vs ile üzerlerine gelen suları belli 

noktalarda toplayarak atmak zorundadırlar. Bu yüzden eğimli olarak düzenlenen çatı 

yüzeyleriyle belli noktalarda oluklarda toplanan su, buradan borularla aşağıya kadar 

iletilirler. Eskiden kullanılan çörten, günümüzde yerini suyun oluklarda, derelerde 

toplandığı ve borularla uzaklaştırıldığı sisteme bırakmıştır. Bu binaların yağmur 

suyundan korunması adına en uygun yaklaşımdır. [23] 

Ayrıca, yağmur suyunun çatı örtüsü altına sızması, tıkanma, taşma gibi nedenlerle 

çatıda birikmesi durumunda, suya karşı direnç göstermesi gerekir. Bu yüzden yalıtım 

detaylandırması ve yapımı özen gerektirmektedir. [23] 

Isı ile Đlgili Đşlevler: Atmosferle temas halindeki bir yapı elemanı olan çatılarda, dış 

ortam ile iç ortam arasındaki ısıl farklılıklardan dolayı oluşabilecek konforsuzluğu 

engellemek için çatılarda ısı yalıtımı yapılması gerekir.  

Isı tutucu malzemeler açık gözenekli ve kapalı gözenekli olmak üzere genelde ikiye 

ayrılırlar. Açık gözenekli olanların ısı tutucu işlevini yerine getirebilmesi için içine 

su ve su buharının ulaşmasının engellenmesi gerekir. Bu yüzden bu tip ısı tutucular 

üstten yağış sularından, alttan ise su buharından korunmalıdır. Kapalı gözenekli ısı 

tutucular ise, su emmeyen, buhar geçirmeyen ve yeterli basınç dayanımına sahip olan 

yalıtım malzemeleridirler. Bu yüzden su yalıtım malzemesinin üzerinde 

kullanılabilirler. [30] 

Ses ile Đlgili Đşlevler: Çatılarda hava sesi ve darbe sesi kaynaklı gürültüler söz 

konusu olabilir. Üzerinde yürünen düz çatılarda darbe ve hava sesi etkili olurken, 

üzerinde yürünmeyen çatılarda daha çok hava içinde yayılan gürültüye karşı önlem 

almak gerekebilir. Darbe sesine karşı yüzen döşeme uygulaması doğru 
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olabilecekken, ısı yalıtım tabakalarından özellikle yumuşak türde olanları ses yalıtım 

değerini artıracaktır. 

 Rüzgar ile Đlgili Đşlevler: Rüzgar, hızıyla, yapı yüksekliğiyle ve çatı eğiminin az 

olmasıyla doğru orantılı olarak çatıya etki eder. Serbest serilerek uygulanan 

katmanların kalkmasına, köşe ve bitiş tespit noktalarından yırtılmasına neden 

olabilir. Bu gibi durumlarda, rüzgar etkisine karşın noktasal mekanik tespit yoluyla 

bu katmanları alt katmanlara bağlamak gerekir. Ayrıca, şiddetine göre rüzgarlar, örtü 

malzemelerini de koparabilecekleri için malzemelerin teknik açıdan uygun bir 

konstrüksiyona tespit edilmeleri gerekir.  [31] 

Güneş Işınımı ile Đlgili Đşlevler: Güneş ışınları içerisinde yer alan UV ışınlar, direkt 

olarak geldiklerinde, özellikle plastik kökenli malzemeler üzerinde hasara yol açar ve 

malzemenin niteliğini bozarlar. Bu yüzden kaplama malzemesini koruyucu bir 

katmana ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca zamana bağlı olarak gelen güneş ışınımlarına 

göre oluşan ısı farkları yapı eleman ve malzemelerinin genleşmesine neden olduğu 

için malzemeler birbirinden ayrı çalışabilmelidirler. [31] 
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5. YAPI SEKTÖRÜNDE KULLANILAN SINIFLANDIRMA 

SĐSTEMLERĐNDE TEMEL YAPI ELEMANLARININ ELE ALINIŞI VE 

SĐSTEMLERĐN ELEMANLARI SINIFLANDIRMASI BAZINDA 

BĐRBĐRLERĐYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu bölümde tez kapsamında ele alınmış olan Masterformat, Uniformat, CI/SfB ve 

Uniclass sistemleri, temel yapı elemanları olan duvarlar, döşemeler ve çatıları genel 

olarak ve katmanlarına göre eleman bazında ele alışları yönünden inceleneceklerdir.  

5.1. Duvar Elemanı 

Bölüm 4’de detaylı olarak ele alınmış olan temel yapı elemanlarından olan duvarlar, 

taşıma, ayırma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su ve nemden koruma ve yangından koruma 

gibi temel işlevleri yerine getiren, mekanları birbirinden ayıran düşey ya da düşeye 

yakın yapı elemanlarıdır. 

5.1.1.  Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Duvar’ Elemanının Genel Olarak 

Yer Alışı 

Bu başlık altında, genel anlamda ‘duvar’ elemanının başlık ve alt başlık düzeyinde 

sınıflandırma sistemleri içindeki açılımları tablolarla gösterilmiştir. ‘Duvar’ tanımını 

içeren başlıklar içerisinde bulundukları bölüm başlığı altında gösterilmişlerdir. 

5.1.1.1.  MasterFormat’ta ‘Duvar’ elemanı 

Masterformat sistemi malzeme bazlı bir sistem olduğu için eleman olarak ana bir 

başlık altında duvar yer almamaktadır.Diğer yandan, eleman bileşenleri ve 

malzemeleri yönünden MasterFormat içindeki ‘Kagir’, Isı ve Nemden Korunma', 

‘Bitirme Elemanları’ ve ‘Özel Elemanlar’ bölümleri içerisinde farklı yönleriyle yer 

almaktadır. 

Masterformat sisteminde 'Bölüm 04 – Kagir’ başlığı altında duvar tanımı yer almasa 

da 'duvar' elemanını teşkil edebilecek olan kagir malzemeler sınıflandırılmıştır. (Bkz. 

Tablo 5.1) 
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Tablo 5.1 MasterFormat 2004 Bölüm 4 Đçerisinde ‘Duvar’ [15] 

BÖLÜM 04 – KAGĐR 

04 00 00  Kagir 

04 10 00 Tanımlanmamış 

04 20 00 Birimli Kagir 

04 30 00 Tanımlanmamış 

04 40 00 Taş Uygulamaları 

04 50 00 Isıya Dayanıklı Kagir 

04 60 00  Korozyon Dayanımlı Kagir 

04 70 00  Đşlenmiş Kagir 

04 80 00 Tanımlanmamış 

04 90 00  Tanımlanmamış 

Masterformat - 'Bölüm 07 - Isı ve Nemden Korunma' başlığı altında 'Çatı ve Duvar 

Panelleri' içerisinde 'Duvar' elemanına ilişkin olarak duvar panellerinin yer aldığı 

altbaşlık Tablo 5.2’de görülmektedir.  

Tablo 5.2 MasterFormat 2004 Bölüm 7 Đçerisinde ‘Duvar’ [15] 

BÖLÜM 07 - ISI VE NEMDEN KORUNMA     
07 40 00 ÇATI ve CEPHE KAPLAMA PANELLERĐ   
 07 41 00 Çati Panelleri    
 07 42 00  Duvar Panelleri    
  07 42 13 Metal Duvar Panelleri   
  07 42 23 Ahşap Duvar Panelleri   
  07 42 33 Plastik Duvar Panelleri   
  07 42 43 Kompozitler Duvar Panelleri  
  07 42 63 Fabrika Üretimi Duvar Panelleri Hesaplamaları 
07 70 00 ÇATI VE DUVAR ÖZEL ELEMANLARI VE AKSESUARLARI 
 07 77 00 Duvar Özel Elemanları    

Masterformat - 'Bölüm 09 - Bitirme Elemanları' başlığı altında 'Bitirme Elemanları', 

‘Duvar Bitirme Elemanları’, ‘Akustik Uygulamalar’ ve ‘Boya ve Kaplamalar’ 

başlıkları  içerisinde 'Duvar' elemanına ait tanımlar Tablo 5.3 içerisinde 

gösterilmiştir.  

Tablo 5.3 MasterFormat 2004 Bölüm 9 Đçerisinde ‘Duvar’ [15] 

BÖLÜM 09 - BĐTĐRMELER   
09 00 00 Bitirmeler   
 09 01 00 Bitirmelerin Sürdürülebilirliği  
 09 01 70 Duvar Bitirmelerinin Sürdürülebilirliği 
  09 01 70.91 Duvar Bitirmelerinin Bakımı 
 09 01 80 Akustik Uygulamaların Sürdürülebilirliği 
 09 01 90 Boya ve Kaplamaların Sürdürülebilirliği 
  09 01 90.51 Boya Temizenmesi 
  09 01 90.52 Yeni Boyanın Sürdürülebilirliği 
  09 01 90.53 Kaplamaların Sürdürülebilirliği 
  09 01 90.61 Yeniden Boyama 
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Tablo 5.3’ün Devamı MasterFormat 2004 Bölüm 9 Đçerisinde ‘Duvar’ [15] 

BÖLÜM 09 – BĐTĐRMELER (DEVAM) 

  09 01 90.91 Boya Bakımı  
  09 01 90.92 Kaplama Bakımı 
  09 01 90.93 Boya Korunması 
 09 06 00 Bitirmeler için Đş Programlamaları 
 09 06 70 Duvar Bitirmeleri için Đş Programları 
 09 06 80 Akustik Uygulamalar için Đş Programları 
 09 06 90 Boyama ve Kaplama için Đş Programları 
09 70 00 Duvar Bitirme Elemanları  
 09 72 00 Duvar Kaplamaları  
  09 72 13 Cork Duvar Kaplamaları 
  09 72 16 Vinil- Kaplanmış Dokuma Duvar Kaplamalrı 
  09 72 19 Kumaş Duvar Kaplamaları 
  09 72 23 Kağıt Duvar Kaplamaları 
 09 73 00 Duvar Halı Kaplama  
 09 74 00 Esnek Ahşap Levhalar  
  09 74 13 Ahşap Duvar Kaplamaları 
  09 74 16 Esnek Ahşap Kaplamalar 
 09 75 00 Taş Yüzey Kaplama  
 09 76 00 Plastik Bloklar  
 09 77 00 Özel Duvar Yüzeyi Oluşturma 
  09 77 13 Gergin Duvar Sitemleri 
  09 77 23 Bükülmüş Paneller 
09 80 00 Akustik Uygulamalar   
 09 81 00 Akustik Yalıtım  
 09 83 00 Akustik Bitirmeler  
  09 83 13 Akustik Duvar Kaplama 
  09 83 16 Akustik Tavan Kaplama 
  09 83 22 Akustik Kumaşlar 
 09 84 00 Akustik Hacim Bileşenleri  
  09 84 33 Ses Emici Duvar Birimleri 
09 90 00 Boyama ve Kaplamalar   
 09 91 00 Boyama   
  09 91 13 Dış Boyama  
  09 91 23 Đç Boyama  
 09 93 00 Vernikler ve Geçirgen Bitirmeler 
  09 93 13 Dış Vernikler ve Bitirmeler 
  09 93 23 Đç Vernikler ve Bitirmeler 
 09 94 00 Dekoratif Bitirmeler  
  09 94 13 Dokulu Bitirmeler 
  09 94 16 Desenli Bitirmeler 
  09 94 19 Çok Renkli Đç Bitirmeler 
 09 96 00 Yüksek Performanslı Kaplamalar 
  09 96 13 Aşınma-Dirençli Kaplamalar 
  09 96 23 Grafiti-Dirençli Kaplamalar 
  09 96 26 Marina Kaplamaları 
  09 96 33 Yüksek Isı Dirençli Kaplamalar 
  09 96 35 Kimyasal Dirençli Kaplamalar 
  09 96 43 Yangın Önleyici Kaplamalar 
  09 96 46 Kabaran Boyalar 
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Tablo 5.3’ün Devamı MasterFormat 2004 Bölüm 9 Đçerisinde ‘Duvar’ [15] 

BÖLÜM 09 – BĐTĐRMELER (DEVAM) 
  09 96 53 Elastomerik Kaplamalar 
  09 96 59 Yüksek Derecede Sırlanmış Kaplamalar 
  09 96 63 Dokulu Plastik Kaplamalar 
  09 96 66 Parçalı Duvar Kaplamaları 
 09 97 00 Özel Kaplamalar  
  09 97 13 Çelik Kaplamalar 
  09 97 23 Beton ve Yığma Kaplamalar 
  09 97 26 Çimentolu Kaplamalar 

 

5.1.1.2. Uniformat’ta ‘Duvar’ elemanı 

Uniformat, eleman bazlı bir sistem olup, ‘duvar’ elemanı tek bir başlık altında yer 

almasa bile, yapı içinde bulundukları yere göre uygun başlıklar altında yer 

almaktadırlar. Örneğin ‘Subasman Altı Yapı’ ana başlık olmak üzere, temel duvarı 

‘Temeller’ altbaşlığı altında, bodrum duvarları ‘Bodrumlar’ altbaşlığı altındadır. Dış 

duvarlar ‘Kabuk’ ana başlığı altında tanımlanırken, iç duvarlar ‘Đç Mekanlar’ ana 

başlık olmak üzere ‘Đç Konstrüksiyon’ alt başlığı altında ‘Bölmeler’ olarak bulunur. 

Temel duvarı ve bodrum duvarlarının Uniformat içinde yer alışı Tablo 5.4’de 

görülmektedir. Bodrum duvarları için katman başlıkları da verilmiştir.  

Tablo 5.4 Uniformat ‘A-Subasman Altı’ başlığı içinde ‘Duvar’ [18] 

A – SUBASMAN ALTI YAPI 
A10  TEMELLER 
 A1010  

 
 
 
 
 
 
 
A1020  
A1030  

Standart Temeller 
Temelde Duvarlar    

Sürekli Temel 
Temel Duvarı 

Temelde Kolonlar 
Kolon Temeli 
Kazık Başlığı 
Ayaklar 

Özel Temeller 
Zemin Üzeri Döşeme 

A20  BODRUMLAR 
 A2010 

A2020 
Bodrum Hafriyatı 
Bodrum Duvarları 

Bodrum Duvar Konstrüksiyonu 
Düşey Su Yalıtımı 
Nem Yalıtımı 
Buhar Tutucu ve Yalıtımı 
Đç Yüzey 

Diğer Bodrum Duvarları 
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Uniformat içinde dış duvarlar ise ‘Kabuk’ bünyesinde olmak üzere ‘Dış Kabuk’ 

başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca, eleman bazlı bir sistem olan Uniformat’ta dış 

duvar katmanlarının da ‘Dış Duvarlar’ altbaşlığının altında yer aldığı da Tablo 5.5’de 

görülmektedir. 

Tablo 5.5 Uniformat ‘B-Kabuk’ başlığı içinde ‘Duvar’[18] 

UNIFORMAT B – KABUK 

B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
B1020 

Döşemeler  
Çatı Konstrüksiyonu 

B20 DIŞ KABUK 

 B2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2020  
B2030  

Dış Duvarlar 
Dış Duvar Dış Yüzeyi 
Duvar Konstrüksiyonu 
Dış Duvar Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve 

Yalıtım 
Dış Duvar Đç Yüzeyi 
Parapetler 
Dış Panjurlar, Parmaklıklar ve Perdeler 
Açıklık Koruma Düzenekleri 
Balkon Duvarları ve Korkuluklar 
Dış Sofitler 
Diğer Dış Duvarlar 
 

Dış Pencereler 
Dış Kapılar 
 

B30  ÇATI 

 B3010 Çatı Kaplamaları 

 

Đç duvarların ise, ‘bölmeler’ sınıfına girdiği için, Uniformat’ın ‘Đç Mekanlar’ başlığı 

altındaki iç bitirme işlerinin yer aldığı altbaşlık içerisinde, ‘sabit iç bölmeler’ olarak 

alınmış olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan duvar bitirmelerinin de ‘iç bitirme işleri’ altbaşlığı altında yer alışı 

Tablo 5.6’da görülmektedir. Bitirme kaplamaları çeşitleri de malzeme bilgisi 

verilmesi suretiyle  ‘duvar bitirmeleri’nin altbaşlıkları olarak sistem içerisinde yer 

almaktadır.  
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Tablo 5.6 Uniformat ‘C-Đç Mekanlar’ başlığı içinde ‘Duvar’[18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

 C1010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1020 
C1030 

Bölmeler 
Sabit Đç Bölmeler 
Demontabl Bölmeler 
Açılır ve Katlanır Panel Bölmeler 
Tırabzanlar, Perdeler ve Đç Korkuluklar 
Đç Pencereler 
Đç Camlı Bölmeler ve Vitrinler 
Yangın Kesiciler 
Diğer Đç Bölmeler 
 

Đç Kapılar 
Hırdavat 

C20 MERDĐVENLER 
 C2010 

C2020 
Merdiven Konstrüksiyonu 
Merdiven Bitirme Malzemeleri 

C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3020 
C3030 

Duvar Bitirmeleri 
Beton Duvar Bitirmeleri 
Duvar Panelleri 
Alçı Duvar Bitirmeleri 
Alçı Levha Duvar Bitirmeleri 
Veneer Alçı Bitirmeler 
Karo Duvar Bitirmeler 
Terazzo Duvar Bitirmeleri 
Taş Yüzeyli Duvar Bitirmeleri 
Akustik Đyileştirme 
Duvar Halısı 
Đç Duvar Boya Đşleri 
Duvar Kaplamaları 
Duvar Arşitravı ve Dekorasyoınu 
Diğer Duvar Bitirmeleri 
 

Döşeme Bitirmeleri 
Tavan Bitirmeleri 

 

5.1.1.3. CI/SfB’de ‘Duvar’ elemanı 

CI/SfB sisteminde ‘duvar’ elemanı ‘Tablo 1’ içinde ‘subasman üstü yapı, temel 

elemanlar’ başlığı altında iç ve dış duvarlar olarak ayrı ayrı yer almakta, ayrıca 

strüktür bitirmeleri başlığı altında da iç ve dış duvar bitirmeleri için altbaşlıklar 

bulunmaktadır. (Bkz. Tablo 5.7) 
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Tablo 5.7 CI/SfB – Tablo 1 içerisinde ‘Duvar’ [11] 

TABLO 1 
(1-) subasman altı yapı 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

(3-) subasman üstü yapı, ikincil elemanlar 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

(5-) servisler, borulu 
(6-) servisler, elektrik 

(7-) servis donatıları 
(8-) serbest mobilya ekipmanı 

(9-) dış elemanlar ve diğer elemanlar 

 

5.1.1.4. Uniclass’da ‘Duvar’ elemanı 

Uniclass sınıflandırma sisteminde duvar elemanı ‘Tablo G’ içerisinde ‘Bütüncül 

Elemanlar’ başlığı altında  ‘Duvarlar’ altbaşlığı altında yer almaktadır.  

Đç duvarlar ve dış duvarlar olarak ayrı ayrı sınıflandırılmış, çekirdek ve bitirmeler 

yönünden eleman katmanları alt başlıklarda yer almıştır.  

Tablo 5.8 Uniclass Tablo G – Yapı Elemanları içinde ‘Duvar’ [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

 
 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
G25 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 
Duvarlar 
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Tablo 5.8’in Devamı Uniclass Tablo G – Yapı Elemanları içinde ‘Duvar’ [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2 BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 
G25 Duvarlar  

 
 
 
 
 
 
 
 

G251: 
 
 
 
 
 
 
G252 

Dış Duvarlar 
G311 Çekirdek 
G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G321 Dış Pencereler 
G322 Dış Kapılar 
G333 Dış Duvarlarda Đç Bitirmeler 
 

Đç Duvarlar ve Bölücü Elemanlar 
G311 Çekirdek 
G321 Đç Duvarlar 
G322 Đç Kapılar 
G324 Đç Duvarlarda Đç Bitirmeler 

G3  YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet / Taşıyıcı / Çekirdek Malzemesi G31 
 
 
 
 
 
 

G311: 
 
 
 
G312: 
 

Çekirdek 
G251 Dış Duvarların Çekirdeği 
G252 Đç Duvarların Çekirdeği 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G25  Dış Duvarların Kaplamaları/Dış 
         Bitirmeleri 

G32 Açıklıklar 

Đç Bitirmeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G33 

G311 Duvar Đç Yüzey Bitirmeleri 
G251 Dış Duvarlar Đçin 
G252 Đç Duvarlar Đçin 

 

5.1.2. Sistemler içinde ‘duvar’ elemanının genel olarak karşılaştırılması 

Bu başlık altında yer alan Tablo 5.9’da içerisinde , genel olarak katmanlarına göre 

‘duvar’ elemanının MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemleri 

içerisindeki yer alışları görülmektedir. Detaylı olarak duvar elemanının sistemler 

içerisindeki yer alışı, daha sonraki bölümlerde seçilecek üç örnek üzerinden 

irdelenecek olup, bu başlık altında katmanlar bazında tüm sistemler için genel 

açıklamaya gidilmiştir.  
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Tez çalışmasının ilerleyen bölümlerinde sistemler farklı eleman örnekleriyle 

irdelenirken katmanların yer alışları detaylı olarak gösterilecektir.  

5.2. Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Duvar’ Elemanının Örneklerle 

Đrdelenmesi 

Duvar elemanı için sistemler içerisinde incelenmek üzere belirlenmiş olan betonarme 

perde duvar, havalandırmalı dış duvar ve iç duvar örneği seçilirken ‘duvar’ın her 

katmanı her örnekte yer almasa da toplamda tüm katmanlara değinilmiş olması esas 

alınmıştır.  Bu başlık altında bu örnekler üzerinden sistemlerde duvar katmanlarının 

nasıl yer aldığı gösterilmiştir.  

5.2.1. ‘Betonarme perde bodrum duvarı’ 

Taşıyıcı duvarlar hareketli ve ölü düşey (kendi ağırlıkları) yüklerin yanı sıra rüzgar, 

deprem yükleri gibi yatay yükleri de taşıyan duvarlardır. Deprem yüklerine 

direnebilmek amacıyla yapıda taşıyıcı perde duvarlar gerekebilir. [23] 

Taşıyıcılık durumuna göre duvarlar sınıflandırması içinden, taşıyıcı duvar olan 

‘betonarme perde duvar’ örneği bu tez kapsamında seçilerek incelenmiştir.  

5.2.1.1. ‘Betonarme perde bodrum duvarı’ örneğinin katmanlarını ele alışları 

yönünden sistemlerin incelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.1’de görülen betonarme perde bodrum duvarı örneği , 

katmanları yönünden sınıflandırma sistemleri içinde tek tek ele alınacaktır. Örneğin 

seçiminde duvar elemanının kaplama, çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanını 

da kapsaması, yalıtım olarak hem su hem de ısı yalıtımını içermesi etkili olmuştur. 

Örnekte yer alan duvar için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı: Betonarme perde duvar 

• Yalıtım katmanı: Isı ve su yalıtımı  

Isı yalıtımı köpük levha ile sağlanmış olup, su yalıtımı için bitümlü su yalıtımı 

seçilmiştir.  

• Dış kaplama katmanı: Dış yüzeyde zeminle temas ettiği için yapılan koruma 

duvarı dış kaplama olarak sayılmamıştır.   
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• Đç kaplama katmanı: Đç sıva (Portland Çimentolu) 

 

  Şekil 5.1 Betonarme Perde Duvar Örneği [33] 

5.2.1.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.1’de verilen betonarme perde bodrum duvarı örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Betonarme perde duvar 

Tablo 5.10 Masterformat ‘Bölüm 3’içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için 
çekirdek tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 3 - BETON 

03 00 00 – Beton 

 03 01 00 – Beton Bakımı 

  03 01 30 – Yerinde Dökme Beton Bakımı 
   03 01 30.51 – Yerinde Dökme Betonun Temizlenmesi 

   03 01 30.61 – Yerinde Dökme Beton Kaplaması Yenilenmesi 

   03 01 30.71 – Yerinde Dökme Beton Rehabilitasyonu 

   03 01 30.72 – Yerinde Dökme Beton Güçlendirmesi 

 03 06 00 – Beton Đçin Programlar 

  03 06 60 – Yerinde Dökme Beton Đçin Programlar  
03 20 00 – Beton Donatısı 

03 30 00 – Yerinde Dökme Beton 

 03 31 00 – Strüktürel Beton 

  03 31 13 – Ağır Strüktürel Beton 



 70 

Tablo 5.10’da görüldüğü gibi örnekteki çekirdeği oluşturan betonarme duvarın 

betonu ve donatısı MasterFormat içinde, ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ayrıca, betona 

dair bakım ve programlara ilişkin bu sistem içinde başlıkların bulunduğu 

görülmektedir.  

• Yalıtım katmanı: Isı ve su yalıtımı  

Tablo 5.11 Masterformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI  

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 
  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 
  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 10 00 – Nem ve Su Yalıtımı 

  07 12 00 – Bitümlü Su Yalıtımı   
07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 13 – Levha Yalıtım 

   07 21 13.13 – Köpük Levha Yalıtım 

Masterformat içinde yalıtımlar Tablo 5.11’de görüldüğü üzere ‘Bölüm 7’ içinde yapı 

elemanlarından bağımsız olarak incelenmiştir. Isı yalıtımı için,  ‘Isı ve Nem 

Koruması’ adındaki yedinci bölüm altında kullanıldığı yapı elemanından bağımsız 

olarak, malzeme bilgisi verilerek sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma içerisinde 

‘Köpük Levha Isı Yalıtımı’ tanımlanmıştır. 

• Dış kaplama katmanı: Dış yüzeyde zeminle temas ettiği için yapılan koruma 

duvarı dış kaplama olarak sayılmamıştır.   

• Đç kaplama katmanı: Đç sıva (Portland Çimentolu Đç Sıva) 

Tablo 5.12 Masterformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için iç kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 30 – Sıva ve Alçıların Bakımı 

   09 01 30.91 – Sıva Restorasyonu 
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Tablo 5.12’nin Devamı Masterformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için iç 
kaplama tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programlar 

  09 06 30 – Sıva ve Alçı Levhalar Đçin Program 
09 20 00 -  Sıva ve Alçı Levha 

 09 21 00 – Sıva ve Alçı Levha Uygulamaları 

   09 21 13 – Sıva Uygulamaları 
 09 24 00 – Portland Çimento Sıvası 

  09 24 23 – Portland Çimentolu Đnce Sıva 

 ‘Sıva ve Alçı Levha’ başlığı altında farklı sıva çeşitlerine de yer verilmiş olup, 

‘diğer sıvalar başlığı altında yeni sıva çeşitleri eklenebilir. Diğer katmanlarda olduğu 

gibi sıva için de bakım ve programla ilgili başlıklar yer almaktadır. 

5.2.1.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.1’de verilen betonarme perde bodrum duvarı örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek: Betonarme Perde Duvar 

Tablo 5.13 Uniformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [18] 

A – SUBASMAN ALTI YAPI 
A10 TEMELLER 
A20  BODRUMLAR 
 A2010 

A2020 
Bodrum Hafriyatı 
Bodrum Duvarları 

Bodrum Duvar Konstrüksiyonu 

Tablo 5.13’de görüldüğü gibi bodrum duvarları kendi içinde duvar konstrüksiyonu 

başlığı içermektedir. 

• Yalıtım: Isı ve Su Yalıtımı 

Tablo 5.14 Uniformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [18] 

A – SUBASMAN ALTI YAPI 
A10 TEMELLER 
A20  BODRUMLAR 
 A2010 

A2020 
Bodrum Hafriyatı 
Bodrum Duvarları 

Düşey Su Yalıtımı 
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Tablo 5.14’de görüldüğü gibi bodrum duvarları kendi içinde su yalıtımı başlığı 

içermektedir. Bodrum duvarı zemin altında kaldığı için ısı yalıtımı başlığının yer 

almadığı tahmin edilmektedir. 

� Dış Kaplama: Sistem içinde bodrum duvarları için bütün katmanlar için başlık 

oluşturulmuşken, duvar dışı zeminle temas ettiği için dış kaplama için başlık 

ayrılmamış olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüzden dış kaplama katmanı mevcut 

değildir.  

• Đç Kaplama: Đç Sıva  

Tablo 5.15 Uniformat içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için iç kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

A – SUBASMAN ALTI YAPI 
A10 TEMELLER 
A20  BODRUMLAR 
 A2010 

A2020 
Bodrum Hafriyatı 
Bodrum Duvarları 

Đç Yüzey 

‘Bodrum duvarları’ başlığı altında, özelleştirilmiş ‘iç yüzey’ altbaşlığı yer 

almaktadır. Đç yüzey için malzeme detayı verilmemiştir. 

5.2.1.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.1’de verilen betonarme perde bodrum duvarı örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı: Betonarme perde duvar 

Tablo 5.16 CI/SfB içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [11]  

TABLO 1 
subasman üstü yapı, temel elemanlar (2-)  
(21) dış duvarlar 
(22) iç duvarlar 
(23) döşemeler 
(24) merdivenler 
(25) çatılar 
(26) yapı çerçeveleri   
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CI/SfB sistemi ‘CI/SfB - Tablo 1’ içerisinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ 

başlığı altında dış duvarlar altbaşlığı yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.16) Dış duvarlar 

için çekirdek malzemesine göre özelleştirme söz konusu değildir. 

• Yalıtım: Isı ve Su Yalıtımı 

CI/SfB yapı elemanları listesinde ne elemanların bünyesinde ne de tekil olarak 

yalıtımları tanımlayan başlık yer almamaktadır. 

� Dış Kaplama: Dış yüzeyde zeminle temas ettiği için yapılan koruma duvarı dış 

kaplama olarak sayılmamıştır.   

• Đç Kaplama: Đç Sıva  

Tablo 5.17 CI/SfB içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

 
CI/SfB sistemi içerisinde dış duvar iç ve dış kaplama tabakaları için ayrı başlıklar yer 

almadığı için bitirmeler başlığı altında dış duvar bitirmeleri başlığı altında 

değerlendirilebilir. Malzeme bilgisine yer verilmeden genel bir başlık olarak yer 

almaktadır. 

5.2.1.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde Şekil 5.1’de verilen betonarme perde bodrum duvarı örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı: Betonarme perde duvar 

Tablo 5.18’de görüldüğü gibi Uniclass elemanları katman bazında ele aldığı için, dış 

duvar için çekirdek tanımı yapılmıştır. ‘G2 – Bütüncül Elemanlar’ başlığı altında ‘G3 

– Yapı Elemanı Parçaları’ bölümü referans gösterilerek çekirdek yer almaktadır. 
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Tablo 5.18 Uniclass içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 
 

G25 
 G251: 

 
Dış Duvarlar 

G311 Çekirdek 
G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 G331 Çekirdek 

G25 Duvarların Çekirdeği 

• Yalıtım: Isı ve Su Yalıtımı 

Tablo 5.19 Uniclass içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 

Su Yalıtımı L6813 
 L68132 Membranlar 

Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 

Yalıtım tabakasını oluşturan ısı yalıtımı ve su yalıtımı, ‘inşaat ürünleri’ başlığı 

altında malzeme çeşitlerine göre sınıflandırılmış olarak yer almaktadır. Duvar 

elemanından bağımsız olarak yalıtımlar incelenmiştir.  

� Dış Kaplama: Dış yüzeyde zeminle temas ettiği için yapılan koruma duvarı dış 

kaplama olarak sayılmamıştır. Ancak örnekte yer almasa da Uniclass içinde dış 

duvar dış kaplaması için Tablo 5.20’de görüldüğü gibi özel bir başlık yer almaktadır. 

Tablo 5.20 Uniclass içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 

G25 
 G251: 

 
Dış Duvarlar 

G312 Kaplamalar/Dış 
Bitirmeler 
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Tablo 5.20’nin Devamı Uniclass içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için dış 
kaplama tabakası başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 

G312 
 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G25 Dış Duvar 
Kaplamaları/Dış Bitirmeleri 

• Đç Kaplama: Đç Sıva  

Tablo 5.21 Uniclass içinde ‘betonarme perde duvar örneği’ için iç kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 

G25 
251: Dış Duvarlar 

G333 Dış Duvarlarda Đç Bitirmeler 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

 G33 Đç Bitirmeler 
G333 

 
Duvar Đç Yüzey Bitirmeleri 

G251 Dış Duvarlar Đçin 
G252 Đç Duvarlar Đçin  

Dış duvarlar için iç yüzey kaplaması tanımının yapılmış olduğu Tablo 5.21’de 

görülmektedir. Genel bir başlık halinde yer almakta olup, malzemeye göre 

özelleştirmeye gidilmemiştir.  

5.2.1.2. Sistemlerin ‘Betonarme perde bodrum duvarı’ örneği üzerinden 

karşılaştırılması 

Tablo 5.22’de görüldüğü gibi yalnızca MasterFormat malzeme bazlı olup, 

Uniformat, CI/SfB ve Uniclass eleman bazlı sistemlerdir. Çekirdek katmanı ele 

alındığında malzeme bazlı olan MasterFormat’ın ‘duvar’a ilişkin başlığı olmadığı 

için, duvarın çekirdek katmanını betonarme donatı ve beton olarak ayırdığı 

görülmekte olup, bu yüzden eleman bütünlüğü söz konusu olmamaktadır. 

Uniformat’ta bodrum duvarı olması nedeniyle CI/SfB ve Uniclass’ta olduğu gibi dış 

duvar olarak alınmayıp, kendi başlığı altında irdelenmiştir. ‘Bodrum duvarı’ başlığı 

altında çekirdek katmanı malzeme bilgisi olmadan genel olarak yer almaktadır. 

CI/SfB içinde dış duvar başlığı yer alsa da çekirdek tanımına rastlanmamaktadır. 

Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans gösterilerek çekirdek tanımı yapılmaktadır. 
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Yalıtım yönünden sistemler ele alındığında MasterFormat’ta elemandan bağımsız 

olarak ele alınırken, Uniformat’ta bodrum duvarı için yalnızca su yalıtımının yer 

aldığı görülmektedir. CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde ısı ve 

su yalıtımına rastlanmamaktadır. Uniclass bünyesinde de yalıtım MasterFormat’ta 

olduğu gibi elemandan bağımsız bir ana başlık altında malzeme çeşidi belirtilerek 

sınıflandırılmıştır. 

Bodrum duvarı olduğu için bu örnekte sadece iç kaplama ele alınmıştır. 

MasterFormat içinde ‘bitirmeler’ başlığı altında duvar elemanından bağımsız olarak 

yer alan kaplama katmanı, Uniformat’ta ‘bodrum duvarı’ başlığı altında iç yüzey 

olarak görülmektedir. CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı altında genel olarak ‘dış duvar 

bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da eleman başlığı altında ‘dış duvar iç bitirmeleri’ 

tanımının yapılmış olduğu görülmektedir. 

5.2.2. ‘Hava tabakalı dış duvar’ 

Kesit düzenlemesine göre duvarlar sınıflandırması içerisinde yer alan hava tabakalı 

duvarlarda, duvar katmanları arasında, havanın serbest hareket edebildiği ve dış 

ortamla bağlantılı olan bir düşey hava aralığı bulunmaktadır. Bu hava aralığı, duvarın 

ısı, yoğuşma vs. gibi etkenlere karşı sağlaması gereken çözüme katkı sağlar. 

5.2.2.1. ‘Hava tabakalı dış duvar’ örneğinin katmanlarını ele alışları yönünden 

sistemlerin incelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.2’de görülen hava tabakalı duvar örneği , katmanları 

yönünden sınıflandırma sistemleri içinde ayrı ayrı ele alınacaktır. Örneğin seçiminde 

duvar elemanının kaplama, çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanı da 

kapsaması, yalıtım olarak hem su hem de ısı yalıtımını içermesi etkili olmuştur. 

Örnekte yer alan duvar için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı: Tuğla duvar 

• Yalıtım katmanı: Isı ve su yalıtımı (Köpük Levha Isı Yalıtımı ve Bitümlü Su 

Yalıtımı) 

• Dış kaplama katmanı: PVC esaslı yalı baskısı cephe kaplaması   

• Đç kaplama katmanı: Đç sıva + Boya 
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Şekil 5.2 Hava  Tabakalı Dış Duvar Örneği [33] 

5.2.2.1.1. Masterformat 

MasterFormat içinde Şekil 5.2’de verilen hava tabakalı dış duvar örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Tuğla duvar 

Tablo 5.23 MasterFormat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için çekirdek 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM – KAGĐR  

04 00 00 – Kagir  

 04 01 00 Kagir Bakımı 

 04 06 00 Kagir Đçin Program 

04 20 00 – Birimli Kagir  

 04 21 00 – Kil Birimli Kagir  

  04 21 13 – Tuğla  
 

Kagir işlerinin tarif edildiği ‘Bölüm 4 – Kagir’ başlığı altında tuğla duvara ilişkin 

malzeme bazında tuğla alt başlığı yer almaktadır.  

• Yalıtım katmanı: Isı ve su yalıtımı (Köpük Levha Isı Yalıtımı ve Bitümlü Su 

Yalıtımı) 
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Tablo 5.24 MasterFormat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için yalıtım 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 
  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 
  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 10 00 – Nem ve Su Yalıtımı 

  07 12 00 – Bitümlü Su Yalıtımı 
07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 13 – Levha Yalıtım 

   07 21 13.13 – Köpük Levha Yalıtım 

Masterformat içinde yalıtımlar Tablo 5.24’de görüldüğü üzere ‘Bölüm 7’ içinde yapı 

elemanlarından bağımsız olarak incelenmiştir. Isı yalıtımı ve su yalıtımı için, ‘Isı ve 

Nem Koruması’ adındaki yedinci bölüm altında kullanıldığı yapı elemanından 

bağımsız olarak, malzeme bilgisi verilerek yalıtım sınıflandırması yapılmıştır. 

‘Köpük Levha Isı Yalıtımı’ ve ‘Bitümlü Su Yalıtımı’ tanımlanmıştır. 

• Dış kaplama katmanı: PVC esaslı yalı baskısı kaplama  

Tablo 5.25 MasterFormat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için dış kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 40 Çatı ve Duvar Kaplama Panellerinin Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 40 – Çatı ve Duvar Kaplama Panelleri Đçin Program 
07 40 00 – Hazır Çatı ve Cephe Kaplamaları  

 07 46 00 Yalı Baskısı 

  07 46 33 Plastik Yalı Baskısı 

Duvar kaplama panellerinin yedinci bölüm içinde ‘Isı ve Nem Korunumu’ başlığı 

altında ‘hazır çatı ve cephe’ panelleri bünyesinde sınıflandırıldığı ve yalı baskısının 

yer aldığı Tablo 5.25’de görülmektedir.   

• Đç kaplama katmanı: Đç sıva + Boya 
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Tablo 5.26 MasterFormat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için iç kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 – Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 20 – Sıva ve Alçı Levhaların Bakımı 

   09 01 20.91 – Sıva Restorasyonu 
 09 06 00 – Bitirmeler için Program 

  09 06 20 – Sıva ve Alçı Levhalar Đçin Program 
09 20 00 – Sıva ve Alçı Levhalar 

 09 21 00 – Sıva ve Alçı Levha Uygulamaları 

  09 21 13 – Sıva Uygulamaları 
09 90 00 – Boya ve Kaplamalar 

 09 91 00 Boyama  

  09 91 13 Dış Boyama  

  09 91 23 Đç Boyama 
 

Bölüm 9’da yer alan bitirmeler içerisinde, ‘Sıva ve Alçı Levha’ başlığı altında farklı 

sıva çeşitlerine yer verilmiş olup, ‘diğer sıvalar başlığı altına tanımlanmamış olan 

yeni sıva çeşitleri eklenebilir. 

5.2.2.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.2’de verilen hava tabakalı dış duvar örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Tuğla duvar 

Tablo 5.27 Uniformat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

B20 DIŞ KABUK 
 B2010 

 
Dış Duvarlar 

Duvar Konstrüksiyonu 

Dış duvarın çekirdek katmanını oluşturan tuğla duvar, ‘Kabuk’ başlığı altındaki ‘Dış 

Kabuk’ içerisinde tekil olarak ele alınan dış duvarlar bünyesinde, ‘duvar 

konstrüksiyonu’ olarak tanımlanan genel başlık altında incelenebilir. Duvar 

konstrüksiyonu için malzeme detayı verilmemiştir. 
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• Yalıtım katmanı: Isı ve su yalıtımı (Köpük Levha Isı Yalıtımı ve Bitümlü Su 

Yalıtımı) 

Tablo 5.28 Uniformat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

B20 DIŞ KABUK 
 B2010 

 
Dış Duvarlar 

Dış Duvar Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve 
Yalıtım 

Dış duvarlar için belirtilen başlık altında tekil olarak dış duvar buhar tutucuları, hava 

bariyerleri ve yalıtım malzemeleri için tanımlama yapılmıştır. Malzeme detayı 

verilmemiş olup, örneğin yalıtım katmanını oluşturan köpük levha bu başlık altında 

irdelenebilir. 

• Dış kaplama katmanı: PVC esaslı yalı baskısı cephe kaplaması  

Tablo 5.29 Uniformat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için dış kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

B20 DIŞ KABUK 
 B2010 Dış Duvarlar 

Dış Duvar Dış Yüzeyi 

Tablo 5.29’de dış duvar için dış yüzey tanımının eleman başlığı altında yapılmış 

olduğu görülmektedir. 

• Đç kaplama katmanı: Đç sıva + Boya 

Tablo 5.30 Uniformat içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için iç kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

B20 DIŞ KABUK 
 B2010 

 
Dış Duvarlar 

Dış Duvar Đç Yüzeyi 

Diğer katmanlar için olduğu gibi eleman başlığı altında iç yüzey bitirmeleri için de 

tanımlamanın yapılmış olduğu görülmektedir. Aynı şekilde iç yüzey bitirmeleri için 

de malzeme tanımlamalarına gidilerek alt sınıflandırma söz konusu değildir. 
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5.2.2.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.2’de verilen hava tabakalı dış duvar örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Tuğla duvar 

Tablo 5.31 CI/SfB içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
subasman üstü yapı, temel elemanlar (2-)  
(21) dış duvarlar 
(22) iç duvarlar 
(23) döşemeler 
(24) merdivenler 
(25) çatılar 
(26) yapı çerçeveleri   

CI/SfB sistemi ‘CI/SfB - Tablo 1’ içerisinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ 

başlığı altında dış duvarlar altbaşlığı yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.31) Dış duvar 

çeşitleri için malzeme belirtilerek ayrı başlık oluşturma söz konusu olmayıp, genel 

olarak alınmış olduğu görülmektedir. Bu yüzden önceki örnekle farklılık 

göstermemektedir.   

• Yalıtım: Isı ve Su Yalıtımı (Köpük Levha Isı Yalıtımı ve Bitümlü Su Yalıtımı) 

CI/SfB yapı elemanları listesinde ne elemanların bünyesinde ne de tekil olarak 

yalıtımları tanımlayan başlık yer almamaktadır. 

� Dış Kaplama: PVC esaslı yalı baskısı cephe kaplaması 

Tablo 5.32 CI/SfB içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Dış duvar için dış kaplama tabakası ‘bitirmeler’ başlığı altında genel anlamda yer 

alan ‘dış duvar bitirmeleri’ tanımı altında irdelenebilir. 

• Đç Kaplama: Đç Sıva + Boya 
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Dış duvar için iç ve dış kaplama ayrımı yapılmadığı için iç kaplama da ‘dış duvar 

bitirmeleri’ altında yer alacağından gösterilişi Tablo 5.32 ile aynıdır. 

CI/SfB sistemi içerisinde dış duvar iç ve dış kaplama tabakaları için ayrı başlıklar yer 

almadığı için bitirmeler başlığı altında dış duvar bitirmeleri başlığı altında 

değerlendirilebilir.  

5.2.2.1.4. Uniclass 

Uniclass sistemi içinde Şekil 5.2’de verilen hava tabakalı dış duvar örneği 

katmanlarının yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Tuğla duvar 

Tablo 5.33 Uniclass içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   G25 
G251: 
 

Dış Duvarlar 
G311 Çekirdek  

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 

G331 
 

Çekirdek 
G25 Duvarların Çekirdeği 

Uniclass, elemanları katman bazında ele aldığı için, dış duvar için çekirdek tanımı 

yapılmıştır. Çekirdek katmanı, ‘G2 – Bütüncül Elemanlar’ başlığı altında ‘G3 – Yapı 

Elemanı Parçaları’ bölümü referans gösterilerek yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.33) 

• Yalıtım: Isı ve Su Yalıtımı (Köpük Levha Isı Yalıtımı ve Bitümlü Su Yalıtımı) 

Tablo 5.34 Uniclass içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 

Su Yalıtımı L6813 
 L68132 Membranlar 

Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 
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Hava tabakalı dış duvar örneğinin yalıtım katmanını oluşturan köpük levha ısı 

yalıtımı ve bitümlü su yalıtım membranı ‘Đnşaat ürünleri’ başlığı altında malzeme 

çeşitlerine göre sınıflandırılmış olarak yer almaktadır. Köpük levha ısı yalıtımı için 

tanımlanmış olan ‘paneller, plaklar, levhalar vs.’ içinde ele alınırken, bitümlü su 

yalıtım membranı ise su yalıtımı için tanımlanmış olan ‘membranlar’ başlığı altında 

ele alınabilir. Duvar elemanından bağımsız olarak yalıtım katmanının yer aldığı 

görülmektedir.   

� Dış Kaplama: PVC esaslı yalı baskısı cephe kaplaması 

Tablo 5.35 Uniclass içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 
 

G25 
 G251: 

 
Dış Duvarlar 

G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 

Uniclass içinde, ‘dış duvarlar’ başlığı altında dış kaplama tabakası için ‘dış 

bitirmeler’ tanımının, iç kaplama tabakası için ‘iç bitirmeler’ tanımının yapıldığı 

görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.35 ve Tablo 5.36) 

• Đç Kaplama: Đç Sıva + Boya 

Tablo 5.36 Uniclass içinde ‘hava tabakalı dış duvar örneği’ için iç kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 

G25 

G251: Dış Duvarlar 
G333 Dış Duvarlarda Đç Bitirmeler 

5.2.2.2. Sistemlerin ‘Hava tabakalı dış duvar’ örneği üzerinden 

karşılaştırılması 

Malzeme bazlı olan MasterFormat’ta ‘Bölüm 4 – Kagir’ başlığı altında kil bazlı kagir 

bünyesinde ‘tuğla’ yer alırken, Uniformat’ta dış duvar konstrüksiyonu ‘dış duvarlar’ 

başlığı altında tanımlanmıştır. CI/SfB içinde dış duvar başlığı yer alsa da çekirdek 

tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans gösterilerek dış duvar 

için çekirdek tanımı yapılmaktadır. 
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Malzeme bazlı olan MasterFormat’ta ‘Bölüm 4 – Kagir’ başlığı altında kil bazlı kagir 

bünyesinde ‘tuğla’ yer alırken, Uniformat’ta dış duvar konstrüksiyonu ‘dış duvarlar’ 

başlığı altında tanımlanmıştır. CI/SfB içinde dış duvar başlığı yer alsa da çekirdek 

tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans gösterilerek dış duvar 

için çekirdek tanımı yapılmaktadır. 

MasterFormat’ta yalıtım katmanı elemandan bağımsız olarak ‘Isı ve Nem 

Korunumu’ başlığı altında yer alırken, Uniformat’ta dış duvar başlığı altında ‘dış 

duvar buhar tutucuları, hava bariyerleri ve yalıtım’ başlığıyla yalıtım katmanı 

tanımlanmıştır. CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde ısı 

yalıtımına rastlanmazken, Uniclass bünyesinde de yalıtım MasterFormat’ta olduğu 

gibi elemandan bağımsız bir ana başlık altında malzeme çeşidi belirtilerek 

sınıflandırılmıştır. 

MasterFormat içinde ‘bitirmeler’ başlığı altında duvar elemanından bağımsız olarak 

yer alan kaplama katmanı, Uniformat’ta ‘dış duvarlar’ başlığı altında iç yüzey ve dış 

yüzey olarak malzeme belirtilmeden ayrı ayrı olarak görülmektedir. CI/SfB’de 

‘bitirmeler’ başlığı altında genel olarak ‘dış duvar bitirmeleri’ yer alırken, 

Uniclass’da eleman başlığı altında dış duvar iç ve dış bitirmeleri için ayrı başlıklar 

halinde  genel tanım yapılmıştır. 

5.2.3. ‘Yalıtımlı iç duvar’ 

Đç duvarın ayırdığı iki mekandan biri ısıtılırken, diğerinin ısıtılmadığı durumlarda 

duvar bünyesinde yalıtım uygulaması yapılması, yanı sıra buhar kesici de konması 

gerekir.  

5.2.3.1. ‘Yalıtımlı iç duvar’ örneğinin katmanlarını ele alışları yönünden 

sistemlerin incelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.3’de görülen yalıtımlı iç duvar örneği , katmanları 

yönünden sınıflandırma sistemleri içinde tek tek ele alınacaktır. Örneğin seçiminde 

duvar elemanının kaplama, çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanı da 

kapsaması, yalıtım olarak ısı yalıtımının yanı sıra buhar kesici içermesi etkili 

olmuştur. 

Örnekte yer alan duvar için eleman katmanları şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı: Ahşap dikme ve kadronlar 
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• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ve buhar kesici  

• Dış kaplama katmanı (iç kaplama): Ahşap levha 

• Đç kaplama katmanı: Alçı levha  

Bu örnekteki duvar iç duvar olduğu için dış kaplama tabakası (ısıtılmayan hacim 

tarafındaki kaplama) aslında bir iç kaplama olacağı için aynı şekilde 

değerlendirileceklerdir. 

                       
 
Şekil 5.3 Yalıtımlı Đç Duvar Örneği [33] 

5.2.3.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.3’de verilen ‘yalıtımlı iç duvar’ örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı: Ahşap dikme ve kadronlar 

Tablo 5.38 MasterFormat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 6 – AHŞAP, PLASTĐKLER VE KOMPOZĐTLER 

06 00 00 – Ahşap, Plastikler ve Kompozitler 

06 10 00 – Kaba Marangozluk Đşleri 

 06 11 00 – Ahşap Đskelet 

Yalıtımlı iç duvar örneğinin çekirdeğini oluşturan ahşap kadron ve dikmeler, Tablo 

5.38’de görüldüğü üzere genel olarak yer alan ‘ahşap iskelet’ başlığı altında 

irdelenebilir. 
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• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ve buhar kesici  

Tablo 5.39 MasterFormat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
    

07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 13 – Levha Yalıtım 

   07 21 13.13 – Köpük Levha Yalıtım 
 
 07 25 00 – Hava Bariyerleri 

  07 26 00 – Buhar Kesiciler 

   07 25 13 – Zemin Üstünde Kullanılan Buhar Kesiciler 
   07 25 16 – Zemin Altında Kullanılan Buhar Kesiciler 

Isı yalıtımının yanı sıra, diğer duvar örneklerinden farklı olarak bu örnekte yer alan 

buhar kesici için de genel bir başlık altında, ‘zemin üstünde kullanılan buhar 

kesiciler’ tanımının yer aldığı Tablo 5.39’da görülmektedir.  

• Dış kaplama katmanı (Đç kaplama): Ahşap levha 

Tablo 5.40 MasterFormat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 70 00 – Duvar Bitirme Elemanları 

 09 72 00 Duvar Kaplamaları 

 09 74 00 Esnek Ahşap Levhalar 

  09 74 13 Ahşap Duvar Kaplamaları 

Duvar kaplamaları için dokuzuncu bölüm olan ‘bitirmeler’ içinde duvar bitirme 

elemanlarının tanımlandığı bir başlığın olduğu ve bu  başlık altında ahşap duvar 

kaplamasının yer aldığı görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.40)  

• Đç kaplama katmanı: Alçı levha 
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Daha önceki sıva bitirmeli örneklerde görüldüğü gibi alçı levha, bitirmeler başlığı 

altında sıva ile beraber tekil bir alt başlık içinde yer alıp, daha sonra sıvadan ayrılarak 

‘alçı levha mekan bölücü duvarı uygulamaları’ olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 5.41 MasterFormat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için iç kaplama tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 – Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 20 – Sıva ve Alçı Levhaların Bakımı 
 09 06 00 – Bitirmeler için Program 

  09 06 20 – Sıva ve Alçı Levhalar Đçin Program 
09 10 00 – Tanımlanmamış 

09 20 00 – Sıva ve Alçı Levhalar 

 09 21 00 – Sıva ve Alçı Levha Uygulamaları 

  09 21 16 – Alçı Levha Uygulamaları 

   09 21 16.33 – Alçı Levha Mekan Bölücü Duvar   
     Uygulamaları 

5.2.3.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.3’de verilen ‘yalıtımlı iç duvar’ örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı: Ahşap dikme ve kadronlar 

Tablo 5.42 Uniformat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

 C1010 
 

Bölmeler 
Sabit Đç Bölmeler 

Đç duvarlar, ‘Đç Mekanlar’ bölümü içindeki ‘Đç konstrüksiyon’ başlığı altındaki 

bölmelerden ‘sabit iç bölmeler’ olarak tanımlanabilir. Ancak bu genel tanımın altında 

çekirdek katmanı için bir belirleme yoktur.   

• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ve buhar kesici  

Dış duvardan farklı olarak iç duvarlar için belirlenmiş bir yalıtım başlığı 

bulunmamakla birlikte, MasterFormat’taki gibi yalıtımlara dair özel bir tanımlamaya 

rastlamak da söz konusu değildir.  
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• Dış kaplama katmanı (iç kaplama): Ahşap levha 

Tablo 5.43 Uniformat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3010 
 

Duvar Bitirmeleri 
Duvar Panelleri 

Duvar kaplamaları için yer alan başlığın, ‘iç bitirme işleri’ olarak tanımlanan ‘duvar 

bitirmeleri’ içindeki ‘duvar panelleri’ olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.43)   

• Đç kaplama katmanı: Alçı levha  

Tablo 5.44 Uniformat içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için iç kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3010 
 

Duvar Bitirmeleri 
Alçı Levha Duvar Bitirmeleri 

Đç kaplama için ‘alçı levha duvar bitirmeleri’ de duvar bitirmeleri başlığı altında ye r 

almaktadır. Bitirme işleri içerisinde yer aldığı için bu katmanda malzemeye göre 

sınıflandırma söz konusudur. 

5.2.3.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.3’de verilen ‘yalıtımlı iç duvar’ örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Ahşap dikme ve kadronlar 

Tablo 5.45 CI/SfB içinde ‘yalıtımlı iç duvar’ için çekirdek tabakası başlıkları [11] 

TABLO 1 
subasman üstü yapı, temel elemanlar (2-)  
(21) dış duvarlar 
(22) iç duvarlar 
(23) döşemeler 
(24) merdivenler 
(25) çatılar 
(26) yapı çerçeveleri   
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Đç duvarlar da dış duvarlarda olduğu gibi ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ 

başlığı altında genel olarak yer almakta, iç duvar için de konstrüksiyon bilgisi yer 

almamaktadır. (Bkz. Tablo 5.45) 

• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ve buhar kesici  

CI/SfB yapı elemanları listesinde ne elemanların bünyesinde ne de tekil olarak 

yalıtımları tanımlayan başlık yer almamaktadır. 

• Dış kaplama katmanı (iç kaplama): Ahşap levha 

Tablo 5.46 CI/SfB içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

‘Bitirmeler’ başlığı altında iç duvar bitirmelerinin, malzeme bilgisi verilmeden genel 

bir başlık olarak yer almakta olduğu Tablo 5.46’da görülmektedir.  

• Đç kaplama katmanı: Alçı levha  

CI/SfB sistemi içerisinde iç duvar iç ve dış kaplama tabakaları için ayrı başlıklar yer 

almadığı için iç kaplama katmanı da, dış kaplamada olduğu gibi bitirmeler başlığı 

altındaki iç duvar bitirmeleri başlığı altında değerlendirilebilir. (Bkz. Tablo 5.46) 

5.2.3.1.4. Uniclass 

Uniclass sistemi içinde Şekil 5.3’de verilen ‘yalıtımlı iç duvar’ örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı: Ahşap dikme ve kadronlar 

Dış duvarlarda olduğu gibi, eleman bazında katmanları belirtilmiş olan iç duvar için 

de çekirdek katmanı ‘G3 – Yapı Elemanı Parçaları’ referans gösterilerek 

tanımlanmıştır. (Bkz. Tablo 5.47) 
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Tablo 5.47 Uniclass içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Duvarlar   
 

G25 
 G252: Đç Duvarlar ve Bölücü Elemanlar 

G311 Çekirdek 

• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ve buhar kesici  

Tablo 5.48 Uniclass içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları 
[32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 
Nem Yalıtımı L6812 
L68124 Buhar Kesiciler 
Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 

Diğer örneklerden farklı olarak bu örnekte yalıtım katmanında bulunan ısı yalıtımı ve 

buhar kesicinin duvar elemanından bağımsız olarak ‘Đnşaat Ürünleri’ başlığı altında 

yer alışı Tablo 5.48’da görülmektedir. 

• Dış kaplama katmanı (Đç Kaplama): Ahşap levha 

Tablo 5.49 Uniclass içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 
Duvarlar   

 
 

G25 
 G252: 

 
Đç Duvarlar ve Bölücü Elemanlar 

G324 Đç Duvarlarda Đç Bitirmeler 

Dış duvarlarda olduğu gibi eleman bazında iç duvarlar için de bitirme tanımı 

yapılmıştır. Ancak, bir iç duvar için her iki tarafta bulunan kaplama da iç kaplama 

olacağı için, örnekte dış kaplama olarak ele alınan ahşap levha da ‘iç duvarlarda iç 

bitirmeler’ başlığı altında ele alınmalıdır.  

• Đç kaplama tabakası: Alçı levha 

Đç duvarda dış kaplama tabakası da aslında bir iç kaplama olduğu için, iç kaplamanın 

Uniclass içinde gösterilişi dış kaplama tablosuyla aynıdır. 
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Tablo 5.50 Uniclass içinde ‘yalıtımlı iç duvar örneği’ için iç kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 
Duvarlar   

 
 

G25 
 G252: 

 
Đç Duvarlar ve Bölücü Elemanlar 

G324 Đç Duvarlarda Đç Bitirmeler 

Tabloda görüldüğü gibi iç duvarlar için iç bitirmeler tanımı yapılırken de ‘G3’ 

tablosu referans gösterilmiştir. 

5.2.3.2. Sistemlerin ‘Yalıtımlı dış duvar’ örneği üzerinden karşılaştırılması 

Tablo 5.51’de görüldüğü gibi, çekirdek katmanını oluşturan ahşap kadron ve 

dikmeler,  MasterFormat’ta ‘Bölüm 6 – Ahşap, Plastikler ve Kompozitler’ başlığı 

altında ‘Ahşap Đskelet’ bünyesinde ele alınabilecekken, Uniformat’ta iç duvar 

‘bölmeler’ başlığı altında ‘sabit iç bölme’ olarak ele alınabilir. CI/SfB içinde iç duvar 

başlığı yer alsa da çekirdek tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ 

referans gösterilerek iç duvar için çekirdek tanımı yapılmaktadır. 

MasterFormat’ta yalıtım katmanı önceki örneklerde de belirtildiği gibi elemandan 

bağımsız olarak ‘Isı ve Nem Korunumu’ başlığı altında yer alırken, Uniformat’ta dış 

duvar için tanımlanmış olmasına rağmen, iç duvar için yalıtımın tanımlanmamış 

olduğu görülmektedir. Đç duvar olması sebebiyle tanımlanmamış olduğu tahmin 

edilmektedir.  Diğer örneklerde de belirtildiği gibi, CI/SfB içinde elemanların yer 

aldığı Tablo 2 bünyesinde ısı yalıtımına rastlanmazken, Uniclass bünyesinde de 

yalıtım MasterFormat’ta olduğu gibi elemandan bağımsız bir ana başlık altında 

malzeme çeşidi belirtilerek sınıflandırılmıştır. 

MasterFormat içinde ‘bitirmeler’ başlığı altında duvar elemanından bağımsız olarak 

yer alan kaplama katmanı, Uniformat’ta ‘iç bitirmeler’ başlığı altında ‘duvar 

bitirmeleri’ alt başlığı içinde ‘duvar kaplamaları’ olarak tanımlanmış, ancak bitirme 

malzemelerine göre sınıflandırma yapılmamıştır. CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı 

altında genel olarak ‘iç duvar bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da eleman başlığı 

altında ‘Đç Duvarlarda Đç Bitirmeler’ şeklinde genel tanım yapılmıştır. 
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5.3. Döşeme Elemanı 

Bölüm 4’de detaylı olarak ele alınmış olan temel yapı elemanlarından biri olan 

döşemeler, üstüne gelen yükleri oturduğu taşıyıcı elemanlara sağlıklı olarak iletme ve  

üzerinde yer alan işlevlere uygun bir zemin oluşturma görevlerini yerine getiren yapı 

elemanlarıdır. 

5.3.1.  Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Döşeme’ Elemanının Genel Olarak 

Yer Alışı 

Bu başlık altında, genel anlamda ‘döşeme’ elemanının başlık ve alt başlık düzeyinde 

sınıflandırma sistemleri içindeki açılımları tablolarla gösterilmiştir.  

5.3.1.1.  MasterFormat’ta ‘Döşeme’ elemanı 

Malzeme bazlı bir sistem olan Masterformat içinde döşeme, eleman olarak ana bir 

başlık altında yer almamaktadır. ‘Beton’ ve ‘Bitirme Elemanları’ başlıkları altında 

bazı döşeme tanımlarına rastlanmaktadır. 

Masterformat sisteminde 'Bölüm 03 – ‘Beton’ başlığı altında 'Döşeme' elemanın yer 

alışı Tablo 5.52’de görülmektedir.    

Tablo 5.52 MasterFormat 2004 Bölüm 3 Đçerisinde ‘Döşeme’ [15] 

BÖLÜM 03 – BETON 
Beton 

Beton Đçin Program 
Yerinde Dökme Beton Đçin Programlar 

03 00 00 
 
 
 
  

03 06 00 
 
 
  

03 06 60 
 
  03 06 60.19 Beton Döşeme Plağı Đçin Program 

03 30 00 Yerinde Dökme Beton 
 03 35 00 Beton  Bitirmeler 
  03 35 13 Yüksek Gerilme Dayanımlı Beton Döşeme Bitirmesi 
  03 35 16 Yüksek Yük Dayanımlı Beton Döşeme Bitirmesi 
 

Masterformat - 'Bölüm 09 - Bitirme Elemanları' başlığı altında 'Bitirmeler' ve 

‘Döşeme Oluşturma’ altbaşlıkları  içerisinde 'Döşeme' elemanına ait altbaşlıklar 

Tablo 5.53’de belirtilmiştir. Döşemenin bir parçası olan tavan, MasterFormat’ta 

olduğu gibi bazı sistemlerde ayrıca ele alınmıştır. ‘Tavan’a ilerleyen bölümlerdeki 

örneklendirmelerde detaylı olarak yer verileceği için bu başlık altında genel anlamda 

yer verilmiştir.  
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Tablo 5.53 MasterFormat 2004 Bölüm 9 Đçerisinde ‘Döşeme’ [15] 

BÖLÜM 09 – BĐTĐRME ELEMANLARI   
09 00 00 Bitirmeler   

09 01 00 Bitirmelerin Sürdürülebilirliği  
 09 01 50 Tavanların Bakımı  

 09 01 60 Döşemelerin Bakımı 
  09 01 60.91 Döşeme Restorasyonu 

09 06 00 Bitirmeler için Đş Programlamaları 
09 06 50 Tavanlar Đçin Đş Programları 

 09 06 60 Döşemeler Đçin Đş Programları 
TAVANLAR  

09 51 00 Akustik Tavanlar 
09 53 00  
 

Akustik Tavanlar Askı Uygulamaları 
 

09 54 00 Özel Tavanlar 
09 56 00  Dokulu Tavanlar 
09 57 00 Özel Fonksiyonlu Tavanlar 

09 50 00 
 
 
 
 
 
 
 
 09 58 00 Bütünleşik Tavan Uygulamaları 
09 60 00  DÖŞEME OLUŞTURMA  
 09 61 00  Döşeme Yapımı   
  09 61 13 Kayma Dirençli Döşeme yapımı 
  09 61 36 Statik Dirençli Döşeme Yapımı 
 09 62 00 Özel Döşeme Yapımı   
  09 62 13 Asfalt Döşeme Yapımı 
  09 62 19 Laminat Döşeme Yapımı 
  09 62 23 Bambu Döşeme Yapımı 
  09 62 26 Deri Döşeme Yapımı  
  09 62 29  Mantar Döşeme Yapımı 
  09 62 35 Asit Dirençli Döşeme Yapımı 
  09 62 48 Akustik Döşeme Yapımı 
 09 63 00 Yığma Döşeme Yapımı  
  09 63 13 Tuğla Döşeme Yapımı 
   09 63 13.35 Kimyasal Dirençli Tuğla Döşeme Yapımı  
  09 63 40 Taş Döşeme Yapımı  
  09 63 43 Kompozit Taş Döşeme Yapımı 
 09 64 00 Ahşap Döşeme Yapımı  
  09 64 16 Ahşap Blok Döşeme Yapımı 
  09 64 19 Ahşap Kompozit Döşeme Yapımı 
  09 64 23 Ahşap Parke Döşeme Yapımı 

   
09 64 23.13  Akrilik-Dolgulu Ahşap Parke Döşeme 

Yapımı 
  09 64 29 Ahşap Şerit ve Kalın Döşeme Yapımı 
  09 64 33 Lamine Ahşap Döşeme Yapımı  
  09 64 53  Esnek Ahşap Döşeme Yapımı Hesaplamaları 
  09 64 66 Ahşap Athletic Döşeme Yapımı  
 09 65 00 Esnek Döşeme Yapımı 
  09 65 13 Esnek Taban ve Aksesuarları  
  09 65 16 Esnek Levha Döşeme Yapımı  
  09 65 19 Esnek Parçalı Döşeme Yapımı  
  09 65 33 Geçirimli Esnek Döşeme Yapımı  
  09 65 36 Statik Kontrollü Esnek Döşeme Yapımı  
  09 65 66 Esnek Yapıda Döşeme Yapımı  
 09 66 00 Terazzo Döşeme Yapımı 
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Tablo 5.53’ün Devamı MasterFormat 2004 Bölüm 9 Đçerisinde ‘Döşeme’ [15] 

  09 66 13  Portland Çimentolu Terazzo Döşeme Yapımı  
  09 66 16  Terazzo Döşeme Birimleri  
  09 66 23 Yapışkan Matris Terazzo Döşeme Yapımı  
  09 66 33 Geçirimli Terazzo Döşeme Yapımı  
 09 67 00  Sıvı Uygulanan Döşeme Yapımı 
  09 67 13 Elastomerik Akışkan Döşeme Yapımı  
  09 67 16 Epoksi-Mermer Döşeme Yapımı  
  09 67 19  Magnezyum-Oksiklorid Döşeme Yapımı  
  09 67 23 Yapışkan Döşeme Yapımı  
  09 67 26 Kuvartz Döşeme Yapımı  
  09 67 66 Sıvı Uygulanan Athletic Döşeme Yapımı  
  09 68 00  Halı Kaplama  
   09 68 13 Parçalı Halı Kaplama 
   09 68 16 Levha Halı Kaplama 
 09 69 00 Sürekli Döşeme Yapımı 
   09 69 13 Rijit-grid Sürekli Döşeme Yapımı 
   09 69 16 Kirişli Sürekli Döşeme Yapımı 
   09 69 19 Kirişsiz Sürekli Döşeme Yapımı 
   09 69 53 Sürekli Döşeme Yapımı Aksesuarları 
   09 69 56 Sürekli Döşeme Yapımı Merdivenler ve Kirişler 

 

5.3.1.2. Uniformat’ta ‘Döşeme’ elemanı 

Uniformat, eleman bazlı bir sistem olup, ‘döşeme’ elemanı tek bir başlık altında yer 

almasa bile, yapı içinde bulundukları yere göre uygun başlıklar altında yer 

almaktadırlar. ‘Kabuk’ ana başlık olmak üzere, ‘Subasman Üstü Yapı’ içerisinde 

‘Döşemeler’ başlığı bulunurken, ‘Đç Bitirmeler’ içerisinde döşemeye ilişkin başlıklar 

mevcuttur.   

Tablo 5.54’de ‘Subasman Üstü Yapı’ içerisindeki ‘Döşemeler’ başlığının altında 

döşemenin çekirdeğine ve yalıtım tabakasına dair genel başlıklar olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 5.54 Uniformat ‘B-Kabuk’ başlığı içinde ‘Döşeme’ [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 
 
 
 
 
 

Döşemeler 
Döşeme Đskeleti 
Döşeme Tabliyesi, Plağı ve Betonu 
Balkon Döşemeleri 
Asma Katlar 
Rampalar 
Dış Merdivenler 
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Tablo 5.54’ün Devamı Uniformat ‘B-Kabuk’ başlığı içinde ‘Döşeme’ [18] 

B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1010 

 
 
 
 
 
B1020 

Döşemeler (Devam) 
Döşeme Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve 

Yalıtım 
Döşemenin Yanmaz Hale Getirilmesi 
Döşemede Yangın Kesiciler 
Diğer Döşeme Konstrüksiyonu  

Çatı Konstrüksiyonu 

B20 DIŞ KABUK 
 B2010 

B2020  
B2030 

Dış Duvarlar 
Dış Pencereler 
Dış Kapılar 

B30  ÇATI 

 B3010 Çatı Kaplamaları 

 

Uniformat’ın ‘Đç Mekanlar’ başlığı altında ise iç bitirme işlerinin yer aldığı altbaşlık 

içerisinde ‘Döşeme Bitirmeleri’ yer almaktadır. Bitirme kaplamaları çeşitleri de 

‘döşeme bitirmeleri’nin altbaşlıkları olarak yer almaktadır. MasterFormat’ta olduğu 

gibi Uniformat için de döşemenin bir parçası olan tavan aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 5.55 Uniformat ‘C-Đç Mekanlar’ başlığı içinde ‘Döşeme’ [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

 C1010 
C1020 
C1030 

Bölmeler 
Đç Kapılar 
Hırdavat 

C20 MERDĐVENLER 
 C2010 

C2020 
Merdiven Konstrüksiyonu 
Merdiven Bitirme Malzemeleri 

C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3010 
C3020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duvar Bitirmeleri 
Döşeme Bitirmeleri 

Beton Döşeme 
Karo Döşeme 
Terazzo Döşeme 
Ahşap Döşeme 
Taş Döşeme 
Unit Masonry Döşeme 
Esnek Döşeme 
Halı 
Yol Döşemeleri 
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Tablo 5.55’in Devamı Uniformat ‘C-Đç Mekanlar’ başlığı içinde ‘Döşeme’ [18] 

C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3020 
 
 
 
 
 
C3030 

Döşeme Bitirmeleri (Devam) 
Döşeme Đyileştirmesi 
Döşeme Boya Đşleri 
Döşeme Tesviye Betonu 
Trafik Yolu Döşemesi 
Diğer Döşeme Bitirmeleri 

Tavan Bitirmeleri 
Beton Tavan Bitirmeleri 
Tavan Panelleri 
Alçı Tavan Bitirmeleri 
Alçı Levha Tavan Bitirmeleri 
Akustik Tavan Đyileştirmesi 
Đç Tavan Boyası 
Tavan Arşitrav ve Dekorasyonu 

5.3.1.3. CI/SfB’de ‘Döşeme’ elemanı 

CI/SfB ‘Tablo 1’ içinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ başlığı altında 

‘döşemeler’ başlığı yer almakta, ayrıca ’bitirmeler’ başlığı altında da döşeme ve 

tavan bitirmeleri için altbaşlıklar bulunmaktadır. 

Tablo 5.56 CI/SfB – Tablo 1 içerisinde ‘Döşeme’ [11] 

TABLO 1 
(1-) subasman altı yapı 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

(3-) 
(4-) 

subasman üstü yapı, ikincil elemanlar 
bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

(5-) servisler, borulu 
(6-) servisler, elektrik 

(7-) servis donatıları 
(8-) serbest mobilya ekipmanı 

(9-) dış elemanlar ve diğer elemanlar 
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5.3.1.4. Uniclass’da ‘Döşeme’ elemanı 

Döşeme elemanı, Uniclass sınıflandırma sisteminde ‘Tablo G’ içerisinde ‘Bütüncül 

Elemanlar’ başlığı altında,  ‘Döşemeler’ altbaşlığı altında yer almaktadır. Döşemenin 

katmanları olan çekirdek ve bitirmeler alt başlıklarda yer almıştır.  

Tablo 5.57 Uniclass Tablo G – Yapı Elemanları içinde ‘Döşeme’ [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 
G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 
G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G21 
G22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G23 
G24 
G25 

G221 
 
 
 
 
 
G222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merdivenler 
Çatılar 
Duvarlar 

Alt Kottaki Döşemeler 
G311 Çekirdek 
G331 Döşemelerin Üst Kottaki 
Bitirmeleri 

G3311 Doğrudan 
G3312  Yükseltilmiş 

Üst Kottaki Döşemeler 
G311 Çekirdek 
G331 Döşemelerin Üst Kottaki 

Bitirmeleri 
1. Doğrudan 
2. Yükseltilmiş Döşeme 

G332 Döşemelerin Alt Kottaki 
Bitirmeleri 

1. Doğrudan 
2. Asma 

 
 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek Malzemesi 
G331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çekirdek 
G21 Temeller 
G221 Zemin Kotundaki 
Döşemelerin Çekirdeği 
G222 Üst Kottaki Döşemelerin 
Çekirdeği 
G23 Merdivenlerin Çekirdeği 
G24 Çatıların Çekirdeği 
G25 Duvarların Çekirdeği 
G26 Đskeletin Çekirdeği  

G31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G312 
 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G24 Çatıların Kaplamaları 
G25 Duvarların Kaplamaları 

Đç Bitirmeler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G33 
 G331 Döşeme Bitirmeleri 

1. Döşeme Bitirmeleri, doğrudan 
G221, G222, G23 

2. Döşeme Bitirmeleri, yükseltilmiş 
G221, G222 
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Eleman katmanlarından çekirdek ve kaplamalar döşemeler başlığı altında yer alırken, 

‘Yapı Elemanlarının Parçaları’ başlığı altında yer alan katmanlar referans 

gösterilmektedir. Tablo 5.57’de çekirdek ve kaplamaların sistem içindeki yerleri 

belirtilmiştir. 

5.3.2.  Sistemler içinde ‘döşeme’ elemanının genel olarak karşılaştırılması 

Yapı elemanlarından döşemenin, tez kapsamında incelenen MasterFormat, 

Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemleri içerisinde, eleman katmanlarına göre yer 

alışı Tablo 5.58’de görülmektedir. Sistemlerin eleman katmanlarını ele alışları, 

seçilen üç döşeme örneği üzerinden ilerleyen başlıkların altında irdelenecektir. 

 Tablo 5.58 Sistemler Đçerisinde Döşeme Elemanının Katmanlarının Yer Alışı 

D
u

va
r 

Çekirdek Yalıtımlar Kaplamalar 

 M
as

te
rf

or
m

at
 Malzeme bazlı bir sistem olduğu 

için eleman olarak ‘döşeme’ için 
tanımlamalar ye r almamakta, 
çekirdeği oluşturan konstrüksiyona 
eleman bazında değil malzeme 
bazında farklı bölüm başlıkları 
altında rastlanmaktadır.   

Yalıtım duvar elemanında 
olduğu gibi döşemeden 
bağımsız olarak ‘Bölüm 7 – 
Isı ve Nem Korunumu’ 
başlığında malzeme çeşitleri 
belirtilerek yer almaktadır.   

Gerek döşeme, gerekse 
tavan kaplamaları 
‘bitirmeler’ başlığı 
içerisinde kaplama 
malzemeleri belirtilerek 
yer almaktadır. 

U
n

if
or

m
at

 

Eleman bazlı bir sistem olduğu için 
‘subasman üstü yapı’ başlığı 
altında, döşeme elemanı tekil 
olarak başlık oluşturmaktadır. 
Eleman başlığı altındaysa 
çekirdeğin konstrüksiyonuna göre 
tanımlanabileceği başlıklar vardır.  

Döşemeler için ‘buhar 
kesiciler, hava bariyerleri, ve 
yalıtım’ alt başlığı 
‘döşemeler’ altında yer 
almaktadır.  

‘Döşemeler’ başlığı 
altında kaplamalar için 
tanımlı başlık söz 
konusu değildir. Ancak, 
‘Đç mekanlar’ başlığı 
altında döşeme 
bitirmeleri 
detaylandırılmıştır. 

C
I/

S
fB

 

Eleman bazlı bir sistem olduğu için 
‘subasman üstü yapı, temel 
elemanlar’ başlığı altında 
döşemeler  için tekil başlık 
oluşturulmuş ancak bu başlık 
bünyesinde çekirdek için alt 
başlığa yer verilmemiştir.  

Yapı elemanlarının yer aldığı 
CI/SfB tablosunda eleman 
bünyesinde olmadığı gibi, 
yalıtımlara dair ayrıca başlığa 
da rastlanmamıştır. 

 ‘(23) döşemeler’ başlığı 
altında bitirme bilgisi 
yer almamaktadır. 
‘(4-) Bitirmeler’ başlığı 
altında da döşeme 
bitirmeleri için genel bir 
başlık oluşturulmuş, 
malzeme bilgisine yer 
verilmemiştir. 

U
n

ic
la

ss
 

 ‘G2 – Bütüncül  Elemanlar’ 
bölümünde döşemeler için tekil 
başlık yer alıp, alt kottaki ve üst 
kottaki döşemeler olarak ikiye 
ayrılmıştır. Alt kottaki döşemeler 
tanımıyla zemine oturan 
döşemelerin kastedildiği tahmin 
edilmektedir. ‘G3 Yapı Elemanı 
Parçaları’ başlığı referans 
gösterilerek çekirdek tanımı 
yapılmıştır. 

Yalıtım katmanı duvar 
elemanından bağımsız olarak 
‘Đnşaat Ürünleri’ başlığı 
altında tanımlanmış, malzeme 
çeşidine göre sınıflandırma 
yapılmıştır.  

‘Döşemeler’ başlığı 
altında ‘G3Yapı 
Elemanı Parçaları’ 
başlığı referans 
gösterilerek gerek tavan, 
gerekse döşeme için 
başlıklar yer almaktadır. 
Uygulama yöntemine 
göre döşeme çeşitlerine 
yer verilmiştir. 
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5.4. Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Döşeme’ Elemanının Örneklerle 

Đrdelenmesi 

Sistemler içerisinde incelenmek üzere döşeme elemanı için belirlenmiş olan 

betonarme döşeme, metal döşeme ve ahşap döşeme örneği seçilirken ‘döşeme’nin 

her katmanı her örnekte yer almasa da toplamda tüm katmanlara değinilmiş olması 

esas alınmıştır.  Bu başlık altında, sistemlerde döşeme katmanlarının nasıl yer aldığı 

bu örnekler üzerinden gösterilmiştir.  

5.4.1. ‘Betonarme döşeme’ 

Đskelet taşıyıcı sistemli binaların yanı sıra yığma taşıyıcı sistemli yapılar da da 

kullanım alanı olan betonarme döşeme, yığma yapılarda betonarme hatıllarla, 

betonarme iskelet yapılarda ise kirişlerle bütünleşip uyumlu çalışabilir ve yaklaşık 

40-50 m2 civarında açıklık geçebilir. [27] 

Taşıyıcılık durumuna göre döşemeler sınıflandırması içinden, ‘betonarme döşeme’ 

örneği bu tez kapsamında seçilerek incelenmiştir. 

5.4.1.1. ‘Betonarme döşeme’ örneğinin katmanlarını ele alışları yönünden 

sistemlerin incelenmesi 

Altı açık (çıkma) veya altı ısıtılmayan döşemeye örnek olarak seçilen Şekil 5.4’deki 

betonarme döşeme örneğinin katmanları, bu başlık altında sınıflandırma sistemleri 

içinde tek tek ele alınacaktır. Örneğin seçiminde döşeme elemanının kaplama, 

çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanını da kapsaması etkili olmuştur. 

Örnekte yer alan döşeme için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme döşeme 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı  

• Döşeme Kaplaması: Lamine Parke 

• Tavan: Sıva (Portland Çimentolu) 
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  Şekil 5.4 Betonarme Döşeme Örneği [33] 

5.4.1.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.4’de verilen betonarme döşeme örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme döşeme 

Tablo 5.59 Masterformat ‘Bölüm 3’içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için çekirdek 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 3 - BETON 

03 00 00 – Beton 

 03 01 00 – Beton Bakımı 

  03 01 30 – Yerinde Dökme Beton Bakımı 
   03 01 30.51 – Yerinde Dökme Betonun Temizlenmesi 

   03 01 30.61 – Yerinde Dökme Beton Kaplaması Yenilenmesi 

   03 01 30.71 – Yerinde Dökme Beton Rehabilitasyonu 

   03 01 30.72 – Yerinde Dökme Beton Güçlendirmesi 

 03 06 00 – Beton Đçin Programlar 

  03 06 60 – Yerinde Dökme Beton Đçin Programlar 
   03 06 60.19 – Beton Döşeme Plağı Đçin Program  
03 20 00 – Beton Donatısı 

03 30 00 – Yerinde Dökme Beton 

 03 31 00 – Strüktürel Beton 
  03 31 13 – Ağır Strüktürel Beton 
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Tablo 5.59’da görüldüğü gibi örnekteki çekirdeği oluşturan betonarme döşemenin 

betonu ve donatısı MasterFormat içinde, ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ayrıca, betona 

dair bakım ve programlara ilişkin bu sistem içinde başlıkların bulunduğu 

görülmektedir.  

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı  

Tablo 5.60 Masterformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI  

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 

  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 

  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 13 – Levha Yalıtım 

   07 21 13.13 – Köpük Levha Yalıtım 

Masterformat içinde yalıtımlar Tablo 5.60’da görüldüğü üzere ‘Bölüm 7’ içinde yapı 

elemanlarından bağımsız olarak incelenmiştir. Isı yalıtımı,  ‘Isı ve Nem Koruması’ 

adındaki yedinci bölüm altında kullanıldığı yapı elemanından bağımsız olarak, 

malzeme bilgisi verilerek yalıtım sınıflandırması yapılmıştır. ‘Köpük Levha Isı 

Yalıtımı’ tanımlanmıştır. 

• Döşeme Kaplaması: Lamine Parke 

Tablo 5.61 Masterformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için döşeme kaplama 

tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 60 – Döşemelerin Bakımı 

  09 01 60.91 – Döşemelerin Restorasyonu 
 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programlar 

  09 06 60 – Döşemeler Đçin Programlar 
09 60 00 – Yer Döşemeleri  

 09 64 00 – Ahşap Yer Döşemeleri 

  09 64 33 – Lamine Edilmiş Ahşap Yer Döşemesi 
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• Tavan: Sıva (Portland Çimentolu) 

Tablo 5.62 Masterformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için tavan kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 20 – Sıva ve Alçıların Bakımı 

   09 01 20.91 – Sıva Restorasyonu 
 09 01 50 – Tavanların Bakımı 

 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programlar 

  09 06 20 – Sıva ve Alçı Levhalar Đçin Program 
  09 06 50 – Tavanlar Đçin Program 

09 20 00 -  Sıva ve Alçı Levha 

 09 21 00 – Sıva ve Alçı Levha Uygulamaları 

   09 21 13 – Sıva Uygulamaları 
 09 24 00 – Portland Çimento Sıvası 

  09 24 33 – Portland Çimentolu Bohçalama Sıvası 

Diğer katmanlarda olduğu gibi sıva için de bakım ve programla ilgili başlıklar yer 

almaktadır. Bitirmeler bölümünün devamından anlaşıldığı üzere tavanlar için olan 

bakım ve program başlıkları asma tavan uygulamaları için tanımlanmıştır. 

 ‘Sıva ve Alçı Levha’ başlığı altında farklı sıva çeşitlerine de yer verilmiş olup, 

‘diğer sıvalar’ başlığı altında yeni sıva çeşitleri eklenebilir. 

5.4.1.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.4’de verilen betonarme döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme döşeme 

Tablo 5.63 Uniformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 

Döşemeler 
Döşeme Tabliyesi, Plağı ve Betonu 

‘Kabuk’ ana başlığı altındaki ‘Subasman Üstü Yapı’ bünyesindeki ‘Döşemeler’ alt 

başlığının alt sınıflandırmasında ‘Döşeme Tabliyesi, Plağı ve Betonu’ başlığı yer 

almaktadır. 
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• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı  

Tablo 5.64 Uniformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 

Döşemeler 
Döşeme Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve 
Yalıtım 

Yalıtım katmanı MasterFormat’tan farklı olarak tekil olarak değil, döşemeler başlığı 

altında döşemenin parçası olarak yer almaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Lamine Parke 

Tablo 5.65 Uniformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için döşeme kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3020 
 
 
 

Döşeme Bitirmeleri 
Ahşap Döşeme 
Döşeme Đyileştirmesi 
Döşeme Tesviye Betonu 

Tablo 5.65’de döşeme bitirmeleri başlığı altında ahşap döşemenin yanı sıra, döşeme 

iyileştirmesi ve tesviye betonu başlıklarının da olduğu görülmektedir. 

• Tavan: Sıva (Portland Çimentolu) 

Tablo 5.66 Uniformat içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için tavan kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3030 Tavan Bitirmeleri 
Diğer Tavan Bitirmeleri 

Tavan kaplamaları ‘Tavan Bitirmeleri’ başlığı altında yer almakta olup, asma tavan 

bitirmeleri ile ilgili tekil başlıklar yer alırken sıvaya dair başlık bulunmamaktadır. 

Sıva ‘Diğer Tavan Bitirmeleri’ başlığı altında ele alınabilir. (Bkz. Tablo 5.66) 
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5.4.1.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.4’de verilen betonarme döşeme örneği katmanlarının 

yer alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme döşeme 

Tablo 5.67 CI/SfB içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

CI/SfB sistemi ‘CI/SfB - Tablo 1’ içerisinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ 

başlığı altında döşemeler altbaşlığı yer almaktadır. Döşeme çeşitlerine ilişkin 

özelleştirme söz konusu değildir. (Bkz. Tablo 5.67) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı  

Isı yalıtımı ile ilgili diğer sistemlerde oluğu gibi tekil ya da duvar elemanı altında 

başlıklara CI/SfB’de rastlanmamıştır. 

• Döşeme Kaplaması: Lamine Parke 

Tablo 5.68 CI/SfB içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

CI/SfB içinde ‘bitirmeler’ içinde genel bir döşeme bitirmeleri başlığı yer almakta 

olup, bitirme malzemesine göre özelleştirme söz konusu değildir.   
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• Tavan: Sıva (Portland Çimentolu) 

Tablo 5.69 CI/SfB içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için tavan kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Döşemenin alt kaplama tabakası olarak ele aldığımız tavan kaplaması yine 

‘bitirmeler’ başlığı altında ‘tavan bitirmeleri’ şeklinde genel olarak yer almaktadır.  

5.4.1.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde Şekil 5.4’de verilen betonarme döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme döşeme 

Tablo 5.70 Uniclass içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 
 

G22 
 
 

G221 
G222 
 

Alt Kottaki Döşemeler 
Üst Kottaki Döşemeler 

G311 Çekirdek 
G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 
 

G31 
 
 
 

G331 
 

Çekirdek 
G222 Üst Kottaki Döşemelerin 
Çekirdeği 

Uniclass içinde döşemelere bakıldığında ‘bütüncül elemanlar’ başlığı ile ‘yapı 

elemanlarının parçaları’ başlıklarının birbirlerini referans gösterdikleri 

görülmektedir. Çekirdek malzemesi yönünden özelleştirilmeyip genel olarak yer 

almaktadır. 
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• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha) 

Tablo 5.71 Uniclass içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 

Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 

L68 

L681 
 L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 

‘Đnşaat ürünleri’ başlığı altında yalıtım tabakasını oluşturan ısı yalıtımı, malzeme 

çeşitlerine göre sınıflandırılmış olarak yer almaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Lamine Parke 

Tablo 5.72 Uniclass içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için döşeme kaplama 
tabakası başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 
 
 

G22 
 
 
 

G222 
 
 
 

Üst Kottaki Döşemeler 
G331 Döşemelerin Üst Kottaki 
Bitirmeleri 

G3311 Doğrudan 
G3312  Yükseltilmiş 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

G33 Đç Bitirmeler   
 
 
 
 
 

 G331 Döşeme Bitirmeleri 
Döşeme Bitirmeleri, doğrudan 
G221, G222, G23 
Döşeme Bitirmeleri, 
yükseltilmiş G221, G222 

Tablo 5.72’de görüldüğü üzere, döşemeler başlığı altında yer alan ‘Döşemelerin Üst 

Kottaki Bitirmeleri’ alt başlığında, aynı örneğin çekirdek katmanında olduğu gibi, 

‘Yapı Elemanlarının Parçaları’ndan döşeme bitirmelerini referans gösterdiği 

görülmektedir. Döşeme kaplaması doğrudan ve yükseltilmiş olarak genel anlamda 

yer almaktadır.  
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• Tavan: Sıva (Portland Çimentolu) 

Tablo 5.73 Uniclass içinde ‘betonarme döşeme örneği’ için tavan kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 

G22 
 
 
 
 

G222 
 
 

Üst Kottaki Döşemeler 
G332 Döşemelerin Alt Kottaki 
Bitirmeleri 

G3321 Doğrudan 
G3322 Asma 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

G33 Đç Bitirmeler   
 G332 Tavan Bitirmeleri 

G3321 Doğrudan 
G3322 Asma 

Tablo 5.73’de döşemelerin alt bitirmesi olan tavan kaplamasının da döşeme üst 

kaplaması gibi ele alındığı görülmektedir. Tavan kaplaması uygulama yöntemine 

göre doğrudan ve asma olmak üzere genel olarak sınıflandırılmıştır. 

5.4.1.2. Sistemlerin ‘Betonarme döşeme’ örneği üzerinden karşılaştırılması 

Tablo 5.74’de görüldüğü gibi, malzeme bazlı bir sistem olduğu için MasterFormat’ta 

‘döşeme’ye ilişkin tekil başlık olmayıp, döşeme örneğinin çekirdeğini oluşturan 

betonarme, malzeme bazlı olarak sınıflanmış, beton ve donatı ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Uniformat’ta  ise, ‘’subasman üstü yapı’ ana başlığı altındaki ‘döşemeler’ alt başlığı 

altında döşemenin çekirdeğini oluşturan ‘döşeme tabliyesi, betonu ve plağı’ 

tanımlanmıştır. CI/SfB içinde döşemeler için başlık yer alsa da döşeme için çekirdek 

tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans gösterilerek döşemeler 

için çekirdek tanımı yapılmaktadır. 

Yalıtım katmanı, MasterFormat’ta elemandan bağımsız olarak ele alınırken, 

Uniformat’ta döşeme elemanı bünyesinde yalıtımın ifade edildiği görülmektedir. 

CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde ısı yalıtımına 

rastlanmamaktadır. Uniclass’ta duvarlarda da olduğu gibi döşeme için alt başlıkla 

yalıtım tanımlanmamış olup, bağımsız bir ana başlık altında malzeme çeşidi 

belirtilerek sınıflandırılmıştır. 
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MasterFormat içinde ‘bitirmeler’ başlığı altında döşeme ve tavan kaplamaları ayrı 

ayrı tanımlanırken, aynı şekilde Uniformat’ta da ‘iç bitirmeler’ başlığı altında 

döşeme ve tavan kaplamaları başlıklarına rastlanmaktadır.. CI/SfB’de ‘bitirmeler’ 

başlığı altında genel olarak ‘döşeme bitirmeleri’ ve ‘tavan bitirmeleri’ yer alırken, 

Uniclass’da eleman başlığı altında döşeme ve tavan kaplamaları için başlıklar yer 

alıp, kaplamaların uygulama yöntemlerine göre kendi içlerinde de sınıflandırıldığı 

görülmektedir. 

5.4.2.  ‘Metal Döşeme’ 

Metal malzeme üretiminin artmasına, metallerin perçin, kaynak gibi birleşim 

elemanlarıyla bir araya getirilme olanağının gelişmesine paralel olarak, tüm taşıyıcı 

sistemi inşaat çeliğinden olan yapılar ortaya çıkmış, doğal olarak bu tür yapılarda 

döşemeler de değişik çelik profillerden oluşturulmuştur. Bu bağlamda döşemelerde I, 

L, U, Z, T gibi ana profiller kullanılarak döşemelerin oluşturulmasına başlanmıştır. 

Ayrıca, konstrüksiyon kolaylığı nedeniyle döşeme oluşturmada trapez kesitli profiller 

de kullanılmaktadır. [25] 

5.4.2.1.  ‘Metal Döşeme’ örneğinin katmanlarını ele alışları yönünden 

sistemlerin incelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.5’de görülen metal döşeme örneği , katmanları yönünden 

sınıflandırma sistemleri içinde ayrı ayrı ele alınacaktır. Seçilen örnekte yalıtım 

katmanı dışında diğer katmanlar yer almaktadır. 

Örnekte yer alan metal döşeme için eleman katmanları şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Çelik Taşıyıcı Kiriş ve Trapezoidal Taşıyıcı 

Sac Eleman 

• Yalıtım katmanı: Bu örnekte yalıtım katmanı bulunmamaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Seramik 

• Tavan Kaplaması: Alçıpan Asma Tavan Kaplaması  
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Şekil 5.5 Metal Döşeme Örneği [25] 

5.4.2.1.1. Masterformat 

MasterFormat içinde Şekil 5.5’de verilen metal döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Çelik Taşıyıcı Kiriş ve Trapezoidal Taşıyıcı 

Sac Eleman 

Tablo 5.75 MasterFormat içinde ‘metal döşeme örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 5 - METALLER 

05 00 00 – Metaller 

 05 01 00 – Metallerin Bakımı 

  05 01 10 – Strüktürel Metal Đskeletin Bakımı 
 05 06 00 – Metaller Đçin Programlar 

  05 06 10 – Strüktürel Metal Đskelet Đçin Programlar 

   05 06 10.16 – Çelik Kiriş Programı  
05 10 00 – Strüktürel Metal Đskelet 

 05 12 00 – Strüktürel Çelik Đskelet  

  05 12 23 – Binalar Đçin Strüktürel Çelik 
05 20 00 – Metal Döşeme Kirişleri 

 05 21 00 – Çelik Döşeme Kiriş Đskeleti 

  05 21 23 – Çelik Ana Kiriş Đskeleti 
05 50 00 – Metal Fabrikasyonlar 

 05 54 00 – Metal Döşeme Levhaları 
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‘Bölüm 5 – Metaller’ başlığı altında çelik kiriş için bakım ve program başlıklarının 

yanı sıra ‘strüktürel metal iskelet’ başlığında binalar için strüktürel çelikten 

bahsedilmektedir. Ayrıca metal döşeme levhasına değinilmiş olmakla beraber, trapez 

levha gibi bir açıklama yer almamaktadır. (Bkz. Tablo 5.75) 

• Yalıtım katmanı: Bu örnekte yalıtım katmanı bulunmamaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Seramik 

Tablo 5.76 MasterFormat içinde ‘metal döşeme örneği’ için döşeme kaplaması 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 30 – Karo Kapalamaların Bakımı 

   09 01 20.91 – Karo Restorasyonu 
 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programı 

  09 06 30 – Karo Kaplamalar Đçin Program 
09 30 00 – Karo Kaplama 

 09 30 13 – Seramik Karo Kaplama 

Tüm bitirmeler için olduğu gibi karo kaplama için de bakım ve program başlıkları 

yer almakta olup, ayrıca karo kaplama başlığı altında özelleştirilmiş seramik kaplama 

başlığı yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.76) 

• Tavan Kaplaması: Alçıpan Asma Tavan Kaplaması  

Tablo 5.77 MasterFormat içinde ‘metal döşeme örneği’ için tavan kaplaması 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 50 – Tavanların Bakımı 
 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programı 

  09 06 50 – Tavanlar Đçin Program 
09 50 00 – Tavan  

 09 56 00 – Tekstürlü Tavanlar 

  09 56 13 – Tekstürlü Alçı Panel Tavanlar 

Döşeme kaplamasının olduğu gibi tavanların da ‘bitirmeler’ başlığı altındaki yer 

aldığı Tablo 5.77’de görülmektedir. Alçı panel tavan için tavan başlığı altında tanım 

yapılmış olup, tavanlar için bakım ve program başlıkları da yer almaktadır. 
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5.4.2.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.5’de verilen metal döşeme örneği katmanlarının yer alışları 

şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Çelik Taşıyıcı Kiriş ve Trapezoidal Taşıyıcı 

Sistem Elemanı 

Tablo 5.78 Uniformat içinde ‘metal döşeme’ için çekirdek tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 

Döşemeler 
Döşeme Đskeleti 

Döşemenin çekirdeğinin incelenebileceği ‘döşeme iskeleti’ başlığı altında çelik kiriş 

ve trapez metal levha özel olarak tanımlanmamıştır.  

• Yalıtım katmanı: Bu örnekte yalıtım katmanı bulunmamaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Seramik 

Tablo 5.79 Uniformat içinde ‘metal döşeme’ için döşeme kaplaması başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3020 
 

Döşeme Bitirmeleri 
Karo Döşeme 

Döşeme bitirmeleri malzemelerine göre sınıflandırılmış olup, ‘karo döşeme’ başlığı 

altında seramik döşeme ele alınabilir. (Bkz. Tablo 5.79) 

• Tavan Kaplaması: Alçıpan Asma Tavan Kaplaması  

Tablo 5.80 Uniformat içinde ‘metal döşeme’ için döşeme kaplaması başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3030 Tavan Bitirmeleri 
Alçı Levha Tavan Bitirmeleri 

Ele alınan metal döşeme örneğinin tavan kaplaması katmanını oluşturan alçıpan 

asma tavan kaplamasının Unifornat içinde alçı levha tavan bitirmesi olarak yer alışı 

Tablo 5.80’de görülmektedir. 
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5.4.2.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.5’da verilen metal döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Çelik Taşıyıcı Kiriş ve Trapezoidal Taşıyıcı 

Sistem Elemanı 

Tablo 5.81 CI/SfB içinde ‘metal döşeme örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları 
[11] 

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

CI/SfB sistemi ‘CI/SfB - Tablo 1’ içerisinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ 

başlığı altında döşemeler altbaşlığı yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.81) Döşeme 

çeşitleri için malzeme belirtilerek ayrı başlık oluşturma söz konusu olmayıp, genel 

olarak alınmış olduğu görülmektedir. Bu yüzden önceki örnekle farklılık 

göstermemektedir.   

• Yalıtım katmanı: Bu örnekte yalıtım katmanı bulunmamaktadır.  

• Döşeme Kaplaması: Seramik 

Tablo 5.82 CI/SfB içinde ‘metal döşeme örneği’ için döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

CI/SfB içerisinde döşeme kaplamaları başlığı altında Uniformat’ta olduğu gibi 

malzeme belirtilerek ayrım yapma söz konusu değildir. Bu başlık altında her türlü 

döşeme kaplaması incelenebileceği için önceki betonarme döşeme örneğinden 

farklılık göstermemektedir. 
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• Tavan Kaplaması: Alçıpan Asma Tavan Kaplaması  

Tablo 5.83 CI/SfB içinde ‘metal döşeme örneği’ için tavan kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Döşeme kaplamalarında olduğu gibi tavan bitirmelerinde de malzeme bazlı olarak 

tanımlama yapılmamış olup, her türlü tavan bitirmesi bu başlık altında incelenebilir. 

5.4.2.1.4. Uniclass 

Şekil 5.5’de verilen metal döşeme örneğinin çekirdek ve kaplama katmanlarının 

Uniclass sistemi içinde, daha önceki örnekte olduğu gibi ‘bütüncül elemanlar’ ve 

‘yapı elemanlarının parçaları’ başlıkları altında karşılıklı referans göstererek yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Çelik Taşıyıcı Kiriş ve Trapezoidal Taşıyıcı 

Sistem Elemanı 

Tablo 5.84 Uniclass içinde ‘metal döşeme örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları 
[32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 

G22 
 
 

G222 
 

Üst Kottaki Döşemeler 
G311 Çekirdek 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 
 

G331 
 
 

Çekirdek 
G222 Üst Kottaki Döşemelerin 
Çekirdeği  

Uniclass içinde döşeme çekirdekleri malzemelerine göre ele alınmadıkları için 

betonarme örneğiyle farklılık göstermemektedir. Çekirdek katmanı genel olarak yer 
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almaktadır. ‘Bütüncül Elemanlar’ başlığı altında döşeme çekirdeği ‘Yapı 

Elemanlarının Parçaları’ başlığı altındaki çekirdek başlığını referans göstermektedir. 

• Yalıtım katmanı: Bu örnekte yalıtım katmanı bulunmamaktadır  

• Döşeme Kaplaması: Seramik 

Tablo 5.85 Uniclass içinde ‘metal döşeme örneği’ için döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 
 
 
 

G22 
 
 
 
 
 
 

G222 
 
 
 
 
 

Üst Kottaki Döşemeler 
G311 Çekirdek 
G331 Döşemelerin Üst Kottaki 
Bitirmeleri 

G3311 Doğrudan 
G3312  Yükseltilmiş 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đç Bitirmeler   G33 
 G331 Döşeme Bitirmeleri 

Döşeme Bitirmeleri, doğrudan 
G221, G222, G23 
Döşeme Bitirmeleri, 
yükseltilmiş G221, G222 

Kaplamalar genel olarak ele alındığı için ve seramik doğrudan uygulanan bir döşeme 

kaplaması olduğu için daha önceki örnekte yer alan parkeden bir farklılık 

göstermeden doğrudan uygulanan döşeme kaplamaları başlığı altında inceleme söz 

konusu olacaktır. 

• Tavan Kaplaması: Alçıpan Asma Tavan Kaplaması  

Tablo 5.86 Uniclass içinde ‘metal döşeme örneği’ için tavan kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 
 
 

G22 
 
 
 
 

G222 
 
 

Üst Kottaki Döşemeler 
G332 Döşemelerin Alt Kottaki 
Bitirmeleri 

G3321 Doğrudan 
G3322 Asma 
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Tablo 5.86’nın Devamı Uniclass içinde ‘metal döşeme örneği’ için tavan kaplama 
tabakası başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đç Bitirmeler   G33 
G332 Tavan Bitirmeleri 

G3321 Doğrudan 
G3322 Asma 

Alçıpan asma tavan kaplaması asılarak uygulanan bir döşeme alt kotu bitirmesi 

olarak ele alınabilir. (Bkz. Tablo 5.86) 

5.4.2.2. Sistemlerin ‘Metal döşeme’ örneği üzerinden karşılaştırılması 

Tablo 5.87’de görüldüğü gibi, metal döşeme örneğinin çekirdeğini oluşturan çelik 

kirişler ve trapezoidal metal sac eleman için başlıklara ‘Bölüm 5 – Metaller’ başlığı 

altında ‘çelik ana kiriş iskeleti’ olarak ve metal döşeme levhaları olarak 

rastlanmaktadır. Uniformat’ta  ise metal döşeme örneği çekirdeği ‘döşeme iskeleti’ 

tanımı ile ele alınabilir.  

Diğer örnekle aynı şekilde, CI/SfB içinde döşemeler için başlık yer alsa da döşeme 

için çekirdek tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans 

gösterilerek döşemeler için çekirdek tanımı yapılmaktadır. Çekirdek malzemesine 

göre detaylı bilgi verilmediği için metal döşemenin çekirdeği de betonarme döşeme 

gibi genel ‘çekirdek’ başlığı altında incelenebilir. 

Bu örnekte yalıtım katmanı yer almazken, kaplamalara bakacak olursak, bitirmeler 

bünyesindeki detaylı sınıflandırmada hem örneğin döşeme kaplamasını teşkil eden 

seramik karonun hem de tavan kaplamasını oluşturan alçıpan asma tavana dair 

özelleştirilmiş başlıklar olduğu görülmektedir. 

 Diğer örnekte olduğu gibi Uniformat’ta ‘iç bitirmeler’ başlığı altında döşeme ve 

tavan kaplamalarının malzemelerine göre ayrıldığı başlıklara rastlanmaktadır.. 

CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı altında genel olarak ‘döşeme bitirmeleri’ ve ‘tavan 

bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da eleman başlığı altında uygulama yöntemlerine 

göre belirlenmiş bitirme alt başlıkları içerisinde, seramik ‘doğrudan’ üst kot 

bitirmesi, alçıpan tavan ise ‘asma’ alt kot bitirmesi sınıfına girer. 
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5.4.3.  ‘Ahşap Döşeme’ 

Ahşap kirişlerin üzerine bir kat ahşap kaplama yapılarak veya bu kaplamanın üzerine 

ayrıca ahşap parke çakılarak oluşturulan döşeme sistemidir. Ahşap kirişlerin 

boyutlandırılması, üzerine gelecek yüke göre değişiklik gösterir ve genellikle ½ 

oranındadır. Ahşap döşemelerde,  kısa açıklık yönünde atılan ahşap kirişlerden 

oluşan ahşap iskelet, yapıların zemin katlarında taban kirişleri üzerine, üst katlarda 

başlık kirişleri üzerine oturtulur ve çakılır. [27] 

5.4.3.1.  ‘Ahşap döşeme’ örneğinin katmanlarını ele alışları yönünden 

sistemlerin incelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.6’da görülen döşemenin havalandırıldığı ahşap kirişli zemin 

kat döşemesi örneği, katmanları yönünden sınıflandırma sistemleri içinde tek tek ele 

alınacaktır. Örneğin seçiminde duvar elemanının kaplama, çekirdek ve yalıtım olmak 

üzere üç katmanı da kapsaması etkili olmuştur.  

 

Şekil 5.6 Ahşap Döşeme Örneği [23]                 

Örnekte yer alan duvar için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Ahşap kirişler ve kör döşeme 

• Yalıtım katmanı: Isı Yalıtımı (Taş Yünü) 

• Döşeme kaplaması: Ahşap parke 



 122 

• Tavan kaplaması: Bu örnek zemin döşemesi olduğu için tavan kaplaması 

tabakası yer almamaktadır. 

5.4.3.1.1. Masterformat 

MasterFormat içinde Şekil 5.6’da verilen ahşap döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Ahşap Kirişler ve kör döşeme 

Tablo 5.88 MasterFormat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 6 – AHŞAP,  PLASTĐKLER VE KOMPOZĐTLER 

06 00 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler 

 06 01 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler Bakımı 

  06 01 10 – Kaba Marangozluk Đşlerinin Bakımı 
 06 06 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler Đçin Program 

  06 06 10 – Kaba Marangozluk Đşleri Đçin Program 

   06 06 10.16 – Ahşap Kiriş Programı 
 

06 10 00 – Kaba Marangozluk Đşleri 

06 11 00 – Ahşap Đşkelet 
06 16 23 – Kör Döşeme  

Ahşap döşeme örneğinin çekirdeğini oluşturan ahşap kirişler, ‘Ahşap, Plastikler ve 

Kompozitler’ ana başlığı içindeki, ‘kaba marangozluk işleri’ alt başlığı altında yer 

alan ‘ahşap iskelet’ tanımı altında incelenebilir. Kiriş için bir tanım yapılmamıştır. 

Ayrıca döşeme kaplamasını taşıyan altlık olan kör döşeme de ‘kaba marangozluk 

işleri’ başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca kaba marangozluk işleri için bakım ve 

program başlıkları yer almaktadır. 

• Yalıtım katmanı: Isı Yalıtımı (Taş Yünü) 

MasterFormat içinde yalıtımlar Tablo 5.89’da görüldüğü üzere, ‘Bölüm 7’ içinde 

yapı elemanlarından bağımsız olarak incelenmiştir.  

Isı yalıtımının tekil bir başlık altında bu bölüm içerisinde yer aldığı, ayrıca ısı yalıtım 

malzemesine göre alt sınıflandırma yapıldığı ve bu sınıflandırma içinde şilte yalıtım 

tanımının yapıldığı görülmektedir. 
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Tablo 5.89 Masterformat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI  

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 

  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 

  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 16 – Şilte Yalıtım 
 

• Döşeme Kaplaması: Ahşap Parke 

Tablo 5.90 MasterFormat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için döşeme kaplaması 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 – Bitirmelerin Bakımı 

09 01 60 – Döşemelerin Bakımı 

   09 01 60.91 – Döşemelerin Restorasyonu 
 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programlar 

  09 06 60 – Döşemeler Đçin Programlar 
09 60 00 – Yer Döşemeleri  

 09 64 00 – Ahşap Yer Döşemeleri 

  09 64 23 – Ahşap Parke Yer Döşemesi 

Tüm bitirmeler için olduğu gibi döşeme kaplamaları için bakım ve program başlıkları 

yer almakta olup, ayrıca ahşap yer döşemeleri altında özelleştirilmiş ‘ahşap parke yer 

döşemesi’ başlığı yer almaktadır. 

• Tavan Kaplaması: Bu örnek zemin döşemesi olduğu için tavan kaplaması 

tabakası yer almamaktadır. 

5.4.3.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.6’da verilen ahşap döşeme örneği katmanlarının yer alışları 

şöyledir:  
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• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Ahşap Kirişler ve kör döşeme 

Tablo 5.91 Uniformat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları 
[18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 

Döşemeler 
Döşeme Đskeleti 

Döşemenin çekirdeği ‘Subasman Üstü Yapı’ bünyesindeki ‘döşemeler’ başlığı 

altındaki ‘döşeme iskeleti’ alt başlığında ele alınabilir. Malzeme bilgisi yer 

almamaktadır.  

• Yalıtım katmanı: Isı Yalıtımı (Taş Yünü)  

Tablo 5.92 Uniformat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ yalıtım tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT B – KABUK 
B10 SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 

 B1010 
 

Döşemeler 
Döşeme Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve 
Yalıtım 

MasterFormat’ta olduğu gibi malzeme belirtilmemiş olsa da, yalıtım başlığının 

eleman bazında döşeme başlığı altında yer alışı, diğer örneklerde olduğu gibi 

görülmektedir.  

• Döşeme Kaplaması: Ahşap Parke 

Tablo 5.93 Uniformat içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3020 
 

Döşeme Bitirmeleri 
Ahşap Döşeme 

Döşeme bitirmeleri malzemelerine göre sınıflandırılmış olup, ‘ahşap döşeme’ başlığı 

altında ele alınabilir. Malzeme bazlı bir sistem olmadığı için, MasterFormat’ta 

olduğu gibi ahşap döşeme kendi içinde alt sınıflara ayrılmamaktadır. 

• Tavan Kaplaması: Bu örnek zemin döşemesi olduğu için tavan kaplaması 

tabakası yer almamaktadır. 
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5.4.3.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde Şekil 5.6’da verilen ahşap döşeme örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Ahşap Kirişler ve kör döşeme 

Tablo 5.94 CI/SfB içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları 
[11] 

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

Daha önceki örneklerde olduğu gibi ‘CI/SfB - Tablo 1’ içerisinde ‘subasman üstü 

yapı, temel elemanlar’ başlığı altında yer alan döşemeler altbaşlığı içinde ahşap 

döşeme ele alınabilir. Malzemesine göre döşeme çeşitliliği olmadığı için tablolarda 

farklılık görülmemektedir.   

• Yalıtım katmanı: Isı yalıtımı ile ilgili diğer sistemlerde oluğu gibi tekil ya da 

duvar elemanı altında başlıklara rastlanmamıştır. 

• Döşeme Kaplaması: Ahşap Parke 

Tablo 5.95 CI/SfB içinde ‘ahşap döşeme örneği’ için döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
(4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

CI/SfB içerisinde döşeme kaplamaları başlığı altında Uniformat’ta olduğu gibi 

malzeme belirtilerek ayrım yapmanın söz konusu olmadığı daha önceki örneklerde 

de belirtilmiş olup, bu örnekte de yine aynı tablo görülmektedir. 

• Tavan Kaplaması: Bu örnek zemin döşemesi olduğu için tavan kaplaması 

tabakası yer almamaktadır. 
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5.4.3.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde seçilen ahşap döşeme örneğinin katmanlarının yer alışı daha önceki 

örneklerden farklılık göstermemekte olup, ‘bütüncül elemanlar’ ve ‘yapı 

elemanlarının parçaları’ başlıkları altında karşılıklı referans göstererek yer alışları 

şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (taşıyıcı sistem): Ahşap Kirişler ve kör döşeme 

Tablo 5.96 Uniclass içinde ‘ahşap döşeme örneği’ çekirdek tabakası başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   
 
 

G22 
 
 

G221 
 

Alt Kottaki Döşemeler 
G311 Çekirdek 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 
 

G331 
 

Çekirdek 
G221 Alt Kottaki 
Döşemelerin Çekirdeği  

Döşeme çekirdekleri sistem içinde malzeme bazında sınıflandırılmadığı için diğer 

örneklerle farklılık göstermemektedir. Ahşap döşeme örneği zemine oturan bir 

döşeme olduğu için ‘döşemeler’ başlığı altındaki ‘alt kottaki döşemeler’ başlığı 

dikkate alınmalıdır. Çekirdek katmanı genel olarak yer almakta, malzeme bilgisi 

bulunmamaktadır. 

• Yalıtım katmanı: Isı Yalıtımı (Taş Yünü)  

Tablo 5.97 Uniclass içinde ‘ahşap döşeme örneği’ yalıtım tabakası başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 

Isı Yalıtımı 

 
 
 
 

L68 

L681 
 L6815 

L68152 Örtüler, Rulolar, vs. 

Uniclass’ta  ‘L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ’ başlığı altındaki ısı yalıtım başlığının 

malzeme çeşitlerine göre sınıflandırıldığı görülmektedir. Örnekteki taş yünü şilte 

‘Örtüler, Rulolar, vs.’ başlığı altında incelenebilir. 
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• Döşeme Kaplaması: Ahşap Parke 

Tablo 5.98 Uniclass içinde ‘ahşap döşeme örneği’ döşeme kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Döşemeler   G22 
 
 

G221 
 
 
 

Alt Kottaki Döşemeler 
G331 Döşemelerin Üst Kottaki 
Bitirmeleri 

G3311 Doğrudan 
G3312  Yükseltilmiş 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đç Bitirmeler   G33 
 G331 Döşeme Bitirmeleri 

Döşeme Bitirmeleri, doğrudan 
G221, G222, G23 
Döşeme Bitirmeleri, 
yükseltilmiş G221, G222 

Daha önceki örneklerde olduğu gibi alt kottaki döşemeler için de döşeme kaplaması 

uygulama yöntemlerine göre ‘doğrudan’ ve ‘asma’ olmak üzere ikiye ayrılmıştır.   

Ahşap parke doğrudan uygulanan döşeme bitirmesi olduğu için ‘doğrudan’ döşeme 

bitirmeleri başlığı altında incelenebilir. 

• Tavan Kaplaması: Bu örnek zemin döşemesi olduğu için tavan kaplaması 

tabakası yer almamaktadır. Zaten sistem içerisinde ‘üst kottaki döşemelerden’ farklı 

olarak, ‘alt kottaki döşemeler’ için alt kot bitirmesi tanımı yapılmamıştır. 

5.4.3.2. Sistemlerin ‘Ahşap döşeme’ örneği üzerinden karşılaştırılması 

Önceki iki örnekte de belirtildiği gibi MasterFormat’ta ‘döşeme’ye ilişkin tekil başlık 

olmayıp, ahşap döşeme örneğinin çekirdeğini oluşturan ahşap kadron ve dikmeler, 

döşeme elemanından bağımsız olarak altıncı bölümde ‘ahşap iskelet’ olarak ele 

alınabilir. Uniformat’ta  ise döşeme eleman başlığı altında ‘döşeme iskeleti’ alt 

başlığına rastlanmaktadır. CI/SfB içinde döşemeler için başlık yer alsa da döşeme 

için çekirdek tanımına rastlanmadığı daha önce de belirtilmiştir. Uniclass’ta ‘Bölüm 

G3’ referans gösterilerek döşemeler için çekirdek tanımı yapılmaktadır. Malzeme 

belirtilmediği için betonarme ve metal döşeme örneklerinde olduğu gibi, ahşap 

döşeme iskeleti de bu genel başlık altında incelenebilir. (Bkz. Tablo 5.99) 
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Yalıtım katmanı, MasterFormat’ta elemandan bağımsız olarak ele alınmış ve ‘şilte 

yalıtım’ tanımı yapılmışken, Uniformat’ta döşeme elemanı bünyesinde genel bir 

başlıkla yalıtımın ifade edildiği görülmektedir. Malzeme belirtilmediği için taş yünü 

ısı yalıtım malzemesi de daha önceki örneklerdeki köpük levha yalıtım gibi bu başlık 

altında irdelenebilir. CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde ısı 

yalıtımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta, duvarlarda olduğu gibi döşeme için de 

yalıtım, alt başlıkla tanımlanmamış olup, bağımsız bir ana başlık altında malzeme 

çeşidi belirtilerek sınıflandırılmıştır. Rulo ve örtü şeklindeki yalıtım malzemeleri için 

tanımlama yapıldığı görülmektedir. 

Bu örnek zemine oturan döşeme olduğu için tavan kaplaması bulunmamaktadır. Bu 

yüzden yalnızca döşeme kaplaması yönünden incelenmiştir. MasterFormat içinde 

‘bitirmeler’ başlığı altında döşeme kaplamaları tanımı olduğu daha önce de 

belirtilmiş olup, aynı şekilde Uniformat’ta da ‘iç bitirmeler’ başlığı altında döşeme 

kaplamaları başlıklarına rastlandığı bilinmektedir. Her iki sistemde de malzemelere 

göre tanımlara rastlanmaktadır.  

Döşeme kaplamasını oluşturan ahşap parke, CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı altındaki 

genel ‘döşeme bitirmeleri’ içinde değerlendirilebilirken, Uniclass’da eleman başlığı 

altında tanımlanmış olan ‘doğrudan’ döşeme üstü bitirmeleri sınıfına girmektedir. 

5.5. Çatı Elemanı 

Bölüm 4’de detaylı olarak ele alınmış olan temel yapı elemanlarından biri olan 

çatılar, binaların üstünü tüm atmosferik etmenlere karşı korumak amacıyla örten ve 

koruma işlevini sağlayan sistemleri taşıyan yapı elemanlarıdır. [30]  

Dış atmosferle teması olan bir yapı elemanı olduğu için çatılarda da, nem, su, ısı ve 

gürültüye karşı yalıtım ve koruma için gerekli tedbirler alınmalıdır. [23]  

5.5.1.  Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Çatı’ Elemanının Genel Olarak Yer 

Alışı 

Bu başlık altında, genel anlamda ‘çatı’ elemanının başlık ve alt başlık düzeyinde 

sınıflandırma sistemleri içindeki yer alışı ele alınacaktır. Sistem açılımları tablolarla 

gösterilmiştir.  
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5.5.1.1.  MasterFormat’ta ‘Çatı’ Elemanı 

Masterformat sistemi malzeme bazlı bir sistem olduğu için çatı elemanı tekil olarak 

ana bir başlık altında yer almamaktadır. ‘Beton’, ‘Metal’ ve ‘Ahşap, Plastik ve 

Kompozitler’ bölümleri kapsamında farklı yönleriyle yer almaktadır. 

Tablo 5.100’de görüldüğü gibi, Masterformat sisteminde 'Bölüm 03 – Beton’ başlığı 

altında, 'çatı' elemanını teşkil edebilecek olan bazı beton öğeler yer almaktadır.  

Tablo 5.100 MasterFormat 2004 Bölüm 3 Đçerisinde ‘Çatı’ [15] 

BÖLÜM 03 - BETON 
03 50 00  DÖKME TABLĐYELER VE ÖRTÜ ALTI TABAKASI 

03 51 00 Dökme Çatı Tabliyeleri 
03 52 00  Hafif Beton Çatı Yalıtımı 
03 53 00  Tesviye Betonu 

 03 54 00 Dökme Örtü Altı Tabakası 

‘Bölüm 5 – Metaller’ başlığı altında da çatıya yönelik başlıkların yer aldığı Tablo 

5.101’de görülmektedir.  

Tablo 5.101 MasterFormat 2004 Bölüm 5 - Metaller Đçerisinde ‘Çatı’ [15] 

BÖLÜM 05 - METALLER 
05 30 00   METAL ĐSKELET DÖŞEMESĐ 

05 31 00 Çelik Đskelet Döşemesi 
 05 31 23 Çelik Çatı Đskelet Döşemesi 
05 33 00  Aluminyum Đskelet Döşemesi 

  05 33 23 Aluminyum Çatı Đskelet Döşemesi 

‘Bölüm 6 – Ahşap, Plastikler ve Kompozitler’ bölümünde de çatı elemanına ilişkin 

başlığın ‘kaba marangozluk işleri’ bünyesinde yer aldığı Tablo 5.102’de 

görülmektedir. 

Tablo 5.102 MasterFormat 2004 Bölüm 6 – Ahşap, Plastikler ve Kompozitler 
Başlığı Altında ‘Çatı’ [15] 

BÖLÜM 06 – AHŞAP, PLASTĐKLER VE KOMPOZĐTLER 
06 10 00   KABA MARANGOZLUK ĐŞLERĐ 

06 15 00 Ahşap Đskelet Döşemesi 
  06 15 00 Ahşap Çatı Đskelet Döşemesi 

Yedinci bölüm olan ısı ve nem korunumu başlığı altında çatılar için bakım, program 

ve örtü malzemelerine ilişkin başlıklar yer almaktadır. 



 131 

Tablo 5.103 MasterFormat 2004 Bölüm 3 Đçerisinde ‘Çatı’ [15] 

BÖLÜM 07 – ISI VE NEM KORUNUMU 
07 01 00 Isı ve Nem Yalıtımının Đşletmesi ve Bakımı 

07 01 30 Dik Eğimli Çatı Kaplamalarının  Bakımı 
07 01 40 Çatı ve Kaplama Panellerinin Bakımı 
07 01 50 Membran Çatıların Bakımı 

  07 01 70 Özel Çatı ve AksesuarlarıĐşletme ve Bakımı 
07 06 00 Isı ve Nem Yalıtımı Đçin Program 

07 06 30 Dik Eğimli Çatı Kaplamaları Đçin Program 
07 06 40 Çatı ve Kaplama Panelleri Đçin Program 
07 06 50 Membran Çatılar Đçin Program 

  07 06 70 Özel Çatı ve Aksesuarları Đçin Program 
07 30 00 DĐK EĞĐMLĐ ÇATI KAPLAMALARI 

07 30 91 Çadır Çatı Örtüsü 
07 31 00 Çatı Pulları (Shingle) ve Çatı Kiremitleri (Shake) 

07 31 13 Asfalt Çatı Pulları 
07 31 16 Metal Çatı Pulları 

07 31 19 Mineral Elyaf Çimentolu Çatı Pulları 
07 31 23 Porselen Sırlı Çatı Pulları 
07 31 26 Arduvaz Çatı Pulları 
07 31 29 Ahşap Çatı Pulları ve Kiremitleri 
07 31 33 Kompozit Kauçuk Çatı Kiremitleri 

  07 31 53  Plastik Çatı Kiremitleri 
07 32 00 Kiremitler 

07 32 13 Pişmiş Toprak Kiremitler 
07 32 16 Beton Kiremitler 

07 32 19 Metal Kiremitler 
07 32 23 Mineral Elyaf Çimentolu Kiremitler 
07 32 26 Plastik Kiremitler 

  07 32 29 Kauçuk Kiremitler/Paneller 
07 33 00 Doğal Çatı Kaplamaları 

07 33 13 Çim Çatı Kaplamaları 
  07 33 16 Saz Çatı Kaplamaları 
07 40 00 ÇATI VE CEPHE KAPLAMA PANELLERĐ 

07 41 00 Çatı Panelleri 
07 31 13 Metal Çatı Panelleri 
07 31 23 Ahşap Çatı Panelleri 

07 31 33 Platik Çatı Panelleri 
07 31 43 Kompozit Çatı Panelleri 
07 31 64 Fabrikasyon Çatı Panelleri Uygulamaları 

  07 33 63 Bitkilendirilmiş Çatı Kaplamaları 
07 50 00 MEMBRAN ÇATI ÖRTÜSÜ 

07 51 00 Yerinde Uygulanan Bitümlü Çatı Örtüleri 
07 52 00 Modifiye Bitüm Membran Çatı Örtüleri 
07 53 00  Elastomer Membran Çatı Örtüleri 
07 54 00 Termoplastik Membran Çatı Örtüleri 
07 55 00 Korumalı Membran Çatı Örtüleri 
07 56 00 Sıvı Uygulanan Çatı Örtüleri 
07 57 00  Kaplanmış Köpük Çatı Örtüleri 

 07 58 00 Rulo Çatı Örtüleri 
07 60 00 ÇATI ETEĞĐ VE METAL LEVHALAR 
 07 61 00 Metal Levhalı Çatılar 
07 70 00 ÇATI VE DUVAR ÖZEL ELEMANLARI VE AKSESUARLARI 

07 71 00 Çatı Özel Elemanları 
 07 72 00 Çatı Aksesuarları 
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Tablo 5.103’de görüldüğü gibi malzeme bazında çatı kaplamalarına geniş yer 

verilmiş, çatı pulları ve kiremitleri için detaylı sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca 

tabloda yer almamakla birlikte, membran çatı örtüleri için de içerdiği maddelere göre 

detaylı sınıflandırma yapılmıştır. ‘Çatı Özel Elemanları ‘ kapsamında, harpuşta, çakıl 

durdurucular vs. gibi elemanlar bulunurken, ‘aksesuarlar’ kapsamında ise çatı 

kapakları, havalandırma delikleri vs. gibi aksesuarlar ele alınmaktadır.  

5.5.1.2. Uniformat’ta ‘Çatı’ Elemanı 

Eleman bazlı bir sistem olan Uniformat’ta, ‘Kabuk’ bölümü bünyesinde ‘Subasman 

Üstü Yapı’ başlığı altında konstrüksiyon detaylarının yer aldığı ‘çatı konstrüksiyonu’ 

başlığı yer alırken, aynı bölüm altında ayrıca bir ‘çatı’ başlığı daha bulunmaktadır. 

Tablo 5.104 Uniformat ‘B – Kabuk’ başlığı içinde ‘Çatı’ [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020 

B1020  
 
 
 
 
 
 
 

Döşemeler 
Çatı Konstrüksiyonu  

Çatı Đskeleti 
 Çatı Tabliyesi, Plağı ve Örtü Altı Kaplaması 
 Markizler 
 Çatı Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve Yalıtım 
 Çatının Yanmaz Hale Getirilmesi 
 Çatıda Yangın Kesiciler 
 Diğer Çatı Konstrüksiyonu 

DIŞ KABUK B20  
B2010 
B2020  
B2030 

Dış Duvarlar 
Dış Pencereler 
Dış Kapılar 

B30 ÇATI 
 B3010 Çatı Kaplamaları 

Tabliye Buhar Tutucuları ve Yalıtım 
Padavralar ve Çatı Kiremitleri 
Hazır Çatılar  
Membran Çatılar 
Trafik Kaplamaları 
Yatayda Su Yalıtımı 
Metal Kaplamalı Çatılar 
Çatı Eteği ve Metal Levhalar 
Çatı Özel Ürünleri ve Aksesuarları 
Hazır Özel Dış Ürünler 
Çatı Işıklıkları 
Diğer Çatı Açıklıkları 
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Çatı elemanının Uniformat içinde yer alışı Tablo 5.104’de görülmektedir. ‘Çatı’ 

başlığı altında yalıtım tanımlarının olduğu, kaplama çeşitlerine göre bazı başlıkların 

yanı sıra çatı için özel eleman ve aksesuar başlıklarının da yer aldığı görülmektedir.  

5.5.1.3. CI/SfB’de ‘Çatı’ Elemanı 

CI/SfB ‘Tablo 1’ içinde ‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ başlığı altında 

‘çatılar’ başlığı yer almakta, ayrıca ‘bitirmeler’ başlığı altında da çatı bitirmeleri için 

altbaşlık bulunmaktadır. 

Tablo 5.105 CI/SfB – Tablo 1 içerisinde ‘Çatı’ [11] 

TABLO 1 

(1-) subasman altı yapı 

(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 

 (21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

(3-) 
(4-) 

subasman üstü yapı, ikincil elemanlar 
bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

(5-) servisler, borulu 

(6-) servisler, elektrik 

(7-) servis donatıları 

(8-) serbest mobilya ekipmanı 

(9-) dış elemanlar ve diğer elemanlar 

5.5.1.4. Uniclass’da ‘Çatı’ Elemanı 

Uniclass sınıflandırma sisteminde ‘Tablo G’ içerisinde ‘Bütüncül Elemanlar’ başlığı 

altında  ‘Çatılar’ altbaşlığı yer almakta, çatının katmanlarından olan çekirdek ve 

kaplamalar alt başlıklarda görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.106)  
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Tablo 5.106 Uniclass Tablo G – Yapı Elemanları içinde ‘Çatı’ [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
 
 
 
 
 
 
 
G25 

 
 
 
 
 
 
 
Duvarlar 

G311 Çekirdek 
G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G321 Çatı Işıklıkları 
G332 Çatı Alt Yüzey 
Bitirmeleri/Tavan Kaplamaları 

1. Doğrudan 
2. Asma 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

G331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çekirdek 
G21 Temeller 
G221 Zemin Kotundaki 
Döşemelerin Çekirdeği 
G222 Üst Kottaki Döşemelerin 
Çekirdeği 
G23 Merdivenlerin Çekirdeği 
G24 Çatıların Çekirdeği 
G25 Duvarların Çekirdeği 
G26 Đskeletin Çekirdeği  

G31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G312 
 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G24 Çatıların Kaplamaları 
G25 Dış Duvarların Kaplamaları 

Açıklıklar 
Đç Bitirmeler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G32 
G33 
 G331 

G332 
Döşeme Bitirmeleri 
Tavan/Alt Yüzey Bitirmeleri 

1. Doğrudan 
G222  Üst Kottaki Döşemeler Đçin 
G23 Merdivenler Đçin 
G24 Çatılar Đçin 
2. Asma 
G222  Üst Kottaki Döşemeler Đçin 
G23 Merdivenler Đçin 
G24 Çatılar Đçin 
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Duvar ve döşeme elemanlarında olduğu gibi, çatı elemanı için de ana başlık olan 

‘çatılar’ başlığı altında katmanlardan çekirdek ve kaplamalar yer alırken, ‘G3 – Yapı 

Elemanlarının Parçaları’ başlığı altında yer alan katmanlar referans gösterilmektedir.  

5.5.2. Sistemler Đçinde ‘Çatı’ Elemanının Genel Olarak Karşılaştırılması 

Temel yapı elemanlarından biri olan çatının, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve 

Uniclass sistemleri içerisinde eleman katmanlarına göre yer alışı Tablo 5.107’de 

görülmektedir. Sistemlerin çatı elemanı katmanlarını ele alışları, seçilen üç çatı 

örneği üzerinden ilerleyen başlıklar altında irdelenecektir. 

 Tablo 5.107 Sistemler Đçerisinde Çatı Elemanının Katmanlarının Yer Alışı 

D
u

va
r 

Çekirdek Yalıtımlar Kaplamalar 

 
M

as
te

rf
or

m
at

 

 
Eleman olarak ‘çatı’ için tekil ana 
başlıkla oluşturulmuş tanımlamalar 
ye r almamakta, çekirdeği oluşturan 
konstrüksiyona eleman bazında değil 
malzeme bazında farklı bölüm 
başlıkları altında rastlanmaktadır.   

Yalıtım duvar ve döşeme 
elemanlarında olduğu 
gibi döşemeden 
bağımsız olarak ‘Bölüm 
7 – Isı ve Nem 
Korunumu’ başlığında 
malzeme çeşitleri 
belirtilerek yer 
almaktadır.   

Çatı kaplamaları ‘Bölüm 7 – 
Isı ve Nem 
Korunumu’başlığı altında 
ele alınmıştır. Çatı 
kaplamaları dış etkenlere ve 
iklimsel olaylara karşı çatıyı 
koruduğu için bu bölümde 
yer aldığı tahmin 
edilmektedir. 

U
n

if
or

m
at

 

‘Subasman Üstü Yapı’ başlığı 
altında konstrüksiyon detaylarının 
yer aldığı ‘çatı konstrüksiyonu’ 
başlığı yer almaktadır. Aynı bölüm 
altında kaplama çeşitlerine göre bazı 
başlıkların yanı sıra çatı için özel 
eleman ve aksesuar başlıklarının da 
yer aldığı ayrıca ‘çatı’ başlığı daha 
bulunmaktadır.  

‘Çatı Konstrüksiyonu’ 
başlığı altında‘Çatı 
Buhar Tutucuları, Hava 
Bariyerleri ve Yalıtım’ 
alt başlığı yer 
almaktadır.  Yalıtım 
malzemesi 
belirtilmemiştir. 

Çatı kaplamaları ‘Kabuk’ 
ana başlığı altındaki 
bünyesinde ‘B30 – Çatı’ alt 
başlığı altında 
sınıflandırılmıştır. 

C
I/

S
fB

 Eleman bazlı bir sistem olduğu için 
‘subasman üstü yapı, temel 
elemanlar’ başlığı altında çatılar  
için tekil başlık oluşturulmuş ancak 
bu başlık bünyesinde çekirdek için 
alt başlığa yer verilmemiştir.  

Yapı elemanlarının yer 
aldığı CI/SfB tablosunda 
eleman bünyesinde 
olmadığı gibi, 
yalıtımlara dair ayrıca 
başlığa da 
rastlanmamıştır. 

 ‘(27) çatılar’ başlığı altında 
bitirme bilgisi yer 
almamaktadır. 
‘(4-) Bitirmeler’ başlığı 
altında da çatı bitirmeleri 
için genel bir başlık 
oluşturulmuş, malzeme 
bilgisine yer verilmemiştir. 

U
n

ic
la

ss
 

 ‘G2 – Bütüncül  Elemanlar’ bölümü 
içinde çatılar  için tekil başlık yer 
almakta olup, ‘G3Yapı Elemanı 
Parçaları’ başlığı referans 
gösterilerek çekirdek tanımı 
yapılmıştır. 

Yalıtım katmanı duvar 
elemanından bağımsız 
olarak ‘Đnşaat Ürünleri’ 
başlığı altında 
tanımlanmış, malzeme 
çeşidine göre 
sınıflandırma 
yapılmıştır.  

 ‘G3Yapı Elemanı Parçaları’ 
başlığı referans gösterilerek 
‘Çatılar’ başlığı altında çatı 
dış kaplamaları ve çatı alt 
yüzey/tavan kaplamaları  
için tanımlama yapılmıştır. 
Uygulama yöntemine göre 
tavan çeşitlerine yer 
verilmiştir. 
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5.6. Sınıflandırma Sistemleri Đçerisinde ‘Çatı’ Elemanının Örneklerle 

Đrdelenmesi 

Bu başlık altında, çatı elemanı için seçilmiş olan kırma çatı, teras çatı ve eğimli metal 

çatı örnekleri üzerinden, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass sistemlerinde 

çatı elemanı katmanlarının yer alışları detaylı olarak incelenecektir. Seçilen 

örneklerle, her örnekte olmasa da, toplamda tüm katmanlara değinilmeye 

çalışılacaktır. 

5.6.1.  ‘Kırma Çatı’ 

Kırma çatı, ‘yapının her yüzüne doğru inen yüzeyleri bulunan ve yapıyı çepeçevre 

dolaşan olukları yatay ve aynı düzeyde olan çatı’ şeklidir. [29] 

Çok eğimli çatı olarak da anılabilen kırma çatılarda, yalın bir dikdörtgen alan 

üzerinde genelde dört, karmaşık alanlar üzerinde daha fazla sayıda eğik yüzey 

bulunmaktadır.[23]  

5.6.1.1.  ‘Kırma Çatı’ Örneğinin Katmanlarını Ele Alışları Yönünden 

Sistemlerin Đncelenmesi 

Şekil 5.7’deki seçilen kırma çatı örneğinin katmanları, bu başlık altında sınıflandırma 

sistemleri içinde tek tek ele alınacaktır. Örneğin seçiminde çatı elemanının kaplama, 

çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanını da kapsaması etkili olmuştur. 

Örnekte yer alan kırma çatı için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Ahşap Mertek, Aşıklar ve Kaplama 

Tahtası 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı, Su Yalıtım Membranı ve Buhar Kesici Membran 

• Çatı Üst Örtüsü: Kiremit (Pişmiş Toprak) 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Ahşap Kaplama 
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Şekil 5.7 Kırma Çatı Örneği [33] 

5.6.1.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.7’de verilen kırma çatı örneği katmanlarının yer alışları 

şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Ahşap Mertek, Aşıklar ve Kaplama 

Tahtası 

Tablo 5.108 MasterFormat ‘Bölüm 6’ içinde ‘kırma çatı örneği’ için çekirdek 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 6 – AHŞAP,  PLASTĐKLER VE KOMPOZĐTLER 

06 00 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler 

 06 01 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler Bakımı 

  06 01 10 – Kaba Marangozluk Đşlerinin Bakımı 
 06 06 00 – Ahşap,  Plastikler ve Kompozitler Đçin Program 

  06 06 10 – Kaba Marangozluk Đşleri Đçin Program 

   06 06 10.16 – Ahşap Kiriş Programı 
06 10 00 – Kaba Marangozluk Đşleri 

06 11 00 – Ahşap Đşkelet 
06 15 00 – Ahşap Đskelet Döşemesi 

06 15 16– Ahşap  Çatı Đskelet Döşemesi 
06 16 23 – Kör Döşeme (Çatı Kaplama Tahtası) 

Tablo 5.108’de görüldüğü gibi çatıya dair  MasterFormat içinde, ‘ahşap çatı iskelet 

döşemesi’ başlığı yer almaktadır.  
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Ayrıca mertek ve aşıklardan oluşan ahşap çatı iskeleti ‘Ahşap, Plastikler ve 

Kompozitler’ başlığı altındaki kaba marangozluk işleri bünyesinde de incelenebilir. 

• Yalıtım katmanı (Altlık): Isı yalıtımı, Su yalıtımı ve buhar kesici membran 

Tablo 5.109 MasterFormat içinde ‘kırma çatı örneği’ yalıtım tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 

  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 

  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 10 00 – Nem ve Su Yalıtımı 

  07 12 00 – Bitümlü Su Yalıtımı    

07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 16 – Şilte Yalıtım    
 07 25 00 – Hava Bariyerleri 

  07 26 00 – Buhar Kesiciler 

   07 25 13 – Zemin Üstünde Kullanılan Buhar Kesiciler 
   07 25 16 – Zemin Altında Kullanılan Buhar Kesiciler 

‘Bölüm 7 – Isı ve Nem Koruması’ başlığı altında ısı, nem ve su yalıtımları için 

işleme-bakım başlıkları yanı sıra program başlıkları yer alırken, yalıtım 

malzemelerinin çeşitlerine göre sınıflandırmanın da yapılmış olduğu Tablo 5.109’da 

görülmektedir.   

• Çatı Üst Örtüsü: Kiremit (Pişmiş Toprak) 

Tablo 5.110 MasterFormat içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 
  07 01 30 – Dik Eğimli Çatı Kaplamalarının Bakımı 

 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 30 – Dik Eğimli Çatı Kaplamaları Đçin Program 
07 30 00 – Dik Eğimli Çatı Kaplamaları 

 07 32 00 – Kiremitler 

  07 32 13 – Pişmiş Toprak Kiremitler 
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Çatı üst kaplamasının dış etkenlerden ve iklimsel olaylardan çatıyı koruması 

nedeniyle yedinci bölüm içerisinde yer almış olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 

5.110’da bakım ve program başlıklarının yanı sıra, ‘kiremitler’ başlığı altında ‘pişmiş 

toprak kiremitler’ tanımının yapılmış olduğu görülmektedir.  

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Ahşap Kaplama 

Tablo 5.111 MasterFormat içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 50 – Tavanların Bakımı 
 09 06 50 – Tavanlar Đçin Program 
09 50 00 – Tavanlar  

 09 54 00 – Özel Tavanlar  

  09 54 26 – Lineer Ahşap Tavanlar 
 

Daha önce döşemelerde ele alınmış olduğu gibi, tavan kaplaması olan çatı alt yüzey 

kaplaması başlıkları bitirmeler içerisinde yer almaktadır. Tavanlar için bakım ve 

program başlıklarının yanı sıra tavan malzemesi belirtilerek ‘Lineer ahşap tavanlar’ 

tanımının yapılmış olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.111) 

5.6.1.1.2. Uniformat 

Ele alınan kırma çatı örneğinin katmanlarının Uniformat içerisinde ele alınışı 

aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Ahşap Mertek, Aşıklar ve Kaplama 

Tahtası 

Tablo 5.112 Uniformat içinde ‘kırma çatı örneği’ çekirdek tabakası başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
 

Çatı Konstrüksiyonu  
Çatı Đskeleti 

 Çatı Tabliyesi, Plağı ve Örtü Altı Kaplaması 
 

Çatının çekirdek tabakasını teşkil eden ahşap aşık ve mertekler ‘çatı iskeleti’ olarak, 

çatı kaplama tahtası ise ‘örtü altı kaplaması’ olarak ele alınabilir. Malzeme detayı 

verilmemiştir. 
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• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı, Su Yalıtım Membranı ve Buhar Kesici Membran 

Tablo 5.113 Uniformat içinde ‘kırma çatı örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
Çatı Konstrüksiyonu  
 Çatı Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve Yalıtım 

Tablo 5.113’de görüldüğü gibi, yalıtım tabakasını genel bir başlık altında tanımlayan 

Uniformat’ta, malzeme bilgisi yer almadığı için her türlü yalıtım çeşidi bu başlık 

altında incelenebilir. 

• Çatı Üst Örtüsü: Kiremit (Pişmiş Toprak) 

Tablo 5.114 Uniformat içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

B - KABUK 

B30 ÇATI 
 B3010 Çatı Kaplamaları 

Padavralar ve Çatı Kiremitleri 

Çatı dış kaplamasını teşkil eden kiremit, çatı kaplamaları bünyesinde ele alınırken, 

kiremidi oluşturan malzeme bilgisi yer almamaktadır. (Bkz. Tablo 5.114) 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Ahşap Kaplama 

Tablo 5.115 Uniformat içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

C – ĐÇ MEKANLAR 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3030 Tavan Bitirmeleri 
Diğer Tavan Bitirmeleri 

Tavan bitirmelerinin yer aldığı başlık altında ahşap tavan kaplamasına dair 

tanımlama yapılmadığı için ‘diğer tavan bitirmeleri’ bünyesinde ele alınmak zorunda 

kalınmıştır. 

5.6.1.1.3. CI/SfB 

CI/SfB sistemi içinde, Şekil 5.7’de verilen kırma çatı örneğinin katmanlarının yer 

alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Ahşap Mertek, Aşıklar ve Kaplama 

Tahtası 
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Tablo 5.116 CI/SfB içinde ‘kırma çatı örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları [11] 

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

Tez kapsamında ele alınan diğer yapı elemanlarında olduğu gibi, çatılar içinde 

CI/SfB içerisinde tekil bir başlık yer almaktadır. Ancak eleman katmanlarına yönelik 

alt başlıklar yer almadığı için çekirdek katmanı, genel olan ‘çatılar’ başlığı altında 

incelenebilir. (Bkz. Tablo 5.116) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı, Su Yalıtım Membranı ve Buhar Kesici Membran 

CI/SfB yapı elemanları listesinde ne elemanların bünyesinde ne de tekil olarak 

yalıtımları tanımlayan başlık yer almamaktadır. 

• Çatı Üst Örtüsü: Kiremit (Pişmiş Toprak) 

Tablo 5.117 CI/SfB içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
 (4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

CI/SfB içinde ‘bitirmeler’ içinde genel bir çatı bitirmeleri başlığı yer almakta olup, 

bitirme malzemesine göre özelleştirme söz konusu değildir.   

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Ahşap Kaplama 

Tablo 5.118 CI/SfB içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
 (4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 
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Çatının alt kaplama tabakası olarak ele aldığımız tavan kaplaması yine ‘bitirmeler’ 

başlığı altında ‘tavan bitirmeleri’ şeklinde genel olarak yer almaktadır.  

5.6.1.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde Şekil 5.7’de verilen kırma çatı örneğinin katmanlarının yer alışları 

şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Ahşap Mertek, Aşıklar ve Kaplama 

Tahtası 

Tablo 5.119 Uniclass içinde ‘kırma çatı örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Çatılar   
 

G24 
 G311 Çekirdek 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 

G331 
 

Çekirdek 
G24 Çatıların Çekirdeği  

Çatı elemanı Uniclass içerisinde ele alındığında ‘bütüncül elemanlar’ başlığı ile ‘yapı 

elemanlarının parçaları’ başlıklarının birbirlerini referans gösterdikleri 

görülmektedir. ‘Çatılar’ başlığı altında çekirdek için tanımlama yapılmış olsa da 

çekirdek malzemesi yönünden özelleştirilmeyip genel olarak yer almaktadır. 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı, Su Yalıtım Membranı ve Buhar Kesici Membran 

Tablo 5.120 Uniclass içinde ‘kırma çatı örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 
Nem Yalıtımı L6812 
L68124 Buhar Kesiciler 
Su Yalıımı L6813 
L68132 Membranlar 
Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 
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Yapı elemanından bağımsız olarak, ‘Đnşaat ürünleri’ başlığı altında yalıtım tabakasını 

oluşturan ısı, su ve buhar yalıtımına değinildiği görülmektedir. Isı ve su yalıtımları 

malzeme çeşitlerine göre sınıflandırılmış olarak yer almaktadır.  

• Çatı Üst Örtüsü: Kiremit (Pişmiş Toprak) 

Tablo 5.121 Uniclass içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
  G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 

G312 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G24 Çatıların Kaplamaları 

 

Çatılar başlığı altındaki ‘Kaplamalar/Dış Bitirmeler’ alt başlığının da ‘Yapı 

Elemanlarının Parçaları’ndan çatı kaplamalarını referans göstererek yer aldığı 

görülmektedir.  

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Ahşap Kaplama 

Tablo 5.122 Uniclass içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
 
 
 

 
 
 
 

G332 Çatı Alt Yüzey 
Bitirmeleri/Tavan Kaplamaları 

3. Doğrudan 
4. Asma 
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Tablo 5.122’nin Devamı Uniclass içinde ‘kırma çatı örneği’ için çatı alt yüzey 
kaplama tabakası başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đç Bitirmeler   G33 
 G332 Tavan/Alt Yüzey Bitirmeleri 

3. Doğrudan 
G24 Çatılar Đçin 
4. Asma 
G24 Çatılar Đçin 

Örnekte tavan kaplaması olarak görülen ahşap kaplama, çatılar başlığı bünyesinde 

yer alan ‘Tavan/Alt Yüzey Bitirmeleri’ alt başlığı altında ‘doğrudan’ tavan 

bitirmeleri sınıflandırmasına girebilir. Sistemde uygulama yöntemlerine göre tavan 

bitirmeleri sınıflandırılmış olup, malzeme bilgisi yer almamaktadır. 

5.6.1.2. Sistemlerin ‘Kırma Çatı’ Örneği Üzerinden Karşılaştırılması 

Malzeme bazlı bir sistem olan MasterFormat’ta ‘çatı’ya dair tekil başlık olmayıp, 

çatı örneğinin çekirdeğini oluşturan ahşap mertek ve aşıklar ‘Ahşap, Plastikler, 

Kompozitler’ bölümü altında ‘ahşap çatı iskelet döşemesi’ olarak tanımlanabilir. 

Uniformat’ta  ise çatı çekirdeği ‘subasman üstü yapı’ ana başlığı altında yer alan ‘çatı 

konstrüksiyonu’ bünyesinde incelenebilir. CI/SfB içinde çatılar için tekil başlık yer 

alsa da çatı için çekirdek tanımına rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ 

referans gösterilerek, malzeme bilgisi verilmeden çatılar için genel bir ‘çekirdek’ 

tanımı yapılmaktadır. 

Yalıtım katmanına bakacak olursak, ısı, su ve buhar yalıtımlarının hepsi, 

MasterFormat’ta elemandan bağımsız olarak yedinci bölüm altında ayrı ayrı ele 

alınırken, Uniformat’ta çatı elemanı bünyesinde hepsi için tek bir başlığın 

tanımlandığı görülmektedir. CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde 

yalıtım katmanına yönelik hiçbir tanıma rastlanmamaktadır. Uniclass’ta ise yalıtım 

katmanına dair başlıklar, elemanların yer aldığı ‘G’ tablosundan bağımsız olarak ‘L – 

Đnşaat Ürünleri’ tablosunda sınıflandırılmıştır. 

MasterFormat içinde, çatı üst kaplaması için ‘ısı ve nem korunumu’ bölümünde ‘dik 

eğimli çatı kaplamaları’ tanımı yapılmış olup, malzeme çeşidine yönelik 

sınıflandırmaya gidilmiştir. Alt yüzey kaplaması ‘bitirmeler’ bünyesinde 

malzemesine göre tanımlanmıştır. Uniformat’ta üst kaplama için ‘Kabuk’ bölümünde  
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yer alan tekil ‘çatı’ başlığı altında çatı kaplamaları çeşitlerine yer verilmiş olup, alt 

yüzey kaplaması için ‘iç bitirmeler’ başlığı altında tavan kaplamaları başlıklarına 

rastlanmaktadır.  

CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı altında genel olarak ‘çatı bitirmeleri’ ve ‘tavan 

bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da eleman başlığı altında üst ve alt kaplamaları için 

başlıkların yer aldığı ve alt kaplamaların uygulama yöntemlerine göre kendi içlerinde 

de sınıflandırıldığı görülmektedir. 

5.6.2. ‘Teras Çatı’ 

Eğim derecesine göre çatı sınıflandırmasında ‘düz çatı’ olarak yer alan teras çatı, 

üzerinde gezilebilecek ya da gezilmeyecek çatı şeklinde düzenlenebilir.  

Teras çatılarda yalıtım katmanlarıyla taşıyıcı sistem bir bütün oluşturmakta olup, 

yalıtım katmanlarının arasında havalandırma söz konusu değildir. 

5.6.2.1.  ‘Teras Çatı’ Örneğinin Katmanlarını Ele Alışları Yönünden 

Sistemlerin Đncelenmesi 

Şekil 5.8’deki seçilen teras çatı örneğinin katmanları, bu başlık altında sınıflandırma 

sistemleri içinde tek tek ele alınacaktır. Seçilen örnekte, çekirdek, yalıtım ve kaplama 

tabakalarının hepsi yer almaktadır. 

Teras çatı örneği için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme Plak Döşeme 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü)  

• Çatı Üst Örtüsü: Karo kaplama (Üzerinde gezilen çatı olduğu için) 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Sıva 

Tezin ileriki başlıklarında belirtilen bu katmanların,  her sistem içerisinde yer alışı 

ayrı ayrı ele alınarak, tablolarla desteklenerek açıklanacaktır. 
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Şekil 5.8 Teras Çatı Örneği [33] 

5.6.2.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.8’de verilen teras çatı örneği katmanlarının yer alışları 

şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme Plak Döşeme 

Çatının çekirdeğini oluşturan döşeme betonarme plak döşeme olduğu için ‘Bölüm 3’ 

içerisindeki ilişkili başlıklar Tablo 5.124’de gösterilmiştir.  

Tablo 5.124 Masterformat ‘Bölüm 3’içinde ‘teras çatı örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 3 - BETON 

03 00 00 – Beton 

 03 01 00 – Beton Bakımı 

  03 01 30 – Yerinde Dökme Beton Bakımı 
   03 01 30.51 – Yerinde Dökme Betonun Temizlenmesi 

   03 01 30.61 – Yerinde Dökme Beton Kaplaması Yenilenmesi 

   03 01 30.71 – Yerinde Dökme Beton Rehabilitasyonu 

   03 01 30.72 – Yerinde Dökme Beton Güçlendirmesi 

 03 06 00 – Beton Đçin Programlar 

  03 06 60 – Yerinde Dökme Beton Đçin Programlar 
   03 06 60.19 – Beton Döşeme Plağı Đçin Program  
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Tablo 5.124’ün Devamı Masterformat ‘Bölüm 3’içinde ‘teras çatı örneği’ için 
çekirdek tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 3 – BETON (Devam) 

03 00 00 – Beton 

 03 01 00 – Beton Bakımı 

03 20 00 – Beton Donatısı 

03 30 00 – Yerinde Dökme Beton 

 03 31 00 – Strüktürel Beton 
  03 31 13 – Ağır Strüktürel Beton 
 

Örneğin çekirdeğini oluşturan betonarme plak döşemenin betonu ve donatısı 

MasterFormat içinde, ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ayrıca, betona dair bakım ve 

programlara ilişkin bu sistem içinde başlıkların bulunduğu görülmektedir. 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü)  

Tablo 5.125 Masterformat içinde ‘teras çatı örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları 
[15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI  

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 

  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 
  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 
  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
 

07 10 00 – Nem ve Su Yalıtımı 

  07 12 00 – Bitümlü Su Yalıtımı   
 

07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 13 – Levha Yalıtım 

   07 21 13.13 – Köpük Levha Yalıtım 

Isı yalıtımı ve su yalıtımı için,  ‘Isı ve Nem Koruması’ adındaki yedinci bölüm 

altında kullanıldığı yapı elemanından bağımsız olarak, malzeme bilgisi verilerek 

yalıtım sınıflandırması yapılmıştır. ‘Bitümlü Su Yalıtımı’ ve ‘Köpük Levha Isı 

Yalıtımı’ tanımlanmıştır. 

• Çatı Üst Örtüsü: Karo kaplama (Üzerinde gezilen çatı olduğu için) 
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Tablo 5.126 MasterFormat içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 30 – Karo Kaplamaların Bakımı 

   09 01 20.91 – Karo Restorasyonu 
 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programı 

  09 06 30 – Karo Kaplamalar Đçin Program 
09 30 00 – Karo Kaplama 

 09 30 13 – Seramik Karo Kaplama 

Seçilen teras çatı örneği, üzerinde gezilen bir çatı olduğu için çatı üst kaplaması olan 

karo kaplama, sistem içerisinde bitirmeler içerisinde ele alınmaktadır.  

Ayrıca, karo kaplamalar için bakım ve program başlıkları da yer almaktadır. 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Sıva 

Tablo 5.127 MasterFormat içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 9 – BĐTĐRMELER 

09 00 00 – Bitirmeler 

 09 01 00 -  Bitirmelerin Bakımı 

  09 01 20 – Sıva ve Alçıların Bakımı 

   09 01 20.91 – Sıva Restorasyonu 
 09 01 50 – Tavanların Bakımı 

 09 06 00 – Bitirmeler Đçin Programlar 

  09 06 20 – Sıva ve Alçı Levhalar Đçin Program 
  09 06 50 – Tavanlar Đçin Program 

09 20 00 -  Sıva ve Alçı Levha 

 09 21 00 – Sıva ve Alçı Levha Uygulamaları 

   09 21 13 – Sıva Uygulamaları 
 09 24 00 – Portland Çimento Sıvası 
 

Bitirmeler bölümünün devamından anlaşıldığı üzere tavanlar için olan bakım ve 

program başlıkları, asma tavan uygulamaları için tanımlanmıştır.  

Sıvalar için bakım ve program başlıklarının yanı sıra, ‘Sıva ve Alçı Levha’ başlığı 

altında farklı sıva çeşitlerine yer verilmiştir. 
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5.6.2.1.2. Uniformat 

Ele alınan teras çatı örneğinin katmanlarının Uniformat içerisinde ele alınışı 

aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme Plak Döşeme 

Tablo 5.128 Uniformat içinde ‘teras çatı örneği’ çekirdek tabakası başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
Çatı Konstrüksiyonu  
 Çatı Tabliyesi, Plağı ve Örtü Altı Kaplaması 

Çatının çekirdek tabakasını teşkil eden betonarme plak, ‘çatı konstrüksiyonu’ başlığı 

altında genel bir başlıkla tanımlanmıştır. Ayrıca örnekte yer alan ayırıcı keçe, örtü 

altı kaplaması olarak bu başlık altında yer alabilir. (Bkz. Tablo 5.128) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü)  

Tablo 5.129 Uniformat içinde ‘teras çatı örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
Çatı Konstrüksiyonu  
 Çatı Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve Yalıtım 

Tablo 5.129’da görüldüğü gibi, yalıtım tabakasını genel bir başlık altında tanımlayan 

Uniformat’ta malzeme bilgisi yer almadığı için hem ısı hem de su yalıtımı bu başlık 

altında incelenebilir. 

• Çatı Üst Örtüsü: Karo kaplama (Üzerinde gezilen çatı olduğu için) 

Tablo 5.130 Uniformat içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

B - KABUK 
B30 ÇATI 

 B3010 Çatı Kaplamaları 
Trafik Kaplamaları 

Tablo 5.130’da görülen, çatı kaplamalarını içeren başlık altında yer alan ‘trafik 

kaplamaları’ tanımının üzerinde gezilen çatı için olduğu tahmin edilmekte, yaya 

trafiğine yönelik uygulanan karo kaplamanın bu başlık altında yer alabileceği 

düşünülmektedir.  

Diğer yandan döşeme kaplaması olarak ‘karo kaplamalar’, iç bitirme işleri 

bünyesinde döşeme bitirme malzemesi olarak yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.131) 
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Tablo 5.131 Uniformat ‘C – Đç Mekanlar’ tablosu içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı 
dış kaplama tabakası başlıkları [18] 

UNIFORMAT C – ĐÇ MEKANLAR 
C10 ĐÇ KONSTRÜKSĐYON 

C20 MERDĐVENLER 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3020 
 

Döşeme Bitirmeleri 
Karo Döşeme 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Sıva 

Tablo 5.132 Uniformat içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama tabakası 
başlıkları [18] 

C – ĐÇ MEKANLAR 
C30 ĐÇ BĐTĐRME ĐŞLERĐ 

 C3030 Tavan Bitirmeleri 
Diğer Tavan Bitirmeleri 

Tavan bitirmelerinin yer aldığı başlık altında sıvaya dair tanımlama yapılmadığı için 

‘diğer tavan bitirmeleri’ bünyesinde ele alınmak zorunda kalınmıştır. 

5.6.2.1.3. CI/SfB 

Şekil 5.8’de verilen teras çatı örneğinin katmanlarının CI/SfB sistemi içinde yer 

alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme Plak Döşeme 

Tablo 5.133 CI/SfB içinde ‘teras çatı örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları [11] 

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 

Eleman bazlı bir sistem olan CI/SfB içerisinde çatıyı oluşturan çekirdek katmanına 

yönelik bir tanımlama söz konusu olmadığı için, çekirdek katmanı, genel olan 

‘çatılar’ başlığı altında incelenebilir. (Bkz. Tablo 5.133) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü)  

Yalıtım katmanı yönünden, CI/SfB yapı elemanları listesinde ne elemanların 

bünyesinde ne de tekil olarak başlık yer almamaktadır. 
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• Çatı Üst Örtüsü: Karo kaplama (Üzerinde gezilen çatı olduğu için) 

Tablo 5.134 CI/SfB içinde ‘teras çatı örneği’ çatı dış kaplama tabakası başlıkları [11] 

TABLO 1 
 (4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Tablo 5.134’de görüldüğü gibi, CI/SfB içinde çatı bitirmelerine yönelik ‘bitirmeler’ 

başlığı altında genel bir başlık yer almakta olup, bitirme malzemesine göre 

özelleştirme söz konusu değildir.   

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Sıva 

Tablo 5.135 CI/SfB içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
 (4-) strüktürün bitirmeleri 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Çatının alt kaplama tabakası olarak ele aldığımız tavan kaplaması malzeme bilgisi 

verilmeden, yine ‘bitirmeler’ başlığı altında ‘tavan bitirmeleri’ şeklinde genel olarak 

yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.135) 

5.6.2.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde Şekil 5.8’de verilen teras çatı örneğinin katmanlarının yer alışları 

şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Betonarme Plak Döşeme 

Tablo 5.136 Uniclass içinde ‘teras çatı örneği’ için çekirdek tabakası başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Çatılar   
 

G24 
 G311 Çekirdek 
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Tablo 5.136’nın Devamı Uniclass içinde ‘teras çatı örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek Malzemesi  
 
 
 

G31 
 
 
 

G331 
 

Çekirdek 
G24 Çatıların Çekirdeği  

Uniclass içerisinde ‘Çatılar’ başlığı altında çekirdek için tanımlama yapılmış olsa da 

çekirdek malzemesi yönünden özelleştirilmeyip genel olarak yer almaktadır. 

‘Bütüncül elemanlar’ başlığı ile ‘yapı elemanlarının parçaları’ başlıklarının çekirdek 

katmanı için birbirlerini referans gösterdikleri görülmektedir. (Bkz. Tablo 5.136) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Köpük Levha), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü)  

Tablo 5.137 Uniclass içinde ‘teras çatı örneği’ için yalıtım tabakası başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 
Su Yalıımı L6813 
L68132 Membranlar 
Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 

Daha önceki örnekte görüldüğü gibi, ‘Đnşaat ürünleri’ başlığı altında yalıtım 

tabakasını oluşturan ısı ve su yalıtımına değinilmiş, ısı ve su yalıtımları malzeme 

çeşitlerine göre sınıflandırılmışlardır. 

• Çatı Üst Örtüsü: Karo kaplama (Üzerinde gezilen çatı olduğu için) 

Tablo 5.138 Uniclass içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
  G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek Malzemesi  
 
 

G31 
 
 

G312 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G24 Çatıların Kaplamaları 
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Çatılar başlığı altındaki ‘Kaplamalar/Dış Bitirmeler’ alt başlığının da ‘Yapı 

Elemanlarının Parçaları’ndan çatı kaplamalarını referans göstererek yer aldığı 

görülmektedir. Döşeme kaplaması ‘doğrudan’ ve ‘yükseltilmiş’ olarak genel anlamda 

yer almaktadır.  

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Sıva 

Tablo 5.139 Uniclass içinde ‘teras çatı örneği’ için çatı alt yüzey kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
 
 
 

 
 
 
 

G332 Çatı Alt Yüzey 
Bitirmeleri/Tavan Kaplamaları 

5. Doğrudan 
6. Asma 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đç Bitirmeler   G33 
 G332 Tavan/Alt Yüzey Bitirmeleri 

5. Doğrudan 
G24 Çatılar Đçin 
6. Asma 
G24 Çatılar Đçin 

Örnekte tavan kaplaması olarak görülen ahşap kaplama, çatılar başlığı bünyesinde 

yer alan ‘Tavan/Alt Yüzey Bitirmeleri’ alt başlığı altında ‘doğrudan’ tavan 

bitirmeleri sınıflandırmasına girebilir. Sistemde uygulama yöntemlerine göre tavan 

bitirmeleri sınıflandırılmış olup, malzeme bilgisi yer almamaktadır. 

5.6.2.2. Sistemlerin ‘Teras Çatı’ Örneği Üzerinden Karşılaştırılması 

Tablo 5.140’da görüldüğü üzere, MasterFormat’ta ‘çatı’ya dair tekil başlık olmadığı 

ve çatı elemanı için çekirdek tanımı yapılmadığı için, teras çatı örneğinin çekirdeğini 

oluşturan betonarme plak üçüncü bölüm olan ‘beton’ içerisinde tanımlanabilir. 

MasterFormat malzeme bazlı bir sistem olduğu için betonarmenin donatı ve betonu 

ayrı  ayrı ele alınmıştır. Uniformat’ta  ise çatı çekirdeği ‘subasman üstü yapı’ ana 

başlığı altında yer alan ‘çatı konstrüksiyonu’ bünyesindeki ‘çatı tabliyesi, plağı ve 

örtü altı kaplaması’ içinde   incelenebilir. CI/SfB içinde çatılar için tekil başlık yer  



 155 

 



 156 

alsa da çatı için çekirdek tanımına rastlanmamaktadır. Bu yüzden çekirdek genel 

‘çatılar’ başlığı altında incelenebilir. Diğer yandan, Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans 

gösterilerek, malzeme bilgisi verilmeden çatılar için genel bir ‘çekirdek’ tanımı 

yapılmaktadır. 

Yalıtım katmanını oluşturan ısı ve su yalıtımı, MasterFormat’ta elemandan bağımsız 

olarak yedinci bölüm altında ayrı ayrı ele alınırken, Uniformat’ta çatı elemanı 

bünyesinde her ikisini de kapsayabilen tek bir başlığın tanımlandığı görülmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 

bünyesinde yalıtım katmanına yönelik hiçbir tanıma rastlanmamaktadır. Uniclass’ta 

ise elemanların yer aldığı ‘G’ tablosundan bağımsız olarak ‘L – Đnşaat Ürünleri’ 

tablosunda yalıtım katmanına dair başlıklar sınıflandırılmıştır. 

Teras çatı örneği, üzerinde gezilen bir çatı olduğu için çatı üst kaplaması olan karo 

kaplamaya, MasterFormat içerisinde bitirmeler başlığı altında rastlanmaktadır. Karo 

kaplamalar için bakım ve program başlıkları da yer almaktadır. Alt yüzey kaplaması 

olan sıvaya yine ‘bitirmeler’ bünyesinde rastlanmaktadır. Uniformat’ta üst 

kaplamaya bakıldığında, ‘Kabuk’ bölümündeki ‘çatı’ başlığı altında çatı kaplamaları 

arasında yer alan ‘trafik kaplamaları’ başlığının üzerinde gezilebilen çatılar için 

olabileceği tahmin edilerek bu şekilde ele alınmıştır. Diğer yandan alt yüzey 

kaplaması olan sıva için tanım yer almadığı için, ‘iç bitirmeler’ başlığı altında tavan 

kaplamaları başlıklarından ‘diğer tavan kaplamaları’ altbaşlığı uygun görülmüştür. 

CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı altında genel olarak ‘çatı bitirmeleri’ ve ‘tavan 

bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da eleman başlığı altında üst ve alt kaplamaları için 

başlıklar yer almakta, alt kaplamaların uygulama yöntemlerine göre kendi içlerinde 

de sınıflandırıldığı ve sıvanın ‘doğrudan’ tavan kaplaması sınıflandırmasına 

girebileceği görülmektedir. 

5.6.3. ‘Eğimli Metal Çatı’ 

Eğim derecelerine göre çatılar düz çatılar ve eğik çatılar olarak ikiye ayrılırlar. Eğik 

çatı kapsamına giren çatılar da kendi aralarında, az eğimli, orta eğimli ve yüksek 

eğimli çatılar olmak üzere üçe ayrılırlar. %6’lık eğimle %16’lık eğim arası çatılar az 

eğimli, %20 ila %30 arası eğime sahip olanlar orta eğimli, %45 veya daha fazla 

eğimli olan çatılar is yüksek eğimli çatı olarak tanımlanabilirler. [23] 
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5.6.3.1.  ‘Eğimli Metal Çatı’ Örneğinin Katmanlarını Ele Alışları Yönünden 

Sistemlerin Đncelenmesi 

Bu başlık altında Şekil 5.9’da gösterilmiş olan eğimli metal çatı örneği, katmanları 

yönünden sınıflandırma sistemleri içinde ayrı ayrı ele alınacaktır. Örneğin seçiminde 

çatı elemanının kaplama, çekirdek ve yalıtım olmak üzere üç katmanı da kapsaması, 

yalıtım olarak ısı yalıtımının yanı sıra su yalıtımı ve buhar kesici içermesi etkili 

olmuştur.  

Eğimli metal çatı örneği için eleman katmanlarını şöyle ayırabiliriz: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Metal Taşıyıcı Kiriş ve Aşıklar, Metal 

Trapez Levha  

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Taş Yünü), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü) ve 

Buhar Kesici 

• Çatı Üst Örtüsü: Metal Levha Çatı Paneli 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Bu örnekte alt yüzey kaplaması yer almamaktadır. 

 

 
 
Şekil 5.9 Eğimli Metal Çatı Örneği [33] 
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5.6.3.1.1. MasterFormat 

MasterFormat içinde Şekil 5.9’da verilen eğimli metal çatı örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Metal Taşıyıcı Kiriş ve Aşıklar, Metal 

Trapez Levha 

Tablo 5.141 MasterFormat ‘Bölüm 5’ içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çekirdek 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 5 – METALLER 

05 30 00 – Metal Đskelet Döşemesi 

 05 31 00 -  Çelik Đskelet Döşemesi 

  05 31 23 – Çelik Çatı Đskelet Döşemesi 
05 50 00 – Metal Fabrikasyonlar 

 05 54 00 – Metal Döşeme Levhaları 

Tablo 5.141’de görüldüğü gibi metal çatı örneğinin çekirdeğini oluşturan metal kiriş 

ve aşıklar ‘Çelik Çatı Đskelet Döşemesi’ başlığı altında ele alınabilecekken, metal 

trapez levha da ‘metal döşeme levhaları’ başlığı altında tanımlanabilir.  

• Yalıtım katmanı (Altlık): Isı yalıtımı (Taş Yünü), Su Yalıtım Membranı 

(Bitümlü) ve Buhar Kesici 

Tablo 5.142 MasterFormat içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUMASI 

07 00 00 – Isı ve Nem Koruması 

 07 01 00 – Isı ve Nem Korumasının Đşlemesi ve Bakımı 
  07 01 10 – Nem ve Su Korumasının Bakımı 

  07 01 20 – Isı Korumasının Bakımı 
 07 06 00 – Isı ve Nem Koruması Đçin Program 

  07 06 10 – Nem ve Su Koruması Đçin Program 

  07 06 20 – Isı Koruması Đçin Program 
07 10 00 – Nem ve Su Yalıtımı 

  07 12 00 – Bitümlü Su Yalıtımı    
07 20 00 – Isıl Korunum 

 07 21 00 – Isı Yalıtımı 

  07 21 16 – Şilte Yalıtım    
 07 25 00 – Hava Bariyerleri 

  07 26 00 – Buhar Kesiciler 

   07 25 13 – Zemin Üstünde Kullanılan Buhar Kesiciler 
   07 25 16 – Zemin Altında Kullanılan Buhar Kesiciler 
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Isı, su ve nem yalıtım malzemelerinin çeşitlerine göre ‘Bölüm 7 – Isı ve Nem 

Koruması’ başlığı altında sınıflandırmanın yapılmış olmasının yanı sıra, yalıtımlar 

için işleme-bakım ve program başlıkları da yer almaktadır. (Bkz. Tablo 5.142) 

• Çatı Üst Örtüsü: Metal Levha Çatı Paneli 

Tablo 5.143 MasterFormat içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çatı dış kaplama 
tabakası başlıkları [15] 

BÖLÜM 7 – ISI VE NEM KORUNUMU 

07 40 00 – Çatı Ve Cephe Kaplama Panelleri 

 07 41 00 – Çatı Panelleri 

  07 31 13 – Metal Çatı Panelleri 

Seçilen eğimli metal çatı örneğinde çatı üst kaplamasını teşkil eden metal levha çatı 

paneli, yedinci bölümde metal çatı panelleri başlığı altında yer alabilir. Çatı üst 

kaplamasının iklimsel etkilerden ve dış etkenlerden koruma özelliği olduğu için bu 

başlık altında yer aldığı tahmin edilmektedir. (Bkz. Tablo 5.143) 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Bu örnekte alt yüzey kaplaması yer almamaktadır. 

5.6.3.1.2. Uniformat 

Uniformat içinde Şekil 5.9’da verilen eğimli metal çatı örneği katmanlarının yer 

alışları şöyledir:  

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Metal Taşıyıcı Kiriş ve Aşıklar, Metal 

Trapez Levha  

Tablo 5.144 Uniformat içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
 

Çatı Konstrüksiyonu  
Çatı Đskeleti 

 Çatı Tabliyesi, Plağı ve Örtü Altı Kaplaması 

Çatının çekirdek tabakasını teşkil eden metal taşıyıcı kiriş ve aşıklar ‘çatı iskeleti’, 

metal trapez levha ise ‘çatı tabliyesi, plağı ve örtü altı kaplaması’ başlığı altında ele 

alınabilir. Uniformat içinde çatı konstrüksiyonuna ilişkin malzeme bilgisi 

verilmemiştir. (Bkz. Tablo 5.144) 
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• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Taş Yünü), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü) ve 

Buhar Kesici 

Tablo 5.145 Uniformat içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için yalıtım tabakası 
başlıkları [18] 

B - KABUK 
B10  SUBASMAN ÜSTÜ YAPI 
 B1020  

 
Çatı Konstrüksiyonu  
 Çatı Buhar Tutucuları, Hava Bariyerleri ve Yalıtım 

Tablo 5.145’de görüldüğü gibi, yalıtım tabakasını genel bir başlık altında tanımlayan 

Uniformat’ta malzeme bilgisi yer almadığı için her türlü yalıtım çeşidi bu başlık 

altında incelenebilir. 

• Çatı Üst Örtüsü: Metal Levha Çatı Paneli 

Tablo 5.146 Uniformat içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çatı dış kaplama 
tabakası başlıkları [18] 

B - KABUK 
B30 ÇATI 

 B3010 Çatı Kaplamaları 
Metal Kaplamalı Çatılar 

Metal levha çatı paneli, çatı kaplamaları bünyesinde ‘metal kaplamalı çatılar’ başlığı 

altında yer alabilir.  

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Bu örnekte alt yüzey kaplaması yer almamaktadır. 

5.6.3.1.3. CI/SfB 

Şekil 5.9’de verilen eğimli metal çatı örneğinin katmanlarının, CI/SfB sistemi içinde 

yer alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Metal Taşıyıcı Kiriş ve Aşıklar, Metal 

Trapez Levha 

Tablo 5.147 CI/SfB içinde ‘eğimli metal çatı örneği’çekirdek tabakası başlıkları [11]  

TABLO 1 
(2-)  subasman üstü yapı, temel elemanlar 
 (21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(28) 

dış duvarlar 
iç duvarlar 
döşemeler 
merdivenler 
çatılar 
yapı çerçeveleri 
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Kırma çatı ve teras çatı örneklerinde de görüldüğü gibi, CI/SfB içerisinde çatıyı 

oluşturan çekirdek katmanına yönelik bir tanımlama söz konusu olmadığı için, 

çekirdek katmanı, genel olan ‘çatılar’ başlığı altında incelenebilir. (Bkz. Tablo 5.147) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Taş Yünü), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü) ve 

Buhar Kesici 

CI/SfB içerisinde yapı elemanları listesinde ne elemanların bünyesinde ne de tekil 

olarak başlık yer almamaktadır. 

• Çatı Üst Örtüsü: Metal Levha Çatı Paneli 

Tablo 5.148 CI/SfB içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [11] 

TABLO 1 
 (4-) bitirmeler 

 (41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(47) 

dış duvar bitirmeleri 
iç duvar bitirmeleri 
döşeme bitirmeleri 
merdiven bitirmeleri 
tavan bitirmeleri 
çatı bitirmeleri 

Çatı üst kaplaması olan metal levha panel CI/SfB içinde ‘bitirmeler’ içinde genel 

olarak yer alan ‘çatı bitirmeleri’ içerisinde ele alınabilir. CI/SfB içerisinde bitirmeler 

için malzemesine göre bitirmelerin özelleştirilmesi söz konusu değildir.   

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Bu örnekte alt yüzey kaplaması yer almamaktadır. 

5.6.3.1.4. Uniclass 

Uniclass içinde Şekil 5.9’da verilen eğimli metal çatı örneğinin katmanlarının yer 

alışları şöyledir: 

• Çekirdek katmanı (Taşıyıcı Sistem): Metal Taşıyıcı Kiriş ve Aşıklar, Metal 

Trapez Levha 

Tablo 5.149 Uniclass içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çekirdek tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Çatılar   
 

G24 
 G311 Çekirdek 
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Tablo 5.149’un Devamı Uniclass içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çekirdek 
tabakası başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 

G331 
 

Çekirdek 
G24 Çatıların Çekirdeği  

‘Bütüncül elemanlar’ bünyesindeki ‘Çatılar’ başlığı altında, ‘yapı elemanlarının 

parçaları’ referans gösterilerek çekirdek için tanımlama yapılmıştır ancak, çekirdek 

malzemesi yönünden özelleştirilmeyip genel olarak yer almıştır. (Bkz. Tablo 5.149) 

• Yalıtım katmanı : Isı yalıtımı (Taş Yünü), Su Yalıtım Membranı (Bitümlü) ve 

Buhar Kesici 

Tablo 5.150 Uniclass içinde ‘eğimli metal çatı örneği’yalıtım tabakası başlıkları [32] 

L – ĐNŞAAT ÜRÜNLERĐ 

L6 Genel Amaçlı Đnşaat Mühendisliği ve Đnşaat Ürünleri 

Geçirimsizlik, Yalıtım, Boya vs. 

 Geçirimsizlik, Yalıtım 
Nem Yalıtımı L6812 
L68124 Buhar Kesiciler 
Su Yalıımı L6813 
L68132 Membranlar 
Isı Yalıtımı 

 
 
 
 
 

L68 

L681 
 

L6815 

L68151 Paneller, Plaklar, Levhalar, vs. 

Kırma çatı örneğinde olduğu gibi yalıtım katmanın oluşturan ısı, su ve buhar 

yalıtımları, ‘Đnşaat ürünleri’ başlığı altında malzeme çeşitlerine göre 

sınıflandırılmışlardır. 

• Çatı Üst Örtüsü: Metal Levha Çatı Paneli 

Tablo 5.151 Uniclass içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çatı dış kaplama tabakası 
başlıkları [32] 

TABLO G: YAPI ELEMANLARI 

G1  ŞANTĐYE HAZIRLIĞI 

G2  BÜTÜNCÜL ELEMANLAR 

Temeller 
Döşemeler 
Merdivenler 
Çatılar 

 
 

 
 

 
 
 
 

G21 
G22 
G23 
G24 
  G312 Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
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Tablo 5.151’in Devamı Uniclass içinde ‘eğimli metal çatı örneği’ için çatı dış 
kaplama tabakası başlıkları [32] 

G3 YAPI ELEMANLARININ PARÇALARI 

Đskelet/Taşıyıcı/Çekirdek 
Malzemesi 

 
 

 
 
 
 

G31 
 
 
 

G312 
 

Kaplamalar/Dış Bitirmeler 
G24 Çatıların Kaplamaları 

Uniclass içinde eleman başlığı olan ‘çatılar’ bünyesinde ‘Kaplamalar/Dış Bitirmeler’ 

alt başlığının da ‘Yapı Elemanlarının Parçaları’ndan çatı kaplamalarını referans 

göstererek yer aldığı görülmektedir.  (Bkz. Tablo 5.151) 

• Çatı Alt Yüzey Kaplaması: Bu örnekte alt yüzey kaplaması yer almamaktadır. 

5.6.3.2. Sistemlerin ‘Eğimli Metal Çatı’ Örneği Üzerinden Karşılaştırılması 

Tablo 5.152’de da görüldüğü gibi, eğimli metal çatı örneğinin çekirdeğini oluşturan 

metal kiriş, aşık ve trapez levha için, MasterFormat’ın beşinci bölümü olan ‘metaller’ 

içerisinde malzeme bazlı başlıklar yer almaktadır. Uniformat’ta  ise çatı çekirdeği 

‘subasman üstü yapı’ ana başlığı altında yer alan ‘çatı konstrüksiyonu’ bünyesinde 

incelenebilir. Sistem yapısında çatılar için tekil başlık bulunduran CI/SfB içerisinde 

çekirdek tanımına rastlanmazken, Uniclass’ta ‘Bölüm G3’ referans gösterilerek, 

genel ‘çekirdek’ tanımı yapılmakta, çekirdek için malzeme bilgisi verilmemektedir. 

Kırma çatı ve teras çatı örneklerinde belirtilmiş olduğu gibi, ısı, su ve buhar 

yalıtımlarının hepsi, MasterFormat’ta elemandan bağımsız olarak yedinci bölüm 

altında ayrı ayrı ele alınmakta, Uniformat’ta çatı elemanı bünyesinde hepsi için tek 

bir başlık bulunmaktadır. CI/SfB içinde elemanların yer aldığı Tablo 2 bünyesinde 

yalıtım katmanına yönelik hiçbir tanıma rastlanmamakta, Uniclass’ta ise ‘L – Đnşaat 

Ürünleri’ tablosunda yalıtım başlıkları bulunmaktadır. 

Çatı üst kaplamasını oluşturan metal levha çatı paneli, MasterFormat içerisinde ‘ısı 

ve nem korunumu’ bölümünde ‘çatı paneli’ olarak malzeme belirtilerek 

tanımlanmakta, Uniformat’ta ise ‘çatı’ başlığı altında çatı kaplamaları içerisinde 

‘metal kaplamalı çatılar’ tanımına rastlanmaktadır. CI/SfB’de ‘bitirmeler’ başlığı 

altında genel olarak ‘çatı bitirmeleri’ yer alırken, Uniclass’da çatı elemanı başlığı 

altında ‘G3 – Yapı Elemanı Parçaları’ başlığını referans gösteren ‘kaplamalar, 

bitirmeler’ başlığı bulunmaktadır. 
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6. SONUÇ 

Tezin oluşturulması sürecinde, öncelikli olarak belirlenen amaç doğrultusunda 

literatür araştırması yapılmış olup, sistemlere ait internet sitelerinden de 

faydalanılmıştır. Araştırma sırasında tez içerisinde değerlendirilmiş olan sistemlere 

dair, basılı fazla kaynağa erişilememiş olup, gerekli detay seviyesine ulaşmak için 

internet sitelerinden de yararlanılmıştır. Tez çalışması kapsamında, yabancı kaynaklı 

sistemler incelendiği için bazı terimlerin Türkçe’ye çevrilmesinde yer yer tam tanım 

karşılıkları bulunamamış olup, uygun açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan tez çalışması kapsamında ilk etapta ‘enformasyon sistemi’ kavramına 

değinildikten sonra, sistemlerin geçmişleri ve gelişim süreçlerinin yanı sıra nitelikleri 

ve kodlama yöntemleri açıklanmıştır. Ardından, yapı sektöründe kullanılmakta olan, 

uluslararası platformda kabul görmüş yapı sınıflandırma sistemleri olan 

MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass hakkında genel bilgi verilmiş olup, 

sistem yapılarından bahsedildikten sonra, sistemler temel yapı elemanlarından 

‘duvar’, ‘döşeme’ ve ‘çatı’ elemanlarını ele alışları yönünden irdelenmiştir. 

Elemanların sistemler içerisinde değerlendirilmesi sırasında, elemanların hepsinde 

bulunabilen çekirdek, yalıtım ve kaplama katmanları esas alınmıştır. Bu katmanlar 

bazında, duvar, döşeme ve çatı elemanları, her biri için seçilmiş üçer örnek üzerinden 

sistemler içerisinde incelenmiş, sistemlerde yer alışları tablolarla desteklenerek 

gösterilmiştir.    

Tezin beşinci bölümünde, seçilmiş olan örneklerle eleman katmanları bazında 

ayrıntılı olarak sistemlerin ele alınmasıyla, sistem yapılarının daha iyi anlaşılabildiği 

düşünülmektedir. 

Sistem olarak bütün halinde MasterFormat’a bakıldığında, malzemesine göre eleman 

bileşenlerinin yer alışı düşünüldüğünde oldukça detaylı başlıklandırmaya gidilmiş 

olduğu, ayrıca diğer sistemlerden farklı olarak yer yer malzemelerin uygulanışından, 

işletme ve bakım tanımlarına kadar değinilmiş bir sistem olduğu görülmüştür. 

Ancak, örneklerle sistemlerin incelenmesinin ardından malzeme bazlı bir sistem olan 

MasterFormat’ın elemanların katmanları yönünden irdelenmesi için uygun bir sistem 
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olmadığı, elemanı oluşturan katmanlara ancak malzeme başlıklarına dönerek 

ulaşılabildiği, bu yüzden elemanın kendisinden uzaklaşıldığı yargısına varılmıştır. 

Uniformat’a bakıldığında eleman bazlı bir sistem olduğu, bu yüzden de duvar, 

döşeme ve çatı elemanları için tekil eleman başlıkları olduğu görülmüştür. Bunun 

yanı sıra eleman başlıkları altında çekirdeği oluşturabilecek bileşenler ve yalıtım 

katmanlarına dair genel başlıklara rastlanmıştır. Elemanların kaplama katmanlarının 

ise bulunduğu eleman belirtilmek suretiyle farklı başlıklar altında yer aldığı 

görülmüştür. Bu yüzden katman bazında elemanlar için tam anlamıyla bütünlük 

teşkil eden bir başlık sistemi olmadığı sonucuna varılmıştır. 

CI/SfB sisteminde ise, eleman bazlı bir sistem olmasından dolayı elemanlar için 

‘subasman üstü yapı, temel elemanlar’ başlığı altında tekil başlıklar söz konusu olsa 

da, bu başlıklar genel olarak tanımlanmaktadır. ‘Bitirmeler’ başlığı altında eleman 

bitirmeleri olarak ayrıca ele alınan kaplama katmanı haricinde, çekirdek ve yalıtıma 

dair başlıklara rastlanmamaktadır. Kaplama katmanı için de malzeme yönünden alt 

başlık oluşumu söz konusu değildir. Bu yüzden CI/SfB’nin de yeterli eleman 

detayına sahip olmadığı düşünülmektedir. 

Đncelenen son sistem olan Uniclass’ta ise elemanlara ‘bütüncül elemanlar’ başlığı 

altında tekil olarak başlık verilmiş olup, katmanlarına da ‘yapı elemanları parçaları’ 

başlığı referans gösterilerek değinilmiştir. Yapı elemanlarının yer aldığı tabloda 

çekirdek ve kaplama tanımları yapılsa da, katmanlar için malzeme detayına yönelik 

bilgi yer almamaktadır. Ayrıca eleman katmanı olarak yalıtım tanımı yapılmamış 

olup, yalıtıma dair başlıklar elemandan bağımsız olarak ‘Tablo L – Đnşaat Ürünleri’ 

içerisinde yer almaktadır.  

Sonuç olarak, incelenen sistemler arasında, eleman katmanlarını diğerlerine göre 

daha net tanımlayan sistemin Uniclass olduğu görülmektedir. Eleman bazında detay 

bilgilerini içerecek bir sınıflandırma sistemine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, 

diğerlerine nazaran kullanılabilecek en uygun sistem olduğu yargısına varılmıştır. 

Tezin sonucuna dayanarak, Uniclass gibi bir sisteme eleman ana başlıkları altında, 

çekirdek ve kaplama tanımlarına ilave olarak ‘yalıtım’ tanımının eklenmesi ve bu 

başlıklar altında taşıyıcı sistem, kaplama çeşitleri ve yalıtım çeşitleri için detaylı alt 

başlık eklenmesi suretiyle eleman bazında inceleme yapmak için uygun bir sistem 

oluşturulabileceği tahmin edilmektedir.  
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