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ÖN SÖZ 

Mimari yapılarda kullanılan ana malzemelerin en iyi şekilde 

tanınması ve günümüz teknolojilerine paralel olarak gelişme gösteren 

mimari yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özellikleri 

irdelenmiştir. Bu mimari ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına 

göre doğru seçiminin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, mimaride kullanılan malzemelerin üretimlerinden 

kullanımlarına kadar, yapıları ve teknik özellikleri incelenmiş; 

malzeme seçiminde doğru kararların alınarak doğru yerlerde 

kullanılma konuları irdelenmiştir. 

Mimarlıkta Malzeme adlı kitabımızda özellikle mimari 

tasarımda doğal taş malzeme, ahşabın mimaride kullanımı ve 

nanomimari konularında detaylı çalışmalara yer verilmiştir. Kitabımız 

onaltı bölümden oluşmaktadır. Kitabımızda “mimari tasarımda ürün 

kararları, geleneksel konut mimarisinde duvar malzemeleri, geleneksel 

konut dokularında koruma ve tasarım ölçütlerinin oluşturulmasında 

yapı malzemelerinin incelenmesi (Karabük Safranbolu tarihi çarşı 

merkezi bölgesi koruma amaçlı imar planı), tarihi yapılarda doğal taş 

kullanımı (Bakü Şirvanşahlar Sarayı örneği), Niğde Andaval 

(Konstantin-Helena) Kilisesi çevresinde Kapadokya bölgesi tarihi taş 

yapılarda bozulmaların değerlendirilmesi, taş eserlerin restorasyonu 

ve konservasyonu, geçmişten günümüze mimaride tuğla kullanımı, 

mimaride cam seramik, sürdürülebilir yapı malzemesi olarak ahşap, 

geçmişten günümüze ahşap ve ahşap yapılar, çağdaş yapı üretiminde 

kullanılan yapısal ahşap ürünler, alüminyum üretim atığı kırmızı 

çamurun puzolonik aktivite özelliğinin araştırılması, 

nanomalzemelerin mimari yapılar üzerine etkileri ve kullanım alanları, 

nanomimari ve yapı malzemelerinin yüzeylerine su iticilik 

kazandırmak için kullanılan nanomalzemeler, mimari tasarımda 

gömülü karbon değerinin azaltılmasında yapı malzemesinin önemi, 

yüksek bina yangınlarında dış cephe sistemleri bağlamında 

alüminyum kompozit panellerinin rolü” adlı başlıklar tüm detayları ile 

irdelenmiştir.  

Kitabımızın mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, inşaat 

mühendisliği alanlarında öğrenim gören öğrencilere mimari yapılarda 

malzeme kültürü kazandırmak ve ayrıca bu alanda tasarım ve 

uygulama yapanlara da katkı sunacağı inancındayım. 
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1. Giriş 

İnsanlar yaşamlarını doğada sürdürmekte zorlanmakta, doğal çevre 

insan için uygun bir yaşam alanı sağlayamamaktadır. Bir yapma (insan 

tarafından yapılmış / yapılı) çevre oluşturulmasıyla giderilecek bu en temel 

gereksinme, öncelikle bu yaşam alanına âit özelliklere karar verildiği 

tasarım sürecini başlatmakta, tasarı durumundaki belirlemelerin madde 

ortamında varlık kazanması ise yapı ürünleri ile gerçekleşmektedir. Yapma 

çevrenin gereksinmeyi doğru bir şekilde karşılamasında kendini meydana 

getiren ürünlerin etkisi vardır.  

Fiziksel varlığı, yapma çevre ile kullanıcısı ve bulunduğu ortamdaki 

diğer insanlar, canlılar ve cansız varlıklar arasında sürekli bir etkileşimi 

doğurur. Bu etkileşimin olumlu ya da olumsuz şekillenmesinde belirli 

özelliklerinin yanı sıra ürünlerinin nitelikleri de etkilidir. Hattâ, söz konusu 

etkileşim yapma çevrenin var olmasından önce ürünlerin üretilmesiyle 

başlamakta, yine kendisini oluşturan ürünler nedeniyle varlığını yitirdikten 

sonra da sürmekte; yalnızca bulunduğu ortamda değil farklı bölgelerde de 

meydana gelebilmektedir.   

Yaşam alanlarıyla ilgili eylemlerin târih boyunca ve özellikle 

Endüstri Devrimi ile değiştiğini bilmekteyiz. Zaman içinde oluşan 

toplumsal ve bireysel düzeydeki gelişmeler, gereksinmeleri ve ürünleri 

çeşitlendirmiş; değişen üretim – tüketim ilişkileri, insan ve çevre 

üzerindeki etkileri nitelik ve nicelik açısından farklılaştırmış; bu durum ise 

tasarım ve üretim faaliyetlerinin kurgulanmasında etkili olan birçok 

değişik – bâzı durumlarda birbiriyle çelişen – yaklaşımı ortaya çıkarmıştır.  

Tasarımda yapı ürünlerine ilişkin kararlar, ürünlerin, yapma 

çevrenin özelliklerini, gereksinmeleri karşılama yetisini ve çevresel 

etkileşimin niteliğini belirlemedeki payından ötürü büyük önem taşır. 

BÖLÜM I 
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Bununla birlikte karar verme eylemi birçok farklı özellik arasında karışık 

ilişkileri doğru bir şekilde kurmayı gerektirmesi ve yararlanılabilecek 

yaklaşımların çeşitliliği nedeniyle karmaşık ve zordur. Mimarlık 

pratiğinde bu kararların çoğunlukla söz konusu ilişkiler göz ardı edilerek, 

belirli ve kısıtlı bakış açıları uyarınca verildiğini; uygun olmayan kararların 

hem kullanıcıyı hem çevreyi olumsuz etkileyen sonuçlar doğurduğunu 

gözleyebiliriz. Dolayısıyla tasarımda yapı ürünlerine ilişkin kararların 

verilmesinde yararlanılabilecek uygun nitelikli, temel bir düşünce 

sistemine gereksinim bulunduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada amaç yapı – kullanıcı – çevre etkileşiminin yapı 

ürünleri bağlamında irdelenmesi, böylece gerekliliklerin saptanarak 

tasarımda ürünlere ilişkin kararların verilmesinde yol gösterici olabilecek 

bir yaklaşım ortaya koymaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda yapma 

çevre nesnesi, fiziksel varlığını ortaya çıkaran ürünleri ve çevresel ilişkileri 

bağlamında incelenmiş; olumlu sonuçları olan bir çevresel etkileşimin 

sağlanabilmesi için tasarım sırasında ürünlere yönelik kararların nasıl 

oluşturulabileceği irdelenmiştir. 

2. Nesnel ve Kavramsal Boyutuyla Yapma Çevre ve Ürünleri 

Yapı – daha genel anlamıyla yapma çevre farklı şekillerde 

tanımlanmakta, her tanımda saptanmış sınırlar bu olgunun kavramsal 

düzeyde nasıl ele alındığını belirlemektedir.  Hasol (1998) yapıyı “karada 

veya suda, bayındırlık veya iskân ereğiyle kurulan köprü, yol, tünel, baraj, 

binâ gibi tesisler ile bunların yer altı ve yerüstü inşaatı” olarak 

tanımlamıştır. İzgi’ye (1999) göre yapma çevre doğa ya da onun bir 

parçasının belirli işlevleri yerine getirmek üzere düzenlenmesiyle 

oluşturulan yeni ve yapay bir ortamdır. Balanlı ve Öztürk (2006) ise bir 

yapma çevre olan yapıyı hem nesne hem de bir sistem olarak nitelemiş; 

yapının fiziksel varlığı ile bir nesne olduğunu, birbirini etkileyen 

kavramsal ve fiziksel olguları içermesi nedeniyle de bir sistem 

oluşturduğunu belirtmiştir.  

Doğanın bir bölümünün seçilerek sınırlandırılması ve uygun bir 

yaşam ortamı oluşturmak amacıyla yeniden düzenlenmesiyle elde edilen 

yapma çevre, sınırlarıyla bir iç çevreyi kapsamakta ve kendisi de bu 

sınırların dışında kalan bir dış çevre tarafından kapsanmaktadır (Balanlı ve 

Öztürk, 2006). Sınırın içinde ve dışında canlı ve cansız varlıklar yer alır, 

dolayısıyla bu ortamlarda yalnızca doğal çevreden ya da hem doğal hem 

yapma çevrelerden oluşabilen fiziksel; insanların var olması hâlinde ise 

sosyal çevrelerden söz edilebilir (Balanlı ve Öztürk, 1995). Söz konusu 

çevreler birbirlerini ve yapma çevrenin nesnel varlığını; yapma çevre ise 

bu çevreleri etkiler. Belirtilenleri göz önüne aldığımızda, yapı, yapı grubu, 

kent, bölge vb. düzeyinde olabilen yapma çevrenin karmaşık bir 

çevresistem meydana getirdiğini fark edebiliriz. Bu çevresistem daha 
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büyük bir üst sistemin bir bölümüdür ve kendisi de daha küçük alt 

sistemleri barındırır. Her düzeyde birbiriyle sürekli etkileşim hâlinde olan 

doğa, cansız varlıklar, insanlar ve diğer canlılar yer alır. Dolayısıyla, 

sınırlar için, yapma çevrenin fiziksel boyuttaki nesnel varlığıyla sâbit ve 

ayırıcı olmasına karşın, çevresistemsel varlığıyla alt – üst sistem 

ilişkilerinden ötürü düşey ve her düzeydeki varlık etkileşimi nedeniyle 

yatay doğrultuda değişken ve geçirgen nitelik gösterir, böylece kavramsal 

boyutta esnek özelliktedir diyebiliriz (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Yapma çevre ve oluşturduğu çevre sistemi 

 

Nesnesini meydana getiren ürünleri genel özellikleriyle ve yapma 

çevreye ilişkin süreçlerde çevre sistemi ilişkileri bağlamında irdelemek, 

tasarımda ürünlere yönelik kararların sonuçlarını anlamak açısından yarar 

sağlayabilir. 

2.1. Yapı Ürünleri ve Genel Özellikleri 

Yapma çevre belli maddelerin belirli yöntemlerle bir araya 

getirildiği üretim eylemleri sonucunda bir çıktı / üretilmiş ürün olarak var 

olur, bunun için gereken en temel girdi gereçtir (malzeme) (Balanlı, 1997). 

Ancak çıktının belirlenen gereksinmeyi karşılayacak özellikleri 

taşıyabilmesi için gereç(ler)in doğada bulunduğu hâliyle üretime girmesi 

çoğunlukla yeterli olamaz, bu nedenle çeşitli işlemlerden geçirilerek farklı 

amaçlara uygun duruma getirilmiş, işlenmişlik ve bitirilmişlik düzeyine 
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göre gereç, parça, bileşen, öge ve birim olarak sıralanan yapı ürünlerine1  

dönüştürülür. Tek başına belirli bir kullanımı karşılamak amacıyla 

düzenlenmiş yaşam alanlarına birim (ünite – örn: mutfak, yatak odası, 

teras vb.) adı verilmektedir. Bir yapma çevredeki her şey – buna birimler 

de dâhildir – ögelerden (eleman) oluşur. Öge (örn: döşeme, duvar, temel 

vb.) yapma çevrenin yerine getirmesi beklenen işlevlerden birini ya da 

birkaçını karşılamak üzere alt düzeydeki (gereç, parça, bileşen) ürünlerden 

meydana getirilir (Şekil 2). Gereç, tanımlı bir geometrik biçimi 

bulunmayan, doğal ya da yapay, kütlesel, temel ürünler (örn: taş, ahşap, 

toprak, taş, metal vb.) ile bunların karışımlarına (örn: beton, harç vb.), 

alaşımlarına (örn: bronz, pirinç vb.) ve bileşimlerine (örn: plastik, boya 

vb.) verilen addır. Bir gerecin özel bir işlevi yerine getirmesi için 

biçimlendirilmesiyle elde edilen, bir araya gelince anlamlı bir bütün 

oluşturan nesnelerin her birisine (örn: mermer levha, pişmiş toprak kiremit, 

çelik profil vb.) parça denir. Yapma çevrede belirli bir işlevi üstlenmek 

üzere gereç ve parçaların bütünleştirilmesi (örn: pişmiş toprak tuğlaların 

çimento harç ile birleştirilmesi) ya da gerecin doğrudan özel olarak 

biçimlendirilmesiyle (örn: seramik lavabo) elde edilen ürünler ise bileşen 

olarak tanımlanır. 

 

Şekil 2. Yapı ürünü sınıflarının birbiriyle ilişkisi (Balanlı, 1997’den 

uyarlama) 

 

Parçalar ve gerecin doğrudan biçimlendirilmesiyle elde edilmiş 

bileşen düzeyinde tek nesne hâlindeki ürünler hacmi ve kütlesi olan, beş 

duyu organı ile algılanabilen maddelerdir. Kendisini oluşturan gerecin 

özellikleri ve üretim sırasında uygulanan işlemlere göre bu ürünler belirli 

fiziksel ve kimyasal nitelikler kazanmaktadır. Söz konusu nitelikler, 

                                                           
1 Yapı ürünlerinin sınıflaması ve tanımları Balanlı, 1997’den uyarlanarak 

alınmıştır.   
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ürünlerin mimârî tasarım sırasında göz önüne alınması gereken bâzı 

özelliklerini2 ortaya koyar, bunları ürünün dış ve iç yapısı ile üzerine bir 

enerji ya da madde etkidiğinde gösterdiği tepkiler olarak incelemek yarar 

sağlayabilir. 

Gerece biçim verilmesiyle elde edilen parça ve bileşen düzeyindeki 

ürünlerin  

 dış yapısına ilişkin özellikler nesnenin  

▪ boyutları,  

▪ biçimi,  

▪ dış yüzeylerinin husûsiyetleri (örn: rengi, deseni, parlaklığı, 

dokusu, pürüzlülüğü, yüzey gözenekliliği); 

▪ … 

 iç yapısına ilişkin özellikler ise nesnenin 

▪ elementlerinin kimyâsal niteliği, 

▪ atomlarının molekül ve / ya da kristal şekilde ortaya çıkabilen 

birleşme biçimleri, 

▪ yoğunluğu, 

▪ bünyesinde boşluk bulunması durumunda bu boşlukların 

husûsiyetleri 

▪ … 

olarak sayılabilir. Ürün bu özellikleri doğrultusunda ilişkili olduğu ortamla 

ya da diğer nesnelerle bir etkileşime girer: etki  

 üründen ortama / komşu nesneye (örn: ürünün bünyesinde bulunan 

bir gazı ortam havasına salması, ürünün ortama ışık vermesi, bir 

ürünün diğerini ıslatması vb.) ve  

 ortamdan / komşu nesneden ürüne (ürünün ısıya, bir kuvvete, 

ortam havasında bulunan neme vb. mâruz kalması)  

doğru olabilir. Bir ürün ısı vb. bir enerjiye ya da gaz / sıvı / katı durumda 

bir maddeye mâruz kaldığında, kendisinin fiziksel ve kimyasal 

niteliklerine ve mâruziyetin özelliklerine göre belirli şekilde tepki gösterir: 

etki sonucunda ürünün kendisinde ve ilişkili olduğu ortamlarda / komşu 

nesnelerde bir değişiklik ortaya çıkabilir. Gerecin biçimlendirilmesiyle 

elde edilen parça ya da bileşen düzeyindeki ürünlerin fiziksel ve kimyasal 

nitelikleri uyarınca kendisinde ya da ilişkili olduğu ortam ya da nesnelerde 

ortaya çıkabilen olası değişimler Tablo 1’de görülmektedir. 

Mâruziyet nedeniyle üründe fiziksel ya da kimyasal değişim 

oluşabilir. Fiziksel değişim, üzerine gelen etkiyle, ürünün  

                                                           
2 Bu özellikler Balanlı, 1990’dan uyarlanarak alınmıştır. 
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 yalnızca bâzı dış yüzey özelliklerinin (örn: ürünün yüzeyinin 

kirlenmesi sonucu renginin değişmesi, temizlenmesiyle eski 

rengine kavuşması);  

 içinde ya da yüzeyinde bir gerilme oluşması (örn: ısıl, basınç, 

çekme, kayma, kesme, burulma, eğilme, burkulma, çarpma 

gerilmeleri) sonucunda teknolojik özelliklerine göre (gerilmelere 

karşı direnci, yüzey sertliği vb.) dış yapı özelliklerinin (örn: 

biçimin / boyutların değişmesi, kırılma, aşınma, yorulma, sünme, 

gevşeme, akma vb.)  

 … 

geçici ya da kalıcı olarak değişmesi şeklinde meydana gelebilir.  

Tablo 1. Ürünlerin etkilere gösterdiği tepkiler 

 olası sonuçlar 

üründe fiziksel / kimyasal değişim ürünün ilişkili olduğu ortamlarda / 

nesnelerde değişim 

e
tk

i 

ısı 

Isının düzeyine göre üründe 

• fiziksel değişim (örn: 

genleşme, büzülme, erime, 

donma, ısıl gerilmenin direnci 

aşması durumunda kırılma vb.) 

olabilir. 

• kimyasal değişim (örn: tutuşma 

sıcaklığına ulaşılması 

durumunda yanma) görülebilir 

ve bunun sonucunda fiziksel 

değişim olabilir. 

• … 

Ürünün yüzey ve iç yapı 

özelliklerine göre 

• gelen ısıyı ilişkili olduğu diğer 

ortama ya da komşu ürünlere 

yavaş (örn: boşluklu ürünler) ya 

da hızlı (örn: boşluksuz ve yoğun 

ürünler) aktarabilir.  

• bir kimyasal değişim olması 

hâlinde belirli maddeler ürünün 

ilişkili olduğu ortamlara 

salınabilir (örn: ısınma sonucu 

PVC’den dioksin salınımı).  

• … 

ses 

Sesin özelliklerine göre  

• fiziksel değişim olabilir (örn: 

üründe titreşim meydana 

gelmesi, gerilme oluşarak 

direncin aşılması durumunda 

kırılma vb.). 

• … 

Ürünün yüzey ve iç yapı 

özelliklerine göre gelen ses belirli 

oranda 

• geldiği ortama geri yansıyabilir. 

• yutulabilir. 

• diğer ortama ya da komşu 

ürünlere geçebilir.  

ışınım 

Işınımın dalga boyuna göre 

• fiziksel değişim olabilir (örn: 

IR ışınımın ısı etkisi nedeniyle 

ürünün bünyesindeki suyu 

kaybetmesi ve çatlaması). 

• kimyasal değişim görülebilir ve 

bunun sonucunda fiziksel 

değişim olabilir (örn: UV 

ışınım nedeniyle renk 

değişimi). 

• … 

Ürünün yüzey ve iç yapı 

özelliklerine göre gelen ışınım belli 

orada 

• geldiği ortama geri dönebilir (örn: 

IR ışınımın saydam üründen 

çıkamaması). 

• ürünün bünyesinde tutulabilir 

(örn: X ışınlarının kurşun levhada 

tutulması). 

• diğer ortama geçebilir (örn: 

görünür ışınımın saydam üründen 

geçmesi). 
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Tablo 1. Ürünlerin etkilere gösterdiği tepkiler (devam) 

 olası sonuçlar 

üründe fiziksel / kimyasal değişim ürünün ilişkili olduğu ortamlarda / 

nesnelerde değişim 

e
tk

i 

gaz 

Etkiyen gazın türüne ve etkime 

özelliklerine (örn: devinim hızı, 

yönü vb.) göre  

• fiziksel değişim olabilir (örn: 

rüzgâr nedeniyle gerilme 

oluşması, direncin aşılması 

durumunda kırılma vb.).  

• kimyasal değişim görülebilir ve 

bunun sonucunda fiziksel 

değişim olabilir (örn: çelikte 

oksitlenme ve korozyon, 

betonda karbonlaşma vb.) 

• … 

Ürünün yüzey ve iç yapı 

özelliklerine göre 

• etkiyen madde 

 ürünün yüzeyine tutunabilir 

(örn: ortam havasındaki 

parçacıkların duvar yüzeyine 

tutunması sonucu havada bu 

kirleticinin azalması) 

 ürünün bünyesine girebilir (örn: 

ortam havasındaki 

formaldehitin gözenekli bir 

ürün tarafından emilmesi 

sonucu havada bu kirleticinin 

azalması). 

 diğer ortama geçebilir (örn: 

kapilarite yoluyla zemin 

suyunun döşeme yüzeyine 

çıkması). 

 geldiği ortama geri dönebilir 

(örn: daha önceden emilmiş 

formaldehitin geri salınması 

sonucu havada bu kirleticinin 

artması). 

• kimyasal tepkime olması 

durumunda ortaya çıkan 

maddeler ilişkili ortamlara 

salınabilir. 

• … 

sıvı 

Etkiyen sıvının türüne ve etkime 

özelliklerine göre 

• fiziksel değişim olabilir (örn: 

sıvının yüzeye tutunmasıyla 

rengin değişmesi ya da ürünün 

bünyesine girmesi ve gerilme 

oluşarak direncin aşılması 

durumunda çatlama vb.).  

• kimyasal değişim görülebilir ve 

bunun sonucunda fiziksel 

değişim olabilir (örn: limon 

suyu ile mermerin aşınması). 

• … 

katı 

Etkiyen katının türü ve etkime 

durumuna göre  

• fiziksel değişim olabilir (örn: 

katının yüzeye tutunmasıyla 

rengin değişmesi ya da gerilme 

oluşarak direncin aşılması 

durumunda yüzeyin aşınması 

vb.).  

• kimyasal değişim görülebilir ve 

bunun sonucunda fiziksel 

değişim olabilir  (örn: alçı ve 

çeliğin teması sonucu çelikte 

korozyon vb.). 

• … 

 

Etki sonucunda ürünü oluşturan elementlerin ve / ya da atom 

birleşimlerinin farklılaşması ise bir kimyasal değişimdir, bu durum  

 ürünü oluşturan elementlerle etkiyen maddenin kimyasal 

tepkimeye girmesi (örn: oksijenle [oksitlenme, yanma], 
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karbondioksit ya da diğer gazlarla, sıvı ya da gaz durumunda 

suyla, diğer sıvılarla; asit, yağ, şeker, tuz gibi maddelerle, 

organizmaların salgılarıyla kimyasal tepkimeye oluşturma vb.) ya 

da  

 ısı, ışınım vb. nedeniyle ürünün atom birleşimlerinin farklılaşması  

 … 

biçiminde gerçekleşerek sonuçta üründe bir fiziksel değişim (örn: kararma, 

solma, korozyon vb. şeklinde ürünün biçiminin, boyutlarının, dış yüzey 

özelliklerinin farklılaşması) oluşturabilir. 

Bulunduğu ortamda üzerine etkiyen enerji ya da maddeler ürünün 

dış yüzey özelliklerine, yoğunluğuna ve boşluklu olması durumunda 

boşluklarının niteliğine göre (boyutları, dışa açık ya da kapalı, sürekli ya 

da süreksiz oluşları) ürünün  

 dış yüzeyine tutunabilir (örn: ortam havasındaki parçacıkların 

ürünün yüzeyinde birikmesi: tozlanma),  

 bünyesinde tutulabilir (örn: sesin açık gözenekli yüzeyi olan bir 

üründe yutulması, ortam havasındaki nemin ya da diğer gazların 

dışa açık boşlukları olan ürünün bünyesine emilmesi vb.),  

 geldiği ortama geri dönebilir (örn: sesin, ışığın ürünün yüzeyinden 

yansıması, bünyesine emilen nemin ya da gazların ortam havasına 

geri salınması vb.) ya da  

 ürünün temas durumunda olduğu diğer ortamlara / nesnelere 

(ısının, sesin, ışınımların, suyun, havadaki nemin ve diğer gazların 

vb. geldiği ortamdan ürünün diğer tarafındaki ortama ya da komşu 

ürünlere geçmesi) aktarılabilir.  

Ayrıca mâruziyet sonucunda üründe fiziksel ya da kimyasal bir 

değişim gerçekleşiyorsa, ürüne âit ya da tepkimeyle ortaya çıkan yeni 

maddeler de ürünün bünyesinde kalabildiği gibi ilişkili ortamlara ya da 

ürünlere geçebilir. 

2.2. Yapma Çevrenin Yaşamı ve Çevresel Etkileşim Bağlamında 

Ürünler 

Bir yapma çevrenin yaşamıyla ilgili birbirini izleyen dört süreçten 

söz edilebilir: yapma çevre tasarım sürecinin ardından yapım sürecinde 

varlık kazanarak ortaya çıkmakta, yapımın tamamlanmasıyla kullanılmaya 

başlamaktadır. Üretilen her şeyde olduğu gibi, yapma çevrenin de kullanım 

süreci belirli bir süre sonunda biter, bundan sonraki son aşama ise kullanım 

sonrası olarak tanımlanabilir.  

Belirli bir alanda bir yapma çevre elde etmek için gerçekleştirilen 

yapım eylemleri sırasında o alandaki mevcut çevre sistemine müdâhale 

edilmekte, bâzı alt sistem unsurları sistem bütününden çıkarılabilmekte, 

yerinde farklılaştırılabilmekte ve yapımın tamamlanmasıyla burada daha 
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önceden var olmayan yeni bir unsur mevcut sisteme eklenmiş olmaktadır. 

Yapma çevre kullanım süreci boyunca fiziksel varlığı ile hem iç hem de 

dış çevresini etkilemekte, kendisi de bu çevreler tarafından 

etkilenmektedir. Kullanımı sonlanan yapma çevre, bir bölümü hâline 

geldiği çevre sistemden tümüyle eksiltilebileceği gibi, bulunduğu alanda 

olduğu hâliyle bırakılabilir ya da burada dönüştürülebilir. 

Çevreye yönelik etki yapma çevrenin varlık kazanmasından önce 

ürünlerinin üretimiyle başlamaktadır. Yapma çevrenin kullanım sürecinde 

kullanılan, dolayısıyla iç ve dış çevrenin etkilenmesinde rol oynayan 

aslında kendisini var eden ürünleridir. Benzer şekilde her ürün için de 

kullanımın sonlandığı bir kullanım sonrası süreçten söz edilebilir, bu 

durum yapma çevrenin kullanımı sürerken ürün bazında gerçekleşebileceği 

gibi yapma çevrenin kullanımının bitmesiyle tüm ürünleri için söz konusu 

olabilir.  Dolayısıyla çevresel etkinin yapma çevrenin kullanımı 

sonlandıktan sonra da ürünleri nedeniyle bulunduğu bölgede ya da farklı 

alanlarda sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle ürünlerin yaşamını yapma 

çevrenin yaşamıyla ilişkili olarak incelemek yarar sağlayabilir (Şekil 3). 

Farklı düzeydeki yapı ürünleri farklı şekillerde üretilebilmektedir. Belirli 

bir gereçten başka bir gereç (örn: kilden harç), bir parça (örn: kilden tuğla) 

ya da doğrudan bileşen (kilden lavabo), öge (kilden sıkıştırılmış toprak 

duvar) ve hattâ bir birim / yapı (örn: Harran Evleri) elde edilmesi, bu 

üretimin yapım yerinde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, büyük 

çoğunlukla, özellikle gerecin biçimlendirilmesiyle oluşturulan parça ve 

bileşen düzeyindeki tek nesne durumunda olan ürünler endüstriyel 

üretimle meydana getirilir. Bu ürünlerin yaşamı da yapma çevreye benzer 

şekilde  

 tasarımla başlamakta, 

 ardından gelen üretim sürecinde  

▪ gerekli hammadde, işgücü, enerji sağlanmakta, 

▪ bunlar üretim yerine (örn: fabrika, atölye) taşınmakta 

▪ ürün üretilmekte; 

nesne olarak elde edilen bu ürünün 

 ya doğrudan ya da dolaylı olarak yapma çevrenin yapım yerine 

ulaştırılması (örn: ürünün fabrikadan çıkarak ya doğrudan ya da 

önce satılmak üzere satış alanına, buradan yerinde yapım için 

inşaat sahasına, önyapım için fabrikaya ya da atölyeye taşınması), 

 yapım eylemlerinde bileşen, öge, birim düzeyinde ürünleri elde 

etmek için diğer gereçlerle, parçalarla, bileşenlerle uygun bir 

teknik kullanılarak bir araya getirilmesi, 

 yapımın tamamlanmasının ardından yapma çevrenin kullanım 

sürecinde kullanılması   

ile sürmekte, ürün kullanımının sonlanmasıyla  
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 atık durumuna gelmesi, 

 başka bir yapma çevrenin yapımında yeniden kullanılması (geri 

kazanım) ya da  

 başka bir ürünün eldesinde değerlendirilmesi (geri ya da ileri 

dönüşüm) 

söz konusu olmaktadır3. 

 

 

Şekil 3. Yapma çevrenin ve ürünlerin yaşamı 

 

Ürünün yaşamındaki her aşamada gerçekleştirilen eylemler için 

belirli girdiler gerekmekte (örn: üretim için gereken elektrik enerjisi) ve 

bâzı çıktılar (örn: üretim sırasında atıklar, taşınma sırasında egzoz gazı vb.) 

oluşmaktadır. Ayrıca her yapı ürününün nasıl tasarlandığı ve hangi 

maddeler kullanılarak nasıl üretildiği ürünün fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini meydana getirmekte, söz konusu özelliklere göre Tablo 1’de 

incelenen tepkiler ürünlerin nesnel varlığı uyarınca yalnızca kullanım 

sırasında değil, kullanım öncesinde ve sonrasında da içinde yer aldığı 

çevreyle nasıl bir etkileşime gireceğini belirlemektedir. Dolayısıyla 

mimârî tasarım sürecindeki kararları ürün yaşamı ve çevresel etkileşimi ile 

ilişkilendirilerek incelemek yararlı olabilir. 

3. Yapma Çevrenin Tasarımında Ürünlere Yönelik Kararlar   

Tasarım en yalın anlamıyla elde edilmek istenen yapma çevreye 

ilişkin birbiriyle ilişkili bir dizi kararın verildiği bir süreç olarak 

tanımlanabilir. Yapma çevre ürünleriyle ilgili kararlar doğrultusunda 

fiziksel ortamda meydana getirilir, böylece nesnel varlığıyla kullanıcısına 

bir yaşam alanı sağlarken bir yandan da duyusal / düşünsel boyutta 

algılanabilen estetik özellikler sunmuş olur. Söz konusu kararlar aynı 

zamanda, yapma çevrenin, nesnel özellikleri doğrultusunda, Şekil 1’de 

                                                           
3 Bu aşamalar Tuna Taygun ve Balanlı, 2013’ten uyarlanarak alınmıştır. 
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betimlenen çevresistemsel varlığının niteliğini belirleyecektir: kullanıcı 

yapma çevrenin sunduğu yaşam alanında bulunduğu süre boyunca içinde 

yer aldığı iç çevrenin (content / kapsam) özelliklerinden etkilenir, söz 

konusu iç çevre ve onu kapsayan dış çevre (context / bağlam) arasında 

yapma çevrenin nesnesi aracılığıyla geçekleşen sürekli ve karşılıklı bir 

etkileşim bulunur, ayrıca kullanıcı ve yapma çevrenin kendisi de hem 

birbirlerini hem iç ve dış çevre özelliklerini etkileyebilmektedir (Şekil 4).  

Bu nedenle tasarım kararlarının olumlu sonuçlar doğurması için sürecin 

başlangıcında yapma çevrenin meydana getirileceği alandaki mevcut 

çevresistem unsurlarının ve yaşamını burada geçirecek kullanıcıların, 

ayrıca elde bulunan olanakların ve uyulması gereken kuralların doğru bir 

şekilde belirlenmesi; ardından birim, öge, bileşen, parça ve gereç 

düzeyindeki ürünlerle ilgili kararların bu belirlemeler göz önüne alınarak 

verilmesi fayda sağlayabilir. 

 

Şekil 4. Yapma çevrenin çevresistemi içinde kullanıcı 
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3.1. Çevresel Etmen Analizi ve Çıkarımlar 

Yapma çevreyi ve oluşturduğu çevre sistemini etkileyen her şeyi 

çevresel etmenler olarak tanımlamak mümkündür, bunlar beş ana grup 

altında4    

 doğal, (var olması durumunda) yapma ve sosyal çevreye 

 kullanıcıya 

 üretim kaynaklarına ve 

 zorunluluklara  

ilişkin etmenler olarak incelenebilir. Bütün çevresel etmenlerin 

araştırılmasından, gerekli verilerin elde edilmesinden ve irdelenmesinden 

sonra, bu veriler birbiriyle ilişkilendirilerek ve yorumlanarak bazı 

çıkarımlar yapılabilir. Değişebilir ve geliştirilebilir nitelikte olan bu 

çıkarımlardan, tasarımın yönlendirilmesinde ve doğru / anlamlı kararların 

üretilmesinde yararlanmak söz konusudur. 

Öncelikle tasarımın gerçekleştirileceği bölgedeki mevcut 

 doğal çevre kapsamında  

▪ iklimle,  

▪ güneşle (aylara göre yılda güneşli gün sayısı, güneşlenme 

süresi; yıl ve gün boyunca güneş ışınlarının geliş açıları vb.),  

▪ havayla (aylara göre ortalama hava sıcaklığı, hava nemliliği, 

hava kirliliği, egemen rüzgâr yönü, rüzgâr esme sayısı, rüzgâr 

şiddeti vb.),  

▪ yağışlarla (aylara göre yağış türü, ortalama yağış süresi, yağış 

şiddeti vb.),  

▪ yeşil dokuyla (yeşil dokunun türü, niteliği, boyutları vb.),  

▪ suyla (suyun niteliği vb.),  

▪ zeminle (toprak yapısı, taşıma kapasitesi, zemin altı suyunun 

özellikleri, don derinliği, deprem durumu vb.),  

▪ canlılarla (hayvanların, böceklerin, mikroorganizmaların vb. 

özellikleri),  

▪ …;  

 yapma çevre kapsamında  

▪ yapılarla (mevcut binâların, köprülerin vb. biçimi, boyutları, 

konumları, işlevleri vb.),  

▪ açık alanlarla (mevcut yollar, meydanlar vb. tüm açık alanların 

biçimi, boyutları, konumları vb.),  

▪ sesle (gürültünün varlığı, türü, özellikleri vb.),  

▪ trafikle (araç ve yaya trafiğinin özellikleri vb.),  

▪ yapay aydınlatma ile (türü, düzeyi vb.) 

▪ ...;  

                                                           
4 Çevresel etmenler Balanlı, 1997’ten uyarlanarak alınmıştır. 
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 sosyal çevre kapsamında  

▪ normlarla (din, ahlak, örf, âdet, moda, hukuk vb.), 

▪ gruplarla (âile, mahalle, çalışma vb.),  

▪ sosyalleşmeyle,  

▪ …, 

ilgili özellikler araştırılabilir, bu alanda bulunan etmenlerle ilgili hususlar 

belirlenebilir. Ardından tasarlanacak yapma çevrenin kullanıcıları bireysel 

olarak ya da uygun gruplar hâlinde  

 biyolojik açıdan: 

▪ yaş,  

▪ cinsiyet,  

▪ ağırlık,  

▪ uzunluk,  

▪ hareket yeteneği,  

▪ duyuların durumu,  

▪ fizyolojik sistemler,  

▪ …,  

 psikolojik açıdan: 

▪ davranışlar,  

▪ alışkanlıklar,  

▪ eğitim durumu,  

▪ zekâ niteliği, 

▪ …, 

 sosyolojik açıdan: 

▪ grup yapısı,  

▪ dinî inanış,  

▪ bağlı olunan örf ve âdetler,  

▪ sosyalleşme durumu,  

▪ benimsenmiş normlar, 

▪ …, 

analiz edilebilir. 

Bu iki gruptaki verilerin ilişkilendirilmesiyle, tasarlanacak yapma 

çevrenin kullanıcılarına sunması gereken nitelikleri doğru bir şekilde tespit 

etmek olasıdır. Söz konusu gereklilikler kullanıcıların kendi 

özelliklerinden kaynaklanabildiği gibi bölgedeki mevcut çevresel 

etmenlerin kullanıcıları etkilemesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Örneğin 

yoğun bir araç trafiğinin varlığı, belirli bir gürültü düzeyinin oluşmasına, 

bu durum ise, kullanıcının fizyolojik özellikleri ve gerçekleştireceği 

eyleme bağlı olarak, sessiz bir ortamda bulunmaya gereksinim duymasına 

yol açabilmektedir.  

İşlevsel gerekliliklerin yanı sıra, yapma çevrenin estetik açıdan 

belirli bir nitelik taşıyabilmesinin, tasarımda bununla ilişkili kararların rast 
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gele, kişisel zevke vb. göre verilmesi yerine; mimârî açıdan anlamlı 

kavram(lar)a dayalı bir fikir (konsept) uyarınca oluşturulmasıyla ilişkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Fikrin gücü, tutarlılığı, anlamlılığı ve 

nedenselliğinin anlaşılabilir olması bağlam ve kapsamla kurduğu ilişki 

üzerinden ortaya konabilmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen analiz, 

belirtilen nitelikte kavramların keşfedilmesinde ve söz konusu fikrin 

geliştirilmesi için gereken düşünsel arka planın oluşturulmasında yarar 

sağlayabilir. 

Ayrıca yapma çevrenin fiziksel ortamda var edilmesi için  

 yapı ürünleri (özellikle biçimlendirilmiş gereç durumundaki parça 

ve bileşen düzeyinde olan), 

▪ ürünün bulunabilirliği,  

▪ ürünün üretilebilirliği, 

▪ ürünün taşınabilirliği, 

▪ …  

 enerji,  

▪ gerekli enerji kaynaklarının özellikleri, 

▪ … 

 işgücü,  

▪ uygulama ekibi için gerekli kişilerin bulunabilirliği, 

▪ bu kişilerin nitelikleri, 

▪ … 

 para,  

 araçlar,  

 … 

olarak sayılabilen üretim kaynaklarının ve uyulması gereken tüm 

zorunlulukların: 

 yasalar,  

▪ Îmar Kānunu, 

▪ … 

 yönetmelikler,  

▪ Planlı Alanlar Îmar Yönetmelikleri, 

▪ Plansız Alanlar Îmar Yönetmeliği, 

▪ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik, 

▪ Binâların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

▪ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği, 

▪ Binâlarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, 

▪ Binâlarda Enerji Performans Yönetmeliği, 

▪ ... 

 standartlar,  

 … 
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araştırılması, tasarım kararları verilirken bu etmenlerin de göz önüne 

alınması önemlidir.   

3.2. Ürünlerle İlgili Kararların Verilmesi 

Yapma çevre kullanıcısı için yaşam ortamını açık, yarı açık ya da 

kapalı ve bir ya da birden çok sayıda olabilen birimle sağlar. Birimleri, 

dolayısıyla yapma çevreyi oluşturan üç boyutlu kütlelerin / iki boyutlu 

yüzeylerin tümü ögeler tarafından meydana getirilir. Ögelerin ise 

kendilerini ortaya çıkaran bileşen, parça ve / ya da gereç düzeyindeki diğer 

ürünlerin nitelikleri uyarınca yapma çevrenin 

 iç – dış çevresi ve (birden çok birimin var olması durumunda) 

birimleri arasındaki etkileşimi belirleyerek her birimde kullanıcı 

için belli nitelikte bir yaşam alanı oluşturması nedeniyle işlevsel 

özelliklerini ve  

 estetik / kavramsal husûsiyetlerini 

sağladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, tasarımda analiz sonucu elde edilen 

çıkarımlar uyarınca sırasıyla birim özelliklerine, ögelere ve bu ögeleri 

oluşturacak diğer ürünlere yönelik kararları vermek iyi olabilir.   

Kullanıcıların analizde tespit edilen özelliklerini yorumlayarak, 

tasarlanacak yapma çevredeki yaşamları sırasında hangi eylemleri 

gerçekleştireceklerini ve hem kendi biyolojik, psikolojik, sosyolojik 

özelliklerinden kaynaklanan hem de bu eylemler sırasında ortaya çıkacak 

gereksinmelerini / beklentilerini saptamak mümkündür. Söz konusu 

saptamalar uyarınca, benzer gereklilikleri olan uygun eylemler 

gruplanarak, içinde bu eylemlerin gerçekleştirileceği birim(ler) 

belirlenebilir ve her birimin kullanıcıya sunması beklenen iç çevre 

özelliklerine (örn: uygun alan ve hacim; gerekli sıcaklık, ses, aydınlık, eşya 

özellikleri; temiz hava, görüş, mahremiyet ihtiyâcı vb.) karar verilebilir. 

Ardından, bölgedeki tüm mevcut çevre özellikleri bir arada 

değerlendirilerek, her birim için, tasarımın yapılacağı alanda, karar 

verilmiş bu iç çevre özelliklerine göre en uygun konum tespit edilebilir. 

Elbette birden fazla birim olması durumunda birimlerin birbiriyle 

ilişkilerine, dış çevre özelliklerinin yanı sıra yatay ve düşey doğrultuda 

komşu olacak birimlerin birbirini nasıl etkileyeceğine dikkat edilmelidir. 

Birim konumlanışına paralel olarak yapma çevrenin ne tür kütlelerden / 

yüzeylerden oluşacağı tasarlanabilir. Böylece alandaki yerleşim ve 

biçimleniş kararları uyarınca yapma çevrenin hangi ögelerden meydana 

getirileceğine, bu ögelerin taşıması gereken estetik ve işlevsel özelliklere 

karar vermek mümkün duruma gelecektir.   

Yapma çevrenin birimleri ve ögeleriyle alanda yaratılacak her 

yaşam alanı iç ve dış çevreden görme, işitme, dokunma vb. duyularla 
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algılanabilen üç boyutlu hacimleri, iki boyutlu yüzeyleri, tek boyutlu 

çizgileri ve boyutsuz noktaları içerebilir. Her unsurun belli bir  

 büyüklüğü,  

 biçimi,  

 rengi, deseni, dokusu, saydamlığı / saydamsızlığı, 

 pürüzlüğü, 

 doluluğu / boşluğu, 

 kokusu, 

 … 

ve bu özellikleriyle ilişkili olarak  

 yönü – yönlenişi,  

 hareketi / durağanlığı,  

 ağırlığı / hafifliği, 

 katmanları,  

 ölçeği, 

 … 

bulunabilir. Tasarım sırasında unsurların söz konusu özelliklerine, 

çıkarımda elde edilmiş kavramsal yaklaşıma dayalı mimârî fikir(ler) 

doğrultusunda karar verilebilir; farklı unsurlar bu düşünceleri yansıtmak / 

simgelemek üzere aralarında 

 benzerlik / uyum / birlik ya da kontrast (zıtlık) / uyumsuzluk / 

çeşitlilik, 

 oran ya da oransızlık, 

 denge ya da dengesizlik, 

 simetri ya da asimetri, 

 … 

sağlayacak, 

 belirli bir ritim oluşturmak üzere tekrar edecek,  

 bir hiyerarşi doğrultusunda belli bir unsuru egemen kılacak  

 … 

şekilde bir araya getirilerek duyularla doğrudan algılanabilecek / 

deneyimlenebilecek şekilde açık ve somut ya da bir çözümleme ve 

irdeleme süreci sonunda düşünsel boyutta kavranabilecek biçimde örtük ve 

soyut olarak düzenlenebilir. 

Ögeler yapma çevredeki konumlarına göre yaşam alanlarının 

niteliğini doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyecek çeşitli işlevleri 

yüklenmektedir. Kullanıcının içinde yer alacağı birimleri meydana getiren 

ögeler (örn: kabuk, duvar, döşeme vb.) yaşam ortamını sağlamakta; bu 

birimin çevresiyle etkileşimini yüklendikleri işlevler doğrultusunda ortaya 

çıkarmakta ve birimde belirli nitelikte iç çevre özelliklerinin oluşmasını 
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temin etmektedir. Diğer ögeler (örn: strüktür, temel, merdiven vb.) ise 

yapma çevrenin birimlerine ve biçimlenişine bağlı olarak yük taşımak, 

düşey ulaşımı sağlamak vb. işlevleri üstlenir, böylece hedeflenen yaşam 

alanının oluşmasına dolaylı yoldan katkı verir.   

Bir öge belli bir gerece biçim verilerek doğrudan elde edilebileceği 

gibi, çoğunlukla farklı bileşenlerden oluşturulmakta; her bileşen ise belirli 

parçaların ve / ya da gerecin uygun bir teknik kullanılarak birleştirilmesiyle 

meydana çıkarılmaktadır. Biçimlendirilmiş gereçten var edilen tek nesne 

durumundaki bir öge, gerecin ve üretiminin husûsiyetleri doğrultusunda 

belli nitelikte iç ve dış yapı özellikleri kazanacak ve bulunduğu konuma 

göre ilişkili olduğu ortamlar ve diğer ürünlerle Tablo 1’de irdelenen 

etkileşimleri gerçekleştirecektir. Farklı bileşenlerden, parçalardan ya da 

gereçlerden üretilmiş bir ögenin söz konusu özellikleri, kendisini oluşturan 

nesne durumundaki her ürünün niteliklerine ve bir araya getirilme şekline 

göre meydana çıkar; bulunduğu konumda ilişkili olduğu ortamlar ve diğer 

nesnelerden üzerine yönlenen bir enerjinin ya da maddenin etkisine 

kendisini oluşturan bileşenlerinin özellikleri uyarınca tepki gösterir. Etki 

sonucunda ögenin belli bileşenlerinde fiziksel ya da kimyasal değişim 

ortaya çıkabilir, ayrıca öge bu etkinin ilişkili olduğu diğer ortamlara / 

ürünlere tümüyle ya da kısmen aktarılmasını sağlayabileceği gibi enerji ya 

da madde akışını bütünüyle kesebilir. Elbette ögenin bileşenleri 

farklılaştırıldığında söz konusu olasılıklar da değişecektir.   

Birimler ve biçimlenişle ilgili kararlar doğrultusunda yapma 

çevrenin belirli bir bölümünü oluşturması düşünülmüş her öge için, 

konumuna, ilişkili olacağı ortamlara ve diğer ögelere göre; ögenin  

 ne tür duyusal / somut ve kavramsal / soyut unsurları nasıl 

simgeleyeceğini, 

 üzerine yönelmesi olası enerji ya da maddelerin ögenin kendisinde 

ve ilişkili olduğu ortamlarda / diğer ürünlerde nasıl değişiklikler 

oluşturabileceği, 

 söz konusu etkileşim gereği yaşam alanlarının öngörülmüş iç 

çevre özellikleriyle ortaya çıkabilmesi için hangi işlevleri 

yükleneceği 

belirlenebilir. Birimleri meydana getirerek yaşam alanlarının özelliklerini 

doğrudan oluşturacak ögeler için, o birimde sağlanması istenen iç çevre 

özellikleri ile birimin belirlenmiş konumu uyarınca ilişkili olacağı dış 

çevre ve kendisine komşu diğer iç çevrelerdeki özelliklerin bir arada 

değerlendirilmesi sâyesinde, bu ögelerin söz konusu iç çevre özelliklerini 

nasıl sağlayacağını saptamak mümkündür. Bunun için ögenin çevreler 

arasındaki ilişkiyi hangi durumlarda  

 kesmesi (örn: ısı, su, nem, zararlı ışın, yangın, gürültü vb. geçişini 

yavaşlatmak / önlemek, diğer bir anlatımla yalıtım yapmak; 
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hırsıza, istenmeyen hayvana, düşme riskine, yıkıcı rüzgâr 

etkilerine vb. karşı güvenlik sağlamak) ya da  

 sürdürmesi (örn: kullanıcıları, temiz ve kirlenmiş havayı, güneş 

ışınlarını, görüşü vb. geçirmek) 

gerektiğine5 karar vermek gerekir. Ayrıca bir kütle ortaya çıkaran çok 

birimli tasarılarda 

 kütlesel biçimin ayakta tutulmasının,  

 yüklerin karşılanarak zemine iletilmesinin, 

 düşey dolaşımın, 

 yaşam alanlarındaki eylemlere göre ilgili birimlere temiz suyu, 

elektrik vb. ihtiyaçların ulaştırılmasının; kirli suyun vb. 

uzaklaştırılmasının, 

 … 

hangi ögelerle nasıl gerçekleştirileceği düşünülmelidir. Ardından her 

ögenin kendisinden beklenen bu nitelikleri sağlaması için  

 hangi bileşenlerden,  

 bu bileşenlerin ne tür parçalardan ve / ya da gereçlerden  

 ne çeşit birleştirme metotları kullanılarak 

meydana getirileceğine  

 bu alt düzey ürünlerin Bölüm 2.1.’de irdelenen  

▪ iç – dış yapı özelliklerini, 

▪ bulunacağı ortamda ürüne yönelecek olası etkilere göstereceği 

tepkileri, 

 analiz sırasında elde edilmiş  

▪ üretim kaynaklarına ve  

▪ zorunluluklara ilişkin  

etmenleri  

göz önüne alarak karar vermek iyi olabilir.  

Söz konusu kararların doğru bir şekilde verilmesi, yapma çevrenin 

çoğunlukla kullanım ve kısmen yapım süreçlerinde olumlu sonuçlar 

doğurabilir, bunun yaşam boyunca gerçekleşmesi için diğer süreçlerdeki 

çevresel etkileşim de irdelenmelidir. 

4. Ürün Kararlarının Çevresel Etkileşim Bağlamında 

İrdelenmesi 

Yapma çevrenin çevre sistemi üzerinde doğuracağı sonuçlar, 

tasarımda verilen kararlar uyarınca süreçlerinde ortaya çıkan çevresel 

etkileşimin özellikleriyle ilgilidir. Ürünlere ilişkin kararlar, yapma 

                                                           
5 Bu maddeler Balanlı, 1994’den uyarlanarak alınmıştır. 
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çevrenin kullanım süreci boyunca kullanıcısı ve içinde yer alacağı 

çevreyle; yapım, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde ise ürün 

yaşamındaki girdiler ve çıktılar bağlamında hem bulunduğu yerde hem de 

başka bölgelerdeki çevresistemlerle nasıl bir etkileşim oluşturacağını 

ortaya koyacaktır. 

4.1. Yapma Çevrenin Süreçlerinde Çevresel Etkileşim 

Batı toplumlarında yaygınlaşması Endüstri Devrimi ile hızlanarak 

neredeyse tüm eylemlerin kurgusunun altındaki temel fikir durumuna 

gelmiş, insanı doğanın üzerinde, ondan bağımsız olarak kabul eden 

mekanistik görüş uyarınca (Cole, 2012a), yapma çevreye salt insan – hattâ 

belirli nitelikte bir insan – ve onun ihtiyaçları düşünülerek oluşturulmuş 

binâlar, alt yapı, açık alan düzenlemeleri olarak yaklaşıldığı görülmektedir 

(Moffat & Kohler, 2008). Söz konusu yaklaşım bağlamında bu yapılar, 

çoğunlukla çevre etkileşimi göz ardı edilerek, nesnel varlıklarıyla ele 

alınmakta; insan gereksinmelerini iyi bir şekilde karşılama çabasıyla daha 

ziyâde kullanım sürecine odaklanılmaktadır. Bu durum ve hızlı kentleşme 

gerekliliği, 20. yüzyıl boyunca modern mimarlık örneklerini bilinçsizce 

çoğaltmış olan (du Plessis, 2012) doğrusal bir düzen yaratarak, birbirinden 

sınırlarla ayrılmış belli nitelikte yapım, kullanım ve kullanım sonrası 

eylemlerinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur.  

Yapılar, en temel özelliği kesintisiz değişim olan bir çevrede inşa 

edilmekte, ardından nitelikleri ve gereksinmeleri sürekli farklılaşan 

insanlar tarafından kullanılmaktadır. Tasarımcı kararlarını bu son derece 

dinamik bağlamın belirli bir zaman dilimindeki durumunu inceleyip, 

gerçekleştirebildiği analizlere dayanarak, kullanıcı için oluşturabildiği en 

ideal yaşam alanını elde etmek üzere verir. Analizler bâzı durumlarda 

kullanıcının incelenmesini de içermektedir ancak kararların çoğunlukla 

önceden saptanmış bir kullanıcı arketipinin standardize edilmiş 

gereksinmeleri düşünülerek verildiği bilinen bir gerçektir. Yüklenicinin 

görevi bu ideal kurguyu, çok sayıda, önceden, standart şekilde üretilmiş 

yapı ürünlerini bir araya getirerek fiziksel ortamda maddeleştirmektir. 

Ancak, bağlamın ve kapsamın dinamizmi ile kurgunun ve yapının statikliği 

arasındaki çelişki yaratılmak istenen bu iyi yaşam ortamının önündeki en 

temel engeli oluşturur diyebiliriz: yapım tamamlandıktan bir süre sonra 

bağlam ya da kullanıcı farklılaşabilir ve kurgu idealliğini yitirebilir. Bu 

olduğunda ise çoğunlukla yapının yıkılmasına, ürünlerin ya atık olmasına 

ya da iyi ihtimâlle dönüştürülmesine karar verilir ve ürün eldesinden 

yıkıntının taşınmasına dek uzanan bu süreç başta döner (Şekil 5). Söz 

konusu düzen doğal ve sosyal çevreleri olumsuz etkileyerek 

(Samalavicius, 2018), yapma çevreyi yenilenemeyen enerji ve diğer 

kaynakların tüketiminde ve zararlı atıkların oluşturulmasında (UNEP 

SBCI, 2009) önemli bir paya sâhip duruma getirmiştir. 
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Şekil 5. Yapma çevrenin doğrusal düzeni6 

Özellikle son yüzyılda kötüleşen çevre sorunlarına karşı çeşitli 

girişimlerde bulunulduğu, yeşil, sürdürülebilir, çevre dostu, ekolojik vb. 

sıfatlarla çözüm alternatifleri şeklinde tanıtılan bâzı yaklaşımlarının 

popülerleştiği görülmektedir. Buna karşın insan merkezli bu yönelimde 

doğaya zarar vermeme, çevresistemleri koruma vb. girişimlerin altındaki 

temel güdünün bu sistemlerden daha fazla yararlanma niyeti (Mang & 

Reed, 2015) olduğu anlaşılabilir. Daha az kaynak – daha çok refah 

(WBCSD, 2000) biçiminde sloganlaştırılmış düşüncedeki refah olgusu, 

tüketim etkinliğinin artırtıldığı bir kalkınma düzeni ile genelde insanın 

refahını hedefler. Söz konusu yaklaşımın esas kaygısı tek yapı ölçeğinde 

(Cole, 2012b) kaynak / enerji tüketiminin ve kirliliğin azaltılması ile 

kullanıcı sağlığının korunmasıdır (Tuna Taygun & Balanlı, 2013). Zararın 

azaltılmasına yönelik çabaların, daha ziyâde kullanım sürecinde çevreye 

daha az olumsuz etkileri olan (Gou & Xie, 2017) ve insana daha çok hizmet 

sunabilen yapılar üzerinden gerçekleştirilmesine dayanarak, çokça 

benimsenen sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde doğadan ve 

çevresistemlerden daha uzun süre yararlanma imkânını sürdürmek 

düşüncesinin yer aldığını söyleyebiliriz (Darçın, 2014).   

Belirtilen tutarsızlık bu düzen içindeki tekil aşamaların 

iyileştirilmesinden ziyâde düşünce sistemi ve yaklaşımın doğru bir temel 

üzerinde yeniden kurgulanması; tasarım kararlarının, yapma çevrenin ve 

ürünlerinin tüm yaşamı boyunca gerçekleşen çevresel etkileşim göz önüne 

alınarak verilmesiyle giderilebilir. 

                                                           
6 Bu şekil Berna Eren tarafından görselleştirilmiştir. 
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4.2. Bütüncül Bir Yaklaşım 

Yapma çevrenin yaşamını oluşum, işleyiş ve işleyiş sonrası olarak 

tanımlanabilecek, birbiriyle daha ilişkili üç süreçle yeniden kurgulamak; 

ürün kararları da dâhil olmak üzere tasarım sırasındaki bütün belirlemeleri, 

yalnızca kullanıcıyı değil, her aşamada tüm çevrelerle ilişkiyi düşünerek 

gerçekleştirmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.  

Birinci süreç yapma çevrenin oluşturulması için tasarım ve üretim 

şeklinde ele alınabilecek iki aşamayı içerir. Tasarım aşamasında yapma 

çevrenin, dâhil olacağı sistem bütününde yatay ve düşey doğrultudaki alt 

sistemlerle nasıl uygun bir etkileşim yaratabileceği kurgulanmaktadır. Bu 

kurgu için öncelikle kapsamlı ve derinlemesine bir çevre analizi yapılması; 

mevcuttaki çevre sisteminin özelliklerinin, hangi türde alt sistemleri 

barındırdığının, bunların birbiriyle ve bütünle kurmuş oldukları ilişkilerin 

niteliğinin anlaşılması iyi bir temel oluşturabilir. Ayrıca yapma çevrenin 

gelecekteki insan kullanıcılarının yanı sıra, alanda ve çevresindeki mevcut 

ve gelecekte olması öngörülebilen insanlar, diğer canlılar, doğa ve 

aralarındaki ilişkiler de birer kullanıcı olarak kabul edilebilir. Böylece 

hepsinin gereksinmelerini saptamak, yapma çevrenin nesnesine ilişkin 

kararları verirken birim ve ögelerin bu gereksinmeleri karşılamak için 

hangi işlevleri yükleneceğini ve bu işlevlerin ne tür alt düzey ürünlerle 

yerine getirebileceğini belirlemek söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, 

yapma çevreyi yeni bir çevresistem olarak düşünmek; bunun mevcut ilişki 

ağına nasıl entegre edileceğine, kendisinin var olan sistemlerden nasıl 

yararlanacağına ve onlara ne tür yararlar sağlayacağına karar vermek olası 

hâle gelebilir. Üretim aşamasında bu kurgu fiziksel varlık kazanır, tasarı 

doğrultusunda gerçekleştirilmek istenen yaşam ortamının temini için 

alanda mevcut alt sistemlerle ilgili eksiltme, dönüştürme ve sisteme başka 

sistemlerden eksiltilerek / dönüştürülerek elde edilenleri ekleme 

faaliyetleri gerçekleştirilir.  

İkinci süreç maddeleştirilmiş kurgunun işlerlik kazandığı kısımdır, 

burada yeni yapma çevrenin mevcut çevre sistemine eklenmesiyle, 

öngörülen olumlu etkileşimin başlaması ve tümü için yarar oluşturması 

tasarıları hayat bulmaktadır. İşleyiş, içinde birim ve ögeleri de barındıran 

sistemin tüm unsurlarının varlığını ve ilişkilerini belli niteliği koruyarak 

sürdürmesine bağlıdır. Kurgunun kullanımdan bağımsız olarak herhangi 

bir şekilde bozulması ile işleyiş sonrası sözcükleriyle tanımlanan üçüncü 

sürece geçilir.     

Yapma çevrenin ürünleriyle birlikte tüm yaşamı boyunca olumlu 

sonuçlar doğuracak çevresel etkileşimi sağlayabilmesi için tasarım 

kararlarının üretim aşaması ve işleyiş sonrası sürecini de kapsayacak 

şekilde genişletilmesi iyi olabilir. Bu şekilde 

 üretim aşamasında  
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▪ mevcut çevre sistemi içinde gerçekleştirilecek eksiltme ve 

dönüştürme eylemleri ile  

▪ sisteme dışarıdan eklenmesi olası unsurların elde edilmesi 

esnâsında başka çevre sistemlere yapılacak müdâhaleler 

 işleyiş sürecinde ortaya çıkması muhtemel değişimlere karşı 

sistem unsurlarının ve ilişkilerin uyum sağlaması 

 işleyiş sonrası süreçte ise yapma çevrenin ve ürünlerinin  

▪ mevcut çevre sistemi içinde dönüştürülmesine, 

▪ buradan eksiltilmesine, 

▪ başka çevre sistemlerine eklenmesine 

yönelik işlemler  

sırasında çevresel etkileşimi düşünerek yalnızca zarar vermemek değil 

yarar sağlamak yönünde uygun kararlar geliştirilebilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

İnsan dünyada var olduğundan beri içinde bulunduğu çevreyi diğer 

canlılardan farklı etkilemiştir, yaşam koşullarını iyileştirmek adına 

gerçekleştirdiği eylemlerin târih boyunca çevre üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurduğu bilinen bir gerçektir. Burada çevre sözcüğü ile salt doğa değil, 

ekosistemleri, insanı, insan topluluklarını ve hepsi arasındaki ilişkileri 

kapsayan bir bütünden söz etmekteyiz. Olumsuzluğun düzeyi insanın 

bireysel yetileri ve toplumsal organizasyonu geliştikçe farklılaşmaktadır, 

bununla birlikte Endüstri Devrimi sonrasında insan eylemlerinin – 

özellikle insanın konforlu bir yaşam için mevcut çevreye müdâhale ederek 

elde ettiği yapma çevreyle ilgili olanlar – çevresel dengeyi dünyanın 

soğurma kapasitesinin ötesinde tahrip etme düzeyine eriştiğini ifâde etmek 

yanlış olmaz. İnsanın dünyada sağlıkla var olması doğanın ve 

ekosistemlerin sağlıkla var olmasına bağlıdır, dolayısıyla söz konusu 

eylemlerin aslında amaçladığının tersine sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu 

doğrultuda birçok araştırmacı çabanın, yapma çevreyle ilişkili eylemlerden 

önce bu eylemlerin düzenlenmesinde izlenen yaklaşımların iyileştirilmesi 

üzerine odaklanmasını önermektedir. Belirtilen kapsamdaki önemli 

hususlardan birisi yapma çevrenin tüm yaşamı boyunca çevreyle ilişkisi 

üzerinde önemli etkiler doğuran ürünler ve söz konusu etkileri ortaya 

çıkaran kararlardır.  

Bilindiği gibi Endüstri Devrimi öncesinde üretim zordu, süreç belirli 

bir kişinin ihtiyâcı ortaya çıkınca başlıyor, üretilen bunu karşılamak üzere 

şekilleniyor, üretim yerel düzeyde sınırlı olarak gerçekleşiyordu. Ancak 

endüstri, haberleşme, ulaşım vb. alanlardaki teknolojik gelişmelerle üretim 

kolaylaştı ve hızlandı, sürecin başlaması için bir ihtiyâcın ortaya çıkmasına 

gerek kalmadı. Çeşitlendirilen ürünler standart duruma getirilmiş bâzı 

nitelikleri taşıyacak şekilde, önceden, çok sayıda üretilmeye başladı. 

Endüstrideki bu gelişmelerin, paralelinde toplumsal ilişkileri, ekonomik 
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düzeni ve bireysel yaşayışı da farklılaştırdığını biliyoruz; söz konusu 

değişimler yapma çevrenin üretiminden tüketimine uzanan yaşamını 

birbiriyle ilişkisi sınırlı, farklı aktörleri bulunan, belirli eylemlerin 

gerçekleştirildiği süreçler hâlinde düzenlemiş durumdadır. Çoğunlukla 

kullanıcının konforu gözetilen ve kullanım süreci düşünülerek tasarlanan 

yapma çevreler, önceden üretilmiş farklı nitelikteki ürünlerin bir araya 

getirilmesiyle elde edilmekte, belirli bir süre kullanılmakta, sonra 

çoğunlukla yıkılarak ürünleri atık olmakta ya da dönüştürülmekte; her 

aşamada büyük çoğunlukla hem doğa ve çevresistemler hem de insan 

olumsuz etkilenmektedir.  

Elde edilmesi, kullanılması sırasında ve sonrasındaki süreçte kendi 

kullanıcısına, diğer insanlara, doğaya ve diğer canlılara olan etkilerinde, 

yapma çevrenin tasarımı esnâsında verilen kararların payı bulunur. 

Biçimlendirilmesine ve ürünlerine yönelik kararlar ortaya hangi 

özelliklerde yaşam alanları çıkacağını, söz konusu özelliklerin kullanım 

süreci boyunca kullanıcıyı nasıl etkileyeceğini belirlemekte; bunun yanı 

sıra üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerinde yapma çevrenin 

içinde bulunduğu çevreye yönelik etkilerini de şekillendirmektedir. 

Tasarım sırasında seçilen, daha önceden üretilmiş ürünler nedeniyle söz 

konusu etkinin yapma çevrenin varlığından evvel farklı bölgelerde 

başladığını, kullanım sonrası süreçte ise yine farklı alanları etkileme 

olasılığı barındırdığını söyleyebiliriz.  

Kötüleşen çevre sorunlarına karşı hem ürünlerin hem de yapma 

çevrenin yaşamındaki birçok aşamaya ilişkin çeşitli iyileştirmeler için 

araştırma çalışmaları yapılmakta, bu aşamalarda dış çevreye ya da 

kullanıcıya yönelen olumsuz etkiler ele alınarak azaltmaya yönelik çaba 

gösterilmektedir. Bununla birlikte ürünlerin ve yapma çevrenin tüm 

yaşamına bütüncül olarak yaklaşmak ve yeni bir kurguda düzenlemek, söz 

konusu sorunlara karşı daha etkili çözümler geliştirilmesini sağlayabilir. 

Belirtilen nitelikte bir öneri yaklaşım oluşturma gayretindeki bu çalışmada 

bâzı hususların önem taşıdığı düşünülmektedir. Öncelikle yapma çevrenin, 

bulunduğu alandaki mevcut çevre sistemine hem kendisi hem bölgedeki alt 

sistemler için karşılıklı fayda oluşturma amacıyla dâhil olacak yeni bir 

çevresistem olarak görülmesi, ardından kullanıcı olgusunun sorgulanarak 

yalnızca yapma çevre içinde bulunacak insanların değil hem iç hem de dış 

çevredeki insanların, diğer canlıların, doğanın ve ilişkilerin de birer 

kullanıcı olarak kabul edilmesi yararlı olabilir. Böylece tasarımda kararlar 

tüm kullanıcılar düşünülerek alınabilir, ürünler hepsinin gereksinmelerine 

hizmet edecek şekilde belirlenebilir. Bununla birlikte tasarım sırasında 

yapma çevrenin nesnesini oluşturacak tüm fiziksel olguların birimler ve 

ögeler düzeyinde düşünülerek kurgulanması, estetik / kavramsal ve 

gereksinmeleri karşılayacak işlevsel saptamaların çevresel etmen analizi 

ve çıkarımlara dayanarak yapılması, ardından istenen özellikleri 
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gerçekleştirebilecek nitelikte ürünlerin belirlenmesi tasarımcı için kolay 

izlenebilecek sistemli bir yöntem sağlayabilir. Araştırmadaki diğer önemli 

sonuçlardan birisi ise söz konusu belirlemeleri yaparken hedeflenen yapma 

çevrenin nasıl oluşturulacağının, var olduğu sürece amaçlanan olumlu 

etkileşimi nasıl sürdüreceğinin ve bunun kesilmesi sonrasında nasıl hareket 

edileceğinin de düşünülmesi, kararların bu doğrultuda verilmesi önerisidir.  

Gerçekleştirilen irdelemelerin ve sunulan önerilerin yapma çevreyle 

ilgili kişilere katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bununla birlikte gelecekte 

sürecin daha derinlemesine irdelenmesine, belirtilen nitelikteki 

kullanıcıların nasıl inceleneceğine, gereksinmelerinin nasıl saptanacağına, 

özellikle ürünlerin üretim ve kullanım sonrası süreçlerinde çevresel 

etkileşimin nasıl iyileştirileceğine yönelik çalışmalar yapılmasına; ayrıca 

yapma çevrenin üretim ve kullanım sonrası süreçlerinde yararlanılabilecek 

yapım yöntemlerinin ve kullanım boyunca gerçekleşecek değişimlere karşı 

uyum çözümlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğu söylenebilir. 
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1.Giriş 

Geçmişten günümüze insanoğlunun en önemli ihtiyacı, kendilerini 

dışarıdaki etki ve tehlikelerden koruyacak bir barınma alanı olmuştur. Bu 

ihtiyacı karşılayabilmek için de doğada bulunan çeşitli malzemelerle 

yapım teknikleri geliştirmiş ve çeşitli yapılar inşa etmiştir. Zaman içinde 

ihtiyaçlar ve teknoloji ile gelişen bu yapılar mimari yapılar olarak 

adlandırılmaktadır. Mimari yapılar, yatay ve düşey konumdaki yapı 

elemanlarının uygun şekillerde birleştirilmesiyle inşa edilen ve inşa 

edildiği bölgeyle ilgili toplumsal, kültürel ve işlevsel bilgiler veren 

önemli kaynaklardır.  

Ülkemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye her yöresinde 

çeşitlenen zengin bir mimariye sahiptir. Çeşitli bölgelerin mimarisi 

incelendiğinde her yörenin kendine özgü mimari biçimlenmesinin olduğu 

görülmektedir. Yöreye özgü bu mimari için çeşitli isimlendirmeler 

yapılmaktadır. Bu isimlendirmelerden en bilinenlerden biri "vernaküler 

mimari"dir. Yapı ve yerleşme eylemleri ile ilgili ilk kez 1861 yılında 

kullanıldığı bilinen "vernecular" kelimesi: yerli, bir yere özgü olan 

anlamına gelen "vernaculus" kelimesinden türetilmiştir (Eyüce, 2005: 2). 

1975 yılında Avrupa Mimari Miras Yılı etkinlikleri çerçevesi içinde, 

Bulgaristan’da yapılan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 

Genel Kurul Toplantısı'nın konusu yöresel mimari olarak ve Genel Kurul 

ile birlikte gerçekleştirilen sempozyumun adı Fransızca olarak 

"L'architecture Vernaculaire" olarak belirlenmiştir. Daha önceleri aynı 

BÖLÜM II 
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türdeki mimari halk mimarisi, mimarsız mimari gibi farklı tanımlarla 

literatürde bulunsa da vernaküler kelimesi zamanla diğer ülkelerde de 

kendine yer bulmuştur. Vernaküler mimari tanımlamasının ülkemizdeki 

çalışmalarda da sıklıkla kullanıldığı görülse de, Türkiye’deki uzmanlarca 

"yöresel mimari" olarak dilimize çevrilmektedir (Sezgin, 2006). 

Vernaculer Architecture, Türkiye’deki adıyla ise yöresel mimari, bir 

yörenin kendine özgü mimari biçimlenme dili anlamına gelmektedir. 

Yerin/yörenin etkisini yadsımayan ancak mimarisinin oluşumunda 

kültürü ve kültürün en önemli bileşeni olan geleneği ön plana çıkaran 

çalışmalar ise "geleneksel mimarlık" olarak adlandırılmaktadır (Eyüce, 

2005: 3). Geleneksel mimarlık endüstrileşmemiş geleneksel toplumların 

nesilden nesile aktarılan bilgi ve edinimleriyle uygulamış oldukları 

mimarlık olarak da tanımlanabilir.  

Ülkemizdeki yöresel mimarinin önemli bir bölümünü geleneksel 

konutlar oluşturmaktadır. Günümüze kadar geleneksel konutlarla ilgili 

birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda Türk Evi, Osmanlı Evi, 

Anadolu Evi, Hayatlı Ev gibi etiketlerle incelenmişlerdir (Boğaziçi 

Yakut, 2016: 20). Zaman içinde somut ve soyut çeşitli kriterlere göre 

sınıflandırılmaya ve adlandırılmaya çalışılan bu konutların en önemli 

özellikleri ise şunlardır: bulundukları iklim koşulları ile uyumlu olmaları, 

bölgedeki kolay ulaşılabilir malzemeler ile yapılmış olmaları ve 

kullanıcıların yaşam ve inanç biçimlerine bağlı olarak planlarının 

çeşitlilik göstermesi. Geleneksel konut denildiğinde genel olarak Osmanlı 

döneminde yerel yapı gelenek ve teknikleri ile inşa edilen konutlar akla 

gelmektedir. Geleneksel konutların yapımında ön plana çıkan yerel yapı 

gelenekleri bir anlamda kültürel sınırları ortaya koyan fiziksel sınırlar 

olarak da düşünülebilir. Ülkemizdeki geleneksel yapım türleri 

incelendiğinde, yakın doğu ülkelerinin uzantılarında yer alan Diyarbakır, 

Bitlis, Mardin, Urfa, Maraş, Gaziantep, Akdeniz kıyısında Adana, Mersin 

ve Dağlık Kilikya, Orta Anadolu’da Kapadokya bölgelerinde taş 

malzemeye bağlı geleneksel yapım yöntemleri görülmektedir.  Ege ve 

Batı Akdeniz kıyılarında da taş konut geleneği hâkimdir. Anadolu, kökeni 

tarih öncesine dayanan kerpiç mimarinin de mirasçısıdır. Kökeni çok 

eskilere dayanan taş ve kerpiç konut mimarisinin dışında, Orta ve Batı 

Anadolu bölgelerinde, Balkanlar’da ve İstanbul’da küçük evle saray 

boyutu arasında değişen ahşap konut mimarisi görülmektedir (Kuban, 

2016: 469). Geleneksel konutlarda taş ve ahşap malzeme sıklıkla birlikte 

kullanılmaktadır. Türk Evi olarak da adlandırılan ve en sık karşılaşılan 

geleneksel konut tipinde zemin katın sokağa bakan yüzü olabildiğince 

kapalı ve yığma sistemde bir duvar iken üst katlar ahşap çatmalıdır. 

Böylece konutlar çıkma ve açık sofa ile dışarı açılmaktadır. Bu 

açılmaların çok soğuk iklimlerde dahi yapıldığı görülmektedir. Bu durum 

da geleneğin iklimden daha baskın olduğunu göstermektedir (Günay, 

2017: 33).  
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2. Geleneksel Konutlarda Yapım Sistemleri ve Duvar 

Malzemeleri 

Geçmişten günümüze kadar yapım sistemlerinin oluşmasında 

malzeme önemli bir etken olmuş ve malzemenin sağladığı olanaklara 

göre mimariler şekillenmiştir (Sarıkaya ve Arpacıoğlu, 2019: 22). 

Geleneksel konutlarda yapım sistemlerinin tanımlanmasında 

önemli rol oynayan yapı elemanı duvardır. Duvar en yalın tanımıyla, 

binada iki ortamı ayıran düşey bölücü elemanlar olarak tanımlanmaktadır 

(Erten, 2014: 43). Duvarlar konumlarına göre iç ve dış duvarlar; 

işlevlerine göre ise taşıyıcı duvarlar ve bölücü duvarlar olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 

 

2.1. Geleneksel Konutlarda Yapım Sistemleri 

Geleneksel konutlardaki yapım sistemleri yapım tekniklerine göre 

yığma sistem ve iskelet sistem olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu teknikler 

tek başlarına uygulanabildikleri gibi her iki tekniğin birlikte kullanıldığı 

örnekler de bulunmaktadır. Yığma ve iskelet sistemin birlikte kullanıldığı 

sistemler karma sistem olarak adlandırılabilir (Sarıkaya ve Arpacıoğlu, 

2019: 23). Her iki sistemin birlikte kullanıldığı geleneksel konutlarda 

genellikle zemin katlar yığma olarak inşa edilirken üst katlar iskelet 

sistem olarak inşa edilmektedir. 

 

 

Şekil 1 Yığma taş temel üzerinde ahşap yığma duvarlı zemin kat ve ahşap 

iskeletli üst kat (Selim İhtiyar Arşivi akt. Karakul, 2021: 395) 
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Geleneksel yapım sistemlerinden biri olan yığma sistem, 

insanoğlunun en eski zamanlardan beri uyguladığı bir yapım sistemidir 

(Sarıkaya ve Arpacıoğlu, 2019: 23). Yığma sistemdeki duvarlar, yapı 

malzemelerinin beraber çalışacak şekilde üst üste ve yan yana konması 

ile inşa edilmektedir. Yığma sistemde tüm duvarlar taşıyıcı özelliğe 

sahiptir. 

Geleneksel konut mimarisindeki önemli duvar sistemlerinden bir 

diğeri ise ahşap iskelet yapı sistemidir. Bu sistem çeşitli kaynaklarda 

karkas sistem, çatkı sistem ya da çatma sistem olarak da 

adlandırılmaktadır.  Ahşap iskelet yapı sistemi yeğnilik, az gereç 

kullanımı, ince duvardan ötürü yer kazancı, yapım süresinin kısalığı, 

işçilik ve yalıtım kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Bu sistemde 

ahşap iskelet araları taş, tuğla, kerpiç, ahşap ile ya da kamış sap, hımış 

(ağaç dalları), ahşap çıta çakılı şekilde doldurulabilmektedir (Bektaş, 

2018: 67). 

 

 

Şekil 2 Birgi’de taş yığma duvar üzerine ahşap iskelet sistem bir konut 
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2.2.Geleneksel Konutlarda Kullanılan Duvar Malzemeleri  

Geleneksel konutlarda kullanılan malzemeler yakın çevredeki 

mevcut kaynaklardan elde edilen ve geri dönüşümlü doğal malzemelerdir. 

Türkiye coğrafyasındaki geleneksel konut duvarlarında kullanılan temel 

malzemeler ise en başta taş ve ahşap olmak üzere taş, tuğla, kerpiç ve 

ahşap olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapım sistemlerinde de görüldüğü 

gibi bu malzemeler sıkça birlikte kullanılmaktadır. 

 

2.2.1.Taş 

Geleneksel konutlarda taş malzeme en sık kullanılan yapı 

malzemesidir (Dal, 2011: 3). Taş kimi zaman taşıyıcı duvar malzemesi 

olarak kullanılırken, kimi zaman ahşap iskelet arası dolgu malzemesi 

olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde taşın ana yapı malzemesi olduğu ve 

konstrüksiyonu tamamıyla taş ile inşa edilen geleneksel konutlar 

mevcuttur. Bu konutların dışında, Anadolu’nun çoğunluğunda zemin 

katların yığma taş duvar olarak, üst katların ise ahşap iskelet sistem ile 

inşa edildiği görülmektedir.  

Taşıyıcı taş duvarlarda kullanılan taşlar çeşitli şekillerde 

işlenmektedir.  Duvarlar taşların işlenme şekillerine göre moloz taş duvar, 

kaba/ince yonu taş duvar ve kesme taş duvar olarak üç gruba 

ayrılmaktadır (Erten, 2014: 51; Yardımlı ve Dal, 2021: 45). 

 

Şekil 3 Taşların işlenmişlik derecesine göre türleri (a. Moloz taş, b. Kaba 

yonu taş/çerçevesiz, c. Kaba yonu taş/çerçeveli, d. İnce yonu taş, 

e.Kesme taş/blok, f. Kesme taş/plak) (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 

2013: 53) 
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Yığma sistemde inşa edilen geleneksel taş duvarlarda, yığma 

duvarların daha sağlam olmalarını sağlamak için duvar örgüsünün içine 

yatay olarak ahşap ya da tuğla hatılların uygulandığı örneklere 

rastlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4 Birgi’de ahşap hatıl ile desteklenmiş taş yığma duvarlı konut 

 

Moloz Taş Duvarlar 

Ocaktan çıktığı haliyle kullanılan moloz taşların çıkıntılı ve sivri 

yüzeylerinin kabaca düzeltilerek kullanılmasıyla inşa edilen duvarlara 

"moloz taş duvarlar" denir. Kullanılan taşlar düzenli bir geometrik şekle 

sahip olmadığı için duvar örgüleri düzenli değildir. Moloz taş duvarda 

çeşitli şekil ve büyüklükte taşlar kullanılmaktadır (MEB, 2013: 56). 

 

     

Şekil 5 Karadoğan’daki geleneksel konutlarda moloz taş örgülü cephe ve 

bahçe duvarı örnekleri 
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Normal/Yatay Örgülü 

 

 

Mozaik Örgülü 

Şekil 6 Moloz taş duvar örgüleri (Erten, 2014: 51) 
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Kaba/İnce Yonu Taş Duvarlar 

Yontularak işlenmiş taşlar olan yonu taş ile inşa edilmiş duvarlar 

"yonu taş duvar" olarak adlandırılmaktadır.  Alın ve yan yüzeyleri kabaca 

işlenmiş olan taşlara "kaba yonu taş" denilmektedir. Moloz taş 

duvarlardan farklı olarak derz aralıkları gözle takip edilebilmektedir 

(MEB, 2013: 57). 

 

     

a     b 

Şekil 7 a) Kaba yonu taş duvar örgüsü (Erten, 2014: 52); b)Alaçatı’da 

kaba yonu taş duvarlı bir konut cephesi 

 

Alın ve yan yüzeyleri daha detaylı olarak düzeltilmiş olan ince 

yonu taşlarla örülmüş duvarlara "ince yonu taş duvarlar" denilmektedir. 

Taş büyüklükleri değişken olabilmekle birlikte yatay taş sıraları belirgin 

şekilde görülmektedir (MEB, 2013: 58). 

 

 

Şekil 8 İnce yonu taş duvar örgüsü(Erten, 2014: 52) 
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Kesme Taş Duvarlar 

Her yüzeyi yontularak düzeltilmiş düzgün taşlara "kesme taş", bu 

taşlarla örülen duvarlara "kesme taş duvarlar" denilmektedir.  Kesme taş 

duvarlarda hem planda, hem kesitte, hem de görünüşte düzen açıkça 

görülmektedir. Bu duvarlarda her bir taş sırasının eşit ölçülerdeki taşlarla 

örülmesi ile düzgün örgüler, sıralar arasında farklı yükseklikteki taşların 

kullanılması ile yarı düzgün duvar örgüleri oluşturulabilmektedir (Erten, 

2014: 53). 

 

 

Şekil 9 Kesme taş duvar örgüsü (Erten, 2014: 53) 
 

     
a     b 

Şekil 10 Kesme taş duvarlar a) Urfa evi avlu cephesi; b) Gaziantep evi 

sokak cephesi 
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2.2.2.Tuğla 

Tuğla sözcüğü, tuğlanın Latincedeki karşılığı olan "tegula"dan 

gelmektedir. Ana maddesi kil olan tuğla pişirilerek üretilmektedir (Erten, 

2014: 56).  En çok kullanılan tuğla çeşidi kil ve kumun birleştirilmesiyle 

üretilen killi tuğlalar olup, bu tuğlalar dışında alçı ve kumun belirli 

oranlarla karıştırılmasıyla üretilen kalsiyum silikatlı tuğlalar da 

mevcuttur. Kolay elde edilebilen ve ekonomik bir malzeme olan tuğla 

geleneksel konut duvarlarında da kullanılmıştır. Tuğlaların sıvalı ya da 

sıvasız şekilde kullanılması dekoratif kullanıma da olanak vermektedir 

(Zakar ve Eyüpgiller, 2015: 133). 

 

 

Şekil 11  Tuğla boyutları ve bölümlenmeleri (Erten, 2014: 57) 

 

Tuğlalar geleneksel konutlarda tek başına ya da farklı malzemeler 

ile birlikte kullanılabilmektedir. Tuğlaların yığma sistemde taşıyıcı duvar 

olarak kullanıldığı örnekler görülse de, çoğunlukla ahşap iskelet sistemli 

geleneksel konutlarda ahşap iskelet arası dolgu malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 
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a    b 

Şekil 12 a) İstanbul’da tuğla yığma duvarlı bir konut; b) Kütahya’da 

ahşap iskelet arası tuğla dolgulu duvar örneği 

 

   

a    b 

Şekil 13 Tuğlanın taş ile birlikte kullanılmasına örnekler a) Kütahya'da 

bir konut duvarı; b) Ödemiş'te bir konut duvarı 
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2.2.3.Kerpiç 

Toprak ve suya saman, kil gibi lifli katkı maddeler de eklenerek bir 

karışım oluşturulur ve bu karışımın kalıplara dökülerek güneş altında 

kurutulmasıyla elde edilen yapı malzemesine "kerpiç" denilmektedir.  

Bağlayıcısı killi toprak olan kerpiç için kullanılan katkı malzemeleri, 

kerpicin üretildiği yere göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Temel olarak 

kerpiç toprak ve suyun belli oranlarda birleştirilmesiyle elde edilmektedir 

(Zakar ve Eyüpgiller, 2015: 143). Kerpiç, ısı yalıtımı sağlayan, nemi 

dengeleyen ve yangına karşı dayaklı bir malzemedir. Her yerde 

bulunabilmesi, işçiliğinin ucuz olması yapımında en az enerji tüketilmesi 

kerpici tercih edilen bir malzeme haline getirmektedir. Doğal bir 

malzeme olan kerpiç çevreyi de kirletmez. Yağmura karşı iyi 

korunduğunda uzun yıllar kalıcıdır ve kerpiç ile inşa edilen iki-üç yüz 

yıllık evler vardır (Bektaş, 2018: 49). 

Geleneksel konuttaki duvarlarda kerpicin daha çok kerpiç bloklar 

şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Kerpiç blokların hazırlanmasında 

toprağın uygun kil ve granülometriye sahip olması ve karışımdaki su 

oranının iyi ayarlanması önemlidir. Suyun fazla katılması kerpicin zor 

kurumasına sebep olarak rötre problemlerini arttıracak ve dayanımını 

azaltacaktır.  Karışıma girecek olan suyun azaltılması da çamurun kalıp 

almasını zorlaştırdığından dolayı, çamuru kalıba iyi yerleştirmek için 

sıkıştırma ve tokmaklama işlemlerinin yapılması gerekmektedir (Acun 

Özgünler ve Gürdal, 2012: 32-33). 

Kerpiç duvarlar iki şekilde inşa edilmektedirler: birincisi ve daha 

yaygın olanı kerpiç blokların örgü sistem ile örülmesiyle inşa edilen 

duvarlar;  ikincisi ise yerinde döküm sistemiyle kalıplara kerpicin 

dökülmesiyle inşa edilen duvarlar. Bölgeden bölgeye farklılıklar gösteren 

kerpiç bloklar genel olarak büyük ve küçük olmak üzere iki boyuttadırlar. 

30-35 cm uzunluk, 30-35 cm genişlik ve 10-12 cm yüksekliğe sahip 

kerpiç bloklarına ana, yarım boyutta olan 30-35 cm uzunluğunda 15-17 

cm genişliğinde ve 10-12 cm yüksekliğindeki küçük bloklara ise kuzu 

denilmektedir (Acun Özgünler ve Gürdal, 2012: 33). 

Geleneksel konutlarda kerpiç blokların yığma sitem duvar 

yapımında kullanıldığı örnekler mevcuttur. Ülke geneline bakıldığında 

ise, kerpiç bloklar çoğunlukla ahşap iskelet sistemde inşa edilen 

duvarlarda ahşap iskelet arası dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
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  a     b 

Şekil 14 a) Anadolu’da kullanılan kerpiç kalıpları (Acun Özgünler ve 

Gürdal, 2012: 33); b) Kerpicin yapım aşamaları (Şimşek Tolacı ve 

Hürmüzlü, 2020: 25) 

 

 

   

a     b 

Şekil 15 a) Yığma kerpiç duvar (Şimşek Tolacı ve Hürmüzlü, 2020: 17); 

b) Yığma kerpiç duvar ve kerpiç dolgulu duvar örneği (Şimşek Tolacı ve 

Hürmüzlü, 2020: 39) 

 

 



GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE DUVAR MALZEMELERİ 

 

40 

2.2.4.Ahşap 

Ahşap, taş malzeme gibi en sık kullanılan doğal yapı 

malzemelerindendir. Ahşap malzemenin işlenmesi ve taşınması taşa göre 

daha kolaydır; ancak taş kadar doğa koşullarına karşı dayanıklı bir 

malzeme değildir. İnsanlığın ilk yapım faaliyetlerinden beri yapı 

malzemesi olarak kullanılan ahşap sürdürülebilir ve ekolojik bir 

malzemedir.  Ahşabın üretimi için birçok malzemeye kıyasla daha az 

enerji tüketilmektedir. Ömrünü tamamlayan ahşabın tekrar doğaya 

karışma süreci de çevre sağlığı açısından olumsuz bir etki 

yaratmamaktadır (Zakar ve Eyüpgiller, 2015: 146). 

Organik bir malzeme olan ahşabın boşluklu yapısı ahşabın nefes 

almasını sağlarken, ahşabı ses ve ısı izolasyonu açısından avantajlı hale 

getirmektedir. Boşluklu yapısı ve özgül ağırlığı sayesinde hafif bir 

malzeme olan ahşabın taşıyıcılığı da yüksektir. Diğer yapı 

malzemelerinden farklı olarak, ahşabın lifli yapısı basınç kuvveti dışında 

çekme kuvvetini de karşılamasını sağlamaktadır (Zakar ve Eyüpgiller, 

2015: 147). 

Ağaçtan üretilen ahşap malzeme yapı içerisinde birçok yerde 

kullanılmaktadır. Kimi zaman taşıyıcı olarak kimi zaman da yapı elemanı 

olarak kullanıldığı görülmektedir: duvarlar, çatılar, döşemeler, pencere ve 

kapı doğramaları, sedirler, dolaplar vs. Ülkemizde yetişen ve ahşap 

üretiminde kullanılan ağaçlar temel olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı 

ağaçlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kara çam, kızıl çam, sarı 

çam, Toros sediri, doğu ladini, köknar gibi iğne yapraklı ağaçlar iskele, 

çatı, doğrama gibi yapım işlerinde kullanılırken; geniş yapraklı ağaçlar 

daha çok mobilyacılıkta ve parke işlerinde kullanılmaktadır (Zakar ve 

Eyüpgiller, 2015: 146). Ahşabın taşıyıcı olarak kullanıldığı sistemler ise 

temel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi ahşap yığma 

sistem, ikincisi ve en çok karşımıza çıkan sistem ise ahşap iskeletli 

sistemdir. Ahşap iskeletli sistem, yığma ahşap sistemine göre daha 

ekonomiktir ve daha az ahşap malzemeye ihtiyaç duyduğu için ahşabı az 

olan yerlerde dahi kullanılabilmekte ve böylelikle daha fazla yöreye hitap 

etmektedir. Özellikle zemin katın taş yığma duvar ve üst katların ahşap 

iskelet olarak inşa edildiği yapı sistemi ülkemizdeki konutlarda en çok 

görülen yapı sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Ahşap Yığma Duvarlar  

Tamamen ya da kısmen işlenmiş ahşabın yatay doğrultuda üst üste 

konularak uygun şekillerde birleştirilmesiyle inşa edilen duvarlara "ahşap 

yığma duvarlar" denilmektedir. Ahşap yığma sistemine "çantı sistemi" 

adı da verilmektedir. Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon gibi bol yağış alan 

bölgelerde ahşabın bol olmasına da bağlı olarak ahşap yığma sistemde 

konutlar görülmektedir (Bektaş, 2018: 58). Ahşap yığma sistemde iç ve 
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dış duvarların birlikte örülmesi gerekmektedir (Pınar, 2018: 63). Bu 

duvarlar genellikle basit bir taş temel ya da kagir zemin kat üzerine inşa 

edilmektedir (Çobancaoğlu, 2003: 30). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16 Ahşap yığma duvar tekniklerinden örnekler  (Erten, 2014: 65) 

 

 

Şekil 17 Ahşap yığma duvarlı bir konut (Orhan vd., 2019: 423) 
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Ahşap İskeletli Duvarlar 

Ahşap iskeletli duvarlar, ahşapların yatay ve düşeyde birbirine 

bağlanmasıyla oluşturulan taşıyıcı ahşap iskelet ve bu iskelet arasındaki 

boşlukları dolduran dolgu ve kaplama malzemelerinden oluşmaktadır. Bu 

duvarlar hafifliği, çok katlı yapılara izin vermesi ve mimari çözüm 

kolaylıkları sağlaması nedeniyle ülkemizdeki geleneksel konutlarda sıkça 

kullanılmıştır (Çobancaoğlu, 2003: 31). Geleneksel konutlardaki bu 

sistemde iskelet, ya subasman seviyesinden başlamakta ya da kâgir bir 

zemin katın üstünde yükselmektedir (Günay, 2017: 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18 Ahşap karkas yapı sistemi çizim örnekleri (Eldem, 2016: 69) 
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Şekil 19 Kütahya'da Bandımzade evi, ahşap iskelet sistem (Eser, 1955) 

 

Geleneksel konutlardaki ahşap iskeletin araları taş, kerpiç, tuğla ya 

da artık ahşaplar ile doldurulmaktadır. Ahşap iskelet arasının 

doldurulmasında daha hafif taşların seçildiği yöreler bulunmaktadır. 

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki geleneksel konutlarda görülen 

duvar uygulamalarında, ahşap iskelet arası kare ya da üçgenlere bölünüp, 

bu aralar taş ile doldurulmaktadır (Günay, 2017: 33). Ahşap iskelet 

sistemli yapılarda duvar, dolgu tekniğine göre üç gruba ayrılmaktadır: 

ahşap dolma, göz dolma ve muskalı dolma. Hacimlerin köşelerine 

yerleştirilen dikmelerin aralarının üst üste geçirilen ahşap ile 

doldurulmasına ahşap dolma tekniği; çatkı arasının kare ya da 

dikdörtgene bölünmesiyle oluşturulan duvar dolgu sistemine göz dolma 

tekniği; üçgenlere bölünmesiyle oluşturulan sisteme muskalı dolma 

tekniği denilmektedir (Karakul, 2021). 

 

 

Şekil 20 Göz dolma tekniği ve ahşap dolma tekniğinin birlikte 

kullanıldığı bir konut (Selim İhtiyar Arşivi akt. Karakul, 2021: 397) 
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Şekil 21 Doğa Karadeniz Bölgesi’nde göz dolma ve muskalı dolma 

tekniğinde duvarlar (Pınar, 2018) 
 

Ahşap iskeletli sistemde inşa edilen duvarlarda çatkı aralarının 

doldurulmasında kullanılan malzemelerden biri de kerpiçtir. Kolay ve 

ucuz elde edilen kerpicin aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlaması kerpici 

tercih edilir bir malzeme haline getirmiştir. Suya karşı dayanıksız olan 

kerpiç dolgulu duvarlar çamur ya da kireç ile sıvanmıştır. Ahşap çatkı 

aralarında dolgu malzemesi olarak kullanılan malzemelerden bir diğeri 

olan tuğla ise desenli bir örgü yaratacak şekilde de döşenmektedir 

(Günay, 2017: 33). 

        

a      b 

Şekil 22  a)Kerpiç dolgulu bir duvar (Perker ve Akıncıtürk,2011: 44); b) 

Tuğla dolgulu bir duvar 

Göz Dolma Muskalı Dolma 
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Ahşap çatkı arasının doldurulmasında kullanılan bir diğer 

yöntemde ise, çatkı ince dallarla dikine bölünür ve sonra dalların 

yarılmasıyla elde edilen çubuklar örülür. Örgü işleminden sonra her iki 

yandan da samanlı çamur harçla sıvanarak duvar oluşturulur. Bir diğer 

ahşap çatkılı duvar tekniğinde ise, çatkının oda cephesi yatayda aralıklı 

çıtalarla kaplanır ve sonrasında sıvanır. Bu yöntem bağdadi olarak 

bilinmektedir (Günay, 2017: 33). 

 

 

Şekil 23 Bağdadi bir duvar örneği 

 

Ahşap iskelet sistemli geleneksel yapıların duvarlarına 

bakıldığında dış yüzeylerin genellikle sıvandığı görülmektedir. Sıva, 

ahşap iskeleti dış etkilerden koruyan ucuz ve uygulanabilir bir 

malzemedir.  Geleneksel sıva teknikleri içinde çamur sıva üzerine kireç 

sıva uygulanması en bilinen sıva tekniğidir.  Ahşap iskeleti sıvamanın 

dışında duvarların ahşapla kaplandığı örnekler de mevcuttur. Duvarlar 

ahşap ile kaplanırken tahtalar bindirme ya da geçme yöntemiyle 

birleştirilmektedir. Ahşap kaplama kıyılarda rüzgarla yağan yağmur 

suyunun içeri girmesini engelleyerek ahşap iskeleti korumaktadır. Ayrıca 

bu yöntemle iskelet araları boş olduğu için havalanma yoluyla ahşap 

iskelet kuru kalmaktadır (Günay, 2017: 34). 
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Şekil 24 Cepheleri sıvalı Odunpazarı geleneksel konutları 

 

 

      

Şekil 25 İstanbul'da ahşap konut örnekleri 
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Şekil 26 Cephe kaplama detayları, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu[İBB KUDEB], 2009: 72) 
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3. Sonuç ve Değerlendirme 

Zengin bir mimariye sahip olan ülkemizde geleneksel yöntemle 

inşa edilmiş birçok geleneksel konut ve yapım sistemi görülmektedir. Bu 

geleneksel konutların yapım sistemleri ve malzemeleri, bölgeden kolay 

temin edilebilen malzemeler ve nesilden nesile aktarılarak öğrenilen 

geleneksel yapım sistemleri çerçevesinde şekillenmişlerdir.  Bazı yöreler 

arasında malzeme ve yapım tekniği açısından büyük farklılıklar 

görülürken, bazı yöreler arasında da benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu 

farklılıklar ve benzerlikler içinde geleneksel konutlar iklim ve çevre ile 

uyumlu ve geleneğin etkisinde kendine özgü karakterlerini oluşturmuştur.  

Geleneksel konutların yapım sistemleri, malzemelerin üst üste 

dizilmesiyle oluşturulan ve her duvarın taşıyıcı olduğu yığma sistem; yapı 

malzemelerinin yatay ve düşeyde birleştirilmesiyle taşıyıcı sistemin 

oluşturulduğu iskelet sistem olarak iki grupta incelenmiştir. Ülkemizde, 

çeşitli türdeki taş malzeme ile inşa edilen ve yığma tekniğinin kullanıldığı 

birçok geleneksel konut örneği bulunmaktadır. Bu yapım sistemi ile inşa 

edilmiş geleneksel konutlara özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve 

Ege kıyılarında rastlanmaktadır. Ahşap yığma tekniğindeki konutları ise 

Karadeniz bölgesinde görmek mümkündür. Ahşap iskelet sistemli 

geleneksel konutlarda ise temel, bodrum ya da zemin katlar yığma taş ile 

inşa edilirken üst katlarda ahşap iskelet taşıyıcı sistem kullanılmış ve 

ahşap iskeletin arası taş, tuğla, kerpiç ya da ahşap gibi malzemelerle 

doldurulmuştur. İskelet sistemde çatkı araları çeşitli geometrik şekillere 

bölünmüş ve bu şekiller kimi zaman sadece yatay ve dikey elemanlarda 

oluşturulurken kimi zaman da çapraz elemanlar olan payandalar ile 

desteklenmişlerdir. Ülkemizdeki geleneksel yapım sistemlerine genel 

olarak bakıldığında, geleneksel konutlardaki iskelet yapım sisteminin 

neredeyse ülkemizin çoğu yerinde uygulandığı görülmektedir.  

Geleneksel konut duvarlarındaki temel malzemeler taş, ahşap, 

tuğla ve kerpiç olarak sıralanmaktadır.  Yapılarda kullanılan bu 

malzemeler taşıyıcılık özelliğine, işçiliğine ve kolay bulunabilirliğine 

göre bölgelerdeki geleneksel konutlarda kullanılmışlardır.  Özellikle taş 

ve ahşap en sık kullanılan malzemelerdir. Taş sağlamlığı, ahşap ise kolay 

işlenebilirliği ile ön plana çıkmaktadır. Taş temel olarak moloz taş, 

kaba/ince yonu taş ve kesme taş olmak üzere üç şekilde konut 

duvarlarında kullanılmıştır. Konut duvarlarında kullanılan bir diğer 

malzeme ise harman tuğlası olarak adlandırılan tuğla çeşididir. Özellikle 

ahşap iskelet arasında çeşitli örgüler oluşturacak şekilde dolgu malzemesi 

olarak sıkça kullanıldığı görülmektedir. Ucuz bir malzeme olan kerpiç ise 

genellikle bloklar halinde ahşap iskelet arası dolgu malzemesi olarak 

kullanılmıştır. Ucuz ve her yerde bulunabilir olması kerpici tercih sebebi 

haline getirmektedir. Ahşap malzeme, geleneksel konutlarda çeşitli 

şekillerde en sık karşımıza çıkan malzemedir. Kimi zaman yığma 
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sistemde taşıyıcı duvar malzemesi olarak kullanılmış, kimi zaman taş 

yığma duvarların arasında hatıl olarak yer almış ise de en çok iskelet 

yapım sistemde çatkı malzemesi olarak kullanılmıştır.  

Son yıllarda ülkemizde inşa edilen sivil mimariye bakıldığında tüm 

yörelerde betonarme sistemde konutların inşa edildiği görülmektedir. 

Yapım sisteminde olduğu gibi, kullanılan malzemeler ve malzemelerin 

kullanım şekilleri arasında da farklılıklar bulunmamaktadır. Ülkemizdeki 

geleneksel konutlara bakıldığında ise, her yörenin kendine özgü 

geleneksel konut sistemi bulunmaktadır. Bu konutlarda yöreye özgü 

malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması bölgedeki konutlara kimlik 

ve özgünlük kazandırmaktadır. Geleneksel konutlarda kullanılan 

malzemeler doğal ve geri dönüşebilir olmaları sayesinde de doğayla bir 

uyum içerisindedir.   Ülkemizde var olan mimari zenginliğin devamlılığı 

için geleneksel konutlarda bulunan yere özgü kimliğin ve doğa ile 

uyumun günümüzde ve gelecekte inşa edilecek olan konutlarda da devam 

ettirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile ülkemizdeki geleneksel 

konutlarda kullanılan geleneksel yapım sistemleri ve duvar malzemeleri 

tanıtılmaya çalışılmış ve bu zengin mirasın günümüz ihtiyaç ve 

teknolojisiyle beraber yeniden düşünülerek gelecekteki çalışmalar için 

kaynak oluşturması amaçlanmıştır.  
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1.Giriş 

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması gerekliliği, o taşınmazın 

“sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, simgesel, belgesel, 

işlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik, 

onarılabilirlik değerlerinin” yanı sıra “yapısal durum, malzeme, yapım 

tekniği, biçim bakımından özellik göstermesi” ile belirlenmektedir. 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012) 

1994 yılında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 

tarafından Nara’da düzenlenen konferansta;“Bir anıtın ya da sitin 

doğasına ve kültürel bağlamına bağlı olarak; özgünlük yargısı çok çeşitli 

bilgi kaynaklarına” bağlamıştır. (ICOMOS, 1994)Bu kaynaklar; “tasarım 

ve biçimi, malzeme ve nesneyi, kullanım ve işlevi, gelenek ve teknikleri, 

konum ve yerleşimi, ruh ve anlatımı, ilk tasarım ve tarihsel evrimi” 

içermektedir.(ICOMOS, 1994)Mimari mirasın özgünlük değerini 

belirleyen diğer kaynaklarla birlikte “malzeme” ve “teknik”, o dönemin 

                                                           
 Bu çalışma, “Karabük-Safranbolu Tarihi Çarşı Merkez Bölgesi 1/500 Ölçekli 

Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma ve Açıklama Raporu” undan üretilmiştir. 
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sanatsal, teknik, tarihsel ve toplumsal boyutları ile tanımlanmasına olanak 

veren bilgi kaynaklarıdır.(ICOMOS, 1994) 

ICOMOS’un 2003 yılında 14. Genel Kurulu’nda kabul edilen 

“Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin 

İlkeler” adlı belgede mimari mirasın döneminin yapım teknolojisinin ünik 

bir örneği olarak tüm bileşenleriyle korunması gerekliliği belirtilmiştir. 

(ICOMOS, 2003) Tarihi yapıların özel durumları, karmaşık geçmişleri 

vardır, bir araştırma ve öneri geliştirme süreci gerektirir.(ICOMOS, 2003) 

İlgili belgede araştırma ve geliştirme süreci; “Analiz, teşhis, tedavi ve 

kontrollerle önemli veriler ve bilgi derlenir, bozulma ve hasar nedenleri 

belirlenir, uygun tedavi yöntemleri arasından seçim yapılır ve uygulanan 

müdahalelerin başarısı denetlenir.” olarak tanımlanmıştır.(ICOMOS, 

2003) Tarihi yapının taşıyıcı sisteminin analizi niteliksel ve niceliksel 

olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmiştir. “Niteliksel yaklaşım taşıyıcı 

sistemin hasarının ve malzeme bozulmalarının doğrudan gözlenmesi 

olduğu kadar, tarihi ve arkeolojik araştırma temeline oturur. Niceliksel 

yaklaşımda ise malzeme ve strüktür deneylerinden, izleme ve strüktür 

analizi sonuçlarından yararlanılır.”(ICOMOS, 2003) Bu analizlerin 

birlikte yorumlanması ve değerlendirilmesi ile mimari miras için 

müdahale kararları oluşturulmalı ve uygulamalar yapılmalıdır. 

Bu kapsamda geleneksel kent dokularının yapı malzemelerinin ve 

yapım sistemlerinin niteliksel analizlerinin içeriği, 2018 yılında Karabük- 

Safranbolu Tarihi Çarşı Merkez Bölgesi için yapılan Koruma Amaçlı 

İmar Planı Raporu örneğinde incelenmiştir. 

2.Çalışma Alanına Yönelik Genel Araştırmalar 

Koruma amaçlı imar planına konu olan çalışma alanı, Karabük ili, 

Safranbolu ilçesi, Tarihi Çarşı Merkez bölgesindedir. Çalışma alanı 

kuzeyde Hacıhalil, kuzeydoğuda Çavuş, kuzeybatı ve batısında Çeşme, 

güneyde Karaali, güneydoğuda Musalla, doğuda Babasultan 

Mahallelerinin bir kısmını kapsamaktadır. (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1 Çalışma Alanı Sınırları [Safranbolu KAİP,2018] 
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2.1.Mimari Dönem ve Üslup 

Safranbolu’da, ilk olarak kale ve çevresinde dar bir kuşak 

içerisinde yapılaşma başlamıştır. Önceleri Bizans uç kalesi olan yerleşim, 

15.yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde, 

yerleşim kale ve çevresinden Tabakhane deresine doğru gelişimini 

sürdürmüştür. Safranbolu yerleşimi 19. yüzyılda sancak merkezi olmuş, 

sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda en parlak dönemini 

yaşamıştır.(Yazıcıoğlu, 2001)Yerleşimin tarihini belgeleyen pek çok 

tescile konu anıt ve sivil mimarlık örnekleri günümüze ulaşmıştır. Bu 

eserlerin pek çoğu turizm odaklı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. 

 

Resim 2 Çarşı Bölgesi, Eski Tarihli Kent Görünümü (Canbulat, 2020) 

 

Resim 3 Çarşı Bölgesi, Yeni Tarihli Kent Görünümü(Safranbolu Turizm 

Danışma Bürosu, 2012) 

Çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından en 

eskisi Selçuklular dönemine tarihlenen Eski Gezi Hamamıdır. 17.yy’da 

Cinci Han, Cinci Hamam, Köprülü Mehmet Paşa Cami, Pamukçu Han, 

Kuşcu Han ve Yemeniciler Arastası, 18.yy da, Dişçi Cami, Kazdağlı 

Cami, İzzet Paşa Cami ve Tabakhane Mescidi yapılmıştır. Şeyh Ali ve 

Şeyh Hasan Baba Türbesi’nin ise 19.yy sonlarında yapıldığı 

bilinmektedir. Tüm anıtsal eserler, Osmanlı döneminin mimari üslubunu 

yansıtmaktadır. Çalışma alanı sınırları içerisinde Safranbolu’da yalnızca 

Mektepçiler Evi’nin 18. yüzyılda yapıldığı kesin bilinmekte olup, diğer 

tüm evler 19. yüzyıl yapısı olarak tarihlendirilmektedir.(Canbulat,2022) 
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Resim 4 Eski Gezi Hamamı, Tabakhane Mescidi(Safranbolu KAİP, 2018) 

 

 

 

 

Resim 5 Köprülü Mehmed Paşa Camii, İzzet Paşa Camii, Kuşçu 

Han(Safranbolu KAİP, 2018) 

 

Resim 5 Cinci Han(Safranbolu Belediyesi,2022) 

Safranbolu’da üç farklı yerleşmede, çevre ve sosyal farklılıkların 

etkisiyle birbirinden farklı özellikleri olan üç ev tipi gelişmiştir; Çarşı’da 

bulunan kışlık evler, Bağlar’da bulunan yazlık evler ve Kıranköy’de 

bulunan Rum-Ortodoks evleri.(Canbulat, 2022) 

Çoğunluğu Müslümanlara ait olan Çarşı evleri genelde ticari olarak 

işlevlendirilmemiştir. Ancak, yönetici sınıfın kullandığı Beybağı 

(Asmazlar evleri), Kaymakamlar Evi ve Paşa Konağı gibi bazı evler, 

büyük programlı konaklar olarak yapılmıştır.(Canbulat, 2022) 

Kıranköy’de ise Rum Ortodokslara ait evlerin tümünün zemin katında 

dükkân ya da işlikler bulunmaktadır. Rum-Ortodoks evlerinde şarap 

yapma ve saklama amaçlı mekânlar, fırın ve dua köşesi bulunmaktadır. 

(Canbulat, 2022) Ayrıca, Müslüman evlerinde hayat ya da sofa etrafına 
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yerleşen odalarda yalnızca sandık odasına geçiş olabilirken, Rum-

Ortodoks evlerinde geçişli odalar yaygındır. Bağlar evleri, Çarşı evlerine 

göre daha büyük ve bahçelerle birlikte düşünülmüştür. Bu evlerde mera, 

tarla, bağ ve bostanların sunduğu ürünlerin, hazırlanması, saklanması için 

ek yeni mekânsal düzenlemeler yapılmıştır. (Canbulat, 2022) 

Evlerkanyonların eğimine ve yatayda organik sokak dokusuna 

uyumlu olarak konumlandırılmıştır.Evlerin bir cephesi genellikle sokağa 

bakmaktadır. Sokağa bakan moloz taş cephe duvarları yüksek bahçe 

duvarları olarak devam eder ve ev- bahçe ekseninde kesintisiz 

mahremiyet sağlanmış olur. (Canbulat, 2022) Zemin katta sokak ile olan 

tek ilişki bir atın yüklü olarak geçebileceği boyuttaki çift kanatlı giriş 

kapısıdır. Üst katta ise çıkmalar ile istenilen plan şeması oluşturulur ve 

pencerelerle sokak ile olan ilişki kurulur.(Canbulat, 2022) 

18. yüzyıla kadar Safranbolu evleri, kanyon eğimine yerleşen 

moloz taş duvarlar üzerinde, kerpiç dolgulu ahşap iskelet sistemi ile 

yapılmıştır. Safranbolu evlerinde zemin katta (tahtani), ‘ahır’, ‘hazine’ ve 

çeşitli malzemelerin depolandığı ‘taşlık’ bulunmaktadır. Birinci katta 

(fevkani) ise çardak, çardak çevresine yerleşen iki- üç oda, ‘aşevi’ve 

‘karanlık oda’ (kiler) yer almaktadır.(Canbulat, 2022) Ev halkının bir 

araya geldiği çardak, aynı zamanda dışa kapatıldığında sofa gibi 

kullanılır. Birinci katlar alçak tavanlıdır ve ahırın üstünde olduğu için 

kolay ısınmaktadır.18. yüzyılda yapılmaya başlanan ikinci katlarda, orta 

sofa, sofa etrafında dört oda ve sandık odası (ara oda) bulunmaktadır. 

Orta sofanın dışa açılımı eyvan ya da şahnişinlerle sağlanır. Başlangıçta 

dışarıya açık olan sofa zaman içinde pencerelerle kapatılmıştır. Bu 

katların tavanları daha yüksektir. (Canbulat,2022) 

Evlerin odaları bir çekirdek ailenin barınmasına uygun olarak, 

duvarlar boyunca dolanan sedirler, gece olunca yüklükten çıkarılan 

yataklar, yataklar alındığında ortaya çıkan gusülhane ve ocaktan 

oluşmaktadır. Odalarda, kerpiç duvarlar ve ‘Bulgurlama’ olarak yapılan 

tavan ve taban döşemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmaktadır. (Canbulat,2022) 

19. yüzyıla kadar, Safranbolu evlerinin pencerelerinde cam 

kullanılmamıştır. Pencerelerde görüntü sağlamayan ancak ışık almaya 

yarayan nişasta çirişli tülbendinin kullanıldığını düşünülmektedir. 

(Canbulat, 2022) Kışın kara-kapaklar sürekli kapalı tutulmaktadır. 

Mektepçiler Evi, Kırımlılar Evi ve birkaç örnek dışında Safranbolu 

evlerinde revzenli ikinci sıra pencereler bulunmamaktadır. (Canbulat, 

2022) 20. yüzyıl başlarında Safranbolu evlerinde 45 derece açılı kapılar 

düzeltilmiş, kapı ve duvar perdeleri kullanımı bırakılmıştır. Evlerde soba 

ve elektrik kullanılmaya başlamıştır. Mobilyaların girmesi nedeniyle daha 

geniş alan ihtiyacı doğmuş ve bazı dolaplar sökülmüştür. Pencereler, 

giyotin pencereye dönüştürülmüş, kara kapaklar ise sökülmüştür. 

Cumhuriyet döneminde hükümet kararnamesi ile kadınları kafes 
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arkasından çıkarmak hedefi ile tüm muşabaklar söktürülmüştür. Harf 

devriminden sonra ise yine hükümet kararnamesi ile evlerin cephelerinde 

bulunan rozetlerdeki tüm eski yazılar kireçle örtülmüştür.(Canbulat,2022) 

 

Resim 6 Safranbolu Evi (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Resim 8 Safranbolu Evi (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Resim 9 Safranbolu Evi (Safranbolu KAİP, 2018) 

Geleneksel Safranbolu evlerinde, sokak giriş kapıları ahşap ve çift 

kanatlıdır. Çift kanatlı kapılarda, genellikle taşlığı aydınlatmak ya da 

havalandırmak amacıyla, kapı ile aynı açıklığa yerleşmiş veya kapı 

açıklığının üstünde tepe pencereleri ya da ışıklıkları yapılmıştır. Tepe 

pencereleri ya da ışıklıkları çoğunlukla kapı genişliğinde, dikdörtgen, 

yarım daire veya çeşitli formlarda yapılmıştır. Bu pencere açıklıklarının 

içine çoğunlukla ahşap kafes yerleştirilirken, bazı örneklerde ise camın 

önüne ahşap kafes ya da demir parmaklık yapıldığı gözlemlenmiştir. Tek 

kanatlı kapılarda ise tepe pencereleri nadirdir.Kapı yükseklikleri 

genellikle 1,90m ila 2,90m arasındadır. Çift kanatlı kapılarda pervazlar 
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arası genişlik 100 cm ile 140 cm. arasında, tek kanatlı kapılarda ise 80 cm 

ile 110 cm arasındadır. (Safranbolu KAİP, 2018) Kapılar genel olarak 

çakmalı kapıdır. Kanatlar yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç 

yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Tahtalar bu kuşaklara iri başlı 

dövme çivilerle dışarıdan çakılmıştır. Bu çivi başlıkları dışarıdan 

bakıldığında bezeme unsuru olarak kullanılmıştır. Kapının dışında 

gelenlerin kapıyı çalması için tokmak (şakşak) yapılmıştır. Kanatların her 

birinde kapıyı açıp kapatmak için birer halka bulunur. Kapı kilidi dövme 

demirden olup, özel bir mekanizmaya sahiptir. (Günay,1989) 

Safranbolu geleneksel evlerinde, evlerin pencere biçimleri, 

pencerenin yer aldığı kata göre farklılaşmaktadır. Zemin katlar genellikle 

penceresizdir. Bu katlarda ahır ve müştemilatların yer aldığı bölümlerde, 

ışık ve hava almak amacıyla tömek denilen camsız yarıklar yapılmıştır. 

Hayat ve açık sofalarda ise, glisteler yapılmıştır. Zemin katta hayatın 

büyük bir duvarını oluşturan gliste, 4x8 veya 5x10 cm kesitinde 

ahşaplardan oluşmaktadır. Bu kısımda pencere ve cam bulunmaz. 

(Safranbolu KAİP, 2018)Üst katlarda ise, odanın büyüklüğüne ve 

hiyerarşisine bağlı olarak, eşit ölçü ve sıra ile çok sayıda pencere 

yapılmıştır. Pencereler genel olarak 1/2 veya 2/3 oranlı olarak 

ölçülendirilmiştir. Bu pencereler, düz dikdörtgen formlu ya da kemerlidir. 

Dikdörtgen formlu pencereler, altı veya sekiz bölümlü ve açılış biçimine 

göre genellikle dört kanatlıdır. Kemerli olanlar ise, açılış biçimine göre 

yine dört kanatlı ve kemer bölümü sabit pencerelidir. Evlerin bazılarında, 

pencere aksında, çeşitli form ve tiplerde tepe pencereleri yapılmıştır. 

Genel tipolojiyi oluşturan 1/2 veya 2/3 oranlı pencereler genellikle, 

soğuktan korunmak amacı ile pencereyi kapatacak şekilde iki kapaktan 

oluşan kara kapaklı ve güvenlik amacıyla parmaklıklı yapılmıştır. Az 

sayıda örnekte, açılış biçimine göre bir, iki veya daha fazla kanatlı, üst 

ve/veya yan bölümleri sabit pencereli ve çok bölümlü pencere tipi 

kullanılmıştır. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Geleneksel Safranbolu evlerinde, önemli bir cephe elemanı olan ve 

cepheye hareket katan çıkmaların, farklı farklı formlarda ve konumlarda 

yapıldığı görülmektedir. Çıkmanın cephe düzeninde konumlanışı, cephe 

tipolojisini belirleyen etkenlerden biri olmuştur. Yapının yer aldığı 

parselin, ara parsel ya da köşe parsel oluşuna, parsellerin geometrisine, 

yapının parsele konumlanışına göre yapı cepheleri biçimlenmiş, buna 

bağlı olarak da çıkmaların cephedeki formları ve konumlanışları 

şekillenmiştir. Çıkmalar formlarına göre, dikdörtgen formlu (düz) , üçgen 

formlu (gönye ya da testere çıkma) ve çokgen formlu çıkmalar olarak 

sınıflandırılabilir. Bununla birlikte aynı cephede farklı formlarda 

çıkmaların bir arada kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır. Çıkmaların 

cephedeki yerlerine göre ise, cephenin tamamında, cephe genişliğinde 

uzanan çıkmalar, cephenin bir tarafında veya iki tarafında yer alan 
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çıkmalar, cephenin ortasında yer alan çıkmalar, gönye çıkmalar, testere 

çıkmalar ve açık çıkmalar olarak sınıflandırılabilir. Aynı cephede bir 

katta cephe genişliğinde, diğer katta ise cephenin bir tarafında yer alan 

çıkmaların bir arada kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır. Geleneksel 

Safranbolu evlerinin bazılarında, çıkmayı taşıyan ahşap kirişler gizlenmiş 

ve çıkma zemin beden duvarına çapraz belli sayıda düz payandalarla 

desteklenmiştir. Bazı örneklerde ise, çıkmanın iki ucuna motifli payanda 

yapılmıştır. Az sayıdaki örnekte ise, çıkmayı taşıyan kademeli ahşap 

kirişler, payandalarla desteklenmiştir. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Geleneksel Safranbolu evlerinde, tavanlar çam türü ahşap malzeme 

kullanılarak yapılmıştır. En sade yapılan ahşap tavanlarda bile estetik 

kaygı ve ince işçilik her zaman ön planda tutulmuştur. Tavan 

süslemelerinde geometrik ve bitkisel şekilli süslemelerin yanı sıra gerçek 

ve taklit künde karinin farklı uygulamalarına da yer verilmiştir. 

Geometrik şekilli tavan göbeklerinde kare, dikdörtgen, sekizgen, 

onikigen ile beş, yedi, dokuz kollu yıldız ve dairesel şekiller 

uygulanmıştır. Ayrıca tavan göbeklerinde simetrik olarak geometrik ve 

bitkisel motifli kesme (dekupe) oymalardan oluşan aplike uygulamalara 

da yer verilmiştir. Bazı tavanlarda kalem işi süslemeler, kök boya ve 

yağlı boya uygulamalar yapılmıştır.(İşler ve Aras,2013) 

Çatılar oturtma çatı tekniği ile yapılmıştır. Kısa bir mahyaya 

(kuzgun) oturan kalın kesitli dört eğik mahya (maha) ve eğik mahyalara 

oturan yine kalın kesitli mertekler (çelik) mahyadan saçağa doğru 

açılarak yerleştirilmiştir. Mahya, dikmelerle (kuzgun dikmesi) taşıyıcı 

duvara oturmaktadır. Saçaktan kiremitlerin kaymasını önlemek için 

saçakta pervaz (yelkovan) bulunur. Saçaklar köşelerde genellikle 

yuvarlatılmıştır. (Günay,1989)20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar özellikle 

Bağlar kesiminde çatı örtüsü olarak pedavra kullanılmıştır. (Pedavra: 

suya dayanıklı ağaçtan 4-6 mm kalınlığında 10-20 cm eninde ve 60-100 

cm boyunda tahta.) (Günay,1989) Sonrasında çatılar oluklu kiremitle 

kaplanmıştır.  

Ocakta yakılan dumanın atılması için yapılan bacalar kerpiç veya 

taş malzemeli ve sıvalıdır. Baca deliğinden yağmur sularının girmemesi 

için, baca üstüne örtü yapılmıştır. Bu örtüler genellikle iki şekildedir. 

Birinci tipte marsilya kiremitle yapılmıştır, ikinci tip ise, bacanın yan 

yüzeyine dikdörtgen şekilde boşluklar açılmıştır. 

(Günay,1989)Safranbolu geleneksel yapılarının özgün öğelerden biri de 

bahçe duvarlarıdır. Geleneksel yapıların bahçe duvarlarında taş örgü stili 

kullanılmış, duvarın üzeri ise harpuşta ile bitirilmiştir. Harpuştalarda 

ahşap veya alaturka kiremit kullanılmıştır. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Safranbolu, 13. ve 14. yüzyılda, Anadolu’nun kuzeyinden geçen 

ticaret yolunun en önemli bağlantılardan biri olan Gerede-Sinop kervan 
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yolu üzerinde bir durak noktasıdır. Bu dönemden başlayarak, 

Safranbolu’da ticaret faaliyetleri yoğunlaşmış ve nüfus artmıştır. 17. 

yüzyılın ortasında kent merkezinde Cinci Hoca önderliğinde 63 oda ve 

deve ahırlarından oluşan Cinci Han inşa edilmiştir. Sonrasında ise hanın 

etrafında çeşitli üretim atölyelerinin olduğu çarşı bölgesi gelişmeye 

başlamıştır.(Safranbolu KAİP, 2018)Safranbolu çarşısında Lonca 

düzenine uygun olarak ayrı ayrı arastalarda demircilik, bakırcılık, 

semercilik, dikicilik, saraçlık, ayakkabıcılık gibi işlenmiş eşya üretimine 

dönük iş kolları gelişmiştir. Safranbolu arastasının sokakları, o sokakta 

yer alan zanaat koluna göre ‘semerciler içi’, ‘kunduracılar içi’, ‘kasaplar 

içi’, ‘tüccarlar içi’ olarak adlandırılmıştır.(Karabük İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ,2022)Günümüzde çarşı içinde bulunan Yemeniciler Arastası, 

Demirciler Arastası, Cinci Han, Pamukçu Han/Bedesten, Kuşçu Han 

yapıları günümüze ulaşmış ve koruma altına alınmıştır.Geleneksel tarzda 

yapılmış olan dükkânlar genellikle tek katlı bitişik düzenli, ahşap çatılı ve 

alaturka kiremit örtülüdür. Dükkânların sokağa bakan cephesinde saçak 

daha geniş tutulmuştur. Bu cephede giriş kapısı ve katlanır ahşap kepenk 

yer alır. Safranbolu çarşısı birkaç kez yangın geçirmiştir.  Bu nedenle, tek 

katlı, ahşap kepenkli dükkânların yerine, 20.yüzyıl başlarında iki katlı 

kâgir dükkânlar inşa edilmiştir.(Safranbolu Revizyon ve İlave KAİP, 

2010) 

             

Resim 10. Yemeniciler ve Demirciler Arastası (Safranbolu Turizm 

Danışma Bürosu, 2016) 

2.2. Çalışma Alanına İlişkin Analizler 

Çalışma alanında, mevcut durumu belgelemek ve müdahale 

kararları oluşturmak amacıyla tüm yapılar tek yapı ölçeğinde analiz 

edilmiştir. Çalışma alanı içindeki tüm yapılara yönelik; geleneksel ve 

yeni yapılaşmalar, kat sayıları, yapısal durumları, yapım tekniği, genel 

arazi kullanım durumları gibi genel tespitler yapılmıştır. Alanda bulunan 

geleneksel yapılara ilişkin ayrıca çatı tipi ve kaplama malzemesi, yaklaşık 

inşa dönemi, yapıların değişmişlik durumu, mevcut ve özgün işlev, 

mimari nitelik, geleneksel dokuya uyum gibi analiz ve değerlendirmeler 

yapılmıştır.(Safranbolu KAİP, 2018)Bu makale kapsamında ise sadece 

yapım sistemi ve malzeme ile ilişkili başlıklara yer verilmiştir. 
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Yapı Gruplandırması; Çalışma alanında, geleneksel yapım 

tekniklerinin ve malzemelerinin kullanıldığı, geleneksel cephe ve plan 

tipolojisini yansıtan yapılar, ‘geleneksel yapı’ olarak tanımlanmıştır. 

Çağdaş yapım tekniklerinin ve/veya malzemelerinin kullanıldığı, 

geleneksel cephe, plan tipolojisi dışında kalan yapılar ise ‘yeni yapı’ 

olarak tanımlanmıştır. Çalışma alanında; konut, konut+ticaret, ticaret, 

turizm, sağlık tesisi, cami, resmi kurum, sosyo-kültürel tesis, hamam, 

han, türbe, köprü, trafo, çeşme, güneş saati, depo, garaj, müştemilat, 

abdesthane, wc işlevinde yapılar ve 3 adet harabe yapı olmak üzere 

toplam 674 yapı bulunmaktadır. Bu yapıların, 502’sinin geleneksel yapı, 

172’sinin yeni yapı olduğu tespit edilmiştir. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Alan içerisinde bulunan 674 adet yapının (geleneksel yapılar, 

geleneksel müştemilat yapıları, yeni yapılar, müştemilat yapıları); 1’inin 

Selçuklular Döneminde, 79’unun 17.yüzyılda, 23’ünün 18. yüzyılda, 

215’inin 18. yüzyıl sonu-19.yüzyıl ilk yarısında, 154’ünün 19.yüzyılda, 

30’unun 19. yüzyıl sonu- 20. yüzyıl ilk yarısında, 172’sinin ise günümüz 

yapısı olduğu tespit edilmiştir.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Yapım Sistemi; Safranbolu evleri, kanyonun eğiminden dolayı, 

moloz taş duvarlı zemin kat üzerine kurulmuştur. Bu moloz taş duvarlar, 

çamur harçla örülmüştür. Ancak duvarlarda dinamik yüklere karşı 

dayanım sağlamak için moloz taşa çekiçle şekil verirken çıkan ve 

‘çivilik’ olarak isimlendirilen küçük taş parçaları, büyük taşların 

boşluklarına çakılmıştır. Duvarlar da yaklaşık 120 – 130 cm’de ‘sar’ 

olarak isimlendirilen ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. (Canbulat, 2022) 

Safranbolu evlerinin zemin üzerindeki katlarında, ahşap iskelet taşıyıcı 

sistem kurulmuştur. İskeletin kurulmasında ahşap geçme kullanılmamış 

ve bağlantılar dövme demir çiviler ile yapılmıştır. Safranbolu evlerinde 

moloz taş duvarlar üst katlara kadar yükseltilmekte ve üstlerinde kâgir 

bacalar devam etmektedir. Ahşap iskeletin içi genellikle kerpiç, bazen de 

ahşap parçalarla doldurulmuştur. Sonraları ise ahşap iskelet üzerine içten 

ve dıştan kalıp tahtaları çakılmış ve iskelet arası kireç harcı ve taş 

parçaları ile doldurulmuştur. Yörede bu uygulama ‘çakatura’ olarak 

adlandırılmaktadır. (Canbulat, 2022) 18. yüzyılda Safranbolu evlerinde 

ikinci katlar yapılmaya başlamıştır. Ancak birinci katla ikinci katın plan 

şemaları birbirinden farklı olduğu için taşıyıcı sistem sorunlu hale gelmiş 

ve evlerde yaygın olarak çökmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyıla kadar 

çatılar, ‘pedavra’ olarak isimlendirilen ahşap yarmalarla, sonrasında ise 

kiremit ile örtülmüştür. (Canbulat, 2022) 

Çalışma alanında bulunan geleneksel dükkânların bazıları yığma 

(taş, tuğla, kerpiç), bazıları ise ahşap karkas sistemle yapılmıştır. 

Dükkânlar, sundurma, beşik veya kırma çatılı olup, alaturka ve/veya 

Marsilya kiremit ile örtülüdür. Çalışma alanında bulunan anıtsal yapılar 

ise, kesme taş ya da moloz taş yığma yapım tekniği ile yapılmıştır. 
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Yapılar, beşik veya kırma çatılı olup, alaturka ve/veya Marsilya kiremit 

ile örtülüdür. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Çalışma kapsamındaki yapıların yapım tekniği, yeni ve geleneksel 

yapım teknikleri olmak üzere iki ana grup altında toplanmıştır. 

Geleneksel yapım teknikleri; moloz taş üstü ahşap karkas ve yığma 

yapım teknikleri olarak tespit edilmiştir. Alanda bulunan yığma yapılar; 

taş, tuğla veya kerpiç yığma yapılardır. Yeni yapım teknikleri; betonarme 

ve yığma yapım teknikleri olarak tespit edilmiştir. Yığma ve betonarme 

sistemin bir arada kullanıldığı yapım sistemi ‘karma’ olarak 

adlandırılmıştır.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Yapıların, %65,4’ü yığma,24.6’sı ahşap karkas/hımış, %7,6’sı 

betonarme ve %2,4’ü ise karma (yığma-betonarme) yapım tekniği ile 

yapılmıştır. Alanda ahşap karkas ve yığma yapım teknikleri gibi 

geleneksel yapım tekniği ile yapılmış yapıların yoğun, betonarme yapım 

tekniği ile yapılmış yeni yapıların çok az olduğu görülmektedir. 

(Safranbolu KAİP, 2018) 

Harita 1 Geleneksel-Yeni Yapılar Paftası (Safranbolu KAİP, 2018) 

Harita2 Yapım Tekniği Paftası (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

Malzeme Kullanımı; Anıtsal yapıların tamamı, taş malzeme ile 

yapılmıştır. Yapılarda, kesme taş, kaba yonu taş veya moloz taş 

kullanılmıştır. Alanda, taş yüzeylerin açıkta bırakıldığı örnekler olduğu 

gibi, bu yüzeylerin sıvalı olduğu örnekler de görülmektedir. Üst örtü 

malzemesi olarak kurşun kaplama veya alaturka kiremit kullanılmıştır. 

Pencere, kapı doğramaları ve korkuluklarda ahşap, bazı merdiven 

korkuluklarında ve kapı doğramalarında ise demir kullanılmıştır. 

(Safranbolu KAİP, 2018) 

Geleneksel evlerde, çoğunlukla zemin kat duvarlarda moloz taş, üst 

kat ahşap iskelet taşıyıcılarda sarı ve karaçam kullanılmıştır. Ahşap 

iskeletin içi genellikle kerpiç, bazen de ahşap parçalarla doldurulmuştur. 
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Bazı yapılarda, ahşap iskelet üzerine içten ve dıştan çakılan kalıp tahtaları 

arasına kireç harcıyla birlikte taş parçaları doldurulmuştur. Yapılarda 

ahşap konstrüktif bir öğe olmanın yanı sıra, pencere ve kapı 

doğramalarında, kepenklerde, kafeslerde, pencere parmaklıklarında, 

payandalarda, iç merdivenlerde ve merdiven korkuluklarında 

kullanılmıştır. Çatı örtüsü malzemesi olarak yoğunlukla alaturka kiremit 

bazı örneklerde ise Marsilya kiremit kullanılmıştır.(Safranbolu KAİP, 

2018) 

Alanda bulunan geleneksel dükkânların bazıları taş, tuğla, kerpiç 

yığma bazıları ise ahşap karkastır. Çatı örtü malzemesi olarak alaturka, 

Marsilya kiremit veya sac kullanılmıştır. Pencere, kapı doğramalarında, 

kepenklerde ahşap veya demir malzeme kullanılmıştır.(Safranbolu KAİP, 

2018) 

Yapısal Durum; Çalışma alanı içindeki yapıların yapısal durumları, 

arazi çalışması sırasında yapılan gözlemlere dayanarak tespit edilmiştir. 

Yapısal ve malzeme bozulmaları olmayan ya da malzeme bozulmaları 

yüzeysel olan yapıların yapısal durumu ‘iyi’, yapısal bozulmaları 

olmayan ancak malzeme bozulmaları görülen yapıların yapısal durumu 

‘orta’, sehim, şakulden kayma, hafif çökme gibi strüktürel sorunları 

gözlenen yapıların yapısal durumu ‘kötü’, kısmi olarak ya da tamamen 

yıkılmış yapıların yapısal durumu ise ‘harabe’ olarak nitelendirilmiştir. 

Çalışma alanında bulunan yapıların %68.8’i orta, %24.9’u iyi, %5.8’i 

kötü durumda, %0.4’ü ise harabe niteliğinde yapıdır.Analizler sonucunda, 

çalışma alanı içinde yer alan geleneksel ve yeni yapıların çoğunluğunun 

iyi ve orta durumda olduğu görülmektedir. (Safranbolu KAİP, 2018) 

Mimari Nitelik; Çalışma alanında bulunan yeni ve geleneksel 

yapılar, kütle, plan/cephe düzeni ve mimari elemanlarına göre niteliksel 

olarak değerlendirilmiştir. Kütle, plan/cephe düzeni ve mimari elemanları 

özgün olan yapılar çok nitelikli veya nitelikli olarak değerlendirilmiştir. 

Kütle, plan/cephe düzeni ve mimari elemanları kısmen geleneksel dokuya 

uyumlu olan yapılarnötr olarak tanımlanmıştır. Çalışma alanı içerisindeki 

geleneksel yapıların 136’sı çok nitelikli, 338’i nitelikli, 28’i nötr olarak 

belirlenmiştir. Yeni yapıların doku ile kütlesel, cephe düzeni ve malzeme 

bağlamında uyumu dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Doku ile 

kütle, cephe düzeni ve malzeme anlamında kısmen uyumlu ancak 

uyumsuzlukları giderilebilecek yapılar nötr, doku ile tamamen uyumsuz 

ve dokuya zarar veren yapılar niteliksiz olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma alanı içerisindeki yeni yapıların 142’si nötr, 30’u niteliksiz 

olarak belirlenmiştir. (Safranbolu KAİP, 2018) 
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Harita 3 Yapısal Durum (Safranbolu KAİP, 2018) 

Harita 4 Mimari Nitelik Paftası(Safranbolu KAİP, 2018) 

 

Yapılarda Değişmişlik; Arazi çalışması sırasında geleneksel evlerin 

değişmişlikleri aşağıdaki derecelere göre değerlendirilmiştir;  

1. Bakım ve basit onarım görmüş, özgünlüğünü koruyor. (Özgün 

malzeme)  

2. Kütle ve özgün cephe düzeni korunmuş, cephedeki mimari 

elemanlarda değişmeler var. (Farklı malzeme)  

3.Kütle korunmuş, mimari elemanların boyutları ve yerlerinin 

değişmesi ile özgün cephe düzeni değişmiş  

4.Ana yapıda kütlesel değişmeler var ama ekler ayırt edilip özgün 

yapı düzeni anlaşılıyor  

5.Ana yapı tamamen değişmiş, özgün mimari düzen okunmuyor  

6.Ana yapı büyük oranda yıkılmış, kütle ve özgün mimari düzen 

anlaşılamıyor  

7.Kapsamlı onarım (restorasyon) dolayısı ile özgün mimari 

elemanlar yenilenmiş  

8.Restorasyon kapsamında yıkılıp, yeniden yapılmış  

9.Kütle ve özgün cephe düzeni korunmuş, cephedeki yapı 

elemanlarında değişmeler var. (Ahşap karkas arası dolgu elemanları)  

10.Yapının taşıyıcı sistemi, geleneksel yöntemlerden farklı bir 

sistemle yenilenmiş. Buna göre; Çalışma alanı içinde kalan 158 adet 

geleneksel konutun çoğunluğu 1. ve 7.derecedir.Çalışma alanı içindeki 

anıtsal yapılar, özgünlüklerini korumaktadırlar, 1.derece değişmişlik 

derecesine sahiptirler.Çalışma alanı içinde kalan 286 adet geleneksel 
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ticari işlevli yapının çoğunluğu 1.,2. ve 7. derecedir.(Safranbolu KAİP, 

2018) 

 

Harita 5 Mimari Değişmişlik Paftası (Safranbolu KAİP, 2018) 

3. Çalışma Alanına İlişkin Değerlendirmeler 

Geleneksel Safranbolu evlerinin çoğunluğunda, özgün cephe 

düzeni korunmuştur. Çoğu örnekte, pencere ve kapı doğramalarının 

zaman içinde yıpranmasından kaynaklı olarak, pencere ve kapı açıklıkları 

korunmuş, özgün malzeme ve detayda doğramalar yenilenmiştir. Buna ek 

olarak birçok yapının çatı örtü malzemesi, yine özgün malzeme ve 

teknikle yenilenmiştir. Az sayıda yapıda, çatı örtü malzemesinin 

değiştirildiği, alaturka kiremit yerine Marsilya kiremit kullanıldığı 

görülmüştür.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Konut+ticaret olarak işlevini sürdüren yapılarda, alt katlarda 

dükkânlar yer alırken, üst katlar konut olarak kullanılmaktadır. Yeni ticari 

işlevin gerekliliklerine göre, alt katlarda duvarlar kısmen kaldırılmış, 

pencereler büyütülmüş ya da kimi yapılarda alt kat cephesi tamamen 

açılarak vitrine dönüştürülmüştür. Ayrıca bazı cephelerde geleneksel 

doku ile uyumsuz tenteler yapılmış veya tabelalar asılmıştır. Bu tür 

müdahaleler özgün cephe düzenini bozmuştur.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Çalışma alanı içinde bulunan yeni konutların kütlesel, cephe 

düzeni ve malzeme bağlamında doku ile uyumları 

incelenmiştir.Yapılarda kullanılan dış cephe malzemelerine göre, dokuya 

zarar vermeyen ve bütünlük oluşturan yapılar uyumlu olarak 

değerlendirilirken, dokuya aykırı yapılar uyumsuz olarak 

değerlendirilmiştir.  Buna göre, çalışma alanı içindeki yeni evlerden, 

çoğunluğunun dış cephe malzemeleri bakımından çevresi ile uyumsuz 

olduğu belirlenmiştir.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Çalışma alanı içindeki sokakların çok azında özgün taş kaplama 

bulunmaktadır. Sokaklarda taş kaplamaların tahrip olduğu bölümlere 

özgün kaplamaya uygun olmayan eklentilerin ve dolguların yapıldığı 
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tespit edilmiştir. Alanın büyük bölümünde yerel taş kaplama, diğerlerinde 

kilit parke taş veya küp taş kaplama yapılmıştır. Bazı bölgelerde, sokak 

sağlıklaştırma çalışmaları yapılmıştır. Ancak uygulamadan kaynaklı 

hatalara bağlı olarak, sokak dokusu, engelli, yaşlı ve çocukların tehlikesiz 

ve rahat yürüyebilmelerine imkân vermemektedir. Ayrıca, sokak 

aydınlatmaları gibi sokak elemanlarına yönelik yeterli düzenleme 

yapılmadığı tespit edilmiştir. (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

Harita 6 Malzeme Uyumu Paftası (Safranbolu KAİP, 2018) 

Harita 7 Sentez (Safranbolu KAİP, 2018) 

 

4. Çalışma Alanına İlişkin Kararlar 

Çalışma alanı içerisinde tescilli anıt eserler, sivil mimari örnekleri 

ve anıt ağaçlar korunacak kültür ve tabiat varlıklarıdır. Bu varlıklara 

yapılacak müdahaleler Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 681 nolu “Kentsel Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları” ve 660 nolu “Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları” ilke kararlarına 

tabidir.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Planlama alanında yer alan tescilli yapılara ilişkinolarak cephe, 

malzeme ve kütle müdahale kararları ile yapısal müdahale kararlarının 

alınması önerilmektedir. Müdahale kararları şu başlıklar altında 

incelenebilir; 

Cephe, malzeme ve kütle müdahale kararları; 

1. Mevcut hali ile korunacak yapılar 

2. Cephe malzemesi geleneksel dokuya uygun hale getirilecek 

yapılar,  

3. Cephe açıklıkları ve malzemesi geleneksel dokuya uyumlu hale 

getirilecek yapılar 
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4. Kat/yapı yüksekliği düzenlemesi yapılacak, cephe açıklıkları ve 

malzemesi geleneksel dokuya uyumlu hale getirilecek yapılar 

Yapısal müdahale kararları  

5. Bakım; Yapısal müdahale edilmeyecek fakat kontrol edilip rutin 

bakımlarının devam ettirilmesi sağlanacak yapılar.  

6. Basit onarım; Malzeme bozulmalarına müdahale edilecek, basit 

onarım yapılacak yapılar (sıva, boya, vb.)  

7. Kapsamlı onarım; Restorasyon projesine göre kapsamlı onarımı 

yapılacak tescilli yapılar 

8. Yıkılacak yapılar; İmar planına aykırı yapılaşmış ve/veya 

geleneksel dokuya aykırı niteliksiz yapılaşmalar 

Alanda bulunan tescilli ya da tescile öneri tüm geleneksel yapıların 

yapısal durumlarının belli aralıklarla kontrol ve denetiminin yapılması 

önerilmektedir.  

Yeni yapı cephe tasarımlarında, geleneksel dokuya ait cephe 

tipoloji çalışması esas alınmalıdır. Yeni yapıların cepheleri özgün sokak 

siluetini bozmamalı ve tipolojiye uygun olmalıdır. 1/1000 ölçekli Koruma 

Amaçlı İmar Planı ilgili plan notlarında;  

“18-4) Bina Dış Mekân Elemanları; 

18-4-A) Kentsel sit alanı içerisinde kalan yeni yapılarda  

18-4-a-1) Dış cephe kaplamalarında; cam mozaik, pvc, seramik, 

krom vb. gibi geleneksel dokuya aykırı kaplama ve dekorasyon 

malzemeleri kullanılamaz. 

18-4-a-2) Doğramalar ahşap malzeme ile yapılacaktır. Ahşap cephe 

elemanları ve doğramalarda malzeme doğal kendi renginde bırakılacak 

veya kahverengi renk ve tonları kullanılacaktır. 

18-4-a-3) Yapı dış cephe boyamalarında; beyaz, oksit sarı, çivit 

mavisi, aşı boyası, renk ve tonları kullanılacaktır.” (Safranbolu KAİP, 

2010)şeklinde belirtilmiştir.  

Yeni yapılacak yapılarda bu plan hükümlerine uyulacaktır.Pencere, 

kapı, çatı, vb. tüm yapı elemanlarının tasarım detayları geleneksel doku 

ile uyumlu olacaktır. Pencere, kapı oran ve tipleri için yürürlükteki 

1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının eki olan kent tipoloji 

rehberine ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan notu eki olarak 

verilen ticaret yapıları ve geleneksel konut yapıları cephe tipolojisi, 

çıkma tipolojisi ve çatı tipolojisine uygun tasarımlar yapılacaktır. Ayrıca 

yeni yapılacak bahçe duvarlarında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 
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Planı eki olan tipoloji rehberinden yararlanılacaktır.(Safranbolu KAİP, 

2018) 

Çalışma alanı içerisinde yer alan ticaret birimlerinde genellikle 

mafsallı tente sistemleri kullanılmıştır. Farklı, genişlik, kot, renk ve 

açılara sahip tenteler yapıların özgün cephe algısını bozmaktadır. Bu 

nedenle plan notlarında alanda kullanılabilecek tentelere ilişkin yeni 

düzenleme önerileri oluşturulmuştur. Alanda yer alacak tenteler özgün 

yapı cephesi ile sokak siluetini kapatmaması amacı ile kalıcı 

olmamalıdır.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Mevcut durumda ticari yapıların pek çoğunun cephelerine 

geleneksel doku ile uyumsuz olan ve/veya cepheyi kaplayan reklam 

tabelaları asılmıştır. Bu elemanlar yapıların özgün cephe algısını 

bozmaktadır. Bu nedenle plan notlarında alanda kullanılabilecek 

tabelalara ilişkin yeni düzenleme önerileri oluşturulmuştur.(Safranbolu 

KAİP, 2018) 

Açık alan sistemine ve sokaklara ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir; 

Mevcutta özgün sokak döşemesine sahip alanların onarılarak özgün hali 

ile korunmalıdır.Yeni yapılacak zemin döşeme malzemesi doğal taş 

malzeme olmalıdır. Yaya ve taşıt yolları hemzemin olmalı, yaya taşıt 

ayrımı kot farkı ile değil; renk, malzeme, örme stili, hemzemin ayırıcı taş, 

baba, bariyer vb. araçlarla sağlanmalıdır. Plan kararlarında yaya yolu, 

ticari birimlerin sergi alanları, taşıt şeridi vb. kullanımlara ve sınırlarına 

ilişkin öneriler sokak kesitleri ile verilmiştir. Ayrıca çalışma alanı 

içerisinde engellilere yönelik çözümler geliştirilmesi genel ilkeler olarak 

belirlenmiştir.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Açık alanlardaki kent mobilyaları geleneksel dokuya uyumlu ve 

sade olmalıdır. Ayrıca bu elemanlar taşıt, yaya ve engelli erişimini 

engellemeyecek ve yapıların mimari özelliklerini gizlemeyecek biçimde 

konumlandırılmalıdır. Aydınlatma elemanları yaya hareketini 

yönlendirecek, sokak ve meydanlara yeterli aydınlatmayı sağlayacak ve 

tarihi dokuyu ön plana çıkaracak nitelikte sade olmalıdır. Alanda 

kullanılacak oturma birimleri, çöp kutuları, çiçeklikler, posta kutuları, 

kiosklaremprenyelenmiş ahşap, siyah veya antrasit elektrostatik boyalı 

alüminyum veya çelik malzemeden olmalıdır. Alanda işaret ve bilgi 

levhaları sokak ayrımlarında ve meydanlarda çözümlenmelidir. Meydan, 

park, tescilli yapı, han hamam gibi önemli yapıların yönünü gösteren yön 

levhaları panosu/levha şeklinde olabilecektir. Çalışma alanı içerisinde 

park alanı olarak belirlenmiş alanlardaki çocuk oyun elemanları 

emprenyelenmiş ahşap ağırlıklı olacak, plastik malzeme 

kullanılmamalıdır.(Safranbolu KAİP, 2018) 

Alanda ziyaretçilerin dinlenme, yeme, içme vb. ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere özel proje alanları belirlenmiştir. Bu alanlarda, öneri 
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meydan düzenlemesine yönelik kaplama deseni, yönü, engelsiz yay hattı,  

ahşap oturma birimleri, aydınlatma, kiosklar, bilgilendirme tabelaları gibi 

detayların tasarımına ilişkin detaylar verilmiştir.(Safranbolu KAİP, 2018) 

5.Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada Karabük-Safranbolu Tarihi Çarşı Merkez Bölgesi 

1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı örneği üzerinden tarihi 

dokularda yapım sistemleri ve malzemelerinin analiz edilmesi ve 

korunması üzerine bir yöntem incelemesi yapılmıştır. Tarihi yapılar, yeni 

yapılar, sokaklar, ağaçlar vs. tüm ögeler tarihsel dokunun bir parçasıdır. 

Dolayısıyla ilgili planda tarihsel doku bir bütün olarak ele alınmış ve tüm 

ögeler analiz edilmeye çalışılmıştır. Geleneksel dokunun tarihi 

sürekliliğinin sağlanması için mevcut tescilli ve tescile öneri geleneksel 

yapılarınve sokak dokusunun korunması öncelikli hedef olmuştur.  Buna 

göre yapı- sokak ölçeğinde özgün dokuya uymayan niteliksiz eklerin 

kaldırılması önerilmiştir. Planda geleneksel dokuya uygun yapı 

yerleşimleri planlanmış ve özgün dokuya uyan yeni tasarımlar için cephe, 

kapı, pencere vb. tipoloji çalışmaları oluşturulmuştur. Kamusal alanlarda, 

dokuya uygun örnek kaplama, kent mobilyası önerileri geliştirilmiştir. 

ICOMOS’un 2003 yılında belirlediği “Mimari Mirasın Analizi, 

Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler”e göre, tarihi 

yapılardaki analiz süreci niteliksel ve niceliksel olarak iki aşamada 

tanımlanmıştır.(ICOMOS, 2003)Buna göre, Karabük-Safranbolu Tarihi 

Çarşı Merkez Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında niteliksel 

analizler yapılmıştır. Alanda doğrudan gözleme dayanarak tarihi yapıların 

taşıyıcı sistemlerinde ve malzemelerindeki hasarlar ve malzeme 

bozulmaları analiz edilmiştir. Bu çalışma sonrasında tarihi yapıların 

malzeme ve strüktür deneylerinden, izleme ve strüktür analizi 

sonuçlarının değerlendirilmesine dayanan niceliksel analizlerin yapılması 

gerekmektedir. Niteliksel ve niceliksel analizlerin birlikte 

değerlendirilmesi sonucu müdahale kararları oluşturulmalıdır. İncelenen 

planda tarihi yapılara ilişkin olarak cephe, malzeme ve kütle müdahale 

kararları ile yapısal müdahale kararlarının içeriği ön çalışma olarak 

sunulmuştur. Tek yapı ölçeğinde yapılacak niceliksel araştırmalar sonucu 

müdahale kararları üretilmelidir. Müdahale edilirken öncelikli olarak 

özgün malzemenin ve sistemin yerinde korunması esas olmalı ve gereksiz 

müdahalelerden kaçınılmalıdır.  
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1. Giriş 

Tarihteki en eski yapı malzemelerinden biri olan doğal taşların, 

geçmişten günümüze çeşitli işlevlerle farklı şekillerde kullanıldığı 

görülmektedir. Mekanik dayanımlarının yüksek olması, taş yapıların tarih 

öncesi devirlerden günümüze kadar ulaşabilmelerine olanak sağlamıştır. 

Taşların önemi, bir devre ismini vermesinden de anlaşılmaktadır. Tarih 

öncesi devirlerden olan Taş Devri’nde (M.Ö 600.000-5.500) resim 

oluşturmak için mağara duvarlarının kazınmasında taş aletlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Avcı toplayıcı dönemde el baltaları, Cilalı Taş 

Devri’ne (Neolitik dönem) ait heykelcikler, bu dönemde taş kullanımı 

örnekleri arasında sayılabilir. Taş Devri’nde genellikle çakmaktaşı, 

obsidyen gibi sert volkanik taşların kullanıldığı bilinmektedir. İlk tarım 

topluluklarına ev sahipliği yapan Çatalhöyük, dünyanın en eski 

yerleşimlerinden biri olup, Neolitik dönemde doğal taş kullanımının en 

güzel örneklerini barındırmaktadır. Tarihteki ilkyazı örneklerinden çivi 

yazısı da taşa sivri uçlu araçlarla kazınmış, tarihe ışık tutan belgelerdendir 

(Şekil 1). Benzer şekilde, Türklerin devlet yönetimi, kültürel öğeleri gibi 

özelliklerinin yazılı olduğu Orhun Kitabeleri de taşa kazınarak 

oluşturulmuş yazıtlardandır. Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe, Mısır 

Piramitleri, İngiltere’deki Stonehenge’ler, Ürdün’deki Petra Antik Kenti, 

Çin Seddi, Nemrut’taki Komagene Krallığı’na ait tanrı heykelleri, 

Mısır’daki Abu Simbel Tapınağı, Sivas-Divriği Ulu Camii gibi pek çok 
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yapı, doğal taşlardan inşa edilmiş dünya mirasının karakteristik 

örneklerindendir (Şekil 2). 

   

Şekil 1. Doğal taş üzerine kazınarak oluşturulmuş a) çivi yazısı örneği 

(Url 1). b) Orhun Kitabeleri (Url 2). 

   

Şekil 2. Dünya mirası niteliği taşıyan yapılarda doğal taş kullanımı a) 

Ürdün, Petra Antik Kenti (Url 3).  b) Mısır, Abu Simbel Tapınağı (Url 4). 

 

2. Taşların Kullanım Yer ve Şekilleri 

Binlerce yıllık tarihi içerisinde taşın farklı işlevlerde kullanıldığı 

görülmektedir. Yapı üretim teknolojisinde ise taşın kullanımı, taşıyıcı, 

kaplama, dolgu ve süsleme amaçlı olmak üzere başlıca dört başlık altında 

ele alınabilir.  

2.1. Taşıyıcı Amaçlı Kullanım 

Geçmiş dönem yapılarında, taş, yapının esas strüktürünü 

oluşturmuş, bunun yanı sıra süsleme amacıyla da işlenerek kullanılmıştır. 

M.Ö. 9000’li yıllarda inşa edilmiş Göbekli Tepe’deki yerleşime ait 

yapılar bunun ilk örneklerindendir. Bu yapılar sert bir kireç taşı plato 

üzerine, kireç taşlarıyla inşa edilmiştir. Dolayısıyla zemini, temeli ile 

birlikte yapı, mukavemeti yüksek taşlarla oluşturulmuştur. 

Mezopotamya’daki Baalbek Tapınağı gibi anıtsal yapılar, Roma, Bizans 

ve Osmanlı dönemi yapıları, köprüler, hanlar, hamamlar, camiler, 

kiliseler, medreseler, geleneksel yerleşimlerdeki sivil mimarlık örneği 

konutlar gibi pek çok yapı türü, taş blokların taşıyıcı bir sistem 

oluşturacak şekilde üst üste konmasıyla yani yığma sistemle inşa 

edilmiştir. 
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Yığma yapılarda taşıyıcı sistemler olan duvarların örgüsünü 

oluşturan taşların şekillendirilmesine göre, taş duvarlar da isim 

almaktadır. Taşın yalnızca bir yüzeyinin kabaca yontularak örgünün 

içinde kullanıldığı duvarlar kaba yonu duvar, bir, iki veya üç yüzeyinin 

yontularak düzleştirildiği duvarlar ince yonu duvar, altı yüzeyinin 

tamamının düzgünce kesilip örgüye dâhil edildiği duvarlar ise kesme taş 

duvar olarak adlandırılmaktadır (Şekil 3). Yüzeylerinin yalnızca sivri 

uçlarının kırılmasıyla oluşturulmuş, amorf şekillerde irili ufaklı taşlardan 

meydana gelen duvar örgüleri ise moloz taş duvar örgüsü olarak 

bilinmektedir. Duvar örgüsünü oluşturan taşlar genellikle harç ile 

birleştirilmektedir. Ancak harcın kullanılmayıp farklı boyutlardaki 

taşlarla duvar örgüsünün oluşturulduğu örnekler de vardır. Kuru taş duvar 

olarak adlandırılan bu duvar örgüsünde ve moloz taş duvar örgüsünde en 

fazla 1,5 metrede bir hatıl ile düz (yatay) bir hat oluşturulması, deprem, 

zemin oturması gibi zemin hareketlerine karşı duvarın dayanımının ve 

taşıyıcılığının sağlanması için şarttır (Türkçü, 2000). Bunun yanında 

taşıyıcı niteliği olan diğer duvarlarda da hatıl kullanımı, yapıyı bütün 

olarak tutmakta, böylece yanal yüklere karşı da stabilizasyon 

sağlanmaktadır.  

Duvar örgüsü içinde yer alacak taşların süreci, maliyetini de doğru 

orantılı olarak etkilemektedir. Sözü edilen duvar tiplerinden kesme taşın 

işçiliği külfetli, maliyeti yüksekken, moloz taş, daha kolay örülebilen, 

maliyeti daha düşük bir duvar örgü tekniğidir. Bu sebeple kesme taş, 

Osmanlı devletinde, sultanlar tarafından inşa ettirilen selâtin camiler gibi 

simgesel önem taşıyan anıtsal yapılarda sıklıkla kullanılmıştır. Ancak bu 

dönemde, sultanların veya sadrazam, paşa gibi ileri gelenlerinin 

yaptırdığı tüm camiler kesme taş ile inşa edilmemiş, taş duvar seçimi, 

yapının bulunduğu yere, cemaat sayısına göre de farklılaşmıştır. Örneğin 

sadrazam Cedid Ali Paşa’nın Babaeski’de yaptırdığı cami tek kubbeli ve 

minareli olup kesme taş ile inşa edilmişken, Silivri’nin Akören Köyü’nde 

inşa ettirdiği cami daha mütevazı, küçük ve çatı örtülü olup kaba yonu taş 

örgülü tasarlanmıştır (Şekil 4). Duvarların yanı sıra, temeller de yığma 

tekniğiyle örülmüş taşıyıcılardır. Zeminin niteliği, yük taşıma kapasitesi, 

bölgenin iklim özellikleri, temel derinliği gibi faktörlere bağlı olarak tekil 

temel, sürekli temel, tonozlu temel, kazıklı temel gibi çeşitli temel tipleri 

uygulanmaktadır (Yardımlı ve Dal, 2021). 

 

Şekil 3. Yığma yapılarda taş duvar örgü çeşitleri (Türkçü (2000)’den 

derlenmiştir). 
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Şekil 4.Taşın taşıyıcı amaçlı kullanım örnekleri, a) Babaeski Cedit Ali 

Paşa Camisi’nde kesme taş kullanımı (Url 5). b) Silivri, Akören Köyü 

Cedid Ali Paşa Camisi’nde kaba yonu taş kullanımı (Giray Küçük, 2017). 

Doğal taşlar, taşıyıcı sistem içinde duvar örgüsü ve temeller 

haricinde, sütun, fil ayağı gibi noktasal taşıyıcılar olarak da 

kullanılmışlardır (Şekil 5). Geniş açıklık geçilen yerlerde, noktasal 

taşıyıcıların bağlantısını sağlayan kemerler, kemerlerin ötelenmesiyle 

oluşturulmuş tonozlar, kubbe ve koni formlu üst örtüler de taşın taşıyıcı 

amaçlı kullanımına örneklerdir (Şekil 6). Kemerlerde renk çeşitliliği 

sağlamak için farklı taşların almaşık sistem içerisinde kullanımına, tarihi 

yapılarda sıkça rastlanmaktadır. Hereke pudingi, küfeki, serpantin breşi, 

mermer ve tüf, Osmanlı dönemi kemer örgülerinde kullanılan başlıca taş 

çeşitlerindendir (Şekil 7). Mermer, granit, serpantin breşi, Hereke 

pudingi, kemerlerin yanı sıra sütunlarda da kullanılmış olup, tonoz, kubbe 

ve fil ayaklarında ise sıklıkla kesme küfeki taşı tercih edilmiştir.  

 

Şekil 5. Süleymaniye Camisi düşey taşıyıcıları olan fil ayakları ve 

sütunlar, 2019 (fotoğraf yazar tarafından çekilmiştir). 
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Şekil 6. Tonoz, kemer, fil ayağı gibi taşıyıcılarda doğal taş kullanımı, 

Erzurum Yakutiye Medresesi 2015 (fotoğraflar yazar tarafından 

çekilmiştir). 

 

Şekil 7.a) Süleymaniye Camisi avlu giriş kapısı ve üzerindeki kemerlerde 

almaşık taş örgüsü, 2019 (fotoğraf yazar tarafından çekilmiştir).  

b) Kosova, Prizren, Sinan Paşa Camisi kemerinde almaşık taş örgüsü, 

2012 (S. Kurugöl fotoğraf arşivi). 

Günümüzde genellikle yöresel mimari yapım tekniğinin hâkim 

olduğu kırsal alanlarda, geleneksel malzeme ile konut inşasının devam 

ettiği köylerde yığma sistemle taş yapıların inşası nispeten sürmektedir. 

Yeni oluşturulan yerleşimlerde ve kent merkezlerinde ise genellikle daha 

hızlı ve ekonomik üretim sebebiyle betonarme karkas veya çelik 

strüktürlü yapılar tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, günümüz çağdaş 

yapılarında doğal taşlar daha çok kaplama ve dekoratif amaçlarla 

kullanılmaktadır.  

2.2. Kaplama Amaçlı Kullanım 

Doğal taşlar, betonarme, çelik gibi taşıyıcı sisteme sahip yapılarda 

kaplama malzemesi olarak yer almaktadır. Taşıyıcı olarak kullanılan 

taşlara kıyasla daha ince olan, taş blokların kesilerek plaka haline 

getirilmeleriyle elde edilen bu taşlar, granit, mermer, kireç taşı, andezit, 

traverten, kum taşı, tüf gibi çeşitli türlerde tercih edilebilmektedir. 
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Kaplama amaçlı taşlar, zemin, duvar, çatı kaplamasında, merdiven 

basamaklarında, pencere denizliklerinde kullanım yeri bulmuştur (Şekil 

8). 

 

Şekil 8. Doğal taşların duvar kaplamasında kullanımı, 2019 (fotoğraf, 

yazar tarafından çekilmiştir.) 

Zemin kaplaması olarak kullanılacak taşlar, harçlı veya harçsız 

olarak yüzeye tespit edilebilmektedir. İç mekânda kullanılan zemin 

kaplama taşları harçlı olarak uygulanırken, sokak, bahçe peyzajı gibi dış 

mekânda kullanılan taşlar genellikle harçsız olarak, zeminlerin 

sıkıştırılmasıyla (tokmaklanarak, silindirlenerek vb.) tespit edilmektedir. 

Doğal taşlar, peyzaj alanında ocaktan çıktığı biçimde veya işlenerek 

kesme taş formunda kullanılabilmektedir. Çakıllar ve kayrak taşları, 

işlenmeksizin kullanılan taşlar olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 

kaplama olarak kullanılan taşlar, günümüzde çeşitli yüzey işlemleriyle, 

parlak, mat (honlanmış), pürüzlü, pürüzsüz, eskitilmiş, kumlanmış, 

taraklanmış, çekiçlenmiş, alevle veya asitle yakılarak antik görünüm 

verilmiş gibi çeşitli özelliklere sahip olabilmektedir (Çelik ve Kavuşan, 

2001). Peyzaj tasarımında kullanılan doğal taşlar; granit, bazalt, andezit, 

kumtaşı, traverten, kayrak, kireç taşı, mermer, çakıl taşı gibi taşlardır 

(Altınçekiç, 2001). Granit ve bazaltın küp taş olarak kullanımıyla 

oluşturulan sokak dokularına ve kabaca kırılmış arduvazlardan oluşan 

bahçe yollarına sıklıkla rastlanmaktadır (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Zemin kaplamalarında taş kullanımı a) Çanakkale, Behram Köyü 

geleneksel dokusunda zemin taşları, 2010. b) İstanbul, Eminönü sokak 

dokusunda bazalt küp taşlar, 2021. c) Lüleburgaz, Sokollu Mehmed Paşa 

Camisi avlu zemininde küfeki ve mermer kullanımı, 2019 (fotoğraflar 

yazar tarafından çekilmiştir).  
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Taş seçimi, kullanım yerinin ihtiyaç ve gerekliliklerine göre taşın 

fiziko-kimyasal ve mekanik özellikleri değerlendirilerek yapılmalıdır. 

Örneğin zemin kaplamasında kullanılan doğal taşların aşınma 

dayanımlarının ve sertliğinin fazla, porozitesinin az olması 

beklenmektedir. Yaya sirkülasyonunun çok olduğu otogarlar, tren 

istasyonları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde ise bu özelliklerin yanı sıra 

kuvars içeriği, darbe ve eğilme dayanımları yüksek taşlar tercih 

edilmelidir (Gürdal ve Acun Özgünler, 2016). Havuz kenarı gibi ıslak 

zeminlerde, kayma riski olan bölgelerde pürüzsüz, kaygan taşlar yerine 

pürüzlü ancak boşlukları kimyasal ile doldurularak su emmeye karşı 

önlem alınmış taşların kullanımı daha uygun olmaktadır (Dal, 2011). 

Duvar kaplaması olarak doğal taşlar, iç mekânda veya dış cephede 

kullanılabilmektedir. İç mekânda genellikle farklı yüzey işlemleri 

uygulanmış taşlar, yüzey dokusu, renk, form ve boyut gibi dekoratif 

alternatifler sağladığından iç duvar kaplaması olarak tercih edilmektedir. 

Dış cephede, az katlı yapılarda harçlı sistem, yüksek katlı yapılarda 

genellikle ankrajlı giydirme sistemi ile cepheler taş kaplanabilmektedir. 

Dış cephede kullanılacak taşın su emme ve aşınma değerlerinin düşük 

olması, rüzgâr, güneş, yağmur, kar gibi atmosferik etkilere dayanımı 

açısından önem taşımaktadır. Özellikle yüksek binaların üst katlarında 

rüzgâr etkisine daha fazla maruz kalınacağı göz önüne alınırsa, bu tür 

yerlerde boşluksuz, aşınmaya dayanıklı taş türlerinin seçilmesi ve 

sabitlemenin özenle yapılması, kaplamanın kullanım süresinin uzun 

olmasına sebep olacaktır. 

Magmatik kökenli granit, andezit gibi kayaçlar az boşluklu ve 

durabilitesi yüksek olduğundan, cephede sıkça kullanılmaktadır. Ancak 

bunun yanında traverten, kum taşı gibi daha boşluklu, granite kıyasla 

daha yumuşak ve dış etkilere açık taşların da göze hitap eden dokusu ve 

rengi sebebiyle sıkça tercih edildiği görülmektedir. Bu durumda taşların 

gözeneklerinin şeffaf ve taşın içyapısına zarar vermeyecek şekilde özel 

bir taş kimyasalı ile doldurulması, taşın dayanımını arttırabilmektedir 

(Öcal ve Dal, 2012). 

Çağdaş yapıların yanı sıra geleneksel yerleşimlerde de taşın 

kaplama amaçlı kullanımına genellikle zeminde rastlanmaktadır. Yörenin 

taşlarıyla oluşturulan geleneksel sokak dokusunda, yağmur suyunun 

rahatça akmasını sağlamak için taşların ortaya doğru meyillendirildiği de 

görülmektedir (Şekil 9a). Yine zemin kaplaması olarak aynı mekânın 

farklı kotlardaki döşemelerinde farklı taş türleri de kullanılabilmektedir. 

Örneğin Lüleburgaz’daki Sokollu Mehmet Paşa Camisi’nin orta 

avlusunun zemininde küfeki taşı kullanılmışken avluyu üç yönde saran 

medrese revak zeminlerinin kenarlarında mermer kullanılmıştır (Şekil 

9c). 
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Çatılar da özellikle yöresel mimari içerisinde doğal taşın 

kullanıldığı yerlerden biridir. Özellikle hafif ve gözenekli yapısıyla 

arduvaz, çatı kaplaması olarak sıkça tercih edilmiştir. Arduvaz, doğal 

süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde ayrılan, farklı ebatlarda kesilebilen 

bir metamorfik yani başkalaşım taşıdır (Çelik, 2003). Haydarpaşa 

Garı’nın çatısı arduvaz taşları ile kaplıdır (Şekil 10). Avrupa ve 

Amerika'da yeşil, siyah ve gri-mavi renkli arduvazlar, çatı kaplama 

malzemesi olarak sıkça tercih edilmektedir. Arduvaz, zor aşınan ve 

atmosferik şartlardan etkilenmeyen özelliği nedeniyle zemin 

kaplamalarında ve yapılarda ince kaplama malzemesi olarak da kullanım 

yeri bulmaktadır (Url 6). 

 

Şekil 10. Haydarpaşa Garı çatısında arduvaz kaplama (fotoğraf, yazar 

tarafından çekilmiştir). 

Pencerelerin alt kotunda yer alan denizlikler de doğal taşların, 

özellikle mermerlerin sıkça kullanıldığı yerlerdendir. İç mekândan buhar 

olarak veya dış cepheden yağmur veya kar suyu olarak cama nüfuz eden 

suyun duvardan uzak tutulması amacıyla tasarlanmış olan bu öğelerin 

suyu geçirmemesi ve atmosferik koşullara dayanıklı olması önemlidir.  

2.3. Dolgu Amaçlı Kullanım 

Doğal taşların kırılmasıyla çeşitli boyutlarda irili ufaklı parçalar 

oluşur. Yapının temelinde blokaj, beton ve bitümlü yol inşaatında kırma 

taş, demir yollarında balast adı altında çeşitli işlevlerle, traverten, granit, 

mermer, arduvaz, andezit, sünger taşı gibi çeşitli boyutlardaki taşlar, 

dolgu amaçlı olarak kullanılabilmektedir (Şekil 11). Sünger taşı gibi 

boşluklu taşlar, ısı yalıtım uygulamalarında tercih edilirken, arduvaz 

tozlarından, ısı yalıtımının yanı sıra çimentoya katkı malzemesi ve agrega 

olarak da yararlanılabilmektedir (Url 6). Harcın bağlanan kısmı olan 

agregalar da farklı çaplarda ve formlarda (köşeli, yassı, yuvarlak) taşların 

optimum karışımı meydana getirmek üzere bir araya gelmesiyle oluşmuş 

dolgu amaçlı taşlardır. Volkanik kökenli bazı taşlar, örneğin tüfler 

öğütülmek suretiyle toz haline getirilip çimentoya puzolan bir katkı 

maddesi olarak katılabilmektedir (Kurugöl, 2017). Mermerin de dolgu 

malzemesi olarak sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Tek bir mermer bloğu 
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çıkarımında, mermerin %80-90’ı civarında pasa (atık) ortaya çıkmaktadır. 

Büyük ölçüde saf kalsit olan bu pasalar asfalt yollarda agrega olarak 

önemli bir dolgu malzemesi işlevi görebilmektedir (Taşlıgil ve Şahin, 

2016). Açık ocaklardan delme ve patlatma gibi yöntemlerle gevşetilen ve 

parçalanan tüvenan agrega1 üretiminden de andezitlerin bol silisli ve 

renksiz kısımları ayrılarak pasa sahasına verilmektedir. Bu kısım üretimin 

yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Url 6). Kullanılacak yapının işlevine 

göre, agrega olarak kullanılacak taşların türü de değişmektedir. Örneğin 

nükleer santral veya askeri özellik taşıyan binaların inşasında ağır 

agregaları oluşturmak üzere manyetit, hematit, limonit gibi taşlar 

kullanılırken, hafif beton üretiminde pomza taşı, volkanik tüf, lav gibi 

hafif agregalar tercih edilmektedir.  

Geleneksel mimaride, dikme ve payandalardan oluşan ahşap karkas 

sistemde, ahşap çatkı arasına taş, kerpiç veya tuğla doldurulmasıyla hımış 

sistemli yapı üretilir. Bu inşa tekniği de doğal taşların dolgu amaçlı 

kullanımına bir örnektir. Burada ahşap öğeler taşıyıcı, taşlar ise dolgu 

malzemesi olarak görev yapmaktadır.  

Isı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan taş yünü, duvar üzerine 

uygulanan bir tür dolgu sayılabilir. Volkanik bir taş türü olan bazalt 

taşının 1350-1400oC’deergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu taş 

yünü denilen yalıtım malzemesi oluşur. Bu malzeme, çeşitli şekil ve 

ebatlarda preslenerek şilte, levha ve boru şeklinde üretilebilmektedir. 

 

Şekil 11.Taşın dolgu amaçlı kullanımı, blokaj örneği (Url 7). 

2.4. Süsleme Amaçlı Kullanım 

Tarihi yapılarda taşın süsleme öğesi olarak kullanımı sanat tarihi 

içinde Anadolu’da veya Anadolu dışında pek çok Türk devletinde olduğu 

gibi dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarındaki yerleşimlerde de oldukça 

yaygındır. Erken Osmanlı mimarlığında taş süslemenin, yapıların dış 

cephelerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  Taç kapılar, kapı ve pencereler, 

                                                           
1Kum ve çakılın bir arada bulunduğu doğal agregalara verilen isim.   
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şebekeler ve korkuluk levhaları, sütunlar, kaide ve başlıkları, 

mihrabiyeler, minareler, sundurma, kemer üzengi ve kilit taşları, son 

cemaat yeri revak duvarları, kurnalar, ayna taşları ve zemin çeşmeleri, 

silmeler, kabaralar, gülbezekler, duvar panoları ve madalyonlar gibi 

mimari öğelerin büyük bir kısmının dış cephede yer aldığı görülmektedir. 

Bu öğelerin yapımında kullanılan teknikler genellikle, kabartma, oyma, 

kafes oyma, kakma, kazıma, boyama ve renkli taş kullanımı şeklinde 

olmuştur (Özbek, 2002; Vardar, 2014) (Şekil 12a). 

Doğal taşlar, peyzaj içerisinde de süsleme amaçlı kullanılmaktadır. 

Heykeller, süs havuzları, çeşmeler, banklar, bunun örneklerindendir 

(Şekil 13). İç mekânda doğal taşlar, şömine, barbekü, sehpa, çiçeklik, 

heykel, vazo, küllük, kalemlik gibi süs eşyası yapımında da 

kullanılmaktadır. Süsleme öğesi olarak kullanılacak taşların seçiminde, 

serpantin breşi, Hereke pudingi, porfir, mermer, traverten, oniks gibi, 

renkli, desenli, damarlı, görsel çeşitlilik sunan taşlar tercih edilmektedir 

(Şekil 12b). Mutfak tezgâhlarında mermerler ve asit etkisine karşı daha 

dayanıklı olan granitler, en sık rastlanan taş çeşitleridir. Mutfağın alınlık 

kısmında ise mozaik şeklinde farklı çeşit ve renkte taşların bir araya 

gelerek kullanıldığı görülmektedir.  

Şirvanşahlar Sarayı’nda taş kullanımının, taşıyıcı, kaplama, 

süsleme öğesi, peyzaj öğesi gibi pek çok örneği görülebilmektedir. Bu 

yapıda taş süslemeciliği yüksek mertebelerine ulaşmıştır.  

   

Şekil 12.a) Taşın cephede süsleme amaçlı kullanım örneği, Barselona, 

Sagrada Familia, 2015. b) Taşın çağdaş yapılarda mozaik ve bordür 

şeklinde kullanımı, İzmir Doğal Taş Fuarı, 2015 (fotoğraflar yazar 

tarafından çekilmiştir).  
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Şekil 13. Taşın süsleme amaçlı kullanım örnekleri a, b) İspanya’da şehir 

içi parkları, 2015 c) İspanya, Park Güell avlu duvarı, 2015 d) İstanbul, 

Süleymaniye Camisi çeşmeleri, 2019 (fotoğraflar yazar tarafından 

çekilmiştir). 

3. Bakü Şirvanşahlar Sarayı Yapıları 

3.1. Konum ve Tarihçe 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Hazar Denizi'nin batı kıyısında, 

Apşeron yarımadasında yer almaktadır (Şekil 14). Ülkenin önemli bir 

liman kenti, sanayi, ticaret ve kültür merkezidir. Bakü asırlar boyu birçok 

medeniyetin buluştuğu bir merkez Massagetler, Kaslar, Turukkiler, 

Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve yerel hanedanlar arasında 

Saciler, Revvadiler, Şirvanşahlar gibi devletlerin egemenliği altında 

siyasi varlığını devam ettirmiştir. Özellikle Derbendi hanedanının 

iktidarda olduğu Şirvanşahlar Devleti döneminde büyük gelişme 

yaşanmıştır (Bakır ve Şenol, 2020). 

 

Şekil 14.Şirvanşahlar Sarayı’nın konumu. 

Bakü’nün ne zaman kurulduğu net olarak bilinmemektedir. Bunun 

yanı sıra şehrin adına ilk defa 10. yüzyıl İslâm coğrafyacılarının 
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eserlerinde rastlanmaktadır. 12. yüzyılın ortalarından itibaren 

Şirvanşahlar’ın yaşadığı Bakü, 13. ve 14. yüzyıllarda Moğollar’ın 

işgalinde kalmıştır. 15. yüzyılın başında Şirvanşahlar’ın başkenti olmuş 

ve yüzyılın sonuna kadar bu durumunu korumuştur. 1501 yılında Safevî 

Hükümdarı Şah İsmâil tarafından ele geçirilmiştir. 1583’te Bakü’yü 

Özdemiroğlu Osman Paşa fethedip, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni 

kurulan Şamahi eyaletine sancak olarak bağlamışsa da 1606 yılında 

Safevîler şehri geri almıştır. Bakü, Şah I. Abbas’ın imar ve inşa 

faaliyetleri sonunda bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir 

(Dursun, 1991). 

Şirvanşahlar Sarayı, Bakü’nün surlarla çevrili İçeri Şehir 

bölgesindeki en önemli yapı topluluklarındandır. İçeri Şehir, diğer adıyla 

Eski Şehir, Bakü'nün tarihi çekirdeği olup, Şirvanşahlar Sarayı ve Kız 

Kulesi ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır 

(Şekil 15). Saray, Şirvanşah I. Halilullah (1417-1465) zamanında inşa 

edilmeye başlanmış (Nebati, 2006), zaman içinde tamamlanmıştır. 1964 

yılından günümüze müze olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 15. Bakü İçeri Şehir ve Dünya Miras koruma alanı sınırları (Url 9).  

Saray, şehrin en yüksek yerinde, batı ve güneye doğru meyilli bir 

arazide, konumlanmaktadır. Sarayı oluşturan yapılar, eğimli arazinin 

teraslanmasıyla oluşturulmuş, etrafı mazgal pencereli alçak duvarla 

çevrili avlular içine yerleştirilmiştir (İşler, 2003). Üç kademe halinde 

düzenlenmiş olan avlular birkaç basamak ve kemerle birbirine 

bağlanmıştır. Avlu duvarları üzerinde beş kapı vardır (Şekil 16). Yapılar 

farklı tarihlerde inşa edilmiş olup aralarında bir plan birliği yoktur 

(Nebati, 2006). Hâkim yapı malzemesi “Bedamdam” adı verilen yerel bir 

kireçtaşıdır (Ekinci, 2018).  
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Arazinin en yüksek yerine Şah Sarayı, kuzeyine Divanhane, 

güneyine ise Seyid Yahya Baküvi’nin türbesi inşa edilmiştir. Orta kottaki 

ikinci avluda, Şah Mescidi ve Şirvanşahlar Türbesi, en alt kottaki üçüncü 

avluda ise hamam mevcuttur (Şekil 17). Şah Sarayı’nın girişinde bir süs 

havuz yer almaktadır. Bu avlu, kuzeyde divanhane, güneyde ve doğuda 

Şah Sarayı’nın birimleri ile çevrelenmiştir.  

  

Şekil 16. Şirvanşahlar Sarayı a) avlu duvarları b) ikinci avlunun kuzey 

kapısı, 2016 (fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir). 

 

Şekil 17. a) Şirvanşahlar Saray yapıları vaziyet planı (Useyinov ve 

Dadaşev (1956) üzerine yazar tarafından işlenmiştir). 

 

Şekil 17. b) Şirvanşahlar Sarayı yapıları perspektifi (saray girişinde yer 

alan bilgilendirme tabelası). 
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3.2. Şah Sarayı 

Geçmişi 17. yüzyıla dayanan tarih araştırmalarında sultan konutu, 

krallık şatosu, şahın odaları isimleriyle de anılmış olan yapı, günümüzde 

Şah Sarayı olarak bilinmektedir. Yapının üzerinde kitabesi 

bulunmadığından kesin olarak inşa tarihi bilinmemektedir (İşler, 2003). 

Saray 52 odalı, iki katlı olup, ana bina ve ek binalardan meydana 

gelmektedir. Binanın 27 odadan oluşan alt katı hizmetçilerin yaşaması ve 

saray erzağının depolanması için, üst katı ise Şah, ailesi ve onun yakın 

adamları için yapılmıştır (Nebati, 2006). 

Birinci ve ikinci avluyu ayıran istinat duvarı, kesme taş ile inşa 

edilmiştir. Duvar örgüsündeki bazı taşların yüzey kaybına uğradığı, 

bazılarında oyuklanma, kavlanma, form kayıplarının olduğu dikkati 

çekmektedir (Şekil 18). Duvarın üst kısmında yer alan düzgün kesme 

taşlar, onarım gördüğüne işaret etmektedir. Bu istinat duvarının 

doğusundan, altı basamak ile üst kottaki birinci avluya doğru 

yönlenilmektedir (Şekil 19a). Zemin kaplamasında ve basamaklarda yerel 

kireç taşı kullanılmıştır. Basamaklardan çıkıldığında solda görünen taç 

kapı, Divanhane’ye aittir (Şekil 19a). Taş kaplı yolun devamında, kemerli 

bir açıklıktan Şah Sarayı’nın avlusuna girilmektedir. Bu avluda, süs 

havuzu, bitkilerin etrafındaki bordürler, kaldırım taşları zemin 

kaplamaları gibi peyzaj öğelerinde dahi kireç taşı kullanılmıştır (Şekil 

19b). Zemin, aynı boyutlu taşlarla kaplanmış olup oldukça düzenlidir. Bu 

avluyu kuzeyde divanhane, güney ve doğuda Şah Sarayı çevrelemektedir. 

Doğu ve güney duvarları üzerinde savaş döneminde oluşmuş kurşun izleri 

hala korunmaktadır. Taç kapının kuzeyindeki doğu duvarında, sarı kireç 

taşından farklı olarak gri renkli taşlar, geçmiş dönem onarımlarına işaret 

etmektedir. Bu cephede mazgal pencereler ve üst kotta dikdörtgen, 

motifli pencereler, iç mekânda iki farklı odaya aittir. Bu cephede üst 

kottaki çörtenlerde de aynı taş çeşidi kullanılmıştır. Güney duvarının 

örgüsü, bir sıra geniş bir sıra dar kireç taşının almaşık olarak 

kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Taşların boyutu ortalama 30x60 cm ile 

45x20 cm, derz kalınlığı 2 ve 3 mm arasında değişmektedir. Bağlayıcı 

olarak kireç harcı kullanılmıştır (İşler, 2003). 
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Şekil 18. Birinci ve ikinci avlular arası istinat duvarı (fotoğraf, yazar 

tarafından çekilmiştir). 

  

Şekil 19.a) Şah Sarayı’na gidiş, solda Divanhane’nin taç kapısı. b) Şah 

Sarayı girişi ve avlusu (fotoğraflar, yazar tarafından çekilmiştir). 

Saraya girişi sağlayan taç kapı, yapı yüksekliğinde olup giriş 

eyvanı bir kubbe ile örtülmüş, kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. 

İlk sahanlığa beş basamakla, sarayın esas girişine de buradan üç 

basamakla çıkılmaktadır. Tüm yapı öğelerinde kireç taşı kullanılmıştır. 

Bu bölümde kemerin üst kısmı, yapılan restorasyonlarda farklı renk taş 

ile örülmüştür (Şekil 19b).  

Şah Sarayı, iç içe geçmiş pek çok odadan oluşmaktadır. Girişte 

sekizgen bir mekâna girilmekte, bu sekizgenin beş kenarı nişler ile çevrili 

olup ikisinden diğer mekânlara geçilmektedir (Şekil 20a). Duvar örgüsü, 

kemerler ve kemerler arası dolgular, tamamen kesme kireç taşından 

yapılmıştır. Bu mekânı örten kubbenin üzerinde doğal ışık için bir açıklık 

bulunmaktadır (Şekil 20b). Sekizgen mekânın kuzeydoğusunda daha 

küçük ve yine sekizgen bir başka mekâna geçilmektedir. Buradaki taşlar 

diğerlerinden farklı olarak koyu gri renklidir. Ayrıca duvar örgüsü kesme 

taş değil, ince yonu taş duvar şeklindedir. Bu mekândan diğer odalara 

geçiş kapıları mevcuttur. Bir kapı açıklığının sövesi ve lentosu, beden 

duvarlarından farklı olarak krem rengi, kesme küfeki taşıdır. Bu 

açıklıktan dört basamak ile diğer mekânın kapısına ulaşılmaktadır. Bu 

kottaki pencerelerde icra edilmiş taş işçiliği oldukça özenli olup taş adeta 
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nakış gibi işlenmiştir. Alt kat pencereleri ise mazgallıdır. Kemerler, 

tonozlar, zemin kaplaması yine kesme kireç taşından yapılmıştır. 

  

Şekil 20. Şah Sarayı a) sekizgen giriş mekânı b) taş örgülü kubbe 

(fotoğraflar, yazar tarafından çekilmiştir). 

3.3. Divanhane 

Günümüzde üzerinde bulunmayan kitabesine göre yapı, 1428-29 

yılında Şirvanşah I. Halilullah tarafından yaptırılmıştır. Yapının işlevi 

konusunda mahkeme salonu, kabul şurası, türbe gibi pek çok farklı görüş 

olmasına rağmen bunlar kanıtlanamamıştır. En kuvvetli görüş, devlet 

işlerinin görüşüldüğü ve divanın toplandığı bir mekân olmasıdır (İşler, 

2003).  

Divanhane bölümü, kareye yakın planlı bir avlu içerisinde yer 

almakta olup avlunun kuzey, doğu ve batı cepheleri revaklarla 

çevrilmiştir. Batıdan ve güneyden olmak üzere iki girişi vardır. Batı 

girişi, bir eyvan şeklindedir ve esas giriş olduğu düşünülmektedir (Şekil 

21). Buradaki taç kapının zemininde üç basamaklı bir merdiven, kuzey ve 

güney duvarları üzerinde ise birer seki yer almaktadır (Şekil 22a). 

Kemerli kapı açıklığının etrafındaki taş örgüsü düzensizdir. Özgün 

halinde kapının etrafında boydan boya dolanan silme, yer yer kopmuş ve 

buralarda profilsiz taşlar kullanılarak onarılmış, profil bütünlüğü 

bozulmuştur. Kapı boşluğunun üst kısmında kitabe yeri olduğu 

düşünülen, duvar yüzeyinden geride dikdörtgen bir bölüm vardır. Eyvan 

şeklindeki giriş, aynalı tonoz ile örtülmüştür (Şekil 22b). Tonozu 

oluşturan taşlarda, su ve nem etkisiyle sebebiyle renk değişikliği ve tuz 

kristallenmesi oluşumu görülmektedir.  
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Şekil 21. Avlu içerisinde Divanhane ve avlu kesiti (Useyinov ve 

Dadaşev, 1956). 

 

Şekil 22.a) Divanhane avlusunun batı giriş kapısı. b) Giriş kapısının üst 

örtüsü (fotoğraflar, yazar tarafından çekilmiştir).  

Güney girişi ise daha yalın olup sarayın avlusundan kolay ulaşım 

amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. Avlunun içinde yer alan 

sekizgen planlı yapının kapısı da güney girişinin karşısındadır (Şekil 21 

ve 23a). Bu yapı kubbe ile örtülüdür ve etrafında revakları yer almaktadır. 

Sekizgen planın kuzeydeki beş kenarı revak ile çevriliyken diğer kenarlar 

dörtgen mekânlarla kapatılmıştır. Bu mekânlar, batıda taç kapının yer 

aldığı eyvan, bu kapının açıldığı dikdörtgen planlı haç tonoz örtülü bir 

oda ve bu odadan ulaşılan küçük bir başka oda şeklindedir. Küçük odanın 
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üst örtüsü, kuzeyde aynalı tonoz, güneyde yıldız tonozdur. Burada düşey 

dikdörtgen mazgal pencereler mevcuttur. 

Yapının sekizgen planlı odasına giriş kapısının açıklığı kemerli 

olup, kapının etrafı süslü taş bezemeleri ile gösterişli bir özelliğe sahiptir 

(Şekil 23b). Yaprak ve çiçek motifleri ile iki satırlık kitabe bu kapının 

taşa oyulmuş süslemelerindendir. Farklı taş çeşitleri ve motiflerle 

doldurulmuş boşluklar, yapının geçmiş dönem restorasyonlarına işaret 

etmektedir. Benzer şekilde sekizgen yapının beden duvarlarında da farklı 

taş ile onarımlar dikkati çekmektedir. Odaya, sekizgenin güneyinden, üç 

taş basamak ile çıkılmaktadır. Sekizgen planın güneybatı ve güneydoğu 

kenarlarında birer niş, diğer kenarlarında ise yere kadar revaklara açılan 

açıklıklar ve basamaklar yer almaktadır. Açıklıkların üzerindeki 

hafifletme kemerleri sonrasında kubbeye geçilmektedir. Diğer yapı 

elemanları gibi kubbe de taş örgülüdür. Bu mekânın alt katı da mevcuttur, 

ancak girişi bu odadan değil, kuzey taraftaki bir kuyudan sağlanmıştır. 

Odanın köşesinde, altı metre derinliğinde kayaya oyularak oluşturulmuş 

daire planlı bir kuyu daha bulunmaktadır (İşler, 2003). 

 

Şekil 23. a) Divanhane’nin batı cephesindeki taç kapısı. b) Divanhane, 

sekizgen mekâna giriş kapısı (fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir). 

Batıdaki taç kapı, saray yapılarının büyük çoğunluğunda olduğu 

gibi oldukça yoğun bezemelidir. Üzerinde muazzam taş işlemeleri 

bulunan taç kapı iki kısımlıdır (Şekil 23a). Alt kısmında kemerli giriş 

kapısı üzerinde taşa oyma işlemeler, bunların da üzerinde yatay 

dikdörtgen yekpare, işlemesiz bir taş görülmektedir. Bu kısmın yapının 

özgün kitabe yeri olduğu düşünülmektedir. Taç kapının üst kısmı 

dilimlerden oluşmuş yarım kubbe ile örtülüdür. Dörtgen plandan yarım 

kubbeye geçiş ise stalaktitlerle sağlanmıştır. Stalaktitlerin üzerinde yer 

yer yaprak motifleri mevcuttur. Taç kapının alt kotunda, kuzey ve 

güneyde birer küçük niş olup burada da stalaktit ve taşa oyma süslemeler 

bulunmaktadır. Taç kapının alt ve üst bölümleri arasında, her iki yanda da 

taşa oyma altıgen motif içerisinde kûfî hatla yazılmış kitabeler, yine 

ustaca oyulmuş taşlardan oluşan süslemelerdir.   
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Üç cephesi revaklarla çevrili avlunun zemini, farklı boyutlarda 

dörtgen taşlar ile kaplanmıştır (Şekil 24). Sekilerle yükseltilmiş 

revakların sütunları sekizgen kesitli olup sivri kemerlerle birbirine 

bağlanmaktadır. Sütunların kaideleri, üst başlıkları ve kemerler arasındaki 

düşey silmelerinin tamamı yerel kireç taşı olan Bedamdam taşı 

kullanılarak inşa edilmiştir.  

 

Şekil 24. Divanhane avlusunun batı bölümü (fotoğraf yazar tarafından 

çekilmiştir). 

Divanhane binasının beden duvarlarında, taşıyıcı üst örtüsü olan 

tonoz ve kubbelerinde, kaide ve üst başlık dâhil olmak üzere 

sütunlarında, kemerlerinde, cephe süslemelerinde, kitabelerde, zemin 

kaplamalarında kesme kireç taşının kullanıldığı görülmektedir. Yapının 

temelinin kaya üzerinde olduğu, 1924 yılında avluda yapılan kazı 

çalışmalarında ortaya çıkmıştır (İşler, 2003). Yapı genelinde gri, krem 

rengi ve sarı kireç taşının yer yer kullanıldığı dikkat çekmektedir (Şekil 

24). Beden duvarında kullanılan taşların boyutları ortalama 23-30 x 30-40 

cm, derz kalınlığı ise 23 mm’dir. Zeminde 30x45 cm ölçülerinde taş 

levhalar kullanılmış olup derz kalınlığı 5mm’dir (İşler, 2003).  

3.4. Şah Mescidi 

Mescidin inşa tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak minareden 

daha önce yapıldığı düşünülmektedir (İşler, 2003). Minare, şerefesinin 

altındaki kitabesine göre Şirvanşah I. Halilullah tarafından, Hicri 1441-42 

yılında yaptırılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı 

mescidin kuzeydoğu köşesinde minaresi, diğer dört köşesinde de birer 

mekân bulunmaktadır. Kuzey ve doğu cephelerinde eyvanlı birer taç kapı 

ile mescide girilmektedir. Bunların dışında batı cephesinden de iki giriş 

mevcuttur (Şekil 25). 
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Kuzey girişinde eyvanın doğu ve batı duvarlarında yarım daire 

formlu birer sivri kemerli niş dikkati çekmektedir. Kemerli kapı 

açıklığının üzerinde, taşa oyularak altıgen bir şekil oluşturulmuştur. 

Kapının üzerindeki yatay ve düşey silmeler, yine taşa şekil verilerek 

oluşturulmuş süsleme öğelerindendir. Eyvan, yıldız tonoz ile örtülmüştür. 

Kemer alınlığında, taşın oyulmasıyla adeta bir dantel gibi işlenmiş bir 

pencere görülmektedir. Kuzey eyvan, yatay ve düşey silmelerle dış 

duvardan içeriye doğru kademelendirilerek vurgulanmıştır. Yapının 

beden duvarları kesme taş ile örülmüştür. Kuzey cephesi üzerinde, 

eyvanın doğusundaki, minarenin de oturduğu beden duvarı üzerinde, 

istinat duvarı hizasına kadar daha küçük boyutlu taşlar, üst kısımda daha 

büyük taşların kullanılmış olması, geçmiş dönemlerde üst kısmın 

yenilendiğini düşündürmektedir. Bu duvar, aynı zamanda minarenin 

kaide kısmını oluşturmaktadır. Minare, kesme taştan inşa edilmiş olup tek 

şerefelidir. Gövdeden şerefeye mukarnaslarla geçilmektedir. Mukarnasın 

altındaki yatay kuşakta sülüs hatla yazılmış tek satırlık minare kitabesi, 

kireç taşı üzerine oyularak yapılmıştır. Minarenin külahı dilimli kubbedir 

(İşler, 2003). 

Doğu girişindeki eyvanlı taç kapı, kuzeydekine göre daha sadedir. 

Kuzey eyvanından farklı olarak burada nişler mevcut olmayıp zeminde 

sekiler vardır. Kapının üzerindeki altıgen şekle benzer biçimde, burada 

dairesel motif kullanılmıştır. Kemerli kapı boşluğunun üst kısmında 

kitabe yeri görülmektedir, ancak kitabesi yok olmuştur.  

İç mekânda harim kısmı dört yönden eyvanlarla sarılmıştır (Şekil 

25). Eyvanlar, aynalı beşik tonoz ile örtülmüştür. Güney duvarı üzerinde 

mihrap, üst kotunda bir pencere ve iki yanında birer niş bulunmaktadır 

(Şekil 26a) Sivri kemerli mihrap, dıştan içe doğru kademeli olarak girinti 

yapan iki sıra silme ile kuşatılmıştır. Mihrap nişinin kavsarası, altta iki 

sıra mukarnas üstte istiridye kabuğu biçimli sekiz dilimli tonoz ile 

doldurulmuştur (İşler, 2003). Pandantiflerle kubbeye geçilmektedir. 

Onikigen kasnağın üzerine oturan kubbenin eteği kemerli olup üzerindeki 

silme dikkati çekmektedir. Kubbe eteğinde taş oyma ile yapılmış pencere 

şebekeleri, mekânı aydınlatan öğelerdendir (Şekil 26b). Harim kısmında, 

minareye çıkan kapı hariç, zemin kotundaki kapı ve pencereler kemerli, 

üst kottaki pencereler ise bu duruma istisna olup düz atkılıdır. Bu kotta 

ahşap doğramalı pencerelerin dışarıda taş oyma şebekelerinin olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 25. Şah Mescidi zemin kat (solda) ve üst kat planı (sağda) 

(Useyinov ve Dadaşev, 1956).  

 

Şekil 26. Şah Mescidi iç mekânı a) güney duvarı b) tonoz ve kubbeler 

(fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir).  

Girişin batısındaki mekân hem dışarıdan hem içeriden girişin 

sağlanabildiği bir bölümdür. Bu mekânın doğusundan, mescit içinden bir 

geçit ile buraya ulaşılmaktadır. Kuzey duvarında bir pencere, güney 

duvarında alt ve üst kotta birer niş, batı duvarında düz ahşap atkılı bir 

kapı ve doğu duvarında bir kapı ile bir niş yer almaktadır. Üst kata çıkan 

merdivenler de mekânın içinde, kuzeydoğu köşesindedir. Bu mekânda 

çoğu krem rengi olmak üzere sarı ve gri kireç taşları, kesme taş örgü 

içerisinde kullanılmıştır. Ancak güney duvarındaki dairesel niş içerisinde 

diğer taşlara kıyasla daha küçük boyutlu, çeşitli form ve büyüklüklerde 

taşlar mevcuttur (Şekil 27). Bu odanın kuzey kısmı aynalı beşik tonoz, 

güney kısmı haç tonoz örtülü olup tonozların üzerinde kubbe yer 

almaktadır. Zemin kaplaması, taşıyıcı tonozlar, kubbe, beden duvarları, 

nişler ve süsleme amaçlı pencere dışlıklarının tamamında kireç taşı 

kullanılmıştır.  
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Şekil 27. Şah Mescidi girişin batısındaki mekân, güney duvarı (fotoğraf 

yazar tarafından çekilmiştir). 

Mescidin beden duvarları kesme taş ile örülmüştür. Cephede yer 

yer bozulmalar, yüzey kayıpları, parça kopmaları, oyuklanma gibi 

tahribatlar görülmektedir. Taşa kazınarak yazılmış kelimeler, şekiller, 

insanlar tarafından yapılan vandalizm örneklerindendir. Pencere 

şebekeleri, taş işçiliğinin oldukça başarılı eserlerinden olup kum taşı ile 

yapılmıştır (Şekil 28). Kireç taşına kıyasla daha yumuşak bir taş türü olan 

kum taşında form kayıpları da kaçınılmaz olmuş, zaman içinde bazı 

pencerelerin şebekelerindeki elemanlar form kaybına uğramıştır (Şekil 

28b). Saçak kotu silmelerinin altında kireç taşından çörtenler, suyun 

yapıdan uzaklaştırılması için eklenmiş geleneksel öğelerdendir. Mescidin 

iki küçük kubbesi vardır (Şekil 28a). Bu kubbeler ve üzerlerinde yer alan 

pencerelerin söveleri de kesme kireçtaşı kullanılarak oluşturulmuş 

öğelerdendir.  

  

Şekil 28. Şah Mescidi a) batı cephesi b) kum taşı pencere şebekeleri 

(fotoğraf yazar tarafından çekilmiştir). 

Mescidin oturduğu zemin de düzgün kesme taşlarla 

oluşturulmuştur (Şekil 29a). Doğu duvarının karşısındaki istinat duvarı, 

moloz taş örgülü olup üzeri kesme taş kaplanarak üst kot zemini ve istinat 

duvarı harpuştası oluşturulmuştur (Şekil 29b). Mescidin doğusundaki, 
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saray kompleksinin güney avlu duvarının üzerindeki taç kapı da kaba 

yonu avlu duvarı örgüsünden farklı olarak kesme taşla örülmüş, 

kademelendirilerek duvardan öne çıkarılmıştır. 

  

Şekil 29. Şah Mescidi a) batı cephesi genel görünüm b) ikinci kottaki 

avlunun içinden doğu kapısına bakış (fotoğraflar yazar tarafından 

çekilmiştir). 

3.5. Şirvanşahlar Aile Türbesi 

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı türbeye, doğu 

cephesinden bir taç kapı ile girilmektedir (Şekil 30). Eyvan içerisindeki 

taç kapının iki yanında birer seki yer almaktadır. İki kısımlı kapının alt 

kotunda kemerli kapı açıklığı, üzerinde bitki motifleri, altıgen süsleme ve 

kitabesi, taşa oyularak oluşturulmuş süslemelerdendir. Bu kemerinin 

üzerindeki iki satırlık kitabede, Sultan I. Halilullah’ın annesi ve oğlu için 

Hicri 839’da bu türbeyi inşa ettirdiği yazmaktadır (İşler, 2003). Alt ve üst 

kot arasında mukarnaslar bulunmaktadır. Üst kotta sivri kemerin 

arkasındaki yarım kubbe, dilimlidir. Kemer üzerinde oldukça gösterişli 

motifler ve üst kısmında kitabe görülmektedir. Kitabe, ayet ve 

hadislerden oluşmuştur (İşler, 2003).  

 
Şekil 30.Şirvanşahlar Aile Türbesi, plan (Useyinov ve Dadaşev, 1956). 

Taç kapıdan, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı bir ara 

mekâna, daha sonra esas mekâna girilmektedir. Ara mekân, kuzey ve 

güneyden sivri kemerlerle daraltılmış ve sekiz köşeli kubbemsiz tonozla 
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örtülmüştür. Ara mekânın kuzey ve güneyinde de birer mekân 

bulunmaktadır. 

Türbe, plan şeması olarak pek çok yönden mescit ile benzerlik 

göstermektedir (Şekil 25 ve 30). Ana mekân, dört yönden eyvanlarla 

genişletilmiş, dört köşesinde birer mekân oluşturulmuştur. Eyvanların üst 

örtüsü sivri beşik tonoz, orta mekânın üst örtüsü ise kubbedir. Türbenin 

güneybatı ve kuzeybatı köşelerinde kare planlı, tonoz örtülü küçük iki 

oda mevcuttur. Bunlara ana mekânın eyvanlarından girilmektedir. 

Doğudan girilen ana mekânın batı cephesi üzerinde üst üste iki 

dikdörtgen pencere bulunmaktadır (Şekil 31a). Alt kottaki ahşap 

doğramalı tek kanatlı açılır pencere taş şebekelidir. Üst kottaki 

pencerenin ise şebekesi mevcut değildir. Türbenin taşıyıcı sistemi ve 

zemin kaplaması tamamen kesme taş kullanılarak yapılmıştır. Kubbe 

eteğinde, diğer yapılarda karşılaşılmamış bir süsleme örneği 

görülmektedir. Kubbeye geçiş elemanı olan pandantiflerin üzerine ters V 

şeklinde silmeler yapılmış ve bu silmelerle sivri kemerlerin üst hizası 

birleştirilerek zigzaglı bir şekil elde edilmiştir (Şekil 31b). Bu şekil ile 

kubbe arası ise mukarnaslarla geçilmiştir. Kesme taşlar ile örülmüş 

kubbenin tepesine yıldız şekli, gövdesine de dilim oluşturacak şeklinde 

çizgiler işlenmiştir. Kubbe üzerinde taş şebekeli bir pencere mevcuttur. 

Türbenin üst örtüsü için oldukça zengin ve gösterişli bir taş işçiliğinin 

uygulandığı görülmektedir. Bu kubbenin dış cephesi de oldukça 

gösterişlidir (Şekil 32). Altıgen dilimli kubbenin dilim hizaları 

belirginleştirilmiş, üzerlerinde ise üçgen, eşkenar dörtgen gibi geometrik 

şekillerden adeta yıldızlar oluşturulmuştur. Türbenin içinden, kubbe eteği 

kotuna çıkan bir mekânın da olduğu, cepheden görülen kapıdan 

anlaşılmaktadır.  

  

Şekil 31. Şirvanşahlar Aile Türbesi a) iç mekânda pencereler b) tonozları, 

kubbe eteği ve kubbesi (fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir). 

Mescit ve türbenin yer aldığı ikinci avlunun kuzey duvarı üzerinde 

ince uzun mazgal pencereler vardır (Şekil 32a). Bu pencerelerin alt 

hizasına kadar, kesme taş ile oluşturulmuş örgü düzgün iken, üst 

kısımlarda taşın rengi, boyutları ve örgü şekli değişmiş, daha düzensiz ve 

küçük taşlarla örülmüş bir duvar oluşmuştur (Şekil 32b). Bu duvar 
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üzerinde sivri kemerli bir taç kapı, avluya açılmaktadır. Ahşap kündekari 

tekniğiyle inşa edilmiş kapı, iki kanatlıdır. Etrafında söve, yatay ve düşey 

silmeler ve üst kısmında yine taşa oyma süsleme öğeleriyle, kesme taşın 

kaplama olarak kullanıldığı, gösterişli bir kapıdır. Bu kapıda dolgu 

olarak, avlu duvarının örgüsüne benzer şekilde kaba yonu taşların 

kullanıldığı, kapının yanından, avlu duvarının harpuştasının üzerinden 

görülebilmektedir. Sokak cephesinde düzgün görünümlü bir yüzey elde 

edilmek için kabaca örülmüş duvarın üzeri, ince bir sıra kesme taş ile 

kaplanmıştır (Şekil 32b).  

   

Şekil 32. a) İkinci avluya kuzeyden bakış, solda Şah Mescidi, sağda 

Şirvanşahlar Aile Türbesi. b) Avlu duvarı ve taç kapı (fotoğraflar yazar 

tarafından çekilmiştir). 

3.6. Seyid Yahya Baküvi Türbesi 

Seyid Yahya Baküvi (Şirvani), Şirvanşahı I. Halilullah’ın 

himayesinde İslam ülkelerine halifeler göndererek Halvetilik tarikatının 

yayılmasını sağlamış, döneminin önemli bilim adamlarındandır. 14. 

yüzyılın sonlarında Azerbaycan’ın Şamahı vilayetinde doğmuş, 1463-64 

yılında Bakü’de ölmüştür (Aliyeva, 2013).  

Türbesi, kare kaideli, sekizgen prizmal gövdeli olup yine sekizgen 

piramidal bir külahla örtülmüştür. Külahın orta kısmı dışa doğru 

bombelidir. Gövde ve külah arasında iki sıra halinde yatay silme 

mevcuttur (Şekil 33). Kesme taş örülerek oluşturulmuş türbenin kuzey 

duvarı önünde yaklaşık 1,80 m yüksekliğinde bir duvar kalıntısı vardır. 

Burada özgün halinde Keykubat Camisi yer almakta olup 1918 yılındaki 

yangından sonra harap olup yıkılmıştır. Plan şemasını göstermek için 

1945 yılında eski duvar hizaları belli bir kota kadar örülmüştür. 

Günümüzde görülen alçak duvarlar, moloz taş dolgunun kesme taş ile 

kaplanması ile oluşturulmuştur.  

Çift katlı türbenin üst katı kare planlı bir kaide üzerinde olup içten 

ve dıştan sekizgen planlıdır. Üst kata kuzey duvarı ortasındaki kapıdan 
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girilir. Doğu, güney ve batı duvarları ortalarında, profilli ve dikdörtgen 

planlı birer pencere bulunmaktadır. Üst kat köşe üçgenleri ile geçilen 

kubbe ile örtülmüştür. 

 

Şekil 33. Seyid Yahya Baküvi Türbesi (Url 8). 

3.7. Hamam 

Üç kademeli avlunun en alt kotunda yer alan Saray Hamamı’nın 

günümüzde temel seviyesinde kalıntıları mevcuttur. 17. yüzyılda dükkân 

olarak kullanılan hamam, 1850 yılında özgün işlevindedir. 1885 yılında 

suyunun kesilmesi sebebiyle kullanım dışı kaldığı zaman içinde tahrip 

olmuştur. 1944’te toprakla örtülü olup üzeri bahçeye dönüştürülmüştür. 

1947-1962 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında topraklar 

temizlenmiş, ortaya çıkarılan duvarlar koruma altına alınmıştır (İşler, 

2003). 

Hamam, sıcaklık, ılıklık ve soğukluk bölümlerinden oluşmaktadır. 

Soğukluk bölümünde, ortasında havuz olan mekânın etrafında eyvanlar 

ve köşelerde odalar bulunmaktadır (Şekil 34a). Odaların zeminleri kesme 

taş kaplamalı iken havuzlu orta mekânın zemini, farklı boyut ve 

şekillerdeki taşların gayri muntazam olarak bir araya getirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Günümüzde taşların arasında bitki oluşumları 

görülmektedir. Havuzun çeperini ve zeminini oluşturan taşlar düzgün 

kesme taştır. Diğer eyvanlara göre derin olan batı eyvanının doğu bölümü 

ortasına da daire planlı bir havuz yerleştirilmiştir. Eyvanlar, kare kesitli 

taşlarla yer yer boşluklu bir döşeme oluşturarak orta avlu zemininden 

yükseltilmiştir. Pencere alt kotu seviyesine kadar mevcut olan duvarlar 

kesme taş örgülü olup çimento harcı ile onarılmışlardır.  
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Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin üst örtüleri kısmen 

görülebilmektedir (Şekil 34b). Aynalı tonoz ve sivri tonoz gibi kesme taş 

ile oluşturulmuş taşıyıcılarla örtülmüş olan mekânların üzerinde dolgu 

amaçlı moloz taşların kullanıldığı, bunların da üzerinde düz bir yüzey 

elde etmek amacıyla kesme taşların kaplama olarak kullanıldığı 

görülebilmektedir. Bu kotta yer alan iki adet, tepe pencereleri de bulunan 

kubbe, kesme taşlardan oluşturulmuştur.  

  

Şekil 34. a) Hamamın soğukluk bölümü. b) Hamamın ılıklık ve sıcaklık 

bölümleri (fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir). 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Tarihi yapılarda doğal taşlar taşıyıcı, kaplama, dolgu ve süsleme 

amaçlı gibi pek çok alanda kullanılmıştır. Azerbaycan Bakü’nün simgesel 

yapılarından olan aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına 

alınmış önemli tarihi yapılardan Şirvanşahlar Sarayı’nda da doğal taşların 

sözü edilen alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Saray yapıları, şerefe 

korkulukları, kapı kanadı gibi bazı ince yapı elemanları hariç tamamen 

taş malzemeden inşa edilmiş, yapılarda yörenin taşı ve bir çeşit kireç taşı 

olan Bedamdam taşı kullanılmıştır. Bunun yanında bazı avlu duvarlarında 

kaba yonu, iç mekân nişlerinde moloz taş gibi farklı örgü çeşitlerine de 

rastlanmaktadır. Saray mimarisinde taç kapılar, en gösterişli öğeler olup 

bunlarda kullanılan taş işçiliği, döneminin en iyi örneklerindendir.  

Duvar, sütun ve kemerlerin yanı sıra yıldız, haç, aynalı, beşik, sivri 

tonoz, dilimli kubbe, piramidal külah gibi çok çeşitli üst örtüler, 

Şirvanşahlar Saray mimarisinde taş malzeme ile yapılmış taşıyıcı amaçlı 

kullanılan mimari öğelerdendir. Osmanlı dönemi anıtsal yapılarında 

sıklıkla karşılaştığımız mermer kaide ve başlıklar, bronz bilezikler, demir 

gergiler, benzer yüzyıllarda inşa edilmiş Şirvanşahlar Sarayı yapılarında 

görülmemektedir. Süsleme öğesi olarak mukarnaslar, kitabeler, içerisinde 

çeşitli motifler bulunduran taç kapılardaki süslemeler, peyzaj süsleme 

öğesi olarak avluda yer alan süs havuz, mimaride taş kullanımının önemli 

örneklerindendir. Sarayı oluşturan yapılarda taş oyma sanatının ve yığma 

yapım tekniklerinin etkileyici örnekleri görülmektedir.  
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1. Giriş 

Mimari miras, toplumların kültürel birikimlerinin somut varlıkları 

olarak gelecek nesillere geçmiş ile ilgili birçok bilgi sunmaktadır. 

Sunulan bilgiler yapının yapıldığı dönemin yapım tekniği, malzemesi, 

inşaat teknolojisini, planlama üslubunu yansıtmakla birlikte günümüze 

kadar gelebilmesi sağlayan verileri de içermektedir. Mimari miras 

yapılarının korunmalarına ve varlıklarını sürdürebilmelerine yönelik 

başlayan düşünce akımları kapsamında, mirasın ulusal nitelikten 

uluslararası boyuta geçirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.1 ICOMOS 

Türkiye Mimari Miras Koruma Bildirgesi’nde (2013) belirtildiği üzere 

                                                           
1 Detaylı bilgi için bakınız: Venedik Tüzüğü (1964),Tarihi Kentlerin ve Kentsel 

Alanların Korunması Tüzüğü (1987), Nara Özgünlük Belgesi (1994), Anıtların, 

Yapı Gruplarının ve Sit Alanlarının Kaydedilmesine İlişkin Esaslar 

(1996),Ahşap Tarihi Yapıların Korunması için İlkeler (1999), Geleneksel 

Mimari Miras Tüzüğü(1999), Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel 

Restorasyonu için İlkeler (2003), Duvar Resimlerinin (Fresk) Korunması ve 

Konservasyonu için İlkeler (2003), Kültürel Miras Alanların Algılanması ve 

Sunumu Tüzüğü (2008),Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve 

Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri (2011).  

BÖLÜM V 
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mimari mirasın korunması belgeleme süreci ile başlamakta araştırma, 

çözümleme, yorumlama ile birlikte teşhis ve koruma yaklaşımı 

belirlenmektedir. Koruma yaklaşımında belirlenen müdahalelere yönelik 

uygulama sonrası izleme de bu sürecin içine dâhildir.  Korunması 

gereken yapı ve yakın çevresine dair çözümleme taşıyıcı sistem, yapım 

tekniği ve malzemeye gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayacak tüm 

dönemleri içeren yeterli niteliğe ve ölçeğe sahip bilgi ve belge 

sağlamalıdır. Koruma uygulamalarında yapım tekniğinin ve malzemenin 

yapının ilk yapılışından günümüze kadar geçen süreçteki geçirdiği 

değişimlerin ve uygulanan tekniklerin araştırılması gereklidir (ICOMOS 

2003;ICOMOS 2013).   

Koruma için alınacak müdahale kararlarının belirlenmesinde 

müdahale öncesinde hasar ve bozulmaların etkenleri ortaya konulmalıdır. 

“Anıtların korunması ve onarımı için, mimari mirasın incelenmesine ve 

korunmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden 

yararlanılmalıdır” (Venedik Tüzüğü,1964). Bozulmaların nedenleri 

ortaya konulmadığı zaman onarımlardan sonra da yapıda tekrar 

bozulmalar meydana gelebilmektedir (Ahunbay 1996, 38.). Taş mimari 

yapıların gelecek nesillere aktarılması için doğru teşhis, doğru analiz, 

doğru restorasyon, periyodik bakım ve sürdürülebilir koruma 

gerekmektedir (Tokmak ve Dal, 2020). Yapının yapım tekniği ve 

malzemesine yönelik yapılan analizler sonucunda uygulanması gereken 

restorasyon tekniğine karar verilmektedir. Yapı malzemesine ve yapım 

tekniğine yönelik yapılacak restorasyon müdahale kararlarının 

oluşturulmasında malzemenin bozulma nedenlerinin ortaya konulması 

gelecekte yapı için tehlike arz edecek oluşumları önlemeyi de 

sağlamaktadır.  

Kültürel miras niteliğindeki tarihi ibadet yapılarının (kilise cami, 

sinagog, tapınak) varlıklarını ve görkemlerini uzun süre koruyabilmesi 

için yapımlarında taş malzeme yaygın olarak kullanılmıştır. Bu anıtları 

oluşturan taş malzeme dış etmenlere (atmosferik koşullar, deprem, sel, 

turizm, vandalizm, bilinçsiz onarım, biyolojik etkenler) maruz kalarak 

zaman içinde kısmen ve/veya tamamen fiziksel ayrışmaya ve kimyasal 

bozulmaya uğrarlar (Charola, 2000; Fitzner, 2004; Doehne-Price, 2010; 

Korkanç, 2013; Wedekind vd,  2013; Fener, İnce, 2015). Taş malzeme 

kullanılarak oluşturulan bu mirasın korunması için izlenen yöntem 

(belgeleme, teşhis ve koruma müdahaleleri) diğer yapı malzemelerinden 

oluşturulan miras (tuğla, ahşap vb.) ile aynı olsa da bu malzemenin 

korunması karmaşık bir yapıya sahiptir (Pinto ve Rodrigues, 2008). 

Teşhis aşamasında, taşın karakteristiğinin belirlenmesi, bozulma 

nedenlerinin ve süreçlerinin irdelenmesi yapının korunmasının 

sürdürebilirliğini sağlamaktadır (Martinho vd. 2014, 345). Yapılan 

onarım uygulamalarında karşılaşılan en büyük engel yapı taşlarının 
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bozulma davranışlarının tahmin edilmesinin zorluğudur (Bortz vd.,1993). 

Bazı araştırmacılar tarihi mirası oluşturan yapıtaşlarının atmosferik 

süreçlerini, hızlı bozunma testleri (donma-çözülme, tuz kristalizasyonu, 

ıslanma-kuruma, termal şok vb.) kullanarak modellemelerine rağmen bu 

modellemeler anıtın farklı pozisyondaki (temel, cephe, yükseklik vb) yapı 

elemanlarında oluşan bozunmaları aydınlatmada yetersiz kalmaktadır. Bu 

sorunun çözümüne, taş malzeme ile inşa edilen anıtların korunmasını 

kolaylaştırmak için anıtın her bir yapı taşının bozulma durumunu ve 

bozulma miktarının belirlenmesi yardımcı olabilir (Hatır vd., 2019). 

Mimari mirası oluşturan her bir yapı taşının indeks-dayanım özeliklerinin 

belirlenmesi amacıyla kolay ve pratik olarak uygulanabilen tahribatsız 

test yöntemleri son dönemde birçok araştırmacı tarafından yaygın olarak 

tercih edilmiştir (Chastre & Ludovico-Marques, 2018; Dal, 2011; Diz-

Mellado vd.,2021; İnce vd. 2018, 2020; Yardımlı vd. 2021; Korkanç vd. 

2018, 2019, 2021; Bozdağ vd. 2020; Gibeaux vd. 2018; Öcal vd. 2012; 

Fais vd.,2018; Hussain & Akhtar 2017; Salvatici vd., 2020, Solla vd., 

2014; .Tosunlar vd., 2021, Hatır vd., 2019;Hatır vd.,2021;Vasanelli vd., 

2013; Vasanelli  vd., 2015; Zhang vd., 2019).Yapının korunmasını 

sağlayacak teşhis; detaylı analizlerle desteklenmiş bilimsel veriye dayalı 

olursa onarım için doğru malzeme seçimi ve uygulama gerçekleşebilir 

(Güleç 2012, 61).  Koruma ve rehabilitasyon, ancak binanın hasar 

durumuna ilişkin bir teşhis formüle edildiğinde başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilir (Binda vd., 2007). 

Taş mirasta teşhis aşamasından sonra koruma yaklaşımları 

gerçekleştirilir. Koruma yaklaşımında belirlenen müdahalelere yönelik 

uygulama sonrası izleme de bu sürecin içine dâhildir.  Bu anıtların uzun 

vadeli ve sürekli izlenmesi, mirasın sağlık durumunun kapsamlı bir 

değerlendirmesinin yapılabilmesine ve mirasın gelecek nesillere sağlıklı 

biçimde aktarılmasına yardımcı olacaktır (Wu vd., 2021). Bu aşamalarda 

yaşanan aksamalar anıtlarda bozunma sürecinin sürmesine neden olabilir.   

Yapılan çalışmada bu amaçla birçok medeniyetin izlerini taşıyan 

Kapadokya Bölgesinde, erken Bizans Dönemi’nde Niğde ili Aktaş 

Köyü’nde inşa edilen ve 1996 ile 2009 yılları arası birçok kez restorasyon 

ve konservasyon uygulaması yapılan Andaval Kilisesinde güncel 

bozunmalar belirlenmiş, bu bozunmaların nedenleri aydınlatılmaya 

çalışılmış ve öneriler getirilmiştir. 

2. Niğde Andaval Kilisesi Karakteristik Özellikleri ve Yapılan 

Koruma Çalışmaları  

Eski adları literatürde Andabalis, Adualis, Ambabalis olarak geçen 

Andaval yerleşiminin tarihi geç Antik döneme kadar uzanmakta olup, 

İstanbul’dan Kutsal Topraklara doğru uzanan yol üzerinde 

bulunmaktadır.  Büyük Konstantin’in hac ziyareti süresince annesi 
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Helena’nın adına inşa ettirdiği yapılardan birisininde Andaval Kilisesi 

olduğu öne sürülmektedir. 

Niğde’ye bağlı merkezden 8 km. uzaklıkta Aktaş Kasabası’nda 

bulunan kilise, yerleşimin Yeni mahallesinde yer almaktadır (Şekil 1). Bu 

bölge Geç Antik dönemde, Konstantinopolis’den Kilikia Pylai’sine 

(Gülek Boğazı) giden önemli bir güzergâh üzerindedir (Pekak, 

1998b:53).   İnşa kitabesi olmayan yapının, mimari üslubu ve yapım 

tekniğine göre 5. ve 6.yüzyıllar arasında inşa edildiği düşünülmektedir 

(Rott,1908; Restle,1978). 

 

 
Şekil 1. Andaval Kilisesi Konumu/(Turkey Map Kaynak: [URL1]  

Köy ve Kilise Konum: Google Earth’den İşlenmiştir) 

 

Kiliseye yönelik araştırmaların ilki W. J. Hamilton (1842) 

seyahatnamesindeki bilgilerdir. Yapı daha sonrasında W. J. Stryzygowski 

(1903), H. Rott (1908), J. Lafontaine Dosogne (1958), N. ve M. Thierry 

(1963) tarafından çalışılmıştır. Günümüzde üzerinde durulan, detaylı bir 

şekilde kilisenin ele alındığı çalışma 1979 yılında Kapadokya erken 

Bizans Dönemi mimarisini inceleyen M. Restle tarafından 
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gerçekleştirilmiştir. Adı geçen araştırmacıların çalışmalarına göre 

kilisenin ilk yapısı dönemin Bizans mimarisini yansıtan düz ahşap çatılı, 

üç nefli, tek apsisli Helenistik bazilika plan tipindedir. Kilise,8. ve 9. 

yüzyıllardaki Arap akınları sırasında zarar görmüştür. Örtü sistemi, 

sonradan kagir beşik tonoza dönüştürülmüştür. Kilise, 11. yüzyıldan 

itibaren Anadolu topraklarındaki gayr-i müslimler tarafından ibadet için 

kullanılmıştır.  

1970’lerde yapıyı çalışan Restle (1978), kilisenin üç ayrı dönem 

geçirdiğini öne sürmüştür: İlk yapı, üç nefli bazilikal bir plana sahiptir, 

nefler sütunlarla ayrılmaktadır ve nefler çift pahlı çatıyla örtülüdür. İkinci 

dönemde nefleri ayıran desteklerin arasına payeler örülerek orta nef üzeri 

takviye kemerli tonozlar, yan nefler ise tonozlarla örtülmüştür.  Üçüncü 

dönemde ise yan nefleri ayıran kemerlerin arası örülmüştür. 1977 yılında 

koruma altına alınan yapının geçirdiği tahribat nedeniyle günümüze 

ulaşabilen kısmı orta nef kuzey duvarı ve batı duvarı olmuştur (Şekil 2-

3).  Orta nef, apsis dâhil 16.60 m. uzunluğunda, 6.00 m. genişliğindedir 

(Pekak 1998). Apsis içte yuvarlak dışta çokgen bir yapıdadır ve 

cephesinde yuvarlak kemerli üç adet pencere bulunmaktadır. Orta nefin 

batı duvarında taş söve ve lentolu bir kapı bulunmaktadır, kapının 

üstünde yuvarlak kemerli iki pencere yer almaktadır. Kilisenin üst örtüsü, 

yan neflerin yıkılmış olmasından dolayı günümüze ulaşamamıştır. 

Mevcut durumda batı cephesi orta nefin batı duvarıdır ve taşların zamanla 

dökülmesinden dolayı pencerelerden itibaren kademelenerek bir alçalma 

olmuştur (Şekil 2). Kuzey cephede 4 sütun ve 5 kemer açıklığı 

bulunmaktadır ve yapının ilk halinden kalan kuzey cephe sınırında, 

duvarı destekleyen iki yekpare taş kalmıştır (Şekil 2). Doğu cephesinde 

orta nefin apsisi ayaktadır, 3 adet yuvarlak kemerli pencere açıklığından 

ikisi günümüze gelebilmiştir ve pencere açıklığı seviyesi alt kotunda 

kalan taş duvarlar ile üst kottaki kesme taşlarda renk farklılıkları 

görülmektedir (Şekil 2). Yapının güney cephesi tamamen yıkılmıştır 

sadece orta nefte 4 adet sütundan arta kalanlar görülmektedir (Şekil 

2).Kilise bölgede yaygın olarak bulunan ve Aktaş bölgesinde yakın 

zamana kadar işletilmiş ocaklardan çıkarılan ve adına "Aktaş Taşı" 

denilen kayaçlardan elde edilen düzgün kesme taşlar kullanılarak inşa 

edilmiştir (Pekak 1998). 
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Şekil 2. Andaval Kilisesi plan ve cepheler (2021) (a. Kuzey cephe, b: batı 

cephe, c. güney cephe, d: doğu cephe (plan: Sacit Pekak) 
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Şekil 3. Orta nef, kuzey duvarı resimleri,2021 

Anıtta ilk koruma ve kurtarma çalışmalarına 1996 yılında 

başlanmıştır. Anıtta yapılan koruma onarım çalışmaları iki aşamada ele 

alınabilir. İlk aşama, 1996-2000 yılları arası yapının mevcut durumun 

belgelenmesi ve dış etkilere açık durumunun önüne geçilmesi için 

uygulanan çalışmalardır. İkinci aşama ise, 2007-2009 yılları arasında 

anıtın duvar resimlerinin yerinde korunmasına yönelik gerçekleştirilen 

restorasyon ve konservasyon çalışmalarıdır. Bu aşamada duvar 

resimlerinin sağlamlaştırılması, temizlenmesi, sıva tabakasındaki 

boşlukların doldurulması ve boya tabakasındaki boşlukların 

tamamlanması uygulamaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Andaval Kilisesinde sağlamlaştırma, temizleme çalışmaları;  

a) saç çatı kaplaması, sağlamlaştırma çalışmaları b) sıva tabakasının 

sağlamlaştırılması-sıva tabakasındaki boşlukların doldurulması 

c)temizleme sonrasıduvarı resimleri (kuzey duvarı) d)çamur kalker 

karışımı tabakanın su ile yumuşatılması e) temizleme ve sağlamlaştırma 

çalışmaları süresince kemerler f) temizleme ve sağlamlaştırma çalışmaları 

sürecinde batı iç kemer (Fotoğraf Kaynak: Mustafa Eryaman, 2009) 
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3. Malzeme ve metot  

Bu çalışma yerinde yapı ve malzemeyi inceleme ve laboratuvarda 

deneysel çalışma olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Anıtta 

yapılan görsel incelemede bozunma türleri ICOMOS-ISCS (2008)’de 

önerilen yönteme göre tanımlanmıştır. Deneysel çalışma için anıtın 

yapımında kullanılan Aktaş taşının çıkarıldığı antik ocaktan 20x30x30 

cm boyutlarında homojen örnek derlemesi yapılmıştır. Laboratuvar 

çalışmalarında kayacın indeks (porozite, kuru birim ağırlık, P-dalga hızı 

ve kapiler su emme) ve dayanım (tek eksenli basınç dayanımı) 

özelliklerinin belirlenmesi için ilgili standartlara göre örnekler 

hazırlanmış ve indeks ve dayanım değerleri tespit edilmiştir (ISRM, 

2007; TS EN-1925, 2000; ASTM D7012, 2014). Anıtın yapıldığı kayacın 

petrografik ve dokusal özelliklerinin belirlenmesi için kayaçtan TS EN-

12407 (2019) de önerilen metotlara göre ince kesit hazırlanarak Nikon 

marka polarizen mikroskopta incelenmiştir.  

4. Sonuçlar ve tartışma 

4.1. Yapı taşının jeolojik ve petrografik özellikleri  

Kilisenin yapımında, Aktaş yerleşiminde bulunan taş ocağından 

(Şekil 5)çıkarılmış taşlar kullanıldığı, ocaktan alınan taşların incelenmesi 

ile doğrulanmıştır. 

Kilisenin yapımında kullanılan yapı taşı, Niğde'nin kültürel 

dokusunu oluşturan eserler arasında vazgeçilmez yapı malzemelerinden 

biri olan, açık pembe renkten pembeye doğru değişen piroklastik 

kayaçlardan elde edilmiştir. Bu piroklastik kayaçlar, Kızılkaya 

İgnimbiritine aittir ve bu birim alttan üste doğru farklı ignimbirit ve tüflü 

düzeylerinden oluşur (Temel, 1992; Schumacher, 1996). Birimin yaşı Alt 

Pliyosendir. Yapıdan kullanılan piroklastik yapı taşları mikroskobik 

olarak %70 volkanik cam, %14 plajioklaz, %6 kuvarsit, %6 kaya 

parçaları, %3 biyotit ve %1 opak mineraller içermektedir (Şekil 6). 

Kayaç, Schmidt (1981) tarafından camsı tüf olarak adlandırılmıştır. 
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Şekil 5. Niğde Aktaş Kasabası taş ocağı, 2021 

 

Şekil 6. Andaval Kilisesi inşaatında kullanılan yapı taşı a) Makroskobik 

görünüm b) İnce kesit görünümü (cross nikol).  

4.2. Yapı taşının indeks ve dayanım özellikleri  

Andaval kilisesinin yapımında ve bu çalışmada kullanılan 

proklastik kayaçların bazı indeks ve dayanım özellikleri Tablo 1’ de 

verilmiştir. Kayacın kuru birim hacim ağırlığı, P-dalgası hızı ve porozite 

değerleri sırasıyla 1.20 g/cm3, 2.13 km/s ve 34.5%’tir. Tek eksenli basınç 

dayanımı değeri 9.50 MPa’dır. Kapiler su emme (C) test sonucu ise 

480.85 g/m2s0.5’tir. Snethlage’in (2005) kapiler su emme sınıflandırma 

sistemine göre kayaç, yüksek derecede emici kayaç grubuna dâhildir.  
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Tablo 1. Andaval piroklastik  kayacının indeks ve dayanım özellikleri (rd: 

kuru birim hacim ağırlık, n: porozite, Vp: P-dalgası hızı, C: kapiler su 

emme, UCS: tek eksenli basınç dayanımı, SHR: Schmidt çekici testi). 

rd-g/cm3 n-% Vp-km/s C-g/m2s0.5 UCS-MPa 

1.20 34.50 2.13 480.85 9.50 

 

4.3. Andaval kilisesinde gözlemlenen bozunmalar 

Yapıda gözlemlenen bozulma türleri, ICOMOS-ISCS (2008) 'de 

önerilen tanımlara göre adlandırılmıştır. Yapının değişik bölgelerinde 

nemli bölge (moist area), dökülme (scaling), dökülme alt türlerinden 

kontur dökülme (contour scaling) ve pullanma (flaking), çatlak oluşumu 

(crack), çöküntü/tortulaşma (deposit), köşe yuvarlaklaşması (rounding), 

çiçeklenme (efflorescence), antropojenik etki (anthropogenic impact) ve 

biyolojik aktivite ürünü olan bitkisel oluşumlar (plant/ vegetative 

formations) gözlenmiştir (Şekil 7).  

Yapıda önceki yıllarda uygulanan koruma uygulamalarına rağmen 

nemli bölgeler tespit edilmiştir (Şekil 7.a). Nemli bölgeleri oluşturan 

nemin kaynağı incelendiğinde, suyun zeminden kapiler olarak yükseldiği 

tespit edilmiştir. Bu süreçte, yapının topografya kotunun altında olması 

ve inşa edildiği kayacın yüksek derecede emici sınıfta olması etkili 

olmaktadır. Anıtta kapiler olarak yükselen su, sıcak dönemlerde 

buharlaşarak anıt yüzeyinde çiçeklenme oluşumlarına sebep olmaktadır 

(Şekil 7.b). Yapının inşa edildiği kayacın yüksek derecede emici olması 

yapı taşlarında dökülme oluşumunu tetiklemektedir (Şekil 7.c, d). Köşe 

ve kapı boşluklarında bulunan yapı taşlarında yuvarlaklaşma (rounding) 

tipi bozunmalar tespit edilmiştir (Şekil 7.e). Yuvarlaklaşma oluşumları 

kapiler bölgelerde daha da belirgindir. Kilisenin dış cephelerinde 

çöküntü/tortulaşma oluşumları tespit edilmiştir (Şekil 7.f). Korkanç vd. 

de (2019),karayoluna yakın yapılarda araç egzozlarından çıkan 

kirleticilerin nemli bölgelerde çöküntü/tortulaşma (deposit) oluşumuna 

sebep olduğunu belirtmişlerdir. Yapının işlek bir otoban ve karayoluna 

yakın olmasının,dış cephelerde çöküntü/tortulaşma (deposit) 

oluşumlarının gelişiminin devam etmesine neden olduğu 

düşünülmektedir.  Bina yükünün aktarıldığı köşe taşlarında çatlaklar 

tespit edilmiştir (Şekil 7.g). Anıt çevresinde yapılan peyzaj 

düzenlemelerinde ekilen ve doğal olarak gelişen bitkiler tespit edilmiştir 

(Şekil 7.h). Bu bitkilerin kökleri anıtı oluşturan yapı taşları arasındaki 

boşluklara ve çatlaklara yerleşerek kimyasal ve fiziksel bozunmaya neden 

olmaktadır.  Anıtın koruma altına alınması antropojenik etkileri 

sınırlandırmasına rağmen turizme açık olması bu tür etkilerin 

oluşumunun süregelmesine yol açabilmektedir (Şekil 5.i). Antropojenik 

etkiler dışında gözlenen bozunma türleri, geçmiş dönemlerde alınan 
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koruma önlemlerine rağmen yapının mevcut durumunun kötüleşmesine 

sebep olmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri olarak yapıdatespit 

edilen, zeminden kaynaklı su probleminin ivedilikle çözülmesi 

önerilmektedir. 

 

 

Şekil7. Andaval kilisesinde görülen bozunma türleri, 2021 a) nemli 

bölge, b) çiçeklenme, c) kontur dökülme, d) pullanma, 

e) yuvarlaklaşma, f) tortulaşma g) çatlama, h) bitkisel oluşum, 

 i) Antropojenik etki 
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4. Değerlendirme ve Öneriler 

Piroklastik kayaçlar ile inşa edilen yapılar, atmosferik süreçlere 

karşı oldukça hassastır. Kapadokya bölgesinde, bu tür kayaçlarla inşa 

edilen anıtlarda koruma onarım çalışmaları yapıldıktan sonra bile 

eserlerde bozunmalar gelişebilmektedir. Bu çalışmada, yakın dönemde 

birçok kez restore edilen Andaval kilisesinde gözlemlenen güncel 

bozunmaların türleri ile oluşum sebepleri araştırılmış ve elde edilen 

sonuçlar ve öneriler aşağıda özetlenmiştir; 

Andaval kilisesinin yapı taşları, Kızılkaya İgnimbiritinin camsı tüf 

seviyelerine aittir.Yapı taşı, kapiler su emme değerine göre yüksek 

derecede emici kayaç grubundadır. Yapıda nemli bölge, çiçeklenme, 

kontur dökülmeleri, pullaşma, yuvarlaklaşma, tortulaşma, çatlak, bitki 

oluşumu ve antropojenik oluşum türü bozunmalar tespit edilmiştir. 

Yapıda tespit edilen bozunmaların çoğunluğu (nemli bölge, 

çiçeklenme, kontur dökülme, çatlak, yuvarlaklaşma, tortulaşma) 

zeminden kapiler olarak yükselen su ile ilişkilidir. Bu bozunmaların 

oluşumunu en aza indirmek için yapının su ile temasının ivedilikle 

önlenmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, yapıda gözlemlenen bir diğer hususta, yapının üst 

örtüsünde bulunan su oluklarının kar ve yağmur sularını yapıdan 

yeterince uzağa taşımakta yetersiz kalması ve yapı çevresinin çok 

yakınında toprağa vermekte olmasıdır. Bu sular, duvarlara ulaşarak yapı 

taşlarında yağışlı mevsimlerde ıslanma/kuruma, kış mevsiminde donma-

çözünme döngüsüne neden olarak yapıya zarar vermektedir. Bu 

boruların, suyu yapı çevresinden yeterince uzaklaştıracak şekilde takviye 

edilmesi gerekmektedir. İleride herhangi bir yapısal tahribata neden 

olmaması için su ve tuz hareketi nedeniyle yüzey kaybı, ayrışma ve 

yapraklanma meydana gelmiş olan payelerin alt kısımlarında ve yapı 

taşlarında, sağlamlaştırma yapılması planlanmalıdır. 

Kilisenin bahçe duvarının hemen yakınından geçen toprak yoldaki 

araç trafiğinden kaynaklanan toz, zemine, duvarlara ve duvar resimlerinin 

yüzeyine ulaşarak temizlenmiş yüzeylere tekrar yapışmaktadır. Söz 

konusu yolun asfalt ile kaplanması, toprak yoldan kaynaklanan bu tür 

yeniden bozunmaların önüne geçmek için elzemdir. 

Yapının bulunduğu mevki, sürekli ve sert rüzgârlar almaktadır. 

Rüzgâr ve beraberinde taşıdığı sert toz vs. parçacıkları duvar resimlerinin 

yüzeyinde aşınmaya neden olacağından mevcut örtü sistemi rüzgâr yönü 

tahlil edilerek yeniden düzenlenmeli, böylece cephe duvarlarının ve iç 

duvarlarda bulunan resimlerin zarar görmesi engellenmelidir.  

Bitkisel oluşumla ilişkili yapısal bozunmaların önlenmesi için yapı 

alanındaki biyolojik zararlı oluşumların gelişimi önlenmelidir. Ayrıca, 

yapı bahçesinde bulunan kuru otlar yangın tehlikesi oluşturmaktadır. 

Alanda çevre düzenlemesi yapılıncaya kadar, bahçe sık sık kontrol 
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edilmeli ve gerektikçe kuru ot temizliği yapılarak yangın tehlikesine karşı 

önlem alınması gerekmektedir.   

Yapının restitüsyon projesine uygun bütünleme ve rekonstrüksiyon 

çalışmalarında yapı yakınında bulunan Aktaş taş ocağından çıkarılan 

taşlar restorasyon tekniklerine uygun olarak kullanılabilir. Ayrıca yapıda 

meydana gelen bozunmalar göz önünde bulundurularak,ocaktan çıkarılan 

taşlarla yapılacak muhtemel yenileme çalışmalarında benzer etkilere 

maruz kalındığında oluşabilecek hasarlara karşı,henüz yapım aşamasında 

iken gerekli önlemler geliştirilebilir.  

Bu çalışmadada görüldüğü üzere, dış etmenlere karşı hassas yapı 

taşları ile inşa edilen yapılarda gerçekleştirilecek koruma onarımlarının 

sürdürülebilir mahiyet kazanması için, müdahaleler sonrasında düzenli 

olarak kontroller yapılması oldukça önemlidir. 
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1. Giriş 

Kültür varlıklarının sağlıklı olarak ve belgesel değeri korunarak 

geleceğe aktarılması yani korunması, farklı disiplinlerin (restoratör-

konservatör mimar, sanat tarihçisi, koruma kimyageri-konservatör, kültür 

varlıkları restoratörü ve konservatörü, petrografi ve mineraloji uzmanı ve 

uygulamalı jeoloji uzmanı, yığma kagir yapılar konusunda uzman inşaat 

mühendisi, biyolog) koruma bilimi disiplini altında bir araya gelerek 

oluşturduğu ve uygulama yaptığı konservasyon biliminin temel görevidir. 

Yapısal kültürel varlıkların korunması ile ilgili projeler “1964 Venedik 

Tüzüğü” vb. uluslararası toplantılarda kabul gören prensipler 

doğrultusunda ve Anıtlar Kurulunun ilke kararlarında tanımladığı 

müdahaleler çerçevesinde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu prensipler 

genelleştirildiğinde, anıt eserlerin özetle tarihi belge, çevresel değer ve 

estetik kriterlere göre korunduğu “Onarım ve Koruma – Restorasyon ve 

Konservasyon” bilimi ile ilişkili yerli ve yabancı bilim insanları tarafından 

bilinmekte, anlaşılmakta ve kabul edilmektedir. Restorasyon bir uzmanlık 

konusu olup uygulamanın işinde uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. 

Değişik disiplinlerde eğitim almış ve restorasyon konusunda araştırma ve 

uygulama yapan uzmanların, korunması gerekli belgesel yani özgünlük 

(otantiklik) değerleri olan form ve tasarım, malzeme ve yapım tekniği, 

strüktür, işlev ve kentsel dokudaki konumu konularında eğitimli ve 

deneyimli olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, uzman teknik elemana 

göre bir nesnenin korunması, sadece biçimini değil, kökeni hakkında bilgi 

veren üretim malzemesini ve üretim teknolojini değiştirmeden, bilgi 

alınabilecek her türlü özelliğinin yaşatılması ve belgesel değerinin 

kaybedilmemesidir. Zaman içinde, geçirmiş olduğu dönemleri belirten, 
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eserin tarihine ait olan ve bilgi veren onarımlar ile ekler de, eserlerin 

belgesel değeri olup korunması gereken özelliklerdir.  

Yapım malzemesi taş olan eserlerin korunabilmesi için mevcut 

özgün malzemelerinin tanımlanması, uğradığı problemlerinin belirlenmesi 

ve uygun olan koruma - onarım projesinin hazırlanması muhakkak 

gereklidir. Eserin hazırlanmış olan projesine uygun olarak tespit edilen 

uygulama tekniğinin gerektirdiği onarım malzemelerinin temini, onarıma 

başlamadan önce özgün malzemelerinin özelliklerinin tanımlanması ve 

onarımda kullanılması önerilen malzemelerinin de özgünleriyle uyumlu 

olup olmadığının bilinmesi önemlidir. Ayrıca eserlerin bulunduğu 

ortamlardan ve yapısal özelliklerinden kaynaklanan problemleri 

sonucunda hasar gören yapı taşları, belgesel özellikli yapılarda detay 

kaybından yapısal problemlere kadar değişen nitelikte sorunlara neden 

olmaktadır. Taş eserlerde hasar nedenleri ve süreçleri, yapılacak 

interdisipliner bir araştırma ile belirlenmeli ve bu tespitler sonrasında 

yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak da koruma ve onarım 

uygulamaları projelendirilmelidir. 

Kültür varlıklarını korumak için; 

1) Belgeleme, 

2) Teşhis, 

3) Uygulama a. Temizleme, 

  b. Yapıştırma, dolgu ve tümleme, 

  c. Sağlamlaştırma ve koruma, 

4) Bakım olarak tanımlanan basamakların sıralaması gerekirse iç içe 

girebilir, işlem sırası değişebilir veya bazıları uygulanmayabilir (Güleç, 

1997). 

2. Belgeleme 

Kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon uygulamalarına 

başlamadan önce yapılacak olan ilk çalışma belgelemedir. Bu aşamada 

taşınabilir veya taşınmaz kültür varlığının fotoğraf, video, fotogrametri, 

lazer tarama sistemleri gibi teknik aletlerle görsel olarak, ayrıntılı biçimde 

kayıt altına alınması, ayrıca çeşitli ölçeklerde çizimlerinin yapılması 

gereklidir. Bu tür belgeleme işlemlerine ilave olarak kültür varlığının yasal 

durumu, tarihçesi, estetik özellikleri ve değeri ile yapım teknikleri, 

malzeme ve taşıyıcı sistemi gibi teknik özellikleri de yerinde görsel olarak 

ve laboratuvarda, eserden alınan örnekler üzerinde yapılan araştırmalarla 

tespit edilmektedir. Teşhis aşamasında elde edilen veriler ile daha sonraki 

uygulama aşamasında yapılan işlerin ve bakım aşamasında önerilen 

tavsiyelerin kayıt altına alınması, belgelemenin koruma onarım uygulama 
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öncesinde başlayıp, uygulama boyunca ve sonrasında da devam ettiğini 

göstermektedir. 

3. Teşhis 

Genelde tüm eserlerin konservasyonunda, özelde de işlenmiş veya 

işlenmemiş taşlar kullanılarak yapılmış olan eserlerin korunmasında 

önerilecek uygulama yöntem(ler)i ile kullanılacak malzemeleri 

belirlenmek için, koruma onarım çalışmalarına başlamadan önce, konuyla 

ilgili ve yeterince donanımlı laboratuvarlarda eserleri oluşturan 

elemanların kimyasal, fiziksel ve gerekirse mekanik, biyolojik özellikleri 

ile problemlerinin türlerinin, boyutlarının ve sebeplerinin tespit edilmesi 

gereklidir. Ancak konunun araştırılabilmesi için öncelikle eserlerin ve 

eserlerin yapımında kullanılan elemanların oluşumları, ayrışma tipleri , 

ayrışmasına neden olan etkenler ile ayrışma proses ve ürünlerinin teorik ve 

pratik olarak bilinmesi gereklidir. 

3.1. Yapı Taşı Olarak Kullanılan Kayaçların Oluşumu ve 

Özellikleri 

Geçmişte, teknolojideki gelişmelerle kullanımı yaygınlaşan ve 

işlenmesiyle anıtların ve sivil yapıların kullanım ve estetik değerlerine 

değer katan doğal taş, taşınabilir eserlerin (heykel, kullanım eşyası vb) 

yanında, taşınmaz eserlerin de (yapıların) vazgeçilmez malzemesi olarak 

yapısal (taşıyıcı), kaplama, süsleme ve örtü elemanları olarak 

kullanılmıştır (Yardımlı ve Dal, 2021). 

Doğal taş, dayanıklı, kolay temin edilme ve kalıcı olma özellikleri 

sayesinde insanoğlunun varoluşundan günümüze, çağlara adını vermiş ve 

daima kullanım alanı bulmuştur. Doğal felaketler veya kullanımdan 

kaynaklı hasarlar ve savaş, yangın vb nedenlerle tamamen tahrip olmadığı 

sürece yıllarca kullanılabilen doğal taş yapılar, uygarlıkların yeni nesillere 

taşınmasında ve eski uygarlıkların irdelenmesinde çok önemli bir rol 

oynamıştır. Bu nedenle, eserlerini çoğunlukla doğal taşlardan yapmış olan 

mimar, heykeltıraş gibi sanatkarların isimleri halen anılmaktadır. 

Tarihsel gelişime bakıldığında doğal taş, özellikle son iki yüzyıla 

kadar yapıların ana malzemesi olmuş ve çeşitli işlevler (taşıyıcı ve örgü 

elemanı, örtü, kaplama, süsleme malzemeleri gibi) üstlenmiş ve dünyanın 

hemen her bölgesinde yaygın olarak kullanılmıştır. 

Anadolu'da taş, Selçuklular döneminde en parlak dönemini 

yaşamıştır. Selçuklu, taşı kumaşa döndürmüş ustalar yetiştirmiş, loncalar 

kurdurmuştur. Osmanlı döneminde de, taş en rasyonel şekilde 

kullanılmıştır. Geleceğe kalmasını istediği tüm işleri mermer ve diğer 

taşlardan üretmiştir (Mülayim, 1982, Öney, 1992). 
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Doğu Roma, Bizans ve Osmanlılar döneminde Afyon ve Marmara 

mermerleri, Bakırköy kalkerleri, Yalova tüfleri, Hereke pudingleri 

kumtaşları gibi pek çok çeşit taş, masif ve kaplama olarak yapılar ile 

anıtlarda estetik ve statik (dayanıklılık) nedenlerle kullanılmıştır. 

Günümüzde doğal taşlar inşaat, bayındırlık (yol yapımı), süsleme 

(heykeltıraşlık vb) amacı dışında endüstriyel (cam, porselen, optik vd 

sanayi) amaçlı olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. 

Dünyamızı oluşturan kayaçların temel elemanları, içeriklerinde 

bulunan kararlı, kimyasal ve fiziksel nitelikleri değişmeyen molekül 

ve/veya mineral gruplarıdır (Ketin, 1998, Tayla, 2007). 

Bir kayaç birkaç mineralin bir araya gelmesiyle (örneğin andezit 

plajiyoklaz, biyotit, amfibol, piroksen ve az miktarda kuvars içerir) 

oluşacağı gibi tek bir mineralden de (örneğin mermer sadece kalsit 

minerali içerir) oluşabilir. 

Kayaçların oluşumlarının, içeriklerinin ve mekanik özelliklerinin 

bilinmesi yanında, anklav, stilolit (karınca hasarı), renk verici (pirit, 

markasit, hematit vb) gibi minerallerin olmaması yanında gözenekliliğinin, 

hacimce su emmesinin, ağırlıkça don kaybının düşük olması, ham halinin 

ve  don sonrası basınç dayanımının yeterli olması, ısıl genleşme katsayıları 

gibi pek çok özelliklerinin de bilinmesi önemlidir. Taşların bu ve diğer 

gerekli özelliklerinin bilinmesi, doğal taşların inşaat faaliyetlerinde veya 

diğer amaçlarla kullanımı için yönlendirici olması yanında, 

sınıflandırılması için de gerekmektedir (Öcal ve Dal, 2012). 

3.2. Doğal Taşların Sınıflandırılması 

Taşlar, kimyasal içeriklerine, minerallerine, barındırdığı 

bileşenlerin oluşumlarına ve dokularına göre sınıflandırılmaktadır.  

Oluşumlarına bağlı olarak magmatik, tortul ve başkalaşım 

kayaçları olarak üç ana kayaç grubunu oluşturan ve kendi sınıflarında 

birçok alt dala ayrılan taşlar, kendi sınıflarında, içerik olarak birbirleriyle 

yakın ve/veya benzer olabilmektedirler. Dolayısı ile bu alt grup kayaçların 

bir kısmının arasında da kesin sınırlar bulunmamaktadır. Örneğin, 

içerikleri aynı olup minerallerdeki boyutların değişmesi, bir taşı başka bir 

taş hâline getirebilmektedir. Bu nedenle, taşların, alt grup içinde 

isimlendirilmesi, yapılan petrografik analiz sonucunda, tespit edilen 

niteliklerine bağlı olarak yapılmaktadır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012). 

3.2.1. Püskürük (Magmatik) Kayaçlar 

Püskürük kayaçlar, erimiş halde bulunan magmanın yer kabuğunun 

derinliklerinde veya yüzeyinde (yeryüzünde) katılaşmasıyla oluşurlar. 

Bunların genel karakterleri, homojen kristallerden oluşmuş kütle halinde 

kayaçlar olmasıdır. Magmanın soğuyarak katılaşması, derinlerde ve yavaş 
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yavaş olduğunda, granit, siyenit, diyorit, gabro gibi iyi ve iri 

kristalli intrüfiz (derinlik veya plütonik) kayaçlar oluşmaktadır. Magmanın 

soğuması ve katılaşma, yeryüzünde hızlı veya çabuk olduğu takdirde 

bazalt, andezit, trakit, riyolit, tüf gibi küçük boyutlu ve/veya yarı kristalli 

ekstrüzif (yüzey veya volkanik) kayaçlar oluşmaktadır. Magmanın 

derinlerden yeryüzüne doğru yükselirken yüzeye yakın derinliklerde 

soğumasıyla diyabaz gibi damar (yarı derinlik) kayaçları meydana 

gelmektedir. Püskürük kayaçların yoğunlukları genel olarak 2.60-2,80 

g/cm3 arasındadır. İstanbul’da bulunan anıtsal yapılarda veya konutlarda 

genel olarak kullanılan magmatik kayaçlardan bazıları aşağıda 

sıralanmıştır (Erguvanlı vd, 1989,Tayla, 2007). 

Granit: Genellikle açık renkli, %60 oranında feldspat (ortoklaz ve 

plajiyoklaz), %30 kuvars ile mafik (biyotit ve amfibol gibi) 

minerallerinden oluşan granit sert ve dayanıklı olup en bilineni 

“Kestanbol” granitidir. Granitlerin basınç dayanımları 160~240 MPa 

arasındadır. Taşıyıcı olması ve iyi cila tutma özelliğinden dolayı sütun 

olarak, kolay şekil verilebildiği için de merdiven basamağı, kaba yonu taşı, 

döşeme kaplamaları, kaldırım ve bordür taşı olarak kullanılmıştır (Ketin, 

1998, Öcal ve Dal, 2012).  

Diyorit: Gri, koyu yeşil ve beyaz renklerde bulunan granit grubu bir 

taştır. Bol miktarda mafik mineral (amfibol ve biyotit) ve kalsiyumca 

zengin plajiyoklaz ile daha az oranda ortoklaz ve kuvars içerirler. İyi cila 

tutma özelliğinden dolayı süslemelerde yaygın olarak kullanılır (Ketin, 

1998, Öcal ve Dal, 2012).  

Gabro: Genellikle yapı taşı olarak kullanılan gabronun rengi koyu 

gri, yeşilimsi gridir. Mineralojik birleşiminde ağırlıklı olarak 

klinopiroksen ve kalsiyumca zengin plajiyoklaz ile daha az oranda olivin 

vardır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012).   

Diyabaz: Gabronun yarı derinliklerde ve damarlarda oluşan 

benzeridir. Yüzeye kadar ulaşanlarına bazalt ismi verilir. Mineralojik 

bileşim olarak gabroyla aynıdır. Sert bir kayaç olan diyabaz hem mermer 

hem de yapıtaşı olarak işlem görmektedir. Ülkemizin değişik yörelerinde 

diyabaz oluşumları (Bolu, Tokat, Adana, Antalya) bilinmesine rağmen 

sadece sınırlı oranda Gemlik’te üretimi bulunmaktadır (Ketin, 1998, Öcal 

ve Dal, 2012). 

Porfirler: İnce taneli bir hamur içerisinde iri kristallerin olduğu 

kayaç gruplarının genel adıdır. Çok değişik renklerde olmasına karşılık 

İstanbul’da genellikle kırmızı (andezitik) ve yeşil renkli (dasitik) olanları 

anıtlarda (Çemberlitaş Konstantin sütunu), taşıyıcı (Ayasofya Camii), 

kaplama ve süsleme taşı (Bayezid Camii) olarak kullanılmış, değerli 

taşlardır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012). 



TAŞ ESERLERİN RESTORASYONU ve KONSERVASYONU 

 

126 

Andezit / Dasit: Ortaç bileşimli volkanik kayaçlardır. Volkanik 

faaliyetler sonucunda oluşmuşlardır ve çoğunlukla eski volkanik alanlarda 

bulunur. İyi bir yapı taşıdır. Kesme taş halinde kullanılır. Çok az kuvars 

içerir. Mineralojik bileşiminde plajiyoklaz, mafik mineral olarak biyotit, 

amfibol ve piroksen bulunur (Ketin, 1998). 

Tüfler: Bir volkanik patlama sonucu ortaya çıkan piroklastik 

akıntılardan, küllerden ve cüruflardan oluşan kaya türüdür. Tüfler 

tabakasız oldukları gibi tabakalı da olabilirler. Kimi zaman kırıntılı veya 

karbonatlı kayaçlarla ara tabakalı olarak bulunan volkanik tüfler, 

kökenlerini teşkil eden kayaç türüne göre trakit tüfü, bazalt tüfü, andezit 

tüfü gibi isimler alırlar (Erguvanlı, 1978). 

3.2.2. Tortul (Sedimanter) kayaçlar 

Oluşmuş kayaçların rüzgarlar, buzullar, akarsular, deniz dalgaları 

gibi dış etkenler tarafından parçalanması ile oluşan kırıntılarının ve diğer 

suda çözünen veya kimyasal reaksiyon sonucu yerinde meydana gelen 

moleküllerinin, normal basınç ve sıcaklık koşullarında, su altındaki 

ortamlarda veya su üstünde birikmesiyle tortular (sedimentler, çökeller) 

oluşur. Tortular zamanla çeşitli değişikliklere uğrarlar. Yığılan maddelerin 

ağırlığı altında sıkışan tortuların gözenekleri azalır, hacimleri küçülür ve 

içerdikleri su dışarı atılır. Bu aşamada kendi içlerinde olan kimyasal 

reaksiyonlar sonucunda oluşan yeni mineraller, taneler ve kırıntılar 

arasında bağlantıyı oluşturan çimento görevini yerine getirir. Bütün bu 

süreçlerin sonucunda bir araya gelen kırıntılar veya kimyasal çökeller 

sıkışıp deformasyona uğrayarak sağlam kütle haline gelir ve tortul kayaçlar 

oluşur. Yüzbinlerce, hatta milyonlarca yılı süren ve taş kırıntılarının tortul 

kayaç haline gelmesini sağlayan bu oluşum süreçleri diajenez olarak 

adlandırılır (Ketin, 1998). 

Kimyasal, fiziksel (kırıntılı) ve organik tortullar olmak üzere üç 

gruba ayrılan bu kayaçlardan kimyasal tortullar, 

kireçtaşı, traverten, jips, kaya tuzu gibi suların içindeki çözünen 

maddelerin çökmesi ile oluşurlar. Kapalı göl kenarlarındaki ve sıcak/soğuk 

su kaynakları etrafındaki taşlaşmalar (travertenler), deniz kıyılarındaki 

kireçli ve demirli oolitler, mağaralardaki dikit ve sarkıtlar, kimyasal 

tortulların başlıca örnekleridir. 

Fiziksel tortullar, mevcut kayaçların çevresel etkenler nedeniyle 

parçalanması ile oluşan çeşitli boyutlardaki kırıntılarının bir bölgede 

birikmesi ve çökelen, bağlayıcılar ile çimentolanarak tekrar bir araya 

gelmesi ile oluşan konglomera, kum taşı, kil taşı gibi taneli (parçacıklı) 

kayaçlardır. Kırıntılı (fiziksel) tortul kayaçların isimlendirilmesi ve 

sınıflandırılması parçacıkların türlerine, boyutlarına, tiplerine (yuvarlak, 

köşeli gibi), heterojen ve homojen oluşları ile bağlayıcısına (çimentosuna) 

göre yapılmaktadır (Ketin, 1998).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kire%C3%A7_ta%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Traverten
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jips
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaya_tuzu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Konglomera
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kum_ta%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kil_ta%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Organik tortullar algler, foraminiferler, radyolaryalar, mercanlar ve 

süngerler gibi kabuklu canlıların kalıntıları yanında petrol, kömür gibi 

hayvan ve bitki kalıntılarından oluşan kayaçlardır. Genel olarak belli bir 

dönemde yaşamış olan organizmalar taşlaşmış, fosil haline gelmişlerdir. 

Organik tortul kayaçların sınıflandırılması ve adlandırılması, canlıların 

kavkılarını ve diğer katı kısımlarını oluşturan maddelerin dominant 

kimyasal bileşimlerine göre (kireçli, silisli, bitümlü, fosfatlı gibi) 

yapılmaktadır. Anıtsal yapılarda veya konutlarda genel olarak kullanılan 

tortul kayaç grupları aşağıda sıralanmıştır (Erguvanlı vd 1989). 

Kireçtaşları (Kalker): Kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşan 

kireçtaşları, içeriğine karışmış olan metal oksitlerin etkisi ile farklı 

renklerde görünür. Oluşumu sırasında çevresel etkenler nedeniyle 

yapısında oluşan çatlak ve kırıkları başka mineraller doldurarak ilginç 

desenler oluşabilir. Kireçtaşlarının Mohs sertlik derecesi 2,5-3 olup kolay 

kesilip işlenir. Saf kireçtaşının özgül ağırlığı 2,70 g/cm3 olup çok iyi cila 

tutar. Yapıda kesme taş, yarı yonu taş, söve, lento, denizlik, kaplama taşı, 

moloz taş olarak kullanılan kireçtaşlarının, İstanbul için en bilineni 

Bakırköy maktralı kireçtaşıdır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012). 

Traverten: Yüksek sıcaklıkta ve kalsiyum bikarbonatlı yeraltı 

suyunun yeryüzüne çıkışı sırasında karşılaştığı sıcaklık ve/veya basınç 

değişimi ile oluşur. Oluşumu sırasında içeriğine karışan kök, yaprak vb 

bitkisel kalıntıların zamanla çürüyerek yok olması sonucunda boşluklar 

oluşur. Kalker tüfü olarak da adlandırılan bu taşlar, genellikle kaplama 

malzemesi olarak iç ve dış mekanlarda kullanılır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 

2012). 

Kumtaşı: Kumtaşı, silisli veya karbonatlı kumların bir araya 

gelerek çimentolanması sonucunda oluşan sert bir kayaçtır. Özellikle ince 

taneli ve silis içeriği fazla olan tabakalı kumtaşları yapılarda kesme taş, 

yarı yonu taş, kaplama taşı, moloz taş olarak kullanılmıştır (Ketin, 1998, 

Öcal ve Dal, 2012). 

3.2.3. Metamorfik kayaçlar 

Magmatik veya tortul taşların yüksek sıcaklık, yüksek basınç veya 

kimyasal aktivitesi olan suların etkisiyle değişime uğraması sonucu oluşan 

kayaçlara başkalaşım (metamorfik) kayaçları denir. Başkalaşım, yer 

kabuğunun derinliklerinde ve yüzeye yakın katmanlarında hüküm süren 

değişik fiziksel (basınç) ve kimyasal (sıcaklık) şartların etkisi ile katı 

haldeki püskürük veya tortul kayaçlardan olan granitin gnaysa, kireçtaşının 

mermere, kil taşının şiste, kum taşının kuvarsite, kömürün elmasa 

dönüşmesi gibi, mineral değişikliği veya mineral dönüşümü olayıdır.  

Taşların başkalaşımı büyük ve sıcak bir magma kütlesinde meydana 

geldiği zaman kontakt veya termal başkalaşım, bir fay hattında veya fayın 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
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bindirme düzlemi kıyısında oluştuğu takdirde dislokasyon veya kataklastik 

başkalaşım olarak tanımlanmaktadır. Kıtaların veya kayaçların dalma-

batma zonlarında dağ oluşum hareketleri (orojenez) ile birlikte meydana 

gelen kayaç dönüşümlerine dinamo termal başkalaşım, dip kısımlarının 

yavaş yavaş sıkışması ile binlerce metre kalınlıkta çökellerin 

(sedimentlerin) biriktiği okyanus havzalarında meydana gelen kayaç 

dönüşümlerine de çökme veya gömülme başkalaşımı denir. Başkalaşım 

kayaç grubuna ait taşlardan bir kısmı, örnek olarak aşağıda sıralanmıştır 

(Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012).  

Mermer: Genellikle beyaz ve grimsi renkli olan, ancak içeriğindeki 

element bileşimi ve organik maddelere bağlı olarak sarı, pembe, kırmızı ve 

siyah gibi renkleri de bulunan, bileşimlerinin %90-98'i kalsiyum 

karbonattan (CaCO3) oluşan kalker ve dolomitik kalkerlerin, basınç ve 

sıcaklık etkisiyle başkalaşması sonucunda  yeniden kristalleşmesiyle 

meydana gelmiş metamorfik kayaçlardır. Yapılarda taşıyıcı, kaplama ve 

süsleme amacıyla kullanılmaktadır (Ketin, 1998, Öcal ve Dal, 2012). 

Sleyt: Çok küçük (1mm’den küçük) tane boyutuna sahip ve çok 

düşük dereceli başkalaşım etkisiyle oluşmuş, metamorfik kayaç olup 

yapılarda nadiren ve gelişi güzel moloz taş olarak kullanılmaktadır (Ketin, 

1998). 

Fillat: Zayıf bir yapraklanma özelliğine ve küçük (1-2 mm) tane 

boyuna sahip düşük dereceli başkalaşma etkisine maruz kalmış kayaç olup 

yapılarda kullanımına rastlanmamıştır (Ketin, 1998). 

Şist: Basınç ve sıcaklık etkisiyle gelişen yapraklanma özelliği 

gösteren, orta-iri (2-10 mm arası) tane boyutlu mineraller içeren kayaç olup 

yapılarda nadiren ve gelişi güzel moloz taş olarak kullanılmaktadır (Ketin, 

1998). 

Gnays: Yüksek dereceli başkalaşma etkisiyle bant halinde belirgin 

bir yapraklanma özelliği gösteren, iri (10-15 mm arası) tane boyutlu 

mineraller içeren kayaç olup yapılarda kullanımına rastlanmamıştır (Ketin, 

1998). 

3.3. Taş eserlerde Ayrışmalar ve Nedenleri 

Taş ve diğer malzemeli eserlerde meydana gelen ayrışmaları 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik problemler olarak üç ana başlık altında 

toplamak mümkündür (Dal, 2010). 

Genel olarak eserler üzerinde mekanik etkilere neden olan fiziksel 

baskıları iç ve dış mekanik baskılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yük, ısısal 

genleşme, nemle genleşme ve işçiliğin neden olduğu problemler dış 

baskılar, donma erime döngüleri, tuzların rekristalizasyonu (çiçeklenme ve 

kabuk altı çiçeklenmesi), alveolar erozyon ve metal donatıların korozyonu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum_karbonat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum_karbonat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalker
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dolomit
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iç baskılar olarak sınıflandırılmıştır. Fiziksel baskıların neden olduğu 

problemler eser üzerinde görsel olarak tespit edilmekle birlikte, 

çiçeklenme ve kabuk altı çiçeklenmesine neden olan tuzların nitelik ve 

miktarları laboratuvarda yapılan analizlerle belirlenmektedir. 

Yine eser üzerinde görsel olarak tespit edilen biyolojik problemlere 

neden olan etkenler bakteri ve mantarlar, yosunlar, algler (su yosunları), 

likenler, böcekler, otsu ve odunsu bitkiler olarak sıralanmaktadır.  

Asit yağmuru, hava kirliliği, ıslanma kuruma döngüsü ve hava 

kirliliğinin iklime etkisi olarak belirlenen kimyasal problemlerin sonuçları 

eser üzerinde görsel olarak tespit edilirken, nedenleri laboratuvarda yapılan 

analizlerin sonuçlarına göre belirlenmektedir. 

Bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik problemlerden, özellikle sanayi 

devrimiyle başlayan çevre ve hava kirliliği ve buna bağlı asit yağmuru gibi 

kavramlar henüz söz konusu değilken, taş koruma konusunda bazı kaygı 

ve çabaların olduğu bilinmektedir. Vitruvius ocaktan çıkarılan taşların 

kurutulması, depolanması, taşınması ile ilgili sorunlar yanında tuzlu suyun 

taşlar üzerindeki hasar verici etkilerinden bahsetmektedir. Taş eserleri 

korumak için, donyağının emprenyesi gibi yöntemler yanında mermer 

heykellerin de eritilmiş mum ve yağ karışımıyla korunması ile ilgili bilgiler 

de vermektedir (Vitruvius, 1960). 

Geç Ortaçağ’da renkli badana uygulanan yapı cephelerinin hava 

kirliliği (is) nedeniyle kirlenmesi ve taşların zarar görmesi dikkati 

çekmiştir. Örneğin, Londra’da bu kirlenmenin sebebi olan deniz 

yüzeyinden çıkartılan kömürün yakılması ve 1948’de de Londra’ya New 

Castle’dan kömür tedariki yasaklanmıştır. İngiltere’de 1819, 1843 ve 

1856’da endüstrileşme nedeniyle fazla miktarda kömür kullanılmıştır. 

Bacalardan çıkan duman ve is gibi kirliliklerin miktarı araştırılmış ve 

dumansız yakma sistemleri önerilmiştir. 1875 ve 1891’deki Londra Halk 

Sağlığı Yönetmeliği dumanlı yakmayı yasaklamıştır. 1927’de ise dumanın 

her haliyle havayı kirlettiği kabul görmüştür (Schaffer,1932). Günümüzde 

hava kirliliği olarak tanımlanan bu problem, özellikle kireçtaşı kullanılarak 

üretilmiş olan eserlerde kimyasal değişimlere neden olarak yüzeylerinde 

genellikle “siyah kabuk” olarak tanımlanan alçıtaşı (CaSO4.2H2O) 

oluşumuna neden olmaktadır (Şekil 1). 

Yapı taşlarının önemli derecede hasar görmesine neden olan diğer 

bir faktör de, onarımlarda uyumsuz ve niteliksiz malzeme kullanılmasıdır. 

Özellikle portland ve diğer çimentoların, hızlı reaksiyona girerek 

işlenebilmesi, kısa sürede prizlenmesi ve kolay bulunabilir hale geldikten 

sonra eski eserlerin onarımlarında da kullanımı artmıştır.  
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Şekil 1. Nuruosmaniye Cami Külliyesi dükkan duvarlarında hava 

kirliliğine bağlı yoğun alçıtaşı kabuk oluşumu ve neden olduğu hasarlar. 

 

Şekil 2. Portland ve beyaz çimento bağlayıcılı imitasyonların neden 

olduğu ayrışmanın genel ve detay resimleri. 
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1930’lardan bu yana, eski eserlerde harç, sıva, dolgu ve imitasyon 

malzemelerinde yoğun biçimde, bağlayıcı olarak kullanılmış olan portland 

çimentosu ve diğer çimentolar çok genel olarak; 

1) özgün malzemeye suda çözünebilir tuzlar yüklediği, 

2) Ürünlerinin gözenekleri küçük olduğu için yapıda nemlenmeye 

(yoğuşmaya) ve özgün malzemede çiçeklenmelere neden olduğu (Şekil 2), 

3) Ürünlerinin ısıl genleşme kat sayısı ve yoğunluğu fazla olduğu 

için mekanik baskılar yaratarak eserlerin özgün malzemelerinin 

ayrışmalarına neden olduğu bilinmektedir (Güleç, 1992: Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu problemlerin yanında yapılarda ve yapıların taş, tuğla, harç gibi 

elemanlarında en genel rastlanan hasarları, çok özel olanlar dışında, yangın 

vb. nedenle oluşan aşırı sıcaklık farkı, metal donatıların korozyonu (Şekil 

3) ile rutubet ve özellikle odunsu bitkilerin neden olduğu biyolojik 

ayrışmalar (Şekil 4) olarak sıralamak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Analizler 
Şekil 4. Rutubetin neden olduğu yosun oluşumu ve odunsu bitkilerin 

neden olduğu hasarlar. 

Şekil 3. Yangın ve metal korozyonu nedeniyle meydana gelen hasarlar. 
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Belgeleme aşamasında hazırlanan rölöve çizimleri üzerine, teşhis 

çalışması doğrultusunda tanımlanan malzemeler ve problemlerin 

aktarılmasıyla “analitik rölöve” çizimleri hazırlanmış olmaktadır. 

Koruma–onarım projesinin hazırlanabilmesi, yani uygun koruma ve 

onarım yöntem ve malzemelerin tanımlanabilmesi için bu aşamada elde 

edilen bilgilere bağlı olarak, önerilen uygulama yönteminin geçerliliğini 

(yöntemin istenen performansı verdiğini ve uygulama sonrasında herhangi 

bir hasara neden olmadığını) belirlemek üzere test çalışmaları yapılmalıdır. 

Yeterli araştırma, değerlendirme ve test çalışmaları yapılmadan önerilen 

koruma ve onarım yöntemleri, geri dönüşümü olanaksız hasarlara, zaman 

ve maddi kayıplara neden olabilmektedir.  

 

 

Tablo 1. Taş, Harç, Sıva ve Benzeri Kompozit Yapı Malzemelerinin 

Niteliklerini ve Problemlerini Belirlemekte Kullanılan Genel Analiz 

Yöntemleri. 

.
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Teşhis aşamasında, eserlerin görsel incelemeleri, alınmış olan 

örnekler üzerinde yürütülen basit laboratuvar analizleri yanında, 

gerektiğinde daha gelişmiş teknikler kullanılarak incelemeler 

yapılmaktadır. 

Teşhis aşamasında yapılacak araştırmaların deney programı eserin 

niteliği, bozulma ürünleri, ortamı, süreci ve nedenleri ile doğru müdahale 

yöntemlerinin saptanmasına yöneliktir (Tablo 1, Şekil  5). Bu deney 

programlarının ve deney standartlarının uluslararası bilimsel yayınlara, 

deney normlarına ve ulusal üniversitelerin ilgili çalışma ve yayınlarına 

dayanması gerekmektedir (Güleç vd, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 5. Örnek alınması, kaba örnek, stereo mikroskop, petrografi, SEM-

EDS analizleri sonucunda taşın tanımlanması (Güleç, 2011). 
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Eserlerin üretildiği taşların niteliklerinin belirlenmesinde en geçerli 

yöntem petrografik analiz olmakla beraber eseri oluşturan diğer 

malzemelerin niteliklerinin analizleri ile mevcut problemlerin 

belirlenebilmesi için petrografik analiz yanında diğer basit ve ileri 

analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Taşların dışında kullanılan en genel malzeme olan harçlar ve 

sıvaların niteliklerinin (içeriklerinde bulunan bağlayıcı, dolgu ve 

katkıların) belirlenmesi, petrografi, kızdırma kaybı, asitle muamele gibi 

basit analizlerle yapılabildiği gibi ICP, SEM-EDS, XRD gibi ileri 

analizlerle de yapılabilmektedir (Şekil 5).  

4. Uygulamalar 

Taşların ve diğer malzemelerin yoğunluk, gözeneklilik, basınç 

dayanımı gibi fiziko mekanik özellikleri tablo 1 de verilmiş olan 

yöntemlerle yapılabildiği gibi ilgili laboratuvarların kendi portföylerinde 

bulunan mevcut yöntemler de kullanılmaktadır. 

Taşlarda ve diğer kompozit yapı malzemelerinde oluşmuş 

problemlerin nedenleri genellikle suda çözünebilir (klorür, nitrat), az 

çözünebilir (alçıtaşı-kalsiyum sülfat) ve çözünmez (kalker-kalsiyum 

karbonat, apatit-kalsiyum fosfat, opal- hidratlı silikat) tuzların oluşumu ve 

varlığıdır. Bu tozların kaynakları basit spot testlerle anlaşılabildiği gibi 

problemin boyutlarını ve detaylarını teşhis edebilmek için petrografi ve 

SEM-EDS analizleri yardımcı olmaktadır (Şekil 6). 

4.1. Temizlik 

Teşhis aşamasında elde edilen bilgilerin, belgeleme aşamasında 

çizilen rölöve üzerine kayıt edilmesiyle, analitik rölöve (hem malzeme 

hem de problem paftası olarak) hazırlanmış olur. Malzemesi ve 

problemleri bilinen bir eserin koruma ve onarım projesinin hazırlanması 

mümkün olacaktır. Şu gerçek de unutulmamalıdır ki, hazırlanan koruma 

ve onarım projesinin (önerilen yöntemlerin) doğruluğu ve 

uygulanabilirliği, konunun uzmanı restoratör ve konservatörün bilgi ve 

tecrübesiyle doğru orantılıdır (Güleç, 2011).  

Eserlerin incelemesi ve yapılan ilgili analizler sonucunda elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi (teşhis) sonucunda önerilen uygulamalar 

projelendirilmelidir. Konservasyon uygulamasında, öncelik bazı 

koşullarda değişse de, genel olarak ilk yapılacak uygulama temizliktir. 

Temizlik eserin içinde ve dışında bulunan molozların kaldırılması, eserin 

tarihi ve/veya estetik değeri olmayan yüzeysel eklemelerin, esere zarar 

veren birikintiler ile içeriğinde bulunan suda çözünebilir tuz kirliliklerin, 

otsu ve odunsu bitkilerin, yosun, liken vb. biyolojik oluşumların eserden 

uzaklaştırılmasıdır. Kalıcı bir uygulama olan temizlik, eser yüzeyinde 

zamanın oluşturduğu koruyucu bir tabaka olan patinaya ve eserin 
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özgünlüğüne zarar vermemek için dikkatli ve aşırıya kaçmadan, uzmanına 

uygulamayı iyi kontrol etme olanağı verecek yavaşlıkta yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikle eser yüzeyinde yapılacak temizlikte kullanılan yöntem ve 

malzemeler, gelecekte konservasyon sorunlarına neden olabilecek 

maddeler (kalıntılar) bırakmamalı ve oluşturmamalı, özgün malzemeleri 

zayıflatmamalı, aşınmalara ve mikro çatlaklara neden olmamalıdır. 

Temizlik yöntemi giderilecek kirin türüne, özgün malzemenin niteliğine ve 

sağlamlığına, temizlenecek yüzeyin alansal büyüklüğüne uygun olarak 
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Şekil 6. SEM-EDS ile alçıtaşı oluşumunun tespiti. Parlatılmış kalın kesitten 

stereo mikroskop analizi ile alçıtaşı kabuk kalınlığının görsel olarak tespit 

edilmesi (Güleç, 2011). 
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seçilmelidir. Önerilen ve önerilmeyen genel temizlik yöntemleri tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Önerilen Temizlik Yöntemleri Önerilmeyen Temizlik 

Yöntemleri 

*Kuru temizlik  

*Atomize (zerre) su ile temizlik 

*Absorblayıcı kil ve kağıt 

hamurlarıyla temizlik 

*Kimyasal temizlik (temizleyici 

jeller ve çözeltiler) 

*İyon değiştirici reçinelerle 

temizlik 

*Mekanik (kontrollü kumlama, 

ultrasonik temizleyiciler, spatül – 

bisturi vb küçük aletler ile) 

temizlik 

*Lazer ile temizlik 

*Asit ve bazlarla kimyasal temizlik 

*Kontrolsüz kuru ve ıslak kumlama 

ile temizlik Yüksek basınçlı su veya 

buharla temizlik 

*Yakarak temizlik 

*Tarak, tel fırça, spiral, zımpara ile 

mekanik temizlik 

 

 

Uygulanmasına karar verilen temizlik yönteminde aranan en temel 

gereklilik, yöntemin kontrol edilebilir olmasıdır. Bu nedenle, özellikle 

sudan etkilenebilecek metal donatı, alçı, ahşap gibi malzemeler ile duvar 

resmi, kalemişi ve benzeri süslemelerin bulunduğu yüzeylerde mekanik 

temizlik uygulamaları tercih edilmektedir. Son yıllarda yöntemin gelişmesi 

ve uygulayıcı uzman personelin yetişmesi ile özellikle geniş cephe 

temizliklerinde kontrollü kumlama tercih edilmektedir. Ancak basınç, kum 

boyutu ve sertliği belirlenmeden ve uzman olmayan personel ile yapılacak 

kontrolsüz kumlama uygulamasının vereceği hasarların boyutu çok 

şiddetli olacaktır (Şekil 7). 

İçeriğinde veya çevresinde sudan etkilenecek malzeme 

bulunmayan geniş alanlarda, yüzeyde bulunan kirlerin niteliğine göre 

atomize su veya absorblayıcı jel ve hamur veya kimyasal temizlik 

yöntemleri başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle kontrol edilmesi güç olan 

kimyasal yöntemlerin kullanılması gerektiğinde, reaksiyon sürecinin test 

edilerek belirlenmesi ve kimyasal madde ile hazırlanan jel veya hamurun, 

daha uzun süre yüzeyde tutulmaması önemlidir. Gerekirse kirlerin 

Tablo 2. Önerilen ve Önerilmeyen Genel Temizlik Yöntemleri (Malzeme 

ve Kir Cinsine, Yüzeyin Korunmuşluk Durumuna, Çevre İklim 

Koşullarına, Eserin Yapım Tekniklerine Göre İlave Özel Temizlik 

Yöntemleri Vardır). 
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uzaklaştırılamadığı alanlarda, işlemin iki veya üç kez tekrar edilmesi 

önerilebilir (Şekil 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ancak, tablo 2’de sıralanmış olan önerilen temizlik yöntemleri genel 

yöntemler olup gerektiğinde eserin ve problemin niteliğine uygun olarak 

Şekil 8. Kimyasal temizlik (AB 57 jeli) uygulaması için zaman 

ölçülmesi. 

 

Şekil 7. Kontrolsüz kumlama ile alçak kabartmada detay kayıpları. 

Uzman personel ve koşulları ayarlanmış kontrollü kumlama ile 

yapılan cephe temizlik çalışması. 
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bu yöntemler uyarlanmakta veya yeni ve özel temizleme yöntemleri 

tasarlanmaktadır. Örneğin yüzeyinde ve gözeneklerine nüfuz etmiş bakır 

korozyonu bulunan mermer kaidenin temizlenmesi için kimyasal temizlik 

ve absorblayıcı jel yöntemleri birleştirilerek başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir (Şekil 9). Ancak, özellikle mermer ve açık renkli sıkı 

kireçtaşlarında, demir korozyonunun neden olduğu kırmızı renkli pas 

lekeleri, bu tür kimyasal temizlik uygulamaları ile tamamen 

uzaklaştırılamamakta, sadece hafifletilmektedir. 

 
 

 

 

 

Kireçtaşı gibi gözenekleri ve boşlukları olan taşların yüzeylerinde 

bulunan alçıtaşı kabuk oluşumlarının uzaklaştırılmasında ise kuru temizlik 

sonrasında kağıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat (alçıtaşı 

kabuğun yoğunluğuna göre % 5-15 arasında değişen konsantrasyonlarda) 

çözeltisinin kullanılması, yüzeye uygulanan kimyasalların da az su 

kullanarak kolay biçimde alınabilmesi bakımından, uygun olmaktadır. Bu 

uygulama yapılmadan önce, kireçtaşının yüzeyinin hassasiyeti ve zayıf 

olup olmadığı kontrol edilmeli, bu uygulamada yüzey kaybına uğrayacak 

taşlarda, % 3’lük (tolüen veya aseton içinde) sağlamlaştırıcı (paraloid B72 

olabilir) ile ön sağlamlaştırma yapılmalı ve sonrasında temizlik 

uygulaması dikkatli biçimde yürütülmelidir. Alçıtaşı kabukların temizlik 

uygulaması aynı yüzeyde en fazla 3 kez tekrar edilmeli, uzaklaştırılamayan 

kabuklarda ısrarcı olunmamalıdır (Şekil 10). 

Şekil 9. Tekrar düzenlenmiş (CMC ile viskozitesi artırılmış) AB 57 karışımı 

ile mermer yüzeyinden bakır korozyonu lekesi temizliği. Uygulama öncesi, 

kimyasal karışımın uygulanması, açık olarak bekletilmesi ve yıkama 

sonrası görünüşleri. 
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Kireçtaşı yüzeylerde kağıt hamuruna emdirilmiş amonyum 

bikarbonat çözeltisi uygulaması ile çıkarılamayan alçıtaşı kabuk 

oluşumlarının, bu taşların zayıf olan yüzeylerinde bırakılması, sadece 

nispeten sağlam olan yüzeylerinden, uygulanacak olan kontrollü kumlama 

ile uzaklaştırılması uygun olacaktır. Bu uygulamada en fazla 1,5 atmosfer 

basınç ve kum olarak 125 µ (mikron) elek altı dolomit veya garnet minerali 

önerilmektedir. Yüzeyi zayıf olan taşlarda ise ilave temizlik 

uygulamasının, küçük el aletleri ile mekanik olarak yapılması 

önerilmektedir. 

 

 

 

 

Ayrıca, Fatih Cami (vb diğer selatin camilerde) avlu revak 

duvarlarında yapılan demir kenet ve donatı araştırmasında, revak ve son 

cemaat yeri duvarları avlu (iç) yüzeylerinde oldukça yoğun biçimde demir 

kenetlerin kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 11). Demir donatıların yoğun 

kullanıldığı bu duvarların yüzeylerinde su kullanılarak yapılacak kimyasal  

(AB57 kimyasal jeli vd kimyasal jeller) veya sulu fiziksel (atomize su) 

temizlik yöntemleri, donatıların hızlı biçimde korozyona uğramasına 

neden olacaktır. Bunun sonucunda, duvar taşlarında mekanik hasarlara 

oluşacaktır. Bu gibi su ve sulu temizlik yöntemlerinin kullanımının 

problem yaratacağı koşullarda, kuru (örneğin kontrollü kumlama ile 

temizlik, küçük el aletleri ile hassas mekanik temizlik, lazer ile temizlik 

gibi) temizlik yöntemlerin kullanılması uygun olacaktır. 

 

 

 

Şekil 10.  Kireçtaşı yüzeylerde bulunan alçıtaşı kabuk oluşumlarının, % 

5-15 arasında değişen konsantrasyonlarda kağıt hamuruna emdirilmiş 

amonyum bikarbonat çözeltisi ile uzaklaştırılması (Güleç, 2011). 
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Şekil 11.  Fatih Camii mihrap duvarında kenet vb metal elemanların 

dağılımının tespit edildiği araştırma sonucu hazırlanan analitik rölöve. 

 

Geçmişte uygulanmış olan ve günümüzde zararlarının inkar 

edilemeyen bağlayıcısı portland çimentosu olan harçların kullanıldığı derz 

dolgu ve sıvaların sökümü el aletleri kullanarak uygulanan hassas mekanik 

yöntemlerle yapılmaktadır. Bu tür mekanik yöntemlerde, uzaklaştırılacak 

çimento esaslı malzemelerin sertliğine, sağlamlığına ve bulunduğu yere 

göre, genel olarak murç ile raspa, dişçi çarkı, spatül bisturi gibi küçük el 

aletleri ile de kalıntı kirliliklerin temizlik uygulaması yapılmaktadır. Bu 

temizlik uygulaması sonrasında da (varsa) özgün malzeme içeriğinde 

bulunan suda çözünebilir tuzların kağıt hamuru ile uzaklaştırılması uygun 

olacaktır (Şekil 12). 
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Şekil 12.  Bazalt payede uygulanmış olan çimento bağlayıcılı 

derzlerin küçük el aletleri ile temizlenmesi ve kağıt hamuru ile 

tuzların uzaklaştırılması (Güleç. 2011). 

Şekil 13.  Bazalt örgülü duvar yüzeylerinde bulunan sıvanın raspası 

(mekanik temizliği) ve sıva kalıntılarının kontrollü kumlama ile temizliği 

(Güleç. 2011). 
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Genellikle portland çimentosu bağlayıcılı harçlar kullanılarak sıvanmış 

olan taş yüzeylerinde, raspa sonrasında çimentodan kaynaklı badana 

benzeri tabaka kalmaktadır. Eğer sıvanmış olan yüzeyler yeterince sağlam 

ise (örneğin bazalt, granit vb taşlar gibi), badana benzeri tabakanın 

temizlenmesi için, kontrollü kumlama yöntemi uygulanabilir (Şekil 13). 

Nispeten zayıf ve yumuşak olan taşlar ile tuğla yüzeylerde kontrollü 

kumlama koşulları uygun olmadığı için, yüzeylerinde bulunan sıva 

kalıntıları ve diğer kalıntı kirliliklerin temizliği küçük el aletleri ve sert 

plastik fırçalarla yapılması önerilebilir (Şekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Yapıştırma, Dolgu ve Tümleme 

Koruma uygulamasının en önemli ilkelerinden biri de aldatıcı bir 

uygulama yapmadan ve eserin geçmişine ait önemli izleri kaybetmeden 

eserin potansiyel birliğini tekrar oluşturmaktır. Bir eser, parçalar halinde 

veya eksikleri olsa bile potansiyel olarak bir ‘bütün’ olduğu 

düşünülmelidir. Bu amaçla yapılan yapıştırma, dolgu ve tümleme 

Şekil 14.  Diyarbakır Ulu Camii, Hanefiler Bölümünde, tuğla hatıllar 

için kontrollü kumlama koşulları uygun olmadığı için, yüzeylerinde 

bulunan sıva kalıntılarının küçük el aletleri ve sert plastik fırçalarla 

temizlik uygulamasının genel görünüşü (Güleç. 2011). 



TAŞ ESERLERİN RESTORASYONU ve KONSERVASYONU 

 

143 

uygulamalarında kaybolmuş olan bütünlüğü tekrar oluşturmak için yapılan 

tamamlamalar, yakından incelendiğinde daima ayırt edilebilir olmalı, 

uzaktan ise görsel ve estetik bütünlüğü bozmamalıdır. 

Tümlemede kullanılan kompozit dolgu malzemeleri ve 

yapıştırıcılarda; 

1) Özgün malzeme ile benzer veya yakın fiziksel ve mekanik 

özellikte olması, 

2)  Gerektiğinde özgün malzemeye zarar vermeden geri 

alınabilmesi, 

3) İyi tutunma (yapıştırma) özelliği olması, 

4) Dayanıklı olması (zamanla yapıştırıcı özelliğini kaybetmemesi), 

5) Hacim değiştirmemesi veya az oranda hacim değiştirmesi, 

6) Elastik olması (bazı durumlarda bükülmez olması) aranan 

özelliklerdir. 

Yapılarda taşıyıcı ve/veya estetik amaçlı kullanılmış olan taş elemanlarda 

bulunan çatlaklar ile su, kar, toz vb problem yapıcıların birikmesine neden 

olacak eksikliklerin ve boşlukların doldurulması, bu alanlarda hasarların 

oluşmasını ve ilerlemesini önleyecektir. Ayrıca kopmuş ve parçası mevcut 

taşlar da özgün yerlerine donatısız veya donatılı olarak yapıştırılmalıdır. 

Kopmuş olan taş mevcut değilse ve boşlukları uygun boyutta olanların, 

aynı cins taş ile implant (tümleme) yapılması, boşlukları statik problem 

yapacak kadar büyük boyutta olanların ise tamamının yenilenmesi uygun 

olacaktır. Ayrıca küçük boyutta olan kayıplar ve mevcut çatlakların 

kozmetik onarım ile tümlenmesi önerilmektedir. Bu amaçla, çatlak 

genişliği ve mevcut boşluğa göre yapılması önerilen işlemler ile kopmuş 

taşların yapıştırılmasıyla ilgili önerilen işlemler aşağıda sıralanmıştır 

(Güleç. 2011). 

İşlem 1: Taşlarda oluş-

muş ve oluşmaya devam eden 

çatlakların içine toz toprak, su, 

kar vb, problem yapıcı 

etkenlerin ulaşamaması için 

doldurulması, düşme tehlikesi 

bulunanların, yerlerinde 

muhafaza edilmesi için 

çatlakların, sırasıyla % 3’lük, 

% 5’lik ve % 7’lik akrilik 

emülsiyon (Primal AC33 veya 

muadili) ile yapıştırılması ve  

sağlamlaştırılması önerilmek- 

Şekil 15. Dolgu yapılamayacak boyutlu 

çatlakların akrilik emülsiyon ile 

sağlamlaştırılması (Güleç. 2011). 
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tedir (Şekil 15).  

İşlem 2: Şırınga (iğnesiz) ucunun girebileceği genişlikteki 

çatlaklarda 1 hacim 250 µ elek altı beyaz tüf (ponza taşı) ile 1 hacim 

hidrolik kireç (NHL-3,5 tipli) karışımın, jel kıvama getirecek miktarda % 

15’lik akrilik emülsiyon ilavesiyle hazırlanan macunun şırınga ile enjekte 

edilmesi önerilmektedir. Bu işlemde gerekirse renk uyumunu sağlamak 

üzere, harca ilgili renkte toprak boya ilave edilebilir. 

İşlem 3: Spatül ve benzeri el aletleriyle yapılabilecek daha geniş 

dolgular için 1 hacim hidrolik kireç ile çatlağın genişliğine bağlı olarak 1,5 

(dar çatlaklar) - 2 (geniş çatlaklar) hacim arasında değişen oranlardaki 1 

mm elek altı ilgili taşın tozu karışımına, jel kıvama getirecek miktarda % 

5’lik akrilik emülsiyon ilavesiyle hazırlanan harcın uygulanması 

önerilmektedir (Şekil 16). 

 

İşlem 4: Yerinden kopmuş olan ve bağlayıcı harç ile taşınabilecek 

ağırlıktaki mevcut küçük parçacıklar için, eğer ince de olsa harç 

konabilecek boşluğu mevcut ise,  1 hacim 250 µ elek altı ilgili taşın tozu 

ile 1 hacim hidrolik kireç karışımın, jel kıvama getirecek miktarda % 15’lik 

akrilik emülsiyon ilavesiyle hazırlanan harcın kullanılması önerilmektedir. 

Eğer harç konacak boşluk mevcut değilse, % 50’lik akrilik emülsiyonun 

yapıştırıcı olarak kullanılması önerilmektedir. 

İşlem 5: Yerinden kopmuş olan ve bağlayıcı harç ile taşınması riskli 

olabilecek ağırlıktaki mevcut büyük parçacıklar için, öncelikle donatı 

olarak kullanılacak paslanmaz çelik veya epoksi fiber çubukların 

yerleştirileceği noktalara delme işlemi yapılmalıdır. Epoksi fiber 

çubukların çapları yapıştırılacak parçanın boyutuna uygun seçilmeli, dübel 

delikleri darbesiz matkapla açılmalıdır. Donatıların tutturulmasında, 

akışkanlığı 500 µ’dan küçük boyutlu ilgili taşın tozuyla azaltılmış epoksi 

(Araldit AY103-HY956 veya muadili) yapıştırıcı kullanılmalıdır. 

Şekil 16.  Dolgu yapılabilecek boyutlu çatlakların hazırlanan hidrolik 

kireç bağlayıcılı,  akrilik emülsiyon katkılı ve ilgili taşın tozu dolgulu 

harç ile onarılması (Güleç. 2011). 
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Hazırlanan parçanın blok taşın yüzeyine yapıştırılması işlemini 

tamamlamak için yukarıda tanımlanan dördüncü işlem tekrar edilmelidir. 

İşlem 6: Yerinden kopmuş olan parça mevcut değilse ve bu boşlukta 

su, toz ve diğer problem yapıcıların birikmesi söz konusuysa, bu 

boşlukların, öncelikle doğal taşla tümlenmesi, bu uygulamanın 

yapılamayacağı durumda bu boşlukların 1 hacim hidrolik kireç ile 2,5 

hacim, 2 mm elek altı ilgili taşın tozu karışımına, jel kıvama getirecek 

miktarda % 3’lük akrilik emülsiyon (Primal AC33) ilavesiyle hazırlanan 

harç ile doldurularak problem birikmeyecek hale getirilmesi 

önerilmektedir. 

Yukarıda sıralanan yapıştırma, sağlamlaştırma ve dolgu işlemleri, 

yapılmış olan analizlere dayanarak Diyarbakır Ulu Camii taşlarında tespit 

edilen problemlerin sınıflandırılmasına bağlı olarak önerilen koruma 

uygulamaları olmakla beraber, diğer yapıların benzer sorunlara sahip taş 

elemanları için de genel geçer yöntemler olarak kabul edilebilir. 

4.3. Onarımlarda Kullanılacak Taşların Seçim Kriteri 

Kültür varlıklarının otantikliği, form ve tasarımı, işlevi, işçiliği 

kadar yapım malzemelerinin de korunması, ancak zorunluluk halinde 

minimum ve en etkin taviz verilerek, sağlıklı olarak geleceğe aktarılması, 

farklı disiplinlerin (restoratör-konservatör mimar, sanat tarihçisi, koruma 

kimyageri-konservatör, kültür varlıklarının restoratör ve konservatörü, 

petrografi ve mineraloji uzmanı ve uygulamalı jeoloji uzmanı, inşaat 

mühendisi, kagir yapılar statiği uzmanı, biyolog) koruma bilimi disiplini 

altında bir araya gelerek oluşturduğu ve uygulama yaptığı restorasyon ve 

konservasyon biliminin temel görevidir. Yapısal kültürel varlıkların 

korunması ile ilgili projeler “1964 Venedik Tüzüğü” vd uluslararası 

toplantılarda kabul gören prensipler doğrultusunda (Ahunbay, 1996) ve 

Anıtlar Kurulunun ilke kararlarında tanımladığı müdahaleler çerçevesinde 

hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Özellikle Venedik tüzüğünün aşağıda 

sıralanan maddeleri, yapısal onarımlarda kullanılacak yöntem ve 

malzemeler konusunda yönlendirici olmaktadır. 

Madde 2. Anıtların korunması ve onarımı için, mimari mirasın 

incelenmesine ve korunmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve 

tekniklerden yararlanmalıdır. 

Madde 4. Anıtların korunmasında ki temel tutum, korumanın 

kalıcı olması, devamlılığının sağlanmasıdır. 

Madde 10. Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma 

ve inşa için bilimsel verilerle etkinliği gösterilmiş ve deneylerle saptanmış 

herhangi modern bir teknik kullanılarak anıt sağlamlaştırılabilir. 
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Madde 12. Eksik kısımların tamamlanması, bütünle uyumlu bir 

şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat onarımın, aynı zamanda artistik ve tarihi 

tanıklığı yanlış bir şekilde yansıtılmaması için özgününden ayırt 

edilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir.  

Bu prensipler genelleştirildiğinde, anıt eserlerin tarihi belge ve 

estetik kriterlere göre, yapı özelinde, zaman içinde geçirmiş olduğu 

restorasyonlar nedeniyle parçalanmış olan estetik bütünlüğünü makul bir 

ölçüde oluşturulmak üzere, mevcut tasarım ve bezeme programı 

kapsamında, araştırma ağırlıklı bir çalışma gerekmektedir. Bu amaçların 

korunması ile ilgili prensipler “Onarım ve Koruma – Restorasyon ve 

Konservasyon” bilimi ile ilişkili yerli ve yabancı bilim insanları tarafından 

bilinmekte, anlaşılmakta ve kabul edilmektedir. Ayrıca restorasyon ve 

konservasyon uygulamaları bir uzmanlık konusu olup teşhisten tedaviye 

uzanan çalışmaların, bu konuda eğitimli ve deneyimli uzman olan kişilerce 

yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, uzman teknik elemana göre bir 

yapının korunması, sadece biçimini değil, yapının kökeni ve yaşamı 

hakkında bilgi veren üretim malzemesini ve üretim teknolojisini, mümkün 

olduğu kadar korunması, bilgi alınabilecek her türlü özelliğinin 

değişmeden yaşatılması, yani belgesel değerinin kaybedilmemesidir. 

Zaman içinde, tarihsel otantiklik anlamında, geçirmiş olduğu onarımlar ve 

ekler de, eserlere ilave edilmiş belgesel değerler olup korunması gereken 

özelliklerdir. 

Doğru koruma yöntemini ve doğru onarım malzemelerini 

seçebilmek, hatalı uygulama yapmamak için koruma ve onarım 

uygulamalarının detaylı bilimsel veriler dayandırılması, yani teşhis 

aşamasında elde edilen bilgilerin kullanılması oldukça önemlidir. Yapılan 

teşhisin sonuçları doğrultusunda belirlenecek uygulamaların özgün 

malzemeye zarar vermemesi ve kullanılacak malzemelerin de renk ve doku 

gibi görsel özellikleri ile birlikte fiziksel, kimyasal ve mekanik 

özelliklerinin özgün malzemelerle benzer olması sağlanmış olacaktır. 

Böylelikle hem eserin belgesel ve estetik değerleri korunmuş olacak, hem 

de eserin mevcut malzemesi ile kullanılacak onarım malzemesi fiziko 

mekanik olarak uyumlu davranışlar gösterecek ve eser sağlıklı olarak 

yaşantısını sürdürecektir.  

Malzemesini, üretim teknolojisini ve problemlerini belirlemeden 

yapılacak koruma ve onarım çalışmaları, eserde estetik kayıplara neden 

olurken kullanılacak yeni onarım malzemelerinin, özgün malzemeyle 

farklı fiziko mekanik özelliklere sahip olması, özgün eser malzemesi 

üzerinde görsel etkilere ve mekanik baskılara neden olacaktır. Nitelik ve 

problem teşhisi atlanarak yapılacak uygulamalar sonucunda, eserin 

belgesel ve estetik değerine zarar verirken, mekanik baskılar, zaman 

içerisinde, genellikle daha zayıf durumdaki özgün eser malzemesini 

etkileyecektir. Sonuç olarak, bu tür onarım çalışmaları faydadan çok zarar 
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verecek, bozulma sürecini hızlandıracak ve eserde geri dönüşümsüz 

hasarlara neden olabilecektir. 

4.4. İstanbul’da Anıtsal Yapılarda Genel Olarak Kullanılmış 

Taşlar  

İstanbul özelinde tarihi yapılarda en fazla kullanılmış olan ve 

“Küfeki Taşı” olarak bilinen kireçtaşlarında meydana gelen problemler ve 

bu problemlerin nedenleri ile koruma uygulamalarının ötesinde taş 

tümlemesi ve/veya değişimi gerektiği durumlarda, taş seçimi konusunda 

kriterler tanımlanmıştır. Aşağıda yapılmış olan konuyla ilgili öneri ve 

değerlendirmeler İstanbul dışında bulunan anıtsal ve sivil yapılar için de 

geçerlidir. 

İstanbul ve çevresinde inşa edilmiş anıt ve yapılarda ithal ve yerel 

kaynaklı birçok çeşit taş kullanılmıştır. Yerel taşlardan olan, ocakları 

Bakırköy ve civarında bulunan “Maktralı Kalker; Küfeki Taşı”, Bizans ve 

Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde İstanbul’un en önemli ve en çok 

kullanılmış olan taşıdır. Özellikle, surlar, camiler, saraylar, hamamlar vb 

anıtsal yapılarda, başta taşıyıcı örgü malzemesi olmak üzere, çeşitli 

amaçlarla kullanılmıştır. 
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Küfeki taşları dışında, İstanbul’da yapılarda genel olarak hem 

taşıyıcı hem de süsleme elemanı olarak kullanılmış olan, yakın ve uzak 

kaynaklardan elde edilen diğer taşların örnekleri, Ayasofya Camisinde 

“Omphalos (veya Omphalion)” olarak adlandırılan süslemede 

gösterilmiştir (Öngen ve Aysal, 2020, Şekil 17). İstanbul’da Selatin 

camilerde ve anıtsal yapılarda kullanılmış olan bu taşlardan en çok 

kullanılanları Marmara Mermeri, Afyon mermeri, Kapıdağ (gri renkli) 

graniti, Mısır Assuan (kırmızı renkli) graniti, Teselya serpantin (yeşil 

renkli) breşi, Mısır Gebel (kırmızı renkli) porfiri, Yunanistan Sparta (yeşil 

renkli) graniti, Gebze Rudistli (kırmızı renkli) kireçtaşı, Hereke pudingi,  

Gülembe kireçtaşı, Vezirhan breşi, Yalova Kaytazdere tüfü, Şirinçavuş 

tüfü,  Enez tüfü gibi taşlardır. Bu taş çeşitlerinin kullanımına örnek olarak 

Bayezid Camii avlusunu oluşturan ve süsleyen taşlar gösterilebilir (Şekil 

18 ve 19). 

Şekil 17.  İstanbul’da yapılarda taşıyıcı ve süsleme amacıyla kullanılan 

yerli ve ithal taşların bir bölümünün, Ayasofya Müzesindeki, Omphalos 

adı verilen süslemedeki gösterimi. 
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İstanbul genelinde bulunan anıtsal ve yapısal kültür varlıklarının 

inşasında hem taşıyıcı hem de kaplama, süsleme vb amaçlarla kullanılan 

taş maktralı kalker yani Küfeki taşıdır. Ancak bu yapıların güncel 

onarımlarında, Küfeki taşının temin edilememesi nedeniyle, muadilleri 

kullanılmaya çalışılmıştır. Genel olarak 19. YY’ın ortalarından sonra 

Bakırköy civarındaki taş ocaklarından, uygun nitelikte taş temininin 

zorlaşması nedeniyle, onarımı yapılan ve yeni inşa edilen yapılarda Malta 

ve Triesta gibi bölgelerden ithal edilmiş taşlarla, Yarımburgaz, Çatalca, 

Şile, Kandıra, Kefken gibi, İstanbul civarından temin edilen taşlar 

kullanılmıştır. 

Şekil 18. Bayezid Camii avlu, revak ve şadırvanında kullanılmış olan 

çeşitli nitelikte taşlar (S: Sütun, P: Kırmızı Porfir, B: Serpantin Breş,  

G: Kapıdağ Graniti, KG: Kırmızı Granit, İM: İscehisar Mermeri, Avlu 

zemininde dış çerçeveyi oluşturan taşlar: Gülembe taşları, Hereke 

pudingi ve rudistli kalker, iç (Şadırvan çevresindeki) çerçeveyi 

oluşturan taşlar: serpantin breş taşları, Ayrıca, Şadırvanın kuzey 

yönünde bulunan altıgen zemin taşı da (çizimde gösterilmemiştir) 

kırmızı porfirdir). 
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Özellikle 20. YY’ın ortalarında ve sonrasında, anıtsal yapıların 

onarımlarında yukarıda sayılan ocaklara ilave olarak Sazlıbosna, 

Pınarhisar, Saray, Vize, Süloğlu gibi İstanbul’un kuzeybatısından 

Edirne’nin kuzeyine doğru olan ocaklardan temin edilen taşlar 

kullanılmıştır. 

Günümüzde yapılan onarımlarda, çevresel koşullardan etkilenerek 

yüzeylerinde tozuma, çatlama, yosun vb oluşumlar gibi hasarlara uğramış 

olan taşların geneli, 19.YY ve 20. YY’da inşaat veya onarım amaçlı 

kullanılmış ve yukarıda sayılan kaynaklardan temin edilmiş olan bu 

taşlardan oluşmaktadır. Hatta bu taşların bir kısmı, daha yapının bünyesine 

girmeden (kullanılmadan) çeşitli hasarlara uğramaktadır (Şekil 20, 21 ve 

22).  

Şekil 19. Bayezid Camii avlu zemini, revağı ve şadırvanında kullanılmış 

olan çeşitli nitelikte (resim 18’de tanımlanmış) taşların bir bölümünün 

genel görünüşü. 
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Dolayısı ile bu tür zayıf taşların onarımlarda kullanılması 

önerilmemektedir. Anıtlara ve yapılara ait özgün taşların kaynaklarının 

şehir içinde kalması ve taş çıkarılamaması, kaynağında tükenmesi gibi 

nedenlerle temin edilememesi durumunda, onarımlarda kullanılması 

gereken yeni taşların, öncelikle renk ve doku özellikleri (estetik) 

bakımından, daha sonra da fiziksel ve mekanik olarak (teknik olarak) 

özgün taşa olan uygunluğuna dikkat edilmelidir. 

Şekil 20.İstanbul, Sazlıbosna taş ocağından temin edilerek kullanılmış 

olan harpuşta taşının yaklaşık 1 yıl sonraki hasarı. 

 

Şekil 21. Taş işleme atölyesinde, daha işlenirken kırılmış Süloğlu 

ocağına ait taş eleman ile bir kış geçirmiş taş bloğunda oluşan hasar. 
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 4.5. Sağlamlaştırma ve Koruma 

Taşların (ve diğer yapı elemanlarının) sağlamlaştırılmasının amacı, 

eserlerin cephelerinde ve diğer yüzeylerinde çevresel kirliliklerin ve 

donma erime döngüleri, tuzların kabuk altı çiçeklenmesi gibi malzeme içi 

gerilimlerin neden olduğu hasarlar sonunda taşların fiziksel, kimyasal 

özellikleri değişmiş ve kohezyon kaybetmiş yüzeyinin ve yüzeye yakın 

tabakasının kohezyonunu artırmak ve taşın zayıflamış olan bu 

bölümlerinin sağlam yerlerine bağlanmasını sağlamaktır. Özellikle 

endüstri kentlerinde ayrışması hızlanan işlenmiş taşların parçacıkları 

arasında, yitirilen kohezyonunun yeniden kazandırılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bilimsel olarak taşlarda sağlamlaştırma ve koruma 

çalışmalarının 19. yüzyılın ortalarına kadar giden bir geçmişi vardır. İlk 

bilgileri Vitruvius’dan alınan ve Orta Çağ’da da devam eden, taş 

sağlamlaştırma amaçlı bezir yağı, don yağı emprenyelerinin, sadece 

Şekil 22. Pınarhisar civarından temin edilen ve henüz kullanılmamış  “Mikritik 

Kireçtaşı”nda yosun oluşumu. 
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yüzeye su iticilik gibi bir takım ilave özellikler kazandırması, bağlayıcı 

oluşturma amaçlı olmamasından dolayı gerçek anlamda taş sağlamlaştırma 

olarak kabul edilmemektedir (Ersen, 1991). 

19. yüzyıl ortalarında bu amaçla yapılan denemelerde inorganik 

sağlamlaştırıcıların çözeltileri kullanılmış ve ilk patentler alınmıştır. 

Kireçtaşlarında kalsiyum karbonatın (CaCO3), kumtaşlarında silikanın 

(SiO2) ek bağlayıcı oluşturması, yani taşların minerallerinin doğal 

bağlayıcılığının yeniden oluşturulması veya üretilmesi, taşların 

sağlamlaştırılmasında ana fikir olmuştur. Özellikle silika oluşturan silikat 

esterlerinin kumtaşlarının sağlamlaştırılmalarında kullanılması önemli bir 

aşamadır. Bununla birlikte inorganik maddelerin çözeltileriyle yapılan 

uygulamaların, derin penetrasyon yapmadığı, ancak birkaç milimetre 

derine nüfuz ederek yüzeysel tabakanın sağlamlaştırma yaptığı, su ve su 

buharı geçirimsizliği sağladığı görülmüştür. Bu yetersiz uygulamanın 

taşların bozulmasını hızlandırdığı fark edilmiş ve inorganik malzemelerle 

yapılan taş sağlamlaştırma amacına ulaşamamıştır. Ancak sürdürülen 

araştırmalar, taşın ayrışma mekanizması ile değişen yapısının ve boşluklu 

bir taşta suyun ve uygulanan sağlamlaştırıcı çözeltisinin davranışları, 

deneysel çalışmalarda organik esaslı sağlamlaştırıcıların kullanılması 

yönünde ilerlemiştir. 1960 – 70 yılları arasında yapılan çalışmalarda 

sentetik polimerler kullanılarak yapılan emprenye uygulamaları umut 

verici sonuçlar alınmaya başlanması yanında araştırma yöntemleri de 

belirlenerek standartlaşmıştır (Ersen,1991). 

1970’lerde Gauri, kireçtaşı ve mermer örnekler üzerinde film 

tabakası yapan yüzey koruyuculardan, derin emprenyeye kadar farklı 

araştırmalar yapmış ve numuneleri iklimlendirme cihazında, nem ile 

kükürt dioksit (SO2) ve karbon dioksit (CO2) gazları ile hızlandırmış 

eskitme (ageing) testlerine tabi tutmuştur. Kükürt dioksit etkisiyle oluşan 

numune yüzeyindeki alçıtaşı kabuk, X-ışını difraksiyonu ile izlenmiş, su 

emmeye ilişkin parametreler ve mekanik dayanımlardaki değişmeler 

araştırılmıştır (Gauri,1978). 

Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, eserlerin 

koruma ve onarım çalışmaları sadece standart bilgilere ve yöntemleri 

kullanarak değil, eser üzerinde sistematik bir araştırma ve uygulamaya 

yönelik testler yapılıp projelendirildiğinde başarılı ve uzun ömürlü 

olmaktadır (Güleç, 1997, Gürdal vd, 2001, Acun vd, 2003). 

Korumada güncel malzemelerin kullanımı, yeni ve eskinin birlikte 

kullanımından oluşan davranışlarının, bulundukları çevre koşullarında 

fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak uyumlu olması, hedeflenen ve 

beklenen en önemli koşullardan biridir. Bu koşul sağlanamaz ise, yani 

müdahale edilmiş bir eserde yeniden değişik hareketler (gerilimler) olursa, 
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ideal olan güncel malzemenin eskisine, yani özgününe istenmeyen bir 

zarar vermeksizin, öncelikle hasara uğramasıdır. 

Korumada kullanılmış olan ya da kullanılacak onarım malzemelerin 

özgün malzemelerle uyumluluğu yanında zarar verici ürünleri de 

içermemesi gerekir. Örneğin çimento esaslı harçlarda olduğu gibi, eski 

harç ve sıvalarla mekanik, fiziksel ve kimyasal uyumsuzluğu yanında suda 

çözünebilir tuzlar veya inorganik silikatlar gibi zararlı yan ürünler 

oluşturarak özgün malzemede sebep olabileceği problemlerden, teşhis 

aşamasında bahsedilmiştir. Bu tip hasarlara, malzeme özelliklerine dikkat 

edilmeden ve araştırılmadan onarılan yapıların dış cephelerinde olduğu 

kadar iç mekânlarında da sıkça rastlanmaktadır (Şekil 2 ve 23). 

 

Sağlamlaştırma uygulamalarının amacı, daha önce de bahsedildiği 

gibi, çeşitli nedenlerle kohezyonunu yitirmiş, ayrışmış, erozyona uğramış 

ve mekanik olarak zayıflamış olan eseri oluşturan malzemelerin ve eserin, 

kaybetmiş olduğu mekanik direncini yeniden kazanmasını (yitirilmiş olan 

doğal bağlayıcılığının ikame edilmesini) sağlamaktır. Taş yüzeyi, sıva, 

harç, boya gibi eser malzemelerindeki erozyon, tozuma vb hasarların 

giderilmesi ile ayrılmış veya ayrılmakta olan tabakaların yapıştırılarak 

adezyonun sağlanması, çevre koşullarına ve mekanik etkenlere 

(dokunmaya) karşı dayanıklı hale getirilmesi, malzemelerin 

sağlamlaştırılması amacıyla yapılan genel uygulamalardır. Günümüzde 

doğal veya yapay kimyasallarla yapılmakta olan sağlamlaştırma 

uygulaması, gerekmediği takdirde kesinlikle yapılmamalıdır. Bu tür 

sağlamlaştırmalarda uzun süre denenmiş ve geçerliliğini kanıtlamış 

sağlamlaştırıcı kimyasal maddelerin, yine de belirli bir deney programı 

izleyerek, kullanılması uygundur. Bunun nedeni eser içeriğine katılan her 

türlü yabancı malzemenin (sağlamlaştırıcı, koruyucu, yapıştırıcı, dolgu 

vs.), uzun vadede olabilecek farklı davranışları nedeniyle çeşitli 

gerilimlerin olması ve beklenmeyen sorunlara yol açabilmesidir (Gürdal 

vd. 2001, Acun vd, 2003).  

Şekil 23. İç mekanda portland ve beyaz çimento bağlayıcılı onarımların 

neden olduğu ayrışmanın genel görünüşleri. 
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Yüzey koruma ise gerektiğinde, eserin bulunduğu ortamdan ve 

değişken çevre koşullarından gelebilecek zararlı (hava kirliliği nedeniyle 

hızlı kirlenme, rüzgar erozyonu vd mekanik baskılar gibi) etkenlere karşı 

koyabilmesi için yüzey özelliklerinin artırılması amacıyla yüzeyden 

kimyasal koruyucu ve/veya su itici kimyasal bir maddenin emdirilmesidir. 

 

 

 

 

Eserlerin yüzey zayıflıklarını gidermek ve çevre koşullarına karşı 

direncini artırmak üzere sağlamlaştırıcı ve koruyucu olarak kullanılacak 

kimyasal maddelerde olması gereken özellikler aşağıda verilmiştir. 

 

Kimyasal sağlamlaştırıcı maddeler; 

a) Geri alınabilir (reversible) olmalı, 

b) Uygulandıkları taşlarla veya taşların içeriğinde bulunabilecek 

mineral ve tuzlarla kimyasal reaksiyona girerek zarar verici yan 

ürün oluşturmamalı, 

Şekil 24.  Yüzeyi zayıflamış ve/veya ayrışmış taş, tuğla vb malzemelere 

uygulanan sağlamlaştırıcı ve/veya koruyucunun konsantrasyonunun 

fazla, uygun ve çok fazla olmasının yaratacağı sonuçlar. 
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c) Taş tarafından düzenli dağılımla ve taşın sağlam kısmına 

ulaşıncaya kadar emilmeli (Şekil 24), 

d) Elastik (sünme) özelliği olmayan sağlamlaştırıcının ısıl genleşme 

katsayısı, taşın ısıl genleşme katsayısı ile benzer olmalı, 

e) Sağlamlaştırıcıda su itici özellik bulunuyorsa, taşı tamamen 

geçirimsiz yapmamalı, buhar geçirgenlik (nefes alabilme) özelliği 

bulunmalı,  

f) Kalıcı olmalı, zamanla renk değişimine uğramamalı, 

g) Taşın yüzeyinde film tabakası oluşturmamalı, taşta renk, doku 

değişikliği ve lekeleme yapmamalıdır.  

Kimyasal koruyucu maddeler; 

a) Sağlamlaştırıcı maddeler için geçerli olan tüm özellikler, 

koruyucular içinde geçerli olup ek olarak; 

b) UV- ışığına karşı dirençli olmalı, 

c) Su iticilik ve buhar geçirgenlik (nefes alma) özelliği olmalı, 

d) Çevresel diğer etkenlere ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

5. Bakım 

Özgün malzemenin değişmesine veya zarar görmesine neden 

olmaksızın temizlik, sağlamlaştırma veya tamamlama yapılması her zaman 

mümkün olamayabilir. Bu nedenle ideal bir koruma (konservasyon) 

uygulamasında, esere olabildiğince az müdahale edilmesi ve özgün 

malzemenin gücünün artırılmasından çok, ortam koşullarının uygun 

biçimde düzeltilerek koruma sağlanması önerilmektedir.  

Koruma ve onarım uygulamaları tamamlanan taşınabilir ve taşınmaz 

eserlerde bakım yapılmadığı takdirde, sorunların tekrarı veya yeni 

sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Periyodik olarak yapılan bakım 

ve kontroller ile eserde ortaya çıkan sorunlar ve aksamalar zamanında 

tespit edilir ve gerekli müdahaleler yapılarak, olası zararlar engellenebilir. 

Bu amaçla eserin başına gelebilecek potansiyel problemlerin belirlenerek, 

anlık (beklenmeyen problemler için), aylık, altı aylık, yıllık kontrol listeleri 

(check list) hazırlanmalı ve periyodik olarak bu kontroller yapılmalıdır. 

Böylece zamanında ve yerinde müdahalelerle küçük sorunlar büyümeden 

giderilirken, ekonomik olarak da kazanım sağlanacaktır (Torraca, 1982;  

Güleç, 1992). 
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6. Sonuçlar ve Değerlendirilmesi 

Malzemesi ne olursa olsun taşınır ve taşınmaz eserlerde yapılacak 

koruma ve onarım çalışmalarında, acele etmeden korumanın tüm 

basamaklarının titizlikle yerine getirilmesi muhakkak gereklidir. 

Belgeleme aşamasında eser hakkında yazılmış olan kaynaklardan eserin 

geçmişi, geçirmiş olduğu hem yapısal hem de kullanım amacındaki  

değişimler ve dönemleri hakkında bilgiler elde edilmektedir. Restorasyon 

ve konservasyon çalışmalarının başlangıcı ve temeli olan eserin mevcut 

durumunun belgelendiği rölöve çizimlerine ilave olarak istenen restitüsyon 

çalışmaları için bu yazılı bilgiler her zaman yeterli olmamaktadır. Ancak 

teşhis aşamasında eser üzerinde doğrudan yapılacak araştırmalar yanında 

alınan örnekler üzerinde ilgili laboratuvarlarda yapılan malzeme 

tanımlama ve problem belirleme amaçlı analizler, doğrudan eserin geçmişi 

ile ilgili bilgilerin  elde edilmesi ve koruma onarım çalışmasında 

uygulanacak yöntemlerin önerilmesi yanında, restitüsyon çalışmasının 

geliştirilmesini de sağlamaktadır. 

Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler, özellikle teşhis aşamasında 

yapılacak araştırmaların kapsamını daraltırken, eserin incelenmesinde de 

yönlendirici olmaktadır. Hazırlanan rölöve çizimleri, yapılan analizlerle 

tespit edilen malzeme niteliği ve problemlerin kayıt altına alınmasında ve 

detaylandırılmasında, yani analitik rölövelerin hazırlanmasında altlık 

olmaktadır. Teşhis aşamasında elde edilecek veriler doğrultusunda, eserler 

üzerinde yapılacak olan uygulamaların, konu hakkında bilgi ve tecrübesi 

olan uzmanlar tarafından projelendirilmesi ve uygulanması önemlidir. 

Yeterli bilgi donanımı ve tecrübesi bulunmayan ve ilgili konunun uzmanı 

olmayan teknik elemanlar tarafından yapılacak uygulama projesinin hatalı 

olma olasılığını artırması yanında, eserin zarar görmesine de neden 

olabilecektir. 

Bu tür olası problemleri azaltmak hatta hiç olmamasını sağlamak 

üzere eserin onarımında kullanılacak yeni malzeme(ler)in seçimi, 

onarımda kullanılması önerilen malzemelerin özgünleriyle olan 

uyumunun, kullanılması halinde teknik ve estetik anlamında herhangi bir 

zarar verip vermeyeceğinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle, taş 

kullanılarak inşa edilmiş anıtsal yapılarda tümleme veya kısmen yenileme 

yapılması söz konusu olursa, kullanılacak yeni taşların seçimi önemli bir 

problemdir.  

Bu ve benzeri malzeme ve uygulama problemlerinin çözümünde 

“Venedik Tüzüğü”nde tanımlanan prensipler yanında, “Anıtlar 

Kurulu”nun kararları yönlendirici olmaktadır. Özellikle yapılarda 

kullanılmış olan taşların özgün kaynakları, genellikle şehir içinde kaldığı 

veya köreldiği (uygun nitelikli taşlar tükendiği) için temini mümkün 

olmamaktadır. Bu gibi durumlarda, öncelikli olarak, mevcut kaynaklardan 
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elde edilecek ve tüm özellikleri ile aynı cins olan taşların kullanılması 

uygun olacaktır. Ancak böyle bir kaynak mevcut değilse, öncelikle estetik 

(renk ve doku) olarak benzer olan taşlar arasından, fiziko mekanik 

özellikleri bakımından uygun ve temini mümkün olan taşların seçilmesi 

önerilmektedir. 

Taş değiştirilmesini gerektirmeyen, ancak taşlarda su, toz, toprak vb 

problem yapıcıların birikmesine neden olacak boşlukların veya küçük 

boyutlu eksikliklerin, uygun bağlayıcı ve ilgili taş tozunun kullanarak 

hazırlanacak harçlarla tümlenmesi önerilmektedir. Bu tip harçlı 

tümlemelerde de öncelik estetik ve teknik bakımdan uygunluk yanında 

renk ve dokusal benzerlik de sağlanmalıdır. 

Eserleri oluşturan taşların diğer önemli problemi, hava kirliliği ve 

çevre kirliliğinden kaynaklı olarak taşların yüzeyinde oluşan kirlilik ile 

daha önce yapılmış olan onarımlardan kaynaklanan hasarlardır.  Bu 

hasarların başında niteliksiz onarım malzemelerinin neden olduğu mekanik 

baskılar (suda çözünebilir tuzların yüklenmesi, kullanılan yeni 

malzemenin güçlü olması ve ısıl genleşme katsayısının farklı olması gibi) 

gelmektedir. Hava kirliği ise, özellikle kireçtaşlarında, alçıtaşı oluşumuna 

bağlı olarak siyah kabuk kir oluşmasına neden olmaktadır. Bunların 

dışında komşu malzeme ve kullanımdan kaynaklı yüzey kirlilikleri ve 

hasarlar da söz konusu olabilir. Bu kirliliklerin temizlenmesinde seçilecek 

yöntem kirin türü ve miktarına, taşın niteliğine ve sağlamlığına, çevresinde 

bulunan ahşap, alçı, demir kenet ve zıvana gibi diğer komşu malzemelerin 

bulunup bulunmadığına bağlıdır. Benzer sorunlar, yapılara verilmiş olan 

işlevleri göz önüne alınarak, kullanım şekline, yerine, bulundukları ortam 

ve çevre koşullarına göre değişik yöntemlerle giderilmektedir. 

Temizlik, dolgu ve tümleme işlemleri ile sağlıklı ve kullanılabilir 

hale gelen taşlarının hava kirliliğinden ve çevre koşullarından tekrar 

etkilenmelerini ve hasar görmesini engellemek için, taşınabilir taş 

elemanlar uygun koşulların bulunduğu ortamlarda sergilenmesi veya 

bulundurulması önerilmektedir. Ancak yapı taşlarının, sağlıklı ortama 

taşınması söz konusu değildir. Yapının mevcut ortam koşulları 

değiştirilemediği durumlarda, taşlarının tekrar aynı kirlilik ve hasarlara 

uğraması kaçılmazdır. Bu tür problemlerin tekrarlanmaması ve taşların 

zayıflamış olan yüzeylerinin daha dayanıklı hale getirilmesi için, geçmişte 

doğal organik malzemelerle sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları 

yapılmış, ancak organik sağlamlaştırıcı ve koruyucu malzemelerin kısa 

sürede eskimesi (ageing) nedeniyle başarısız olmuştur. Daha sonra 

kullanılan yapay polimer esaslı malzemelerin çevre koşullarına karşı daha 

dayanıklı ve eskimeye karşı daha dirençli olmaları, bu polimerlerin 

sağlamlaştırıcı ve koruyucu olarak kullanılmalarını sağlamıştır. Kullanılan 

polimerlerde olması gereken ve bölüm 4,5.’te sıralanmış olan özellikler 

yanında, sağlamlaştırıcı polimerlerin, taşın sağlam yerine kadar 
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emdirilebilmesi gereklidir. Bu amaçla sağlamlaştırmada ilk uygulama % 2 

gibi, polimerin seyreltik bir çözeltisi ile yapılmakta, daha sonra %3, %5 

gibi oranlarla devam edilmektedir. Daha yüksek oranlarda hazırlanıp 

kullanılacak sağlamlaştırıcılar, ya tam olarak emdirilemeyecek veya film 

tabakası yapacak ve tuzların hareketlerinin yaratacağı iç baskı sonucunda, 

yüzey hasarlarının, beklenenden kısa sürede, daha da şiddetli olarak 

artmasına neden olacaktır (Şekil 24). Koruyucu polimerlerin de 

sağlamlaştırıcılar gibi film yapmaması, su iticilik ve nefes alma 

özelliklerinin olması, koruyuculuk etkisini artırırken, eserin hasar 

görmesine de engel olmaktadır. Tüm bu avantajlarına rağmen, zorunlu 

olmadıkça, koruyucu ve sağlamlaştırıcı malzemelerin kullanılması 

önerilmemektedir.  

Taşınabilir ve taşınmaz taş eserlerin restorasyon ve konservasyon 

çalışmalarının başarılı olması ve olası risklerin azaltılması için teşhis 

aşamasında, ilgili laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan analizlerin 

yapılmasının, sonuçlarının uzmanlar tarafından değerlendirilerek çözüm 

önerilerinin belirlenmesi yanında, özellikle anıtsal taşınmaz eserlerde, 

projelendirilmiş olan uygulamaların muhakkak bir Bilim Kurulu 

tarafından tartışılması ve onaylanması önemlidir. 

Eserlerin korunması ne kadar doğru ve uygun yapılsa da sonuç 

olarak fiziki bir müdahale olup, az veya çok değişimlere neden olacaktır. 

Bu değişimi önlemenin yolu, eserlerin sürekli bakımının yapılmasıdır. 

Bakımı yapılan eserlerde problemler çok daha az olacak, restorasyon ve 

konservasyon uygulamaları uzun zaman aralıklarla gerçekleşecek, böylece 

eserler ve eserlerin belgesel değerleri daha etkili korunmuş olacaktır. 
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1. Giriş 

Bir yapının kendinden beklenen işlevleri, performansları yerine 

getirmesi doğru malzeme seçimi ile gerçekleşebilir. Günümüzde 

malzeme imkanları çok artmıştır. Tekniğin ilerlemesi bu imkanları 

artırmış, mimaride yeni malzemeler ortaya çıkmış, eski malzemelerin de 

daha elverişli koşullar altında kullanılması sağlanmıştır (Kuban, 1973). 

İnsanlık tarihi boyunca en çok kullanılan ve geleneksel yapı malzemeleri 

içerisinde önemli bir yer tutan tuğlanın, üretim teknolojilerinin gelişmesi 

ile birlikte fiziksel ve mekanik özellikleri de geliştirilmiş, yapıda sadece 

taşıyıcı duvar malzemesi değil, deliklerle ve katkı maddeleriyle 

hafifletilmiş ve ısı yalıtım özellikleri geliştirilmiş bölme duvar elemanı ve 

kaplama malzemesi olarak da kullanılmıştır. 

Pişmiş toprak malzemenin birçok malzemeden üstün olduğunu 

gösteren en büyük avantajı ise dayanıklılığıdır. Gerçekten 10.000 yıllık 

geçmişleriyle en eski teknolojilerden biri olan çömlekçiliğin ve yaklaşık 

5000 yıllık geçmişiyle tuğlanın uzun yıllar boyunca ayakta kalması, 

günümüze kadar kırılarak da olsa gelmesi bunun kanıtıdır (Güzel, 1993). 

Bütün pişmiş toprak yapı malzemelerinin ve tuğlanın üretiminde 

kullanılan ana maddeler kil grubu minerallerdir. Tuğlanın üretimi, kilin 

ocaktan çıkarılması, çürütme havuzunda dinlendirilmesi, yabancı 

maddelerden arındırılması aşamalarından oluşan hamurun hazırlanması 

aşamasıyla başlar. Daha sonraki aşamalar ise sırasıyla, hamurun 

şekillendirilmesi, kurutulması ve pişirilmesi aşamalarıdır. Şekillendirme 

günümüzde mekanik preslerle presleme ve ekstrüzyon yöntemidir. Ancak 

bundan sonra ele alınacağı gibi milattan önceki dönemlerden 18. yy. a 

BÖLÜM VII 
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kadar kil ahşap kalıplara elle veya basit el aletleriyle sıkıştırılarak 

yerleştirilmekteydi. Hamurun kurutulması önceleri açık havada yapılırken 

günümüzde hem kurutma ve hem de pişirme işlemleri endüstriyel tünel 

kurutma fırınlarında ve kurutma odalarında yapılmaktadır. 1858’de 

Hoffman tarafından bulunmuş olan Hoffman fırınlarından önceki tüm 

dönemlerde, pişirme işlemi “sahra fırını” veya “harman tipi ocak” olarak 

adlandırılan fırınlarda yapılırdı (Toydemir, 1991). Pişirilecek malzeme 

dik olarak üst üste yığılır, fırının zeminden ateşlenmesiyle pişme başlar, 

ısınan tuğla sırasının ateşi bir üst kata aktarmasıyla fırın tamamen 

yakılmış olurdu (Kahya,1992). İlkel sahra fırınlarında homojen pişirme 

sağlanamadığından, pişirilen tuğlalarda boyutsal deformasyonlar ve renk 

değişimleri olurdu. Günümüzde ise endüstriyel fırınlarda çok hassas 

kurutma ve pişirme işlemleri yapılabilmekte, pişirme sıcaklıkları 

ayarlanabilmektedir. 

Bu bölümde önce geçmişten günümüze kadar gelebilmiş tuğlalar 

kullanım yerlerine ve tarihsel sürece göre ele alınmış ve daha sonra da 

günümüzün teknolojik imkanlarına göre şekillendirilmiş ve üretilmiş 

tuğlalar incelenmiştir. 

2. Mezapotamya ve Mısır Mimarisinde Tuğla Kullanımı 

Tuğlanın üretilmesi ilk defa MÖ. 13. yy. civarında 

Mezapotamya’da başlamıştır (Uğurlu Sağın, 2017). Geçmişte yapıda en 

çok kullanılan malzemelerden biri olan taş, bol bulunan yataklarından 

dolayı Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Kıbrıs’ta kullanılmıştır. Buna karşılık 

Mezopotamya, Mısır, İran ve Orta Asya’da taşın fazla olmaması 

nedeniyle yöresel malzeme olan toprak pişirilerek elde edilen tuğla daha 

yaygın olarak kullanılmıştır. Mezopotamya’da M.Ö. 2112-2095 de 

yapılan Kral Ur-Nammu’ya ait Zigurat tuğla ile yapılmış önemli bir 

yapıdır. Erhanedanlar Dönemi’nde de günümüzden 5000 yıl önce 

tuğladan birçok tapınak ve saray yapılmıştır. Mısır fresklerinde tuğla 

üretimi ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler bulunmaktadır (Şekil 1a-b). M.Ö. 

6. yy’a tarihlenen Yeni Babil döneminde de bazı tuğlaların üzerinde çivi 

yazıları da bulunmaktadır. Bunlara ait örnekler İstanbul Şark Eserleri 

Müzesi’nde sergilenmektedir (Eroğlu ve Akyol, 2017). 
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Şekil 1. Eski Mısır Freskleri (Eroğlu ve Akyol, 2017) (a) Ateşte Pişmiş 

Tuğla Yapımı (b) M.Ö. 1479-1425 tarihlerinde Firavun Rekhmire’in 

Mezarında Görüntülenen Tuğla Yapımı 

 

Esası taş yapılara dayanan Yunan Mimarisinde erken tarihlerden 

başlamak üzere konutlar ve bazı sosyal hizmet yapıları için kerpiç 

kullanılmasına karşılık, tuğla kullanımı M.Ö yedinci yüzyıla kadar 

kısıtlıdır. Tamamıyla tuğladan inşa edilen en erken yapının, Helenistik 

dönemde Nippur şehrinde inşa edilen bir saray oluşu, bu uygulamanın 

yapının Mezopotamya bölgesinde inşa edilmesinden kaynaklandığını ve 

yöresel yapım tekniklerinden etkilendiğini düşündürmektedir (Bakırer, 

1981). 

3. Roma ve Bizans Mimarisinde Tuğla Kullanımı 

3.1. Roma Mimarisinde Tuğla 

Roma İmparatorluğu’nda tuğla, Mezopotamya’dan yüzyıllarca 

sonra M.Ö. 120 civarında kullanılmaya başlanmıştır. Pişmiş tuğlanın 

getirdiği avantajlarla Batı mimarisi de taşıyıcı elemanlarda çokça tuğla 

kullanmaya başlamıştır (Uğurlu Sağın, 2017). Antik Yunan’da seramik 

imalatı tarih öncesi dönemden beri çok iyi bilinmekle birlikte pişmiş 

tuğlalar MÖ 4. yy’ da yapılarda sistematik olarak görülmeye başlanmıştır 

(Stefanidou vd., 2014).  

Roma Dönemi mimarisinde tuğla kullanımı Roma betonu duvarlar 

üzerine yüzey kaplaması niteliğindeydi. Özellikle M.S. birinci yüzyıldan 

başlamak üzere tuğlanın bu tür kullanımı ve buna bağlı olarak da tuğla 

üretimi bilinçli bir gelişme göstermiştir (Bakırer, 1981). MS 3. yy’ da 

Yunanistan Thessaloniki’deki Galerius Sarayı kaplama tuğla duvara 

örnektir (Şekil 2) (Stefanidou vd., 2014). 

Roma İmparatorluğunun etkisi ile Anadolu’da da yapılarda 

tuğla kullanılmaya başlanmıştır. Kızıl Avlu veya Serapeum (Şekil 

3) Anadolu’da Bergama’daki önemli tuğla yapılardandır. Roma’da tuğla 

(a) (b) 
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kullanımının çok yaygınlaşması ile üretim maliyeti, taş işçiliği 

maliyetinden daha ucuz hale gelmiştir. Bu nedenle tuğla kullanımı sadece 

Roma’da değil Anadolu’daki yapılarda da yaygınlaşmıştır (Uğurlu Sağın, 

2017). 

Roma dönemi tuğlaları esas olarak 30/30 veya 30/40 

boyutlarındaki plakalardı. Kalınlıkları 2.5’dan 6 cm ye kadar 

değişebiliyordu. Genellikle o dönemin eski tuğlaları büyük boşlukları ve 

çatlaklarından dolayı düşük birim ağırlık, yüksek su emme ve düşük 

basınç mukavemetine sahiplerdi (Stefanidou vd., 2014).  

Kızıl Avlu (Serapeum) yapısı ile Aigai ve Nysa antik kentlerinde 

bulunan farklı yapılardan alınan Roma dönemi tuğlaları üzerinde yapılan 

bir araştırmada yine benzer sonuçlar elde edilmiş; bunların düşük 

yoğunluklu ve boşluk yüzdelerinin fazla olduğu, tuğlaların toplam 

boşlukları içerisinde büyük boşlukların daha fazla olduğu, bu nedenle de 

tuğlaların donma çözülme etkilerine dayanıklı olmadığı, tuz 

kristalizasyonu ile de bünyelerinde hasarlara neden olabileceği 

belirtilmiştir  (Uğurlu Sağın, 2017).  

 

 
 

 

Şekil 2. Roma Dönemi               Şekil 3. Serapeum Tapınağında          

Kaplama Tuğla Duvar                Tuğla Kullanımı (URL. 1) 

(Stefanidou vd., 2014) 

 

Roma tuğlaları üzerinde baskılar da bulunmaktaydı. Tuğla 

üretimi, üretim yeri, üreten aileler hakkında bilgiler bu baskılar sayesinde 

edinilmiştir. Roma çevresindeki önemli yapılarda ve özellikle Pantheon 

Tapınağı, Traianus Pazarı ve Colosseum’da (Şekil 4) tuğla üreticisi 
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Domitia Lucilla Minor’un Tiber Nehri yakınındaki fabrikasında üretilen 

tuğlalar kullanılmıştır (Eroğlu ve Akyol, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Colosseum’un İç Duvarlarında Tuğla Kemerler (Kavraz, 2018) 

 

3.2. Bizans Mimarisinde Tuğla Kullanımı 

Yaygın bir coğrafi alana dağılan Bizans İmparatorluğu, mimaride 

yöntem olarak, bulundukları yörenin esas yapı malzemesinin kullanılması 

yoluna gitmiştir. Bu nedenle, İç Anadolu, Kafkaslar, Suriye, Girit ve 

Kıbrıs gibi taş ocaklarının bulunduğu yörelerde esas yapı malzemesi taş 

olmakla birlikte, İstanbul, Yunanistan, Güney Batı Rusya, Güney 

Mezapotamya ve Mısır’da ise tuğladır. Özellikle İstanbul ve çevresindeki 

Bizans dönemi yapılarının taşıyıcı duvarları ve örtü sistemlerinde geniş 

çaplı bir tuğla kullanımı izlenmektedir. Ayasofya Kilisesinde taşıyıcı 

duvarlar, yarım kubbeler ve büyük merkezi kubbe tamamen tuğladan inşa 

edilmiştir (Bakırer, 1981). 

Bizans tuğlalarında üretim sürecinde kil ahşap kalıplara 

sıkıştırılarak yerleştirilir. Kalıbın tabanında bazen üretici, üretimi yaptıran 

kişi veya kullanılacak yapıya ilişkin bir marka, önceden hazırlanmış 

olmaktadır. Başka bir damgalama yöntemi de Roma’da olduğu gibi, 

tuğlanın ilk kurutulması durumunda mühüre benzeyen ahşap veya bronz 

bir aletle malzemenin üzerine bastırılmasıdır. Bu yöntem İstanbul’daki 

Bizans tuğlalarında yaygın olarak kullanılmıştır (Kahya, 1992).  

Tuğlaların Erken Bizans dönemi yapılarındaki örneklerinde; uzun 

kenarın 40, kısa kenarın ise maksimum 35 cm. olduğu ve kalınlıklarının 

da 4 ile 5 cm. arasında değiştiği görülmektedir. Orta Bizans’ta tuğla 

boyutları küçülme gösterirken ölçüleri uzun kenarda maksimum 38 cm. 

kısa kenarda en fazla 32 cm’dir. Kalınlıkları ise çeşitlilik gösterir ve 4 

cm. ile 6 cm. arasında değişir. Geç Bizans döneminde ise uzun kenar 35 
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cm.ile 32 cm. iken, kısa kenar 30 cm. ile 32 cm’dir. Bu dönemde 

kalınlıklar 3 cm. ile 5 cm. arasındadır (URL; 2).  

İstanbul’daki Bizans yapılarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

araştırıldığı deneysel bir çalışmada, birim hacim ağırlıklarının, su emme 

değerlerinin, görünür porozitelerinin ve basınç dayanımı değerlerinin, 

Türk Standartlarındaki fabrika tuğlalarına yakın niteliklere yüzyıllar önce 

ulaşmış oldukları, hatta C25 betonu mukavemetini yakalayan oldukça 

dayanımlı malzemeler oldukları belirtilmektedir (Kahya, 1992). 

3.2.1. Bizans Mimarisinde Duvar ve Kemerler 

İstanbul Bizans mimarisinde sırf tuğla duvarın yanı sıra daha 

yaygın olarak tuğlanın taşla almaşık olarak kullanımı söz konusudur. Taş 

dizileriyle almaşık olarak oluşturulan ve strüktürü dışarıdan okunan tuğla 

kuşaklı duvarın İstanbul’daki en erken örnekleri Hipodromda, özellikle 

Sphendone’da (Şekil 5), Eğrikapı Mumhane duvarlarında ve Karpos–

Papylos Martyrion’unda görülür. Kentin Thedosius dönemine ait Kara 

surları (Şekil 6) da bu tekniğin kararlı bir şekilde kullanıldığı bir örneğini 

oluşturmaktadır (Kahya, 1992). 

 

Şekil 5. Sphendone Hippodrom’da    Şekil 6. İstanbul Kara surlarında  

Tuğla Kemer ve Almaşık duvar          almaşık duvar  

(URL. 4)                                             (URL. 3) 

 

İstanbul Anadolu Kavağındaki Yaros Kalesinde de yaygın bir 

şekilde tuğlalar kullanılmıştır. Tuğla boyutları kare tuğlalarda 30-37 x 3-

4,5 cm. dir. Kare tuğlaların yarısı kadar olan dikdörtgen tuğlalar da örgü 

şaşırtması için kullanılmıştır. Kalede çifte kuleler 6-7 sıra tuğla üzerine 3-

4 sıra kesme taş gelecek şekilde oluşturulmuştur (Şekil 7 a-b). İstanbul 

dışında bir Bizans Kalesi olan Kütahya kalesinde de almaşık örgüye 

benzer bir yapıda moloz ve kesme taş sıraları arasında tuğla hatıllar 

görülmektedir (Şekil 8’a-b) (Kurugöl ve Tekin, 2010). 
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                        (a)                                                               (b) 

Şekil 7.Yaros Kalesi (Kurugöl ve Tekin, 2010) (a) Çifte kuleleler           

(b) Tuğla Örgüden Detay 

 

Anadolu’da tuğla kullanılmış bir başka kale de Amasra Kalesidir. 

Kalede çokça volkanik bir taş olan andezitler kullanılmıştır. Taşların 

arasında, kulelerde, kemerlerde ve duvarlarda tuğla kullanımı 

görülmektedir (Şekil 9 a-b) (Kurugöl ve Tekin, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (a)                                                              (b)                                                     

Şekil 8. Kütahya Kalesi (Kurugöl ve Tekin, 2010) (a) Günümüzdeki 

Görünümü (b) Moloz Taş Almaşık Duvar  
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                  (a)                                                       (b)  

Şekil 9. Amasra Kalesi (Kurugöl ve Tekin, 2010) (a) Tuğla Kemer        

(b) Almaşık Duvardan Detay 

 

Duvar örgüsünde bütünüyle tuğla kullanımı Batı Anadolu’da 2. 

yy’dan itibaren görülmeye başlamakla birlikte, fazla yaygın değildir. 

Erken Bizans’ta da az rastlanan bu tekniğin İstanbul’da bilinen ilk 

uygulaması 5. Yüzyıla tarihlenen Chalkoprateia’da  (Acem Ağa Mescidi) 

(Şekil 10) görülür. Bukeleon Sarayı, Bodrum Camisi (Şekil 11) ve 

Blachernai bölgesindeki kulelerin üst katları da daha sonraki tarihlerde 

sırf tuğladan inşa edilmiş olan yapılardan bazılarıdır (Kahya, 1992). 

 

 

 

Şekil 10. Chalkoprateia kilisesi              Şekil 11. Bodrum Camii tuğla 

duvarları (URL. 5)                                  duvar ve kemerleri (URL. 6) 

3.2.2. Bizans Mimarisinde Örtü 

Batı Anadolu’da yaygın olarak ışınsal dizilmiş harçlı moloz taş ile 

oluşturulan örtü kullanılsa da 2.yy’ın 2. yarısından itibaren Kuzey Ege ve 

Anadolu’da sırf tuğla örtüye oldukça sık rastlanmaktadır. Harçlı moloz 

taş zamanla kaybolarak yerini ışınsal dizilmiş tuğlaya bırakmıştır. 

İstanbul’da inşa edilen hemen hemen tüm yapılarda tuğla malzeme 

kullanılarak yapılabilen her türlü örtü biçimi denenmiştir (Kahya, 1992). 
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Tuğla örtüye Anadolu’da verilebilecek örneklerden biri, bugün 

Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesidir (Şekil 

12). 6. yüzyılda kendisine ismini veren Aziz Nikolaos’un ölümünün 

ardından yapılmıştır (URL 12). Günümüze ulaşmış az sayıdaki Bizans 

Sarayından biri de tuğla tonozlu Tekfur Sarayı’dır (Şekil 13) (Kahya, 

1992). 

 

 

Şekil 12.Aziz Nikolaos Kilisesinin      Şekil 13. Tekfur Sarayı 

Tuğla Örtüsü (URL.7)                        Tuğla Tonozları (URL. 8) 

 

4. Selçuklu Ve Beylikler Mimarisinde Tuğla Kullanımı 

4.1. Selçuklu Mimarisinde Tuğla 

Selçuklular kervansaray, medrese ve camiler gibi büyük yapılarda 

ağırlıklı olarak kesme taş kullanırken, küçük yapılarda ve büyük yapıların 

kubbe tonoz gibi bazı bölümlerinde tuğla kullanmayı tercih etmişlerdir. 

(Bakırer, 1981). 

Selçuklular tuğla yüzeylerin hem yapısal hem de mimari bezeme 

için kullanımı ile “çıplak tuğla” geleneğini de gelişmişlerdir. İran’da 

çıplak tuğla kullanımı 12. yy’ın ortalarına kadar devam etmiştir. 11. yy’ın 

ikinci yarısından başlayarak Anadolu’ya göçen Türkler, daha önce 

yaşadıkları kültür çevrelerinde benimsedikleri bu tuğla geleneğini 

Anadolu Selçuklu dönemi mimarisine taşımışlardır (Bakırer, 2014). 

Tuğla kullanılan yapıların 13. yy’daki dağılımına bakıldığında bu 

dönemde Konya, Akşehir ve çevresinde tuğla kullanımının en yoğun 

olduğu görülmektedir (Bakırer, 1981). 

4.1.1. Selçuklu Mimarisinde Duvar 

Büyük Selçuklular döneminde Orta İran’da giderek gelişen tuğla 

yapı geleneğine örnek olarak Gurgan’da 1007 yılında inşa edilen 

Kümbet-i Kâbus verilir (Şekil 14). Yapının silindirik ve üçgen çıkıntılı 

yüzeyleri, kesintisiz devam eden düz örgü ile kaplanmıştır. Kümbet-i 

Kâbustan sonra sırasıyla 1037 tarihli Yezd’deki Duvazdah İmam, 1056 
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tarihli Damgan’daki Cihil Duktaran Türbesi (Şekil 15), 1080 tarihli 

İsfahan’daki Mescid-i Cuma bu dönemdeki yoğun uygulamalara örnektir 

(Bakırer, 1981). 

 

Şekil 14.  Kümbet-i Kabus İran      Şekil 15. Cihil Duktaran Türbesi     

(URL. 9)                                    (URL. 10) 

Çıplak tuğla uygulaması, taştan inşa edilen bazı yapıların üst 

örtülerinde ve minarelerinde de Konya’daki İnce Minareli medrese (Şekil 

16) ile Sivas’taki Gök Medresenin tuğla minarelerinde (Şekil 17) olduğu 

gibi tuğlanın tüm süsleme olanaklarının sergilendiği ve taş yanında bir 

renk ayrıcalığı yaratıldığı yapılardır. Tokat Alaca Mescid minaresinde de 

aynı kaygı vardır (Şekil 18 a-b) (Bakırer, 1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 16. Konya’daki İnce               Şekil 17.  Sivas’da Gök Medrese  

       Minareli Medrese Minaresi (URL. 12)             (URL. 11) 

file:///C:/Users/aglgu/Desktop/Geçmişten%20Günümüze%20Tuğla/14Damgan'daki
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Şekil 18. Tokat Alaca Mescid  (a) Mescid Minaresi (URL. 13) (b) Minare 

Gövdesi Örgüsü (Bakırer, 1981) 

Selçuklu Konya yapıları ile ilgili bir araştırmada tam ve yarım 

tuğlalar kullanıldığı, farklı boyutlarla karşılaşıldığı belirtilmiştir. Tam 

tuğla boyutlarının 20.5 x 20.5 x 4.2 cm den, 23 x 23 x 5 cm’ye kadar 

değiştiği saptanmıştır. Yarım tuğlaların boyutları örgü içindeki yerine 

göre değişmekle birlikte genellikle 20-21 x 9-9.5 x 4-4.5 cm, 21.5-22 x 9-

10 x 4.7 cm’dir (Aktaş Yasa, 2016). 

Minare gövdelerinde sırsız tuğla ve çini birimlerin birlikte 

kullanıldığı ve süsleme niteliğinin arttığı örneklerden biri de 13. yy’a 

tarihlenen Antalya Yivli minaresidir. Sekizgen planlı pabucun her yüzü 

sivri kemerli sağır nişlerle bölümlenmiştir. Sağır nişler içerisindeki 

çinimozaik kalıntılar yüzeyin önceden çini mozaikle kaplandığını 

göstermektedir (Şekil 19 a-b) (Bakırer, 1981). 

 

 

 

 

 

(b) (a) 
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(a)                                                   (b)                                

Şekil 19. Antalya Yivli Minare (a) Minare Gövdesi (URL 14)                

(b) Çini Kullanımı (Yılmaz ve Tek, 2018) 

 

Selçuklu dönemi mescit ve türbelerinde tuğla genellikle tek başına 

kullanılırken, cami ve medreseler gibi büyük ölçekteki yapılardaki 

kullanımı bazı bölümler veya üst yapıyla kısıtlanmıştır. 13. yy’ın hemen 

başında inşa edilen Konya’daki İplikçi Cami yalnız beden duvarlarının 

tamamı tuğladan inşa edilmiş büyük ölçekli tek cami yapısıdır (Şekil 20 

a-b) (Bakırer, 1981). 

Selçuklu yapılarında, beden duvarlarının dış yüzeyi taşla kaplı iç 

yüzeylerinin de tuğla kaplamalı olması halinde girişlerde ve iç yapıya 

açılan pencerelerde de çoğunlukla tuğla kullanılmıştır. Sivas Keykavus 

Darüşşifası, Türbe girişi de bu uygulamaya örnektir (Şekil 21) (Bakırer, 

1981). 

 

Şekil 20. Konya İplikçi Camii (a)Genel Görünüş (URL 15)                            

(b) Mihrabın  Arkasındaki Tuğla Kemer (Aktaş Yasa, 2016) 

(a)      (b) 
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Şekil 21. Keykavus Darüşşifası, Güney Revak Türbe Girişi (URL 16) 

4.1.2. Selçuklu Mimarisinde Örtü  

11. yy’da yapılmış olan Mescid-i Cuma’nın tonozları, güney ve 

kuzey kubbeleri, bu bölgede çıplak tuğla uygulamalarının nasıl bir 

düzeye eriştiğini iyi sergileyen bir örnektir (Şekil 22) (Bakırer, 1981).  

Tuğla örgülerde Selçuklular üç tür istif kullanmışlardır. Bunlar 

yatay, yatay-dikey ve eğik istiftir. Düz örgülerde derzlerde kireç harcı, 

geometrik ve süslü örgülerde alçı harcı görülmektedir. Düz örgü yatay 

istifin, balık sırtı örgü yatay-dikey istifin, başak örgü de eğik istifin örgü 

çeşididir. Cephelerde ve duvarlarda genellikle yatay istif, düz örgü, 

şaşırtmalı teknik kullanılırken, yatay-dikey istif yoğun olarak örtü 

sisteminde görülmektedir. 13. yy’ın ilk yarısına tarihlenen İç Karaarslan 

Mescid’inde (Şekil 23) derzli uygulanan balık sırtı örgü ve yatay – dikey 

istif kullanılmıştır (Aktaş Yasa, 2016). 

Selçuklu mescitlerinde, 13. yy’ın ilk yarısından itibaren aynen 

yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen türbelerde olduğu gibi yapısal ve 

süsleme amaçlarının birlikte gerçekleştirildiği ancak, yapısal amacın 

ağırlık kazandığı izlenmektedir. Malatya Ulu Camii’nde de yapının iç 

mekânı ve üst örtüsünde de tuğla kullanılmış (Şekil 24), Cizre Ulu 

Camiine Amasya Gök Medrese Camii’nde tuğlaya yalnız üst örtüde yer 

verilmiştir (Şekil 25) (Bakırer, 1981). 
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Şekil 22.Mescid-i Cuma                    Şekil 23. İç Karaarslan Mescidinin                    

İçinde Tuğla                                       Tromp ve Kubbesinde Tuğla 

Kullanımı (URL 17)                           Kullanımı (URL 18)                   

 

Şekil 24. Malatya Battalgazi Ulu          Şekil 25. Amasya Gök Medrese 

Camii Kubbesi (URL. 19)                     Camii İçi (URL. 20) 

 

4.2. Beylikler Mimarisinde Tuğla 

Beylikler mimarisi 13. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

Selçuklu idaresinin zayıflaması sonucu, Anadolu’da kurulan küçük, 

bağımsız birçok beyliğin Osmanlı idaresine girmesine kadar geçen 

süredeki bir geçiş dönemi mimarisidir. Bu dönemde taş malzeme 

en çok güneydeki beyliklerde kullanılırken tuğla ve taşın birlikte 

kullanılması kuzeydeki Saruhanoğulları ve Karasioğulları 

Beylikleri yapılarında görülmektedir (Aktuğ Kolay, 2017). 

4.2.1. Beylikler Mimarisinde Duvar ve Kemer 

Tuğla ve kaba yonu taşın 1/1 düzende almaşık olarak örüldüğü Tire 

Doğanbey Camii (Şekil 26) ve Karahasan Camii haziresindeki türbe bu 

yapılara örnektir. Yalnız harç ve yatay sıralar halinde tuğla kullanılarak 

örülen duvar tekniğine de yalnız Manisa Saruhan Bey ve Yedi Kızlar 

Türbelerinin (Şekil 27) giriş cephesindeki kemerlerin üzerindeki duvar 
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kısmında rastlanmaktadır. Bu dönemde özellikle Saruhanoğulları Beyliği 

yapılarının tümünde ve Aydınoğulları Beyliği Tire yapılarında 

kemerlerde tuğla kullanımı vardır. Tuğla, taş almaşığı kemerlere 

Bergama Tabaklar Hamamı’nda, Behramkale Hüdavendigar (Şekil 28) ve 

Tuzla Hüdavendigar camilerinde rastlanmaktadır. Tire Hüsamettin 

Camii’nde ise tamamen tuğla örgü kemer kullanılmıştır (Şekil 29) (Aktuğ 

Kolay, 2017).  

 

 

Şekil 26. Tire Doğanbey    Şekil 27.Manisa Yedi Kızlar Türbesi Tuğla 

Camii Almaşık Duvar            Duvar ve Kemer (URL. 22)  

(URL. 21)  

 

 

Şekil 28.  Behramkale          Şekil 29. Tire Hüsamettin Camii,  

Hüdavendigar Camii            Tuğla Örgü Kemer.  (URL 23)  

Pencere kemeri 

 (Aktuğ Kolay, 2017) 
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4.2.2. Beylikler Mimarisinde Örtü 

Beylikler döneminde en çok kullanılan örtü sistemi tonoz ve 

kubbedir. Malzeme olarak çoğunlukla tuğla ve taş kullanılmıştır. Peçin 

Hamamı sıcaklık eyvanında ve Behramkale Hüdavendigar Camii son 

cemaat yerinin beşik tonoz örtüsü tuğladır. Giriş aksı örtüsünde de yelken 

tonoz kullanılmıştır (Şekil 30). Dönemin yapılarında, tuğla kubbe, Ahmet 

Gazi Medresesi, Yelli Camii (Şekil 31) ve Aydınoğlu Türbelerinde ince 

derzli, Peçin Türbe, Gucur Camii, Manisa Çukur Hamam’ında kalın 

derzlidir (Aktuğ Kolay 2017). 

Konya Kalender Baba Türbesi (Şekil 32) ve Siyavuş 

Kümbeti’nde ise tuğla, aşağı kısımlardaki kesme taştan sonra örtüde 

kullanılmıştır. Karamanoğulları Beyliği döneminde de Turgutoğlu 

Türbesi ve Fakih Dede Kümbeti ile Şücaeddin Türbesi’nin de geçiş ve 

örtü sisteminin malzemesi yine tuğladır. Bazı yapılarda da kubbe 

üzerinde piramidal çatı bulunmaktadır. Bu yapılardan Ahi Bayram 

Türbesi’nde sekizgen piramidal çatı kubbe üzerine tuğla ile biçimi 

belirgin olarak örülmüştür (Şekil 33) (Aktuğ Kolay 2017).  

 

Şekil 30.  Behramkale                   Şekil 31. Yelli Camii kubbesi 

Hüdavendigar Camii yelken           restorasyonu (URL. 24) 

tonoz (Aktuğ Kolay, 2017) 

 

Şekil 32.  Konya Kalender Baba    Şekil 33. Eski Çine, Ahi Bayram 

Türbesi (Aktaş Yasa, 2016)              Türbesi (Aktuğ Kolay, 2017) 
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5. Osmanlı Mimarisinde Tuğla Kullanımı 

5.1. Erken Osmanlı Döneminde Tuğla Kullanımı 

Erken Osmanlı mimarisinde kullanılan malzemeler taş, tuğla ve 

bağlayıcı malzemelerdir. Moloz ve kesme taş duvar sistemlerinin ana 

malzemesiyken tuğlalar genellikle kemer, tonoz ve kubbelerde 

uygulanmıştır. Kubbelerin iç ve dış yüzeyleri suya karşı koruyan tuğla 

kırıkları ve kireç harcıyla sıvanmıştır (Uğurlu vd., 2013). 

5.1.1. Duvarlar  

Erken Osmanlı yapılarında 14. ve 15. yüzyıllarda beden 

duvarında taş-tuğla almaşıklığı görülmektedir. Bursa Muradiye Camii 

(Şekil 34) hem yatay hem dikey almaşık duvar örgüsünün örneklerinden 

biridir. Bu tekniğe kasetleme tekniği de denilmektedir. 1335’deki Bursa 

Alaeddin Camii’nin (Şekil 35) batı cephesinde üç sıra tuğla, dört veya beş 

sıra taş ve 1 sıra tuğla ve 1 sıra taş şeklinde bir almaşık duvar örgüsü 

görülür. Dikey almaşıklığın görüldüğü diğer yapılar Bursa Orhan, Bilecik 

Orhan Gazi, Bursa Kavaklı ve Bursa Hızırlık Camii’leridir. Anadolu 

Selçuklu mimarisinde uygulama alanı bulmayan tuğla-taş almaşıklığının 

Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde görülmesinin nedeni, Osmanlı 

Devleti’nin Bizans toprakları üzerinde kurulup, XIV. yy.’da hızla 

gelişmesi sırasında, bu medeniyetin ve kültürün unsurlarına mirasçı 

olmasının bir sonucu olduğu düşünülebilir. Almaşık duvarlarda kullanılan 

tuğlalar ise Bizans tuğlalarından farklı değildir. Genelde tuğlaların 14 x 

28 cm ve 30 x 30 cm ölçülerinde, 4 cm ve nadiren 4,5 cm kalınlığında 

olduğu belirtilmektedir (Kutlu, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34. Bursa Muradiye Camii Duvar    Şekil 35.Bursa Alaeddin  

Örgüsünde Kasetleme Tekniği                  Camii Almaşık Duvar 

(Kutlu, 2017)                                            (URL. 25) 
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5.1.2. Kemer  

14. yy. da kemerlerde de almaşık duvar örgüsüyle uyumlu bir 

uygulama olarak tuğla-taş malzeme kullanımı yaygındır. Alâeddin (Şekil 

35) ve Hüdavendigar Camii’nde (Şekil 36) hem almaşık ve hem de tuğla 

kemer örnekleri vardır. 15. yy. daki İstanbul Rum Mehmet Paşa 

Camii’nin duvarlarında almaşık örgü görülürken, kemerlerinde de hem 

almaşık örgüye ve hem de sadece tuğla örgüye rastlanmaktadır (Kutlu, 

2017) (Şekil 37). 

 

Şekil 36. Hüdavendigar Camii                Şekil 37. İstanbul Rum Mehmet 

Almaşık ve Tuğla Kemerler                    Paşa Camii Almaşık Duvar ve 

(URL. 26)                                                  Tuğla Kemer (URL. 27) 

 

5.1.3. Örtü  

Osmanlı döneminde kubbe en çok kullanılan örtü öğelerinden 

biridir. Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılan camii külliyesinin bir 

parçası olan Davut Paşa Medresesi’nin (Şekil 38), 15. yy. sonundaki 

İshakpaşa Hamamı’nın, 16. yy’ın ilk yarısındaki Beyazıt Hamamı’nın   

kemer, geçiş öğeleri ve örtüleri de tuğladır. Davut Paşa Medresesinin, 

İshakpaşa Hamamının ve Beyazıt Hamamı’nın tek tuğla uzunlukları 27.5-

28.5 cm, kalınlıkları ise 3.5-4.0 cm arasındadır (Kahya, 1992). 

15. ve erken 16. yy. lara tarihlenen İzmir Urla, Seferihisar ve 

Tire’deki bazı hamamlarda da tuğla kubbe kullanıldığı belirtilmektedir. 

Bunlar, Urla’daki Hersekzade Ahmet Paşa (Şekil 39) Rustem Paşa, 

Kamanlı Hamam, Seferihisar Büyük ve Küçük Hamamlar, Tahtakale 

Hamamı, Hekim Hamamı, Düzce (Hereke) Hamamı ve Tire’deki 

Karagazi Hamamlarıdır. Bu hamamların kubbe tuğlalarının düşük 

yoğunluk ve yüksek poroziteye sahip oldukları belirtilmiştir. Kubbede 

tam ve yarım tuğlalar kullanılmıştır. Kubbelerin iç ve dış yüzeyleri tuğla 

kırıkları ile hazırlanan kireç harcı ile kaplanmıştır (Reyhan vd., 2013). 
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Şekil 38. Davutpaşa Medresesinin Şekil 39. Hersekzade Ahmet Paşa 

Kemer Ve Kubbeleri (URL. 28)          Hamamı Kubbeleri Urla (URL. 29) 

5.2. 16. yy’ da Tuğla Kullanımı (Mimar Sinan Dönemi) 

Osmanlı mimarlığının yapım etkinliğinin en yoğun olduğu dönem 

16. yüzyıla ve Mimar Sinan'ın Hassa Mimarlar Ocağının başında 

bulunduğu 1538-1588 yıllarına rastlamaktadır.  Mimar Sinan yapılarında 

ana malzeme olarak taş, tuğla ve ağaçtan yararlanmıştır (URL 30).  

5.2.1. Duvar ve Kemerler 

16. yy.’da Sinan yapılarında da almaşık duvar görülmektedir. 

Bunlardan biri İstanbul Topkapı Kara Ahmet Paşa Medresesidir (Şekil 

40). Aynı yapının değişik cephelerinde, cephenin konumuna ve önem 

derecesine göre değişebilen malzeme ve işçilik uygulanmıştır. 

Süleymaniye Külliyesinde de en önemli yapı olarak cami kesme taş, diğer 

yapıların bir kısmı taş-tuğla almaşık örgüye sahip olabilmektedir. 

Kadırga’daki Sokullu Külliye ’sinde (Şekil 41) aynı avlu çevresinde yer 

alan cami-medrese birleşimlerinde benzer uygulama gözlenmektedir. 

Duvar örgüsündekine benzer biçimde taş-tuğla almaşık kemerler de 

uygulanmıştır (UR 30). 

 

Şekil 40. Topkapı Kara Ahmet Paşa      Şekil 41. Sokollu Külliyesi                         

Medresesi (URL. 31)                                Kadırga Avluda Almaşık Duvar  

                                                                   (URL. 32)  
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5.2.2. Örtü 

Mimar Sinan'ın kullandığı başlıca eğrisel örtü biçimleri beşik, 

sivri, aynalı, çapraz, manastır tonozları ve kubbelerdir. Örtünün 

oluşumunda ana malzeme tuğladır. Beşik tonozlarda, tuğlalar tonoz 

eksenine paralel olarak kemer eğrisi üzerinde dizilmişlerdir. Çapraz 

tonozlarda tuğlalar beşik tonoz eksenlerine paralel olarak, ışınsal düzende 

dizilmişlerdir. Süleymaniye külliyesinde tonoz örgüsünde kullanılan 

tuğlaların boyutu 35-35-4,5 cm olup şaşırtmalı örgü için bunun yarısı 

olan 17,5-35-4,5 cm boyutundaki yarım tuğlalar kullanılmıştır (URL 30, 

Aktuğ Kolay, 2016). Tonozların iç yüzeyleri sıvalı, dış yüzeyleri ise 

kurşun levhalar ile kaplıdır.  Kubbeler tuğladan yatay sıralar halinde 

örülmüştür ve genellikle bir tuğla kalınlığındadır. Lüleburgaz Sokullu 

Mehmet Paşa Külliyesi (Şekil 42) ve Havsa Sokullu Hamamı (Şekil 43) 

kubbeleri   tuğla kubbelere örnektir (URL 30). Tuğla kubbe Türkler'in 

fethedip yerleştikleri bütün bölgelerde, konstrüksiyon tekniği ve biçimi 

olarak, çok eski bir yapı öğesidir. Osmanlı klasik dönemine özgü olan, 

yapıların örtülmesinde her tür tonoz örtünün giderek terk edilmesi ve her 

boyutta mekân örtüsü olarak kubbenin kullanılmasıdır (Kuban, 2007). 

 

Şekil 42. Sokullu Mehmet       Şekil 43.  Havsa Sokullu Hamamı 

Külliyesi tuğla kubbe (URL. 33)         yıkık tuğla kubbesi (URL. 34) 

 

5.3. 17-20.yy’larda Tuğla Kullanımı 

18. yüzyıldaki Endüstri Devrimi’ne kadar Osmanlı’da geleneksel 

klasik yassı ve büyük tuğlalar kullanılarak, almaşık duvar ve üst örtü 

yapımına devam edilmiştir. Kullanım yerine göre üç değişik boyutta 

“tuğla-i carşu” (tam tuğla), “tuğla-i miri carşu” (yarım tuğla) ve “tuğla-i 

harci carşu” (büyük geniş tuğla) gibi isimlerle anılıyordu. Tam tuğla 

24x24, 28x28, 30x30 cm boyutlarında ve 3, 3.5, 4, 4.5cm kalınlıktaydılar. 

Büyükdere ve Haliç kıyılarında bulunan Piripaşa ve Kırkağaç bölgeleri 

Bizans döneminden beri önemli üretim merkezleriydi (Çiftçi ve Yergün, 

2010). Bu dönemlerde tuğla üretimi bilginin ve becerinin ustadan çırağa 
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aktarıldığı son derece yavaş bir gelişim süreci izlemiştir. Hammadde 

kaynağı kilin çıkarılması, hamurunun hazırlanması, şekillendirilmesi, 

kurutulması ve pişirilmesi safhaları insan gücü ve tecrübesine ihtiyaç 

duymaktaydı (Mutlu ve Başaran Mutlu, 2020). 

1792 tarihli Laleli Koca Ragıp Paşa Külliyesi (Şekil 44) son 

dönem Osmanlı mimarisinin kent içi dokusuna getirdiği mimari kaliteyi 

sergileyen bir yapı grubudur. Taş-tuğla almaşık duvar konstrüksiyonu ile 

inşa edilmiştir. Tuğla kubbe inşaatında da yeni bir teknik kullanılan 

Nuruosmaniye Külliyesi de Lale Devri'nin önemli yapılarındandır. 1843 

yılında inşasına başlanan, Dolmabahçe Sarayı’nın da dış duvarları taştan, 

iç duvarları ise tuğladan inşa edilmiştir (Kuban, 2007, URL 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi almaşık duvar (URL. 36) 
 

Fransız Devriminin etkileriyle, Avrupa toplumlarının 18. yy’ın 

ortalarında tarım ve el sanatına dayanan geleneksel ekonomiden modern 

üretim ekonomisine dönüşmesiyle Avrupa’da “Endüstriyel dönem” 

başlamıştır. Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden etkilenerek 

Osmanlı’nın “Batılılaşma” dönemi 18. yy’ da başlamış ve 19. yy’ da da 

devam etmiştir (Yergün ve Çiftçi, 2008). Osmanlı mimarisinde tasarım 

konseptinde ve yapım tekniklerinde etkin bir değişim başlamıştır. Modern 

malzemeler ve fabrika tuğlası gibi ithal teknikler, çelik kirişler, çimento 

ve beton kullanarak yeni birçok bina inşa edilmiştir (Çiftçi ve   Yergün, 

2010). 19. yy’ın sonlarında inşa edilen Pera Caddesi'ndeki Neo-Barok bir 

tasarım olan Cerde d'Orient’in de tuğla duvar konstrüksiyonu ve volta 

döşeme ile kurulmuş bir strüktürü vardır (Kuban, 2007). Volta döşeme I 

profili şeklindeki demir putreller arasında birkaç tuğladan kemer şeklinde 

oluşturulur (Toydemir vd., 2000). 

Endüstriyel tuğlayla Rusya tarafından inşa edilen Rusya Elçilik 

Binası, 1838 de Tanzimat yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. 

Bundan dolayı Rusya Elçilik binasının mimarı Fossoti “Bab’ı Serasker-i 
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Hastanesi” (1843) ve “Darulfünun” (1845) inşaatını ilk defa kullanılacak 

olan ithal tuğlalarla yapmak üzere görevlendirilmiştir. Tanzimat 

Dönemi’nin yoğun yapı faaliyetleri Fossoti ve Avrupa ülkelerinden gelen 

yabancı mimarlar tarafından yürütülmüştür. 1.167.000 parça pişmiş 

toprak malzeme (tuğla, çatı kiremidi ve döşeme seramikleri) 1860 yılında 

Marsilya’dan Türkiye’ye ithal edilmiştir. Şekil 45-a’da klasik Osmanlı 

tuğlası, şekil 45-b de ise Marsilya’dan ithal tuğla görülmektedir (Çiftçi ve 

Yergün, 2010).   

Meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde 19. yüzyıl Avrupa 

ülkelerindeki tuğla üretimine benzer fiziksel özellikleri ile yüksek 

dayanımlı endüstriyel tuğlalar Osmanlı’da da üretilmeye başlandı. 

Endüstriyel olarak üretilen modern tuğlalar 6−8 × 10−12 × 21−23 cm 

boyutlarındaydı ve ahşaba kıyasla yangına dayanıklı olacak şekilde kâgir 

yapılarda kullanılmıştır. Osmanlı’da 19. yy’ın son çeyreğinde geleneksel 

tuğla harmanlarına ilave fabrikalardaki yerli tuğlacılık üretim süreci 

İstanbul’da başta Haliç kıyısında olmak üzere çeşitli semtlerde 

başlamıştır. 1910 yılında Fransız sermayeli Paşabahçe Kiremit ve Tuğla 

Fabrikası açılmış ve kaliteli yerli tuğla üretimi başlamıştır. 1858 yılında 

icat edilen yeni bir fırın sistemi olan Hoffman tuğla fırınları ile yüksek 

enerji verimliliği sağlanmış, tüm yıl boyunca tuğla üretimi 

yapılabilmiştir. (Mutlu ve Başaran Mutlu, 2020). Şekil 45-c de yerli 

fabrika tuğlası görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 45. Osmanlı Dönemi Tuğlaları (Çiftçi, Yergün, 2010)                        

(a) Geleneksel Üretim Osmanlı tuğlası (b) Marsilya’dan İthal Tuğla  

(c) Paşabahçe Yerli Tuğla 

6. Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz Tuğlaları 

Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından sonra tuğla yapımı için ilk 

çalışmalar 1938’de başlamış, ancak asıl olarak 1948’de Sümerbank 

Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi adıyla kurulan fabrikada üretime 

başlanmıştır. 20. yy’da Osmanlı’da açılmış olan tuğla fabrikalarının çoğu 

ve Paşabahçe Kiremit ve Tuğla Fabrikası 1965 yıllarında kapanmıştır 

(Şahin, 2001, URL 37). Türk Standartları Enstitüsü’nün 1960 yılında 

(a) (c) (b)

b) 
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kurulmasının ardından tuğla ve kiremit hakkında standart hazırlama 

çalışmaları başlatılmış ve ilk tuğla standardı olan “TS 704”1979 yılında 

hazırlanmıştır (URL 38). 

Günümüzde çok çeşitli, değişik boyutlarda, formlarda, sıvalı ve 

sıvasız kullanılabilen tuğlalar değişik firma isimleriyle üretilmektedir. 

Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan duvar örgüsünde kullanılan, duvar kaplaması 

olarak kullanılan, strüktürel döşemede kullanılan, dış mekânda 

kullanılabilen taban tuğlaları, baca tuğlaları, harpuşta ve denizlik tuğlaları 

gibi çeşitleri bulunmaktadır. Günümüz tuğlaları, yatay delikli, düşey 

delikli, pres tuğlalar, kaplama tuğlalar, döşeme dolgu tuğlaları olarak 

sınıflandırılabilir. 

6.1. Yatay Delikli Tuğlalar 

Yatay delikli tuğlaların boyutları 19x9x5 cm’den başlayarak, 

25x25x25 cm’ye kadar çıkmaktadır. En çok kullanılan boyut 19x19x13.5 

cm’dir (Şekil 46) (URL 39). Yatay delikli tuğlalar bölme duvarlarda ve 

sıvalı olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı olmadıkları için yüksek basınç 

dayanım değerleri aranmaz.   

6.2 Düşey Delikli Tuğlalar 

Düşey delikli hafif tuğlalar düz veya lamba zıvanalı geçmelidirler. 

AB ve W sınıfı olarak ayrılmaktadırlar. W sınıfı tuğlaların ısı iletkenlik 

hesap değerleri daha düşüktür ve taşıyıcı olmayan dış duvarların 

yapımında kullanılmaktadır (Özışık, 2000). AB sınıfının boyutları 

19x9x13.5 cm’den 49x24x23.5cm’ye kadar değişmektedir. W sınıfının en 

küçük boyutları 24x11.5x23.5 cm, en büyük boyutu da yine 

49x25x23.5cm’dir (Şekil 47) (URL 39). W sınıfı tuğlaların dışında 

taşıyıcı olarak kullanılan düşey delikli yüksek yoğunluklu yığma 

tuğlaların da boyutları 19x9x5 cm’den başlayarak, 39x39x23.5 cm’ye 

çıkmaktadır (Şekil 48) (URL 40). Bu tuğlaların basınç dayanımı 

değerlerinin yüksek olması gerekmektedir.  
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Şekil 46. 13.5 luk        Şekil 47. 24.5 luk              Şekil 48. 13.5 luk  

Yatay Delikli               Düşey Delikli W Sınıfı     Düşey Delikli              

Tuğla (URL. 39)          Hafif Tuğla (URL. 39)     Taşıyıcı Tuğla (URL.40)                     

6.3. Pres tuğlalar  

Pres tuğlalar, yüksek basınca karşı dayanıklı düşük su emme 

değerli, dona ve aşınmalara karşı dayanıklı, sıvasız olarak kullanılan 

yüzey tuğlalarıdır. Firmalar değişik boyutlarda, renkte, dokuda dolu ve 

delikli pres tuğla üretmektedirler (Şekil 49’a-b ve c). Normal pres 

tuğlanın boyutları 21.5x10.2x6.5 cm. dir. İki duvar arasında hava boşluğu 

bırakılarak örülen çift duvar uygulaması bu tuğlalarla yapılabilmektedir. 

Yığma yapılarda da kullanılmaktadırlar (URL 41). 

 

 

 

 

 

         (a)                                    (b)                                         (c) 

Şekil 49. Pres Tuğlalar (URL. 41) (a) Delikli Pres Tuğla (b) Dolu Pres 

tuğla (c) Pres Tuğla ile Örülmüş Duvar  
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6.3.1. Kaplama Tuğlalar  

Kaplama tuğlalar mevcut bir duvar üzerine harçla yapıştırılan 

ince cephe tuğlalarıdır. Kalınlıkları 1.5, yükseklikleri 6.5 ve uzunlukları 

21.5 cm. dir. Pres tuğlalar gibi değişik renk ve dokularda farklı firmalarca 

üretilmektedir (Şekil 50 a-b) (URL 41).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 51. Kaplamalık Tuğlalar (URL. 41) (a) Tek Modül (b) Kaplamalık 

tuğla uygulaması 

Ayrıca düşey veya yatay bir taşıyıcıyla uygulanan (harçla 

yapıştırılmayan) tek ve çift cidarlı profilleri olan dış cephe kaplamaları da 

üretilmektedir. 

6.4. Döşeme Dolgu Tuğlaları (Asmolen Tuğlalar) 

Düz döşeme ve kulaklı döşeme tuğlaları olarak 

sınıflandırılmaktadır. Asmolen taşıyıcı döşeme yapımında kullanılan 

dolgu tuğlalarıdır.  Uzunlukları 20 ile 30 mm, genişlikleri 30 ile 55 cm ve 

yükseklikleri de 12.5 ile 35 cm arasındadır (Şekil 52 a-b) (URL. 42). 

 

 

Şekil 52. Asmolen tuğlalar (URL. 42) (a) Kulaklı asmolen (b) Kulaksız 

asmolen döşeme tuğlası ile döşeme yapımı  

 

6.5. Kile Katılan Katkı Maddeleriyle Hafifletilen Tuğlalar 

Özellikle son yıllarda hızlı şehirleşme nedeni ile yüksek yapıların 

yapılması binanın taşıyıcılığına katkısı olmayan bölme ve dış duvar 

    (b) 
    (a) 

(a) (b) 
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elemanlarının hafifletilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Düşey veya 

yatay deliklerle üretilerek ağırlığı azaltılan tuğlalar bu gereksinimi 

nispeten karşılarlarsa da esas hafifletme ve ısı yalıtım özelliklerini 

artırma, kile organik veya inorganik malzemelerin ilave edilmesi ile 

sağlanır (Güzel, 2002).  

Organik hafifletici katkı maddeleri; hızar talaşı, talaş tozu ve ahşap 

yongası gibi ağaç kökenli, polistren gibi polimer kökenli ve kömür tozu, 

uçucu kül ve kâğıt hamuru gibi atık maddelerdir.  Talaş tozu katkısı 

Amerika’da 1885 yılından beri kullanılmaktadır. Almanya’da da 

Thermopor ve Unipor ticari adlarıyla talaş tozu katkılı tuğla üretimi 

yapılmaktadır. Ülkemizde ahşap sanayiinde ortaya çıkan atık malzemeler 

tuğla üretiminde kullanılmamaktadır. Köpürtülmüş polistren katkısı ile 

boşluk oluşturularak hafif tuğla üretimi yurtdışında yaygındır. 

Almanya’da Poroton ticari adıyla, geliştirilmiş termal özelliklere sahip 

strapor katkılı tuğla üretilmektedir. Ülkemizde de polistren katkısı ile 

endüstriyel ölçekte üretimler Clay mix ticari adıyla yapılmaktadır. Diğer 

organik katkılarla yapılan üretimler deneysel aşamadadır (Güzel, 2002). 

İnorganik katkı maddeleri, genleştirilmiş kil, perlit ve vermikülit 

gibi doğal malzemelerden üretilen yapay agregalar ile ponza taşı, 

volkanik cüruf ve diatomit gibi doğal hafif agregalardır. Bunların da ticari 

üretimleri henüz yoktur (Güzel, 2002). 

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Bir pişmiş toprak ürünü olan tuğla, Mezopotamya’da başlayan 

5000 yıllık serüvenine günümüzde de devam etmektedir. Önceleri 

Mezopotamya, İran, Orta Asya ve Mısır’da üretilen tuğlalar daha sonra 

Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde de yapı 

üretiminde kullanılmışlardır. Bizans döneminde sırf tuğla duvarın yanı 

sıra daha yaygın olarak tuğlanın taşla almaşık olarak kullanımı söz 

konusu olmuştur. Selçuklularda tuğla uygulamaları bazen yapısal amaca 

yönelikken, minarelerde ve örtülerde hem yapısal ve hem de süsleme 

amacıyla kullanılmıştır. Almaşık duvar uygulaması yoktur. Beylikler 

döneminde de Bizans’ta olduğu gibi tuğla-taş almaşık duvar uygulamaları 

devam etmiştir. Tonoz ve kubbeler ise sırf tuğla ile örülmüştür.    

18. yy a kadar büyük boyutlarda, yassı olarak ilkel yöntemlerle elle 

şekillendirilerek ve sahra fırınlarında pişirilen tuğlalar, bu dönemden 

sonra 19. ve 20. yy’ da daha kalın olarak ve fabrikalarda üretilmiştir. 

Günümüzde uygulanmayan adi volta ve volta döşemeler de tuğla ile 

strüktürel döşeme yapımına örnektir.  

Günümüzde tuğla daha kalın ve çok değişik boyutlarda ve 

profillerde endüstriyel olarak makinelerle üretilmektedir. Yatay veya 

düşey deliklerle ve hafifletici katkı maddeleriyle üretilen tuğlalar, gerek 
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hafiflik ve ısı yalıtımı açısından ve gerekse de taşıyıcılık açısından birçok 

gereksinimi karşılayabilecek niteliktedir. Bununla birlikte inşaat 

sektöründeki gereksinimlerin artmasına paralel olarak, yapı tuğlası 

üretiminde de üretimin daha verimli ve ekonomik olması ve atık 

malzemelerin değerlendirilmesi konusunda da ileri düzeyde, araştırma ve 

çalışma yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Sürdürülebilirlik 

açısından önemli olan ısı yalıtım özellikleri geliştirilmiş hafif tuğlalarda 

da organik kökenli katkının pişme sırasında açığa çıkardığı zehirli baca 

gazlarının denetim altına alınması gerekmektedir.    
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1. Giriş

1950'li yıllarda keşfedilen ve bugüne kadar pek çok araştırmanın 

konusu olan cam seramik, camın kontrollü bir şekilde kristalizasyonu ile 

elde edilen ve günümüzde çeşitli alanlarda kullanılan çok kristalli bir 

malzemedir. Cam seramiğin sahip olduğu yüksek mekanik mukavemet, 

aşınma ve darbeye dayanım; oksidasyona, korozyona ve yüksek ısıya 

karşı direnç; optik ve elektriksel gibi üstün nitelikler cam seramiği pek 

çok uygulama alanında tercih edilir hale getirmektedir. "Mühendislik 

seramiği" olarak da adlandırılan cam seramik, uzay ve havacılık, 

biyomedikal, elektronik, mekanik, kimya endüstrisi, optik, malzeme 

kaplama gibi çeşitli alanlarda geniş kullanıma sahiptir.  

Cam seramik, mimarlık ve tasarım alanında da sıklıkla tercih 

edilen yeni nesil bir yapı malzemesidir. Diğer malzemelere göre sahip 

oldukları üstün özellikler, estetik özellikleri ve çeşitli renk seçenekleri ile 

tasarım ve uygulamaları doğrudan etkilemektedir. Tasarımcı ve 

uygulamacılar, cam seramiğin sahip olduğu avantajlar ile yaratıcılıklarını 

harmanlayarak bu yeni nesil yapı malzemesini mutfak, banyo, zemin 

döşemesi, iç mekan, dış mekan gibi alanlarda kullanmakta ve 

tasarımlarını daha etkileyici hale getirmektedir.  

2. Cam Seramiğin Tanımı ve Özellikleri

Cam seramik, kristalleşmeye elverişli camların, kontrollü bir ısıl 

işlemden geçerek kristalleştirilmesi ile elde edilen bir malzemedir. Bu 

BÖLÜM VIII 
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kontrollü kristalizasyon süreci, çekirdeklenme ve kristal büyümesi 

aşamalarını kapsamaktadır (Höland ve Beall, 2013). Kristalizasyon 

sürecinde cam malzemeye çekirdeklendirici ya da çekirdeklenme yetisi 

olan bir bileşim eklenerek çekirdeklenme ve kristal büyüme 

gerçekleştirilir (McColm, 1983; Uhlmann, 1983). Şekil 1.’de cam 

seramiğin kontrollü ısıl işlemi esnasında çekirdeklenme ve kristal oluşum 

aşaması; Şekil 2.’de ise iç çekirdeklenme olmadan kristalleşme aşaması 

yer almaktadır.    

 

         (a)                                (b)                                (c) 

Şekil 1. Camdan Cam-Seramik Yapıya Dönüşüm (a) Çekirdek 

 Oluşumu, (b) Çekirdek Üzerinde Kristal Oluşumu, (c) Cam-

 Seramik Mikro- yapısı (Höland ve Beall, 2019) 

 

 

Şekil 2. İç Çekirdeklenme Olmaması Durumunda Kristallenme Süreci 

(Höland ve Beall, 2019) 

 

Cam seramik malzeme, normal camlardan daha az ısıl genleşme 

katsayısına, daha fazla mekanik ve darbe direncine, daha yüksek 

refrakterlik niteliğe sahip çok kristalli bir malzemedir (Omar, El-

Shennawi ve El-Ghannam, 1991). İçerdiği oksitler nedeniyle kimyasal 

kararlılık gösterir. Kimyasallara ve suya karşı oldukça dayanıklıdır. 

Elektriksel açıdan yalıtkan bir malzemedir. Optik özelliği açısından 

incelendiğinde ise cam seramiğin opak ya da saydam özelliğe sahip 

olabileceği ifade edilebilir. Cam seramiğin sahip olduğu kimyasal, termal, 

optik, elektriksel nitelikleri onu organik polimer ve metallerden; 
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inorganik malzeme olan cam ve seramikten daha üstün kılmaktadır 

(Höland ve Beall, 2019). 

Cam seramik, tasarım mühendislerinin görüşlerine göre mevcut 

malzemelere ek olarak katılan oldukça önemli bir malzemedir. Çünkü, 

inorganik ve ametal olan cam seramik, yüksek ölçüde korozyon 

mukavemeti ve kimyasal kararlılık niteliklerini yüksek sıcaklıkta 

kullanabilme nitelikleriyle birleştirmektedir. Böylelikle pek çok 

mühendislik uygulaması için ilgi çekici bir malzeme haline gelmektedir 

(Zanotta, 2010). 

Mimarlık ve tasarım alanında yeni nesil malzeme olarak kabul 

edilen cam seramiğin çeşitli renk seçenekleri mevcuttur (Şekil 3-10). 

Cam seramiğin tasarımcılara ve uygulayıcılara sunduğu renk seçenekleri, 

malzemeyi tercih edilir hale getirmektedir.  

 

 

Şekil 3. Kutup Beyazı (Colours-Surfaces, 2021) 

 

 

Şekil 4. Buz Külçesi (Colours-Surfaces, 2021) 
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Şekil 5. Yeşim Taşı (Colours-Surfaces, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Okyanus Mavisi (Colours-Surfaces, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Mavi Gökyüzü (Colours-Surfaces, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.  Yeşil (Colours-Surfaces, 2021) 
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Şekil 9.  Şampanya Kahvesi (Colours-Surfaces, 2021) 

 

 

Şekil 10.  Siyah (Colours-Surfaces, 2021) 

 

3. Cam Seramiğin Tarihçesi 

Camın kritalizasyonu ile ilgili ilk çalışmalar Fransız Kimyacı 

Reamur tarafından 1739 yılında yapılmıştır. Reamur, bu çalışmalar 

esnasında kum ve alçıtaşından oluşan karışıma cam şişeleri gömerek bu 

karışımı bir süre boyunca yüksek sıcaklıkta bekletmiş ve opak porselene 

benzer bir seramik elde etmiştir. Çalışması sonucunda cam, çok kristalli 

bir seramiğe dönüşmesine rağmen, kontrollü kristalizasyon 

gerçekleşmediği için cam seramik elde edilememiştir (McMillian, 1979). 

Reamur’un camın kristalizasyonu ile ilgili çalışmalarından yaklaşık 

200 yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde Corning Glass Works 

isimli şirketin cam seramiği elde etmek için yaptığı çalışmalar cam 

seramiğin tarihsel gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu şirkette yapılan 

çalışmalar sonucunda fotosensetif (ışığa duyarlı) camlar üretilmiştir. 

Daha sonraki çalışmalarda fotosensetif camların yapısındaki kristallerin 

daha ileri seviyede kristal çökme uygulanarak opaklaştırılabileceği ortaya 

çıkmıştır (Şekil 11). Ancak, üretilen bu malzemedeki ana yapının 

yalnızca küçük bir kısmının kristal halde olması nedeniyle, bu malzeme 

de cam seramik olarak kabul edilmemiştir (Yılmaz, 1997). 

 



MİMARİDE CAM SERAMİK 

 

202 

 

Şekil 11. Işığa Duyarlı Camlar (Camlar, 2010) 

İlerleyen yıllarda Amerikalı araştırmacı Stookey yaptığı 

çalışmalarla, fotosensetif camların normal ısıl işlem prosesinde ergime 

sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta ısıtıldığında, camın biçim 

değiştirmeden çok kristalli opak bir seramiğe dönüştüğünü 

gözlemlemiştir. Elde edilen bu yeni malzemenin elektrik yalıtkanlığı ve 

mekanik direncinin cam malzemeden daha üstün olduğu tespit edilmiştir. 

Sahip olduğu niteliklerden ötürü, Stookey’in ürettiği bu yeni malzeme, 

tarihteki ilk gerçek cam seramik olarak kabul görmüştür (Günay ve 

Yılmaz, 2010). 

Cam seramiğin tarihindeki diğer önemli gelişme ise camların 

kontrollü kristalizasyonu sırasında metalik fosfatların kullanılması 

olmuştur. McMillan ve çalışma arkadaşlarının çalışmaları sonucunda elde 

ettikleri bu bulgu farklı araştırmacılara ilham kaynağı olmuştur. Bu 

bulgudan yola çıkıp çalışmalarını sürdüren araştırmacılar cam seramik 

üretiminde kullanılabilecek farklı türlerde çekirdeklenme katalistleri 

bulmuştur (Yılmaz, 1997). 

Günümüze kadar cam seramiğin kimyasal bileşimi, 

çekirdeklendiriciler, kristalizasyon aşamaları, ısıl işlem süreci, yapısı ve 

çeşitli malzemeler ile birlikte kullanımı hakkında pek çok detaylı 

araştırma yapılmıştır. Ancak, araştırmacılar günümüzde cam seramiğin 

elektrik, optik, termal, mekanik ve manyetik özellikleri hakkında da 

araştırmalar yürütmeye devam etmektedir. Böylelikle biyoaktif 

malzemeler, diş protezi, ısıya dayanıklı pişirme kapları, optik ve 

elektronik cihazlar, kimyasal ve mekanik malzemeler gibi pek çok alanda 

kullanılan cam seramiğin devam eden çalışmalarla uygulama alanlarının 

çeşitlenme ve popülerliği artmaktadır.  

4. Cam Seramik Sistemleri ve Cam Seramiklerin Uygulama 

Alanları 

Cam seramik malzemeler, mühendislik seramikleri diye 

adlandırılan bir malzeme grubunda yer alır. Cam seramiğin korozyon ve 

kimyasallara karşı mukavemet, yüksek aşınma direnci gibi niteliklere 
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sahip olması, bu malzemenin elektrik yalıtımı gibi geleneksel 

mühendislik kullanımlarına ek olarak sızdırmazlık, vakum, dental 

uygulamalar, elektronik, mutfak eşyaları gibi çeşitli yeni kullanım 

alanlarını ortaya çıkarmıştır.  

Cam seramik aşınmaya karşı direnç özelliği ve yüksek sertliği 

sayesinde ise valf, pompa, plaka ve boru üretimi gibi özel uygulamalarda 

da kullanılmaktadır (Şekil 12). Bazalt cam-seramiklerinden oluşan bu 

boru, plaka, oluk ve dirsekler buhar kazanlarının tesisatında, demir çelik 

endüstrisinde, gıda üretim fabrikalarında ve çimento yakıt santrallerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır (Yılmaz, 2008).  

 

     (a)                                  (b)                                    (c) 

Şekil 12. a) Plaka, b) Oluk, c) Dirsek Şeklinde Üretilen Bazalt Cam-

Seramikleri (Bayrak, 2009) 

 

Cam seramiklerin en fazla kullanıldığı alanların başında çok düşük 

ısıl genleşme niteliklerinin gereksinim duyulduğu ring lazer 

uygulamaları, teleskop aynaları gibi spesifik kullanım alanları 

gelmektedir (Bayrak, 2009). Gözlemevlerinde uzayın gözlemi esnasında 

kullanılan teleskoplardaki aynaların oldukça hassas ve optik ekipmanların 

da sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu 

nedenle sıfıra yakın genleşmeye sahip cam seramik, teleskop aynalarının 

üretiminde kullanıma uygun olan bir malzemedir (Önen, 2020).  Şekil 

13'te cam-seramik malzemeden üretilen bir teleskop aynası yer 

almaktadır. 
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Şekil 13. Cam-Seramik Malzemeden Üretilen Teleskop Aynası (Mirror, 

2021) 

Cam seramikler sahip oldukları kalıcılık, kimyasal kararlılık, 

yüksek direnç, estetik görünüm gibi avantajlı niteliklerinden dolayı dental 

uygulamalarda da tercih edilmektedir (Ergani, 2018) (Şekil 14). Lityum 

disilikat cam seramikler dolgu ya da implant uygulamalarında kullanılan 

ideal bir malzemedir. Bu yenilikçi cam seramik türü, dental 

uygulamalarda doğal dişlere benzerliği ile estetik bir görünüm sağlar 

(Shekhawat, 2015). 

 

 

Şekil 14. Lityum Disilikat Cam-Seramik Diş Yapısı (Lithium-Disilicate, 

2021) 
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Cam seramikler mutfaklarda termal darbe ve yüksek ısı 

dalgalanmalarına dayanıklı pişirme kap kacaklarının üretiminde de 

kullanılmaktadır (Şekil 15) (Önen, 2020). 

 

 

Şekil 15. Cam Seramik Kaplar (Höland ve Beall, 2019) 

 

Mutfaklarda özel bir cam seramik türünden üretilen elektrikli, gazlı 

ve indüksiyonlu ocakları görmek de mümkündür (Şekil 16). Bu ocaklar, 

içerdikleri cam seramik malzeme sayesinde ısıya dayanıklı, darbe ve 

çizilmelere karşı dirençlidir. Ayrıca, yüksek düzeyde ısı geçirme 

özelliğine sahip olan cam seramikten üretilmiş olan bu ocaklar 

oluşabilecek çatlak ve yanmalara karşı da oldukça güvenlidir (Cam 

seramik ocağı, 2021).  

 

 

Şekil 16. Cam Seramik Ocak (Cam Seramik Ocağı, 2021) 
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Cam seramikler hijyen ve termal özellikleri sayesinde kahve 

makinesi, ekmek kızartma makinesi ve ütü gibi küçük ev aletlerinde 

de kullanılmaktadır (Şekil 17). Buna ek olarak, cam seramiğin sahip 

olduğu üstün estetik özelliği bu küçük ev aletlerine şık ve modern bir 

görünüm sağlamaktadır.  

 

 

Şekil 17. Tost Makinesinde Cam Seramik (Kitchens, 2021) 

Cam seramik bazı özel uygulamalarda sıcaklığı koruması, 

termal şoka dayanıklı olması, hava koşullarından etkilenmemesi, 

kolayca temizlenebilir olması özelliklerinin yanı sıra estetik görünümü 

nedeni ile de tercih edilmektedir. Şekil 18'de özel bir firma tarafından 

üretilen ızgaranın kapağında cam seramik malzemeden tasarlanmış bir 

görüntüleme penceresi yer almaktadır.  

 

 

Şekil 18. Izgara Kapağında Görüntüleme Penceresi (Nextrema-Bbq, 

2021) 
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Mcmillian (1979) cam seramik sistemlerinin kullanım alanlarını şu 

şekilde özetlemiştir:  

Tablo 1. Cam seramik sistemlerinin kullanım alanları (McMillian, 1979) 

Sistem Özellik Uygulama Alanı 

Li2O-Al2O3-SiO2 

(ZrO2, TiO2) 
Düşük Isıl Genleşme, 

Yüksek Sıcaklık Direnci 

Transparanlık 

Mutfak Eşyaları 

Teleskop Aynaları 

Fırın Üstleri 

Li2O-Al2O3-SiO2 

(P2O3) 
Di-elektrik özellikler 

Kimyasal Direnç 

Elektronik Yalıtım 

Optik Kodlama 

Manyetik Kayıt Kafası 

Elektrik Kovanı 

 

MgO-Al2O3-SiO2 

(TiO2, P2O3) 
Radar Geçirgen 

Düşük Genleşme 

Yüksek Mukavemet 

 

Füze Başlığı 

Radar Kubbesi 

 

PbO-ZnO-B2O3- 

SiO2 

(F) 

Isı ve vakum yalıtımı Elektroteknoloji 

Mikroelektronik devreler 

Kapasitör 

 

BaO-Al2O3-SiO2 

(TiO2) 
Yüksek Mukavemet 

Termal Şok Direnci 

 

Mutfak Eşyaları 

 

SiO2- Al2OMgO- 

K2O 

(F) 

Tornalanbilir Di-elektrik 

özellikler 

Elektroteknoloji 

İzalatör 

Hermetik Eklemler 

 

SiO2-CaO-Na2O 

(P2O3) 
Vücuda uyum 

Kimyasal Direnç 

Dişçilik 

Vücut Protezleri 

 

SiO2- Al2O- MgO 

(TiO2) 

Sert, Mukavemetli, 

Aşınmaya Dirençli 

 

İnşaat Malzemesi 

SiO2- Al2O3-CaO 

(ZnO) 

Sert, Mukavemetli, 

Kimyasal Dirençli 

 

Dış Cephe Malzemesi 

SiO2-

Al2O3MgOCaO 

(Sülfit, florit, 

oksit) 

Sert, Mukavemetli, 

Kimyasal ve Aşınma 

Dirençli 

Yer Karosu, Dış Cephe 

Malzemesi, Pompa, Boru 

 

5. Cam Seramiğin Mimaride Kullanıldığı Alanlar 

 Cam seramik, mimari ve tasarım alanındaki çok yönlü yeni nesil 

malzemelerden bir tanesidir. Mekanik ve aşınmaya karşı yüksek 



MİMARİDE CAM SERAMİK 

 

208 

dayanımları, dikkat çeken renk seçenekleri nedeniyle cam seramik 

uygulayıcılar ve tasarımcılar tarafından iç mekan ve dış mekan 

uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.  

5.1. Cam Seramiklerin İç Mekanda Kullanıldığı Alanlar 

5.1.1. Mutfakta Cam Seramik 

Boşluksuz bir yapıya sahip olan cam seramik darbeye, çizilmeye, 

kire, lekeye karşı oldukça dirençli, hijyenik bir malzemedir. Bahsedilen 

bu olumlu nitelikleri sayesinde, mutfaklarda cam seramik uygulamalarını 

pek çok alanda görmek mümkündür. Bu alanlardan bir tanesi mutfak 

tezgahlarıdır (Şekil 19 ve 20). Çizilmeye karşı dayanıklı olması, bakımı 

için özel bir çaba gerektirmemesi, leke tutmaması, kolayca silinebilir 

olması gibi çeşitli nedenlerle cam seramik mutfak tezgahlarında sıklıkla 

tercih edilmektedir. Ayrıca, üzerinde musluk bataryası, ocak ve eviye gibi 

elemanlar için kolaylıkla boşluk açılabilmesi de cam seramiklerin mutfak 

tezgahlarında tercih edilme sebeplerindendir (Kitchen, 2021). 

 

 

Şekil 19. Mutfak Tezgahı (Versaits, 2021) 

 

 

Şekil 20. Mutfak Tezgahı ve Üzerinde Lavabo Oyuğu (Kitchen, 2021) 
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Cam seramik, mutfak zemin kaplamasında ve tezgahların arkasında 

koruyucu panel olarak da kullanılmaktadır (Şekil 21). Ayrıca, ışığı 

geçirme özelliği sayesinde, mutfakları daha göz alıcı hale getirmek için 

koruyucu panellerin ve tezgahların ışıklandırılmasında kaplama olarak da 

kullanılmaktadır (Şekil 22).   

 

 

Şekil 21. Koruyucu panel (Kitchen, 2021) 

 

 

Şekil 22. Aydınlatma Cihazları İçin Kaplama (Kitchen, 2021) 

 
5.1.2. Banyoda Cam Seramik 

Banyoda ise leke tutmaması, temizliğinin kolay olması gibi 

avantajlarından dolayı duşakabin, bölücü panel, veya lavabo 

tezgahlarında cam seramik uygulamalarını görmek mümkündür (Şekil 23 

ve 24).  
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Şekil 23. Arkadan Işıklandırılmış Bölücü Panel (Bathroom, 2021) 

 

 

Şekil 24. Duşakabin (Bathroom, 2021) 

 

5.1.3. Donatı Elemanı Olarak Cam Seramik 

Donatı elemanı olarak en yaygın görülen cam-seramik 

uygulamalarından bir tanesi mağaza stant ve masalarının yüzey 

kaplamalarıdır (Şekil 25 ve 26). 
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Şekil 25. Münih'te Bir Eczanenin Tezgahı (Tables/Counters, 2021) 

 

 

Şekil 26.Cam Seramik Masa Yüzeyi (Tables/Counters, 2021) 

 

5.1.4. Kapı ve Pencerelerde Cam Seramik  

Cam seramik, bazı ülkelerde yasal gereklilikten dolayı, okul ve 

hastane gibi kamusal binaların kapı ve pencerelerinde yangından 

korunma amaçlı kullanılmaktadır (Şekil 27 ve 28). Yangına dayanıklı 

olmasının yanı sıra, darbe dayanıklılığı özelliği ile de kullanıcıların cam 

kırılmasından kaynaklı yaralanmalarını önlemektedir.  
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Şekil 27. Seidman Kanser Merkezi Kapısında Cam Seramik Uygulaması 

(Look Book, 2017) 

 

 

  Şekil 28. William Jones Koleji Hazırlık Lisesi Pencerelerinde Cam 

Seramik Uygulaması (Look Book, 2017) 

 

5.1.5. Diğer Malzemeler ile Birlikte Cam Seramik  

Cam seramikler çelik, beton, doğal taş gibi diğer malzemeler ile 

birlikte kullanılabilir. Bu sentez çeşmelerde, havuzlarda vb. alanlarda 

kullanıldıklarında etkileyici bir görsel tesir yaratır (Şekil 29).  
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Şekil 29. Almanya, Lübeck’te Bir Alışveriş Merkezinde Fıskiye (Fire 

Water, 2021) 

 

Cam seramiğin ısıya ve termal şoka dirençli olması, sıfıra yakın 

termal genleşmeye sahip olması özellikleri nedeniyle şömine, soba, ocak 

gibi ısınma cihazlarında da sıklıkla tercih edilmektedir (Şekil 30).  

 

 

Şekil 30. Şöminede Cam Seramik Uygulaması (Fireplaces, 2021) 

 

5.1.6. Döşemede Cam Seramik 

Cam seramikler, kendi başına ya da diğer malzemelerle birlikte 

döşeme kaplaması olarak da kullanılabilir (Şekil 31-34). 
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Şekil 31. Demirbank Genel Müdürlük Binası Zemin Döşeme, İstanbul 

(Neopariés, 2021) 

 

 

Şekil 32. Stuttgart Porsche Müzesi Sergi Elemanlarının Stant Döşemesi 

(Floor, 2021) 
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Şekil 33. Paris Louis Vuitton Müzesi Güneş Kralı’nın Stant Döşemesi 

(Magna Atelier, 2021) 

 

 

Şekil 34. Dubai The Fairmont Oteli Zemin Döşemesi (Neopariés, 2021) 

 

5.1.7. İç Duvarda Cam Seramik 

Cam seramikler resepsiyon alanı ve asansör lobisi gibi iç 

mekanların duvar kaplamasında da kullanılabilmektedir. Cam seramik, 
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sahip olduğu parlak, pürüzsüz ve mermere benzer görünümü ile 

uygulandıkları iç mekanları dikkat çekici hale getirmektedir (Şekil 35-

37). 

 

Şekil 35. Dubai Creek Tower Resepsiyon Alanı (Neopariés, 2021) 

 

 

Şekil 36. Singapur'da bir AVM'nin İç Duvar Kaplaması (Catalog, 2021) 

 

 

Şekil 37. Hoffman Building One'da Asansör Lobisi (Catalog, 2021) 
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Ayrıca cam seramikleri tarihi yapılardaki yeni eklerin yapı 

malzemesi olarak da görmek mümkündür (Şekil 38 ve 39).  

 

Şekil 38. ve Şekil 39. St. Sebald Kilisesi İçinde Danışma Ofisi (Interior 

Walls, 2021) 

5.1.8. Işıklandırılmış Cam Seramik 

Cam seramikler, yarı saydamlık niteliğine de sahiptir. Bu 

niteliğin doğru bir ışıklandırma ile sentezi, uygulandıkları alanlarda 

yönlendirici ve vurgulu bir efekt oluşturabilir (Şekil 40-42).  

 

 

Şekil 40. Aydınlatılmış Merdiven Rıhtları (Interior Light, 2021) 

 



MİMARİDE CAM SERAMİK 

 

218 

 

Şekil 41. İç Duvarda Işıklandırma (Catalog, 2021) 

 

 

Şekil 42. Aydınlatılmış Lavabo Tezgahı (Interior Light, 2021) 

 

Şekil 43’teki tarihi 1770 yılına dayanan bir yapının parçası olan 

ve seminer katılımcıları ve misafirleri için dini bir merkez olan mekanın 

içinde ulvi bir etki, bir dua ve huzur ortamı oluşturmak amacıyla yarı 

saydam, ışıklandırılabilir cam seramik malzeme tercih edilmiştir. Tavan 

ve bir cephede kullanılan cam seramik yüzeyler, ahşap kaplı beton duvar 

yüzeylerine kontrastlık oluştururken, mekana derinlik ve çekici bir etki 

sağlamaktadır. Böylelikle, dışarıdaki dünyaya ait olanlar yani dış mekan 

ile iç ortam birbirinden soyutlanırken, akşam saatlerinde ise şapelden 

yansıyan ışık ile dış atmosferde istenen vurguyu yapması sağlanmıştır.  
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Şekil 43. Chapel Hofgeismar, Almanya (Magna Glaskeramik, 2021) 

 

5.2. Cam Seramiğin Dış Mekanda Kullanıldığı Alanlar  

Cam seramiğin sahip olduğu yüksek mukavemet ve düşük termal 

genleşme avantajlarından dolayı dış mekanlarda da çeşitli kullanım 

alanları mevcuttur (Şekil 44). 

 

 

Şekil 44. Singapur Delfi Orchard Dış Cephe (Neopariés, 2021) 

Ayrıca, cam seramik, dış ortam koşullarına karşı oldukça 

dayanıklı bir malzemedir. Bunlara ek olarak çizilme ve aşınmaya karşı 

dayanıklı olması, sızdırmaz olması, kir ve pasa karşı dirençli olması gibi 

çeşitli avantajları nedeniyle de dış cephe kaplamada sık sık tercih 

edilmektedir (Şekil 45). 
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Şekil 45. Kanada Nizari İmamiyyesi Temsiliyet Merkezi Dış Cephe 

(Catalog, 2021) 

Şekil 46’daki ofis yapısının dış cephesinde havalandırmalı cam 

seramik yağmur perdesi uygulaması bulunmaktadır. Perde 

uygulanmasının amacı; fırtınalı, yağmurlu havalarda yağmur sularının, 

cephe içine sızmasını önleyerek, binanın zemin seviyesine aktarılmasını 

sağlamaktır.  

 

 

Şekil 46. Cam Seramik Yağmur Perdesi Uygulaması (Blackpool, 2021) 

Tarihi yapılarda ihtiyaca ya da yeni işleve göre ek gerektiği 

durumlarda, cam seramik birçok yönden uygun bir malzemedir. Tarihi 

yapının masif görünümlü ağır etkili yapısına karşın şeffaf ve hafif etkili 

görüntüsü ile bir tezat oluştururken, aynı zamanda eski ile zamansal farkı 

yakalamada uygun diyaloğu da sağlar (Şekil 47-50). 
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Şekil 47. Aptei Liesborn Müzesi’ne Yapılan Modern Ek Binanın Dış 

Cephesi (Kreis Warendorf,  2021) 

 

 

Şekil 48. Aptei Liesborn Müzesi’ne Yapılan Modern Ekin Dış Cephesi 

(Undercutanchor, 2021) 

 



MİMARİDE CAM SERAMİK 

 

222 

 

Şekil 49. Empire Warehose, Apart Otel Bear Gardens, Londra 

(Csconsulting, 2021) 

 

 

Şekil 50. Empire Warehose, Apart Otel Bear Gardens Dış Cephe Detayı, 

Londra (Exterior, 2021) 
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Dış mekanlarda cam-seramiğin ışıklandırma ile uygulanması o 

yapıyı dikkat çekici hale getirebilir. Şekil 51 ve 52'de dış cephesinde 

aydınlatılmış cam-seramik uygulanmış yapılar yer almaktadır. 

  

 

Şekil 51. Japonya Hotel Elséreıne Dış Cephe (Catalog, 2021) 

 

 

Şekil 52. Folkwang Müzesi Dış Cephesi, Almanya (Museum Folkwang, 

2021) 
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6. Sonuç ve Değerlendirme 

Üretildiği yıldan bugüne kadar üzerinde pek çok araştırma 

yürütülen cam seramik, günümüzde de pek çok araştırmaya konu 

olmakta, yeni özellikleri keşfedilmekte ve yeni uygulama alanlarında 

kullanıma sunulmaktadır.   

Cam seramik geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.  Üstün 

kimyasal, termal, mekanik, biyolojik, optik ve elektriksel özellikleri onu 

benzersiz bir malzeme haline getirmektedir. Bu özellikler sayesinde cam 

seramik elektronik yalıtımı, teleskop aynası, inşaat malzemesi, diş 

protezi, mutfak eşyası gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.  

Cam seramik genellikle mühendislik alanında popüler olan bir 

malzemedir. Ancak, teknolojik gelişmeler ve yürütülen çeşitli 

araştırmalar neticesinde cam seramiğin mimari uygulamalarda da 

kullanıma elverişli bir malzeme olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma 

kapsamında cam seramik malzemenin tanımı, geçmişten günümüze kadar 

olan gelişimi ve çeşitli uygulama alanları ele alınmıştır. Ardından, 

mimarlık alanında yeni nesil malzeme olarak nitelendirilen cam 

seramiğin mimari tasarımı etkileyen önemli bir yapı malzemesi olduğu 

örneklerle vurgulanmıştır.  

Cam seramiğin mekanik ve aşınmaya karşı yüksek dayanımı, 

dikkat çeken renk seçenekleri nedeniyle mimaride iç mekanlarda 

kullanıldığı gibi dış mekanlarda da sıklıkla tercih edildiğini söylemek 

mümkündür. Cam seramiği iç mekan olarak mutfakta mutfak tezgahı, 

ocak arkasında koruyucu panel; banyoda duşakabin, bölücü panel gibi 

çeşitli uygulamalarda görmek mümkündür. Bunlara ek olarak, mağaza 

stant ve masa kaplamalarında, kamu binalarının kapı ve pencerelerinde, 

şöminelerde, zemin döşeme ve iç duvar kaplamalarında da cam seramik 

kullanılmaktadır. Dış ortam koşullarına karşı oldukça dayanıklı olması 

nedeni ile de dış cephe kaplamalarında sıklıkla tercih edilmektedir. 

İnşaat sektörünün enerji tüketimi ve sera gazı salınımı 

konularında çevreye verdiği zararlar ortada iken, günümüz mimarlığının 

büyük oranda çevreye duyarlı ekolojik tasarım yaklaşımlarına yöneldiği 

de bilinmektedir. Bu açıdan, üretiminden uygulanmasına, yaşam döngüsü 

sürecine ve geri dönüşümüne kadar her aşamada düşük enerji tüketimi, 

geri dönüşebilirlik, toksit olmaması, bakım maliyetinin düşük olması 

malzemelerde aranan başlıca özelliklerdir. Cam seramik malzeme bu 

konuda mimari tasarımlara dahil olmuş önemli bir yeni nesil malzemedir.  

Cam seramik, örneklerde de görüldüğü gibi, gerek iç mekanda 

gerekse dış mekanda geniş bir yelpazede tasarımlara dahil olarak mimari 

uygulamalarda yerini almaktadır. Klasik malzemelerle (taş, tuğla, beton, 

ahşap) sağladığı başarılı diyalog ve entegrasyon nedeniyle tarihi yapı 
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tamamlama ve eklerinde de tercih edilmektedir. Dış cephelerde ya da 

bina içi duvarlarda yarı saydam özelliği ile oldukça başarılı ve etkileyici 

ışık oyunları sağlar.  

Geçmişten günümüze yapılan araştırmalarda cam seramiğin pek 

çok farklı özelliği keşfedilmiş ve bu özellikler cam seramiğin farklı 

uygulama alanlarında kullanımına olanak sağlamıştır. Mimaride yeni 

nesil bir malzeme olan cam seramiğin, yürütülmekte ve ilerleyen yıllarda 

yapılacak olan çeşitli araştırmalar sonucunda mimarlık alanına pek çok 

yeni uygulama alanları sunacağı da aşikardır.  
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1. Giriş 

Dünyada harcanan toplam enerjinin önemli bir kısmını inşaat 

sektörü oluşturmaktadır. İklim değişiklerinin yaşandığı, çevre kirliliğinin 

arttığı, enerji kaynaklarının azaldığı günümüzde, binalarda yapı 

malzemesi seçerken geri dönüştürülebilen, imalatı ve uygulaması 

sırasında dünyaya zarar vermeyen ve enerji verimi yüksek malzemeler 

öncü olmaktadır. Bu perspektifle ahşap kendinden beklenilen performansı 

başarı ile karşılamakta ve diğer yapı malzemeleri arasından öne 

çıkmaktadır. Günümüzde, ahşap nefes alabilen, geri dönüştürülebilen ve 

tekrar yetiştirilebilen bir yapı malzemesi olduğu yüksek yapılarda da 

tercih edilmektedir. 

Ahşap en eski yapı malzemelerinden biridir. Geçmişte, 

malzemenin bol olması, yenilenebilirlik, işleme ve kullanım kolaylığı 

olması belirli niteliklerle birleştiğinde ahşabı, mobilya, yapısal kullanım 

için mükemmel bir yapı malzemesi haline getirmiştir. Nüfusun artışı, bina 

ölçeklerinin ve formlarının değişmesi, daha fazla malzemeye ve gelişmiş 

işgücüne ihtiyaç duyulması ahşabın kullanılmasını azaltmış bunun 

sonucunda inşaat endüstrisinde betonarme ve çelik on dokuzuncu 

yüzyılda tekelleşmiştir. Ahşabın bu değer kaybının nedenleri kültürel, 

ekonomik ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır.  Bunlar arasında 

malzemenin çevresel etmenlerle bozulması, yanıcılık, şekil ve boyutunun 

kısıtlı olması ve mekanik performansını etkileyen doğal kusurlarının 

olması ve bu nedenlerle malzemeye karşı genel güvensizlik olması 

sayılabilir. Çevresel higrometrik koşulların metalik ve taş malzemeler 

üzerinde önemli bir etkisi yokken, ahşabın mekanik dayanım değerlerini 

etkiler. Ayrıca ahşap, mantar ve böcek saldırılarına karşı yüksek 

hassasiyet gösterir. Buna ek olarak korunmadığı müddetçe yanıcılık 

özelliği de vardır. Tüm bu özellikler, ahşabın doğal bir yapı malzemesi 

olarak olumsuz bir şekilde görülmesine yol açarak, kullanımında 

BÖLÜM IX 
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gerilemeye ve kalitesinin düşmesine neden olmuştur (Goncu, 2019). Tüm 

bunların yanında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da masif 

ahşabın boyunun kısıtlı olmasıdır. Birçok proje için bu durum belirleyici 

ve caydırıcı olmuştur. Günümüzde ekolojik dengelerin bozulmasıyla 

sonraki nesillere yeşil bir dünya bırakmak için yapı tasarımcıları da 

üzerlerine düşeni yapmakta ve farklı malzeme arayışına girmektedir. 

Teknolojinin de katkılarıyla ahşabın kusurlu yönleri bertaraf edilerek 

gelişmiş masif ahşap ürünler (Mass Timber Products-MTP) diğer bir 

deyişle mühendislik ahşap ürünleri (Engineered Wood Products- EWP) 

elde edilmiş ve edilmektedir. Böylelikle malzemenin yapısal anlamda 

kullanımında önemli ölçüde bir artış olmuştur. Doğal bir malzeme olarak 

ahşapla elde edilen yapı malzemelerinin en büyük avantajı, endüstriyel 

olarak üretilmiş bir malzemenin güvenilirliği, üretim sürekliliği, 

standardizasyon ve elde edilen yüksek performanstır. Gelişmiş ahşap 

ürünlerin üretiminde, malzemenin yapısı ve özellikleri göz önünde 

bulundurularak malzeme kesilmiş, şekillendirilmiş ve bir araya getirilmiş 

ve böylece üstün özellikli yapı malzemeleri elde edilmiştir. 

2. Ahşabın Yapısı ve Özellikleri 

Yapısal anlamda komplike bir malzeme olan ahşabın ortam 

koşullarına karşı nasıl davranacağını tahmin etmek çoğu zaman karmaşık 

bir problem haline gelir. Ahşap ortotropik ve higroskopik olduğu için 

bulunduğu çevre koşullarına karşı defasında farklı davranışlar 

göstermektedir (Kaya,2017). Ahşabın yapısı literatürde migroskopik 

yapısı, makroskopik yapısı ve kimyasal yapısı olarak incelenmektedir. 

2.1. Ahşabın mikroskopik yapısı 

Ahşabı meydana getiren hücreler, iletim, destekleme ve depolama 

işlevlerini yerine getirirler. Ahşabın dış kısmında yer alan kambiyum 

tabakasında bulunan ve büyümeyi sağlayan paranşima hücreleri dışındaki 

hücreler ölü hücrelerdir. Ağaçlar yumuşak ve sert ağaçlar olarak ikiye 

ayrılırlar. Yumuşak ağaçlarda iki hücre tipi iletim, destekleme ve 

depolama işlevlerini yerine getirir. Bunun yanında daha geniş yapraklara 

sahip sert ağaçlarda dört farklı hücre tipi iletim, destekleme ve depolama 

görevlerini yerine getirirler (Çizelge 1). Genellikle yumuşak ağaçları iğne 

yapraklı ağaçlar oluştururken sert ağaçları geniş yapraklı ağaçlar 

oluşturur (Desch and Dinwoodie,1996). Geniş yapraklı sert ağaç 

hücreleri, iğne yapraklı yumuşak ağaç hücreleri ile işlev açısından 

kıyaslandığında daha karmaşık oldukları görülmektedir (Şekil 1). 
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Çizelge 1.Yumuşak ve sert ağaçlarda hücre fonksiyonları(Kaya, 2017). 

Hücreler Yumuşak Ağaç Sert Ağaç İşlev 

Paranşima x x Depolama 

Tracheidler x x Destekleme/iletim 

Fibriller  x Destekleme 

Vesseller   x İletim 

 

 

Şekil 1. Soldan sağa, yumuşak ağaç hücre kesiti, sert ağaç hücre 

kesiti. (Url-1) 

Anizotropik yapıdaki ahşabın bünyesindeki hücrelerin radyal, 

enine ve teğetsel yönde farklı dağılımda olmasından dolayı her bir yönde 

malzeme farklı davranış gösterir.  

Sert ağaçları yumuşak ağaçlardan ayıran özellik bünyelerinde 

bulunan gelişmiş hücre tipleridir (Şekil 2). Bu gelişmiş hücre tipleri 

malzemeye kesildiği yöne bağlı olarak farklı fiziksel ve mekanik 

özellikler kazandırır (Kollmann ve Cote, 1968).  

 
Şekil 2. Yumuşak ağaç hücre yapısı ve sert ağaç hücre yapısı. 

(Ansel, 2015). 
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2.2. Ahşabın makroskobik yapısı 

Ahşabın makroskopik özellikleri denildiğinde gözle ya da 

büyüteç ile rahatlıkla görülebilen özellikleri anlaşılır. Ağaç makroskopik 

olarak kök, gövde ve dallar olmak üzere üç başlıkta ele alınır (Şekil 3). 

Yapı endüstrisinde ahşabın genelde gövde kısmından elde edilen ürünler 

kullanılır.  

 

 
Şekil 3. Ağacın katmanları (Kaya, 2017). 

Binalarda yapı malzemesi olarak kullanılan ahşap genelde ağacın 

gövde kısmından elde edilir. Enine olarak kesilen gövde kesiti sıklıkla 

yuvarlaktır. Temel olarak ağaç gövdesi, öz, odun ve kabuk olarak üç 

kısımdan oluşur (Şekil 4).Gövdede, kabuğun iç kısmında yer alan, ağacın 

büyümesini sağlayan, çıplak gözle görülemeyen kambiyum tabakası yer 

alır (Desch ve Dinwoodie, 1996). 

 
Şekil 4. Ağaç kesiti(Url-2). 

Genellikle gövdenin merkezinde yer alan, sert ağaçlarda rengi, 

yapısı ve şekli farklı olan öz, yumuşak ağaçlarda daha belirgindir 
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(Stalnaker ve Harris, 1989). Öz siyah ve beyaz renk aralığında farklı 

renklere sahip olabilmektedir. 

Hücre bölünmesi ile oluşan yeni ahşap hücreler kambiyum 

tabakası tarafından üretilir. Üretilen yeni hücreler kambiyum tabakasının 

iç kısmına eklenir. Böylelikle ağacın çapı artar. Yeni oluşan hücreler 

ağacın lif ve enine kesit yönünde büyümesine sebep olur. 

Büyüme olayı esnasında esnek olan hücre duvarına büyümenin 

sonlanmasından sonra eklenen ikinci bir hücre tabakası hücre duvarının 

kalınlaşmasını sağlar. Büyüme esnasında hücre duvarı başlıca selülozdur 

ve hücre duvarının kalınlaşmasından sonra lignin depolanır. Bu olaya 

lignifikasyon denir ve liflerin birbirine yapışmasına neden olur (Desch ve 

Dinwoodie, 1996). 

Ağacın yaşam sıvısını taşıyan yeni kısmına diri odun denir. Öz 

odun ise ağacın merkeze yakın olup besin, sıvı taşıması ya da depolaması 

görevi yapmayan kısmıdır. Bahar döneminde ağaç hızlı büyür ve bu 

dönem oluşan hücreler ince duvarlara ve daha büyük hücre boşluklarına 

sahiptir. Bu kısıma erken odun ya da bahar odunu denir. Daha az nem 

görülen yaz döneminde oluşan hücreler daha küçük boşluklara ve kalın 

duvarlara sahiptir. Yaz odunu veya geç odun adını alan bu kısım erken 

oduna göre bünyesinde daha fazla selüloz barındırır (Şekil 5). Selüloz 

miktarının fazla oluşundan dolayı yaz odunu bahar odununa kıyasla daha 

serttir (Desch ve Dinwoodie,1996). 

 

 
Şekil 5. Bahar odunu, yaz odunu(Url 3) 

. 

2.3. Ahşabın eksenleri 

Ahşabın özellikleri hem fiziksel hem de mekanik olarak radyal, 

teğetsel ve boy yönünde, hücre dağılımlarının farklı olmasından dolayı 

değişir(Şekil 6). Malzemenin nem miktarı, dayanım ve sertlik özellikleri, 

genleşme ve daralması birbirine dik olan bu üç yönde farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle mimar ve mühendislerin ahşap ile ilgili göz 

önünde bulundurması gereken en önemli mesele ahşabın anizotropik 

yapısıdır (Tsoumis,1991). 
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Şekil 6. Ahşabın eksenleri(Tsoumis,1991). 

 

Enine, teğetsel ve radyal kesitlerin meydana getirdiği yüzeyler 

birbirlerinden farklıdır (Şekil 7).  

 
Şekil 7. Ahşabın eksenleri; A: Enine, B: Radyal, C: Teğetsel(Kaya, 

2017). 

2.4. Ahşabın Kimyasal Yapısı 

Ahşabın kimyasal yapısında temel olarak selüloz, hemiselüloz ve 

lignin ve az miktarda yardımcı maddeler bulunur. Temel yapısını 

hücrelerin oluşturduğu ahşabın hücre duvarının yaklaşık %50’ ye 

yakınını selüloz, %25 civarını lignin ve %25 civarını da hemiselüloz 

oluşturur. Kalan çok az bir kısmında da doğal yağlar, reçine ve yardımcı 

maddeler yer alır. Ahşaba mekanik özellik kazandıran ve dayanımını 

artıran madde selüloz iken lignin ise yapıştırıcıdır.  

2.5. Ahşabın Fiziksel Özellikleri 

Su ile olan ilişkisi, özgül ağırlık, ısıl özellikleri, ısı iletkenlik 

özellikleri ve akustik özellikleri ahşabın fiziksel özellikleri arasında 

sayılabilir. 

Ağacın bünyesindeki ahşapta nem oranı genelde %50-150 nem 

içeriğindedir. Kesilme işlemi gerçekleştikten sonra hücre duvarları 

doygun olan ahşap ortam şartları ile karşılaşır. Ortamdaki mevcut şartlara 

maruz kalan ve higroskopik bir malzeme olan ahşapta denge durumu 

oluşuncaya kadar nem alışverişi olur. Bu durumdenge nem içeriği olarak 

adlandırılır (Kaya, 2017). 
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Ahşabın mekanik özellikleri nemden etkilenir. Dayanım 

özellikleri maruz kaldığı yükün yanında nem içeriğine de bağlıdır. 

Malzemenin kesitinde bulunan nem farklılıkları yer yer şişmeye ve 

büzülmeye sebep olur. Bunun sonucunda da malzemenin içinde farklı 

gerilmeler oluşur. Oluşan farklı gerilmeler ahşabın dayanımını zayıflatır. 

Malzemenin içinde yer yer hasar oluşmasına sebep olur. Yük taşıma 

kapasitesinin olumsuz etkilenmesi sonucu malzeme beklenen performansı 

karşılayamaz (Skaar, 1988). 

Ahşabın hücre duvarlarının suyla doyduğu değere fiber doyma 

noktası denir ve bu değer genelde %30 civarındadır. Fazla nem ahşabı 

bozar ve çürümesine neden olur. Nem aynı zamanda malzemenin 

kimyasal yapısını da bozar. Özellikle ahşap için hayati öneme sahip 

selüloz ve lignini yumuşatır. Selüloz ve ligninin yumuşamasıyla ahşabın 

dayanım özellikleri zayıflar (Glass ve Zelinka, 2010). 

Ahşap belli bir nem değerine kadar kurutulup daha sonra sıcak ve 

ya ısıtılmış bir mekanda kullanılırsa malzemenin bünyesindeki nem oranı 

azalacaktır. Bunun neticesinde ahşapta büzülme ve dönme görülecektir. 

Tam tersi olarak daha nemli bir yerde kullanılacaksa örneğin yüzme 

havuzu ve banyo gibi havadan nem almaya devam edecektir. Bunun 

sonucunda da malzeme şişecek ve yine dönme görülecektir. Ahşabın 

bünyesindeki nemi ile atmosferdeki havanın nemi arasında higroskobik 

denge durumu vardır (Skaar, 1988). 

Ahşabın nem alışverişi yapması ahşabın çalışması olarak 

adlandırılır. Nemli ortamda bulunan ahşap su alarak şişer, kuru ortamda 

bulunan ahşap da ortama su vererek büzülür. Genel olarak literatürde yer 

alan ağaç türlerinin radyal, boyuna yönde, yıllık halkalara teğet ve toplam 

hacim çalışması, minimum ve maksimum değerleri Çizelge 2’de 

belirtilmiştir. 

Çizelge 2. Ahşabın eksenlerine bağlı olarak çalışması (Berkel, 

1970). 

Boyuna yönde (Lif 

Yönünde) 

Radyal 

yönde 

Teğet yönde Hacim çalışması 

βı 

% 

βr 

% 

βt 

% 

βv 

% 

0,45 

(0,1-0,8) 

4,55 

(2,3-6,8) 

8,92 

(6,0-11,85) 

13,65 

(8,5-18,8) 

 

Ahşap yönlere bağlı olarak farklı özellikler gösterdiği için 

ahşabın çalışması da yönlere göre farklılık gösterir. Çizelge 2’ye 

bakıldığında ahşap liflere paralel yönde en az, radyal yönde daha fazla, 

teğet yönde ise en fazla çalışmaktadır. Üç yönde farklı davranış gösterme 

malzeme içinde iç gerilmelere sebep olmakta, kullanıldığı yerlerde 

malzeme boyutlarının değişmesi, eğilme, kenar ve profillerin 

kamburlaşması, çarpılma, çatlama gibi kusurların oluşmasına sebep 
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olmaktadır (Berkel, 1970). Teğetsel yönde ahşabın çalışması en fazla 

olduğu için tasarımcılar, ahşap yapı tasarımında en fazla teğetsel yöne 

odaklanmaları gerekmektedir (Nicolier, 2012). 

Bunun yanında bağıl nemdeki değişmeler, ahşap parçaların tutkal 

ile yapıştırılmasıyla elde edilen lamine kiriş ya da kolonlarda homojen 

olmayan nem dağılmalarına neden olur. Nemden dolayı oluşan gerilmeler 

komşu eleman tarafından kısıtlanırsa, iç gerilmeler meydana gelir. Oluşan 

iç gerilmeler özellikle ahşabın en zayıf yeri olan liflere dik yönde çekme 

direncini aştığında çatlamalar meydana gelir (Nicolier, 2012). 

Ahşabın kullanıldığı yere göre malzeme kesiti ıslandığında kenar 

kısımlarda basınç gerilmesi, merkezde çekme gerilmesi görülürken kesit 

kurumaya başladığında kenarlarda çekme gerilmesi merkezde basınç 

gerilmesi görülür. Islanma ve kurumaya bağlı olarak malzemenin içinde 

oluşan gerilmeler ahşabın karşılayabileceği dayanım limitini aşarsa içerde 

ya da yüzeyde hasarlar, çatlaklar meydana gelir  (Şekil 8). 

 
Şekil 8. a; kurumaya etkisindeki ahşap kesiti, b; ıslanmaya etkisindeki 

ahşap kesiti (Welling, 2010). 

 

Sıkıştırılmış büzülme deformasyonu oluşmaması ve lamine 

elemanların boyutsal değişimlerini azaltmak için, elemanlar montaj 

öncesi, maruz kalacakları denge nem içeriğine kadar kurutulmalıdır. Aksi 

durumda liflere dik olarak hasar ve gerilme meydana gelir (Jönsson, 

2004). 

Selüloz miktarı ve özgül ağırlık arttıkça ahşabın dayanım ve 

sertlik özelliklerini etkiler. Selüloz miktarı arttıkça dayanım artar. Bahar 

odunu boşluklu ve açık renkli, bunun yanında yaz odunu, boşluksuz koyu 

renkli ve daha ağırdır. Erken ve geç odunu yoğunluk açısından da 

farklıdır. Malzeme içinde daha koyu renkli olan geç odunu miktarının 

artması ahşabın özgül ağırlığını da artırmaktadır (Berkel 1970). 

Isı iletkenlik katsayısı hava boşluğu miktarı ile ters orantılıdır. 

Hava boşluğu fazla olan malzemeler kötü ısı iletkenidir (Çizelge 3). Tersi 

olarak yapısında bol miktarda hava boşluğu barındıran ahşap ısı yalıtımı 

açısından başarılı bir malzemedir. Ahşap için kötü ısı iletkeni, iyi ısı 

yalıtkanı denilebilir. (Tsoumis, 1991). 
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Çizelge 3.Yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayıları 

(Kaya, 2017). 

 
Ses dalgalarının ahşap içerisinde yayılma hızı, ağacın yapısına, 

liflerin yönüne, sahip olduğu yıllık halka yapısına, türüne, sahip olduğu 

hava boşluğu oranına, özgül ağırlığına, rutubet miktarına, sıcaklık 

derecesine göre değişmektedir. Ahşap hafif bir malzeme olmasına 

rağmen, sesin içerisinde yayılma hızı yüksektir. Bunun yanında ses 

dalgalarının yayılmasına karşı düşük direnç gösterir.  

2.6. Ahşabın mekanik özellikleri 

Ahşap anizotrop olduğu için mekanik kuvvetlerin etkisi; 

büyüdüğü ortam şartlarına, türüne, nem miktarına, anatomik yapısına, 

özgül ağırlığa, kimyasal bileşimine, kusurlarına, kuvvetin malzemeye etki 

yönüne göre değişiklik göstermektedir. Ahşap malzemelerin mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi diğer homojen yapı malzemeleri kadar açık ve 

kolay değildir (Shmulsky ve Jones, 2011). 

Yük altında ahşap malzeme davranışları, basınç, çekme, eğilme, 

makaslama, burkulma şekillerinde olabilir. Ahşap malzeme 

yüklemelerden sonra tekrar orijinal şekline dönebilmektedir. Bu durum 

da ahşabın elastik deformasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu gösterir 

(Botannini, 2011). 

Ahşabın elastiklik modülü üç farklı yönde farklılık 

göstermektedir. Elastiklik modülü değeri liflere paralel yönde en yüksek, 

radyal yönde daha küçük, teğet yönde ise en düşüktür.  

Diğer özelliklerde olduğu gibi malzemenin elastiklik 

özelliklerinde de, nem miktarının, budak olup olmamasının, yıllık halka 

genişliğinin, lif yönünün ve açısının, geç odun miktarının tesiri vardır 

(Berkel, 1970). 

Ahşap lamine elemanlarda elastisite modülü (E) değeri lamellerin 

geometrik dizilişinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Aynı boyuttaki iki 

farklı numune farklı geometrik dizilişten dolayı farklı elastisite modülü 

değerine sahip olabilmektedir. Bundan dolayı da malzeme kesitindeki 

gerilme dağılımı da değişebilmektedir. Liflerin yanında elastiklik modülü 

üzerinde budaklar da etkilidir (Botannini, 2011). 

Malzeme Isı İletkenlik Katsayısı (kcal/mhºC) 

Ahşap 0,09-0,28 

Demir 330 

Tuğla ve Cam 4,5 

Alüminyum 1400 

Mermer 18 

Kum 0,5 

Kauçuk 1 

Su 4 

Çimento 2 
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Basınç dayanım değeri, ahşabın sağlamlığı açısından belirleyici 

bir değerdir. Yapılan deneysel ölçümler sonucunda basınç direnci ve 

diğer dirençler arasında sıklıkla bir ilişki olduğu görülmüştür. Ahşabın 

dayanım değerleri üç farklı eksen yönünde farklı değerler 

alabilmektedir(Shmulsky ve Jones, 2011). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde ahşabın liflere dik yöndeki 

basınç dayanım değerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında lif yönündeki basınç dayanım değerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir (Kaya, 2017). 

Bunun yanında ahşabın basınç direnci, fiber doyma noktasına 

kadar nem alırsa azalır. Çünkü tam kuru hal olan %0 nem değeri ile %30 

olan fiber doyma noktası aralığında yer alan su hücre duvarına yerleşerek 

hücrelerin gücünü azaltacaktır. Ahşabın fiber doyma noktasından sonra 

bünyesine su girerse hücre duvarları suya doygun olduğu için bu defa su 

boşluklara yerleşecek ve dayanım özellikleri üzerinde çok belirgin bir 

etki görülmeyecektir. 

Malzeme içindeki budaklar da direnç özelliklerini büyük koranda 

azaltır. Bunun sebepleri liflerin doğrultusunu bozması, paralel gidişini 

düzensiz hale getirmesi böylelikle liflerin yönü ile kuvvetin etki yönü 

arasında lif açısı meydana gelmesidir (Berkel,1970). Bu durum ahşabın 

dayanımını önemli ölçüde azaltır. Hatta yapılan deneysel çalışmalarda 

budağın ahşabın dayanımını bulunduğu yere ve numunenin boyutuna 

göre yaklaşık %50 oranında azalttığı görülmüştür (Kaya,2017).  

Budaklar statik açıdan en çok çekme dayanımını azaltır. Çekme 

ve basınç dirençleri, budak miktarına göre belirli oranlarda azalmaktadır 

(Çizelge 4). 

 

Çizelge 4.Çekme ve basınç dirençleri üzerine budakların etkisi 

(Kaya, 2017). 

 
Ahşabın kimyasal yapısı da dayanım özelliklerinde belirleyici 

olmaktadır. Özellikle basınç dayanımı üzerinde ahşabın kimyasal 

içeriğinin etkisi gözlenmektedir. Örneğin yapıştırıcı özelliği olan lignin 

maddesinin artması sonucunda basınç dayanım değeri de yükselmektedir. 

Selüloz da malzemeye  

Çam 
Özgül 
ağırlık 
gr/cm³ 

Çekme direnci Basınç direnci 

Kg/cm² 
Direnç 

azalması 
% 

Kg/cm² 
Direnç 

azalması 
% 

Tam budaksız 0,50 780 --- 403 --- 

Az budaklı 0,53 384 51 361 10 

Çok budaklı 0,57 119 85 314 22 
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Ayrıca yapılan araştırmalar ahşabın kimyasal yapısının basınç 

direncini etkilediğini göstermektedir. Lignin miktarının artması basınç 

direncini artırmaktadır. Selüloz de ahşaba sertlik veren maddedir. Selüloz 

miktarı yüksek olan ahşapların dayanım değerleri yüksektir (Berkel, 

1970). 

Ahşap lifli yapısından dolayı çekme dayanımı yüksek bir 

malzemedir. Bu nedenle liflere paralel yönde diğer dayanım özelliklerine 

göre en yüksek değere sahiptir. Özgül ağırlığın artması da paralel çekme 

dayanımını arttırır. Ahşapta yaz odununun artması malzemenin özgül 

ağırlığını arttırır bu durum da çekme direncinin yükselmesine neden olur. 

Ahşap yapıda çekme etkisinden sonra kirişlerde sıklıkla 

kullanıldığı için en çok eğilme etkisi ile karşılaşır.  İki ucu mesnetlenmiş 

ahşap kirişte çekme, basınç ve burulma gibi birleşik gerilmeler görülebilir 

(Botannini, 2011). 

Budaklar malzemenin eğilme direncini önemli ölçüde azaltırlar. 

Üst kısmında basınç alt kısmında çekme direnci görülen kirişlerin alt 

kısmında yer alan budaklar eğilme direncini azaltıcı etkiye sahiptir. Bu 

nedenle yapısal ahşaplar için kullanılan DIN 1052 standardına göre 

malzemenin bünyesindeki budak sayısı ve çapına göre eğilmede göz 

önünde bulundurulacak emniyet gerilmeleri birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 

olarak belirlenmiştir (Berkel 1970). 

Ahşap yapılarda malzemeler birbirlerine bağlantı elemanları ile 

bağlandıkları için ek yerlerinde makaslama direnci önem kazanmaktadır. 

Yapılan deneyler göstermiştir ki makaslama gerilmelerinin yanında 

basınç, eğilme, ezilmeler sebebiyle ilave gerilmeler meydana gelmekte ve 

kırılmayı etkilemektedir (Botannini, 2011). 

Ahşap dikmelere farklı yönlerden bağlantı olduğu için, ekseni 

etrafında zıt yönlerde etki eden iki kuvvet tarafından çevrilerek burulmak 

istenebilir. Oluşan burulma momentine karşı malzemenin karşı koyması, 

malzemenin enine kesitine bağlıdır. Tüm direnç özelliklerinde olduğu 

gibi malzemenin özgül ağırlığının yüksek olması burulma direncini de 

arttırır (Berkel 1970). 

3. Ahşap ve Sürdürülebilirlik 

Son yıllarda iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve giderek artan 

doğal afetler gözlemlenmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı ile yan yana kullanılan karbon 

döngüsü, jeosfer, hidrosfer, biyosfer ve Dünya atmosferi arasında 

karbonun değiş tokuş edildiği biyojeokimyasal döngüdür. Günümüzde 

araştırmalar, karbon döngüsünün mevcut dengesinin, atmosfere giren 

CO2'nin çıkandan daha yüksek olduğunu göstermektedir. İnsan 

faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların çoğu, okyanuslar, ormanlar ve 

topraklar gibi karasal ekosistemlerin doğal emilimi ile dengelenemez 

duruma gelmiştir. Bunun sonucu olarak da CO2 ve diğer sera gazlarındaki 

artış, küresel ortalama sıcaklıkta artış gibi sonuçlara yol açmaktadır. 
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Dünyada iklim korumasıyla ilgili olarak temelde iki olası yaklaşım 

vardır: iklimi değiştiren emisyonların, CO2 ve diğer sera gazları, 

azaltılması ve karbon rezervuarlarının yani CO2’nin depolanma biçiminin 

genişletilmesi. 

Ahşap, her iki yaklaşıma izin verir. Fotosentez sayesinde bir 

ağaç, ahşapta büyük miktarlarda CO2 depolayabilir. 1 m3 ahşabın 

yaklaşık 1 ton CO2 depoladığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda ahşap 

yapı malzemesi olarak kullanıldığında bile ömrü boyunca malzemede 

CO2 depolanmış halde kalır. İnşaatta ahşabın kullanımının iki temel 

avantajı vardır. Birincisi, üretimi sırasında çevreyi kirleten ve yüksek 

enerji gerektiren yapı malzemeleri ahşap ile yer değiştirmiş olur. İkincisi 

ise inşaat endüstrisinde ahşabın kullanımıyla   beraber orman yönetimi 

politikaları geliştirilir ve sürekli olarak ormanlık alanların yenilenmesi ve 

arttırılması ihtiyacı doğmuş olur (Goncu, 2019). 

Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı ile beraber, inşaatta ahşabı 

kullanma prensibi, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yönlerini de 

içerir. Örneğin yerel ahşabın kullanımı ile kısa tedarik zincirlerinin 

uygulanması, uzak bölge tedarikine kıyasla enerji tüketimini azaltır. 

Özellikle kısa vadeli üretim zincirleri göz önüne alındığında, inşaatta 

ahşap kullanımı aşağıdaki avantajları sağlayabilir: 

a. Uzaktan ithal etmek yerine yerinde üretme imkanı sayesinde 

ahşap yapıların maliyetlerinin düşürülmesi, böylece büyük çevresel 

avantajlarla sürdürülebilir yapı sektörünün teşvik edilmesi. 

b. Çevresel, turistik ve hidrojeolojik koruma avantajları için 

orman alanlarında bir artışla birlikte yapısal ahşap talebindeki artış.  

c. Yapısal ahşap tedarik zincirinde istihdam açısından olumlu 

etkiler olmuştur. Bunlar; orman bakımıyla ilgili faaliyetler, biçilmiş ağaç 

üretimi için fabrikalar ve yapısal bileşenlerin hazırlanması için 

prefabrikasyon atölyeleri ve yeni tesisler yeni uzmanlaşmış montaj 

şirketleri. 

Ahşap, yapısal ve estetik işlevi aynı anda yerine getirebilen doğal 

bir yapı malzemesidir. Yapı sektöründe kullanımı, özellikle yerel ahşabın 

kullanımına izin veren kısa tedarik zinciri süreçlerinin uygulanması ve 

sürdürülebilir yönetimi kontrol etmek için süreçlerin uygulanmasıyla 

birlikte, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yönlerini aynı 

anda karşılamasını sağlar.  

Fakat masif ahşap boyut olarak kısıtlı bir malzemedir. Bu nedenle 

büyük ölçekli projelerde, yüksek ve geniş açıklık geçilmesi gereken 

yapılarda diğer yapı malzemeleri ile rekabet edemez. Bunun yanında 

doğal bir malzeme olduğu için büyüme esnasında tam anlamıyla 

müdahale edilemeyen kusurları ile büyür, anizotrop yapıda olduğu için 

fiziksel ve mekanik anlamda eksenlerine bağlı olarak farklı davranış 

gösterir. Yine çevresindeki küçük canlılar için zaman içinde doğal bir 

habitata dönüşebilir. Bu durum da malzemenin dayanım ve estetik 
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özelliklerini uzun vadede olumsuz yönde etkiler. Teknolojinin gelişmesi 

ile ahşabın bu zayıf yönleri elenmiş ve gelişmiş ahşap ürünler elde 

edilmiştir. Bu ürünler masif ahşap ürünler (Mass Timber Products,MTP) 

ya da mühendislik ahşap ürünler (Engineered Wood Products, EWP) 

başlıkları altında toplanmıştır 

4. Masif Ahşap Ürünler (MTP) 

Ahşap, çelik ve betonarmenin bulunmasından önce dünyanın 

ahşap açısından zengin bölgelerinde birincil yapı malzemesiydi.  Bir süre 

popüleritesini kaybetse de sürdürülebilirlik ve ekolojik denge kavramları 

ile son yıllarda tekrar inşaat sektörüne girdi. Geçmişten farklı olarak 

hammadde kaynakları son zamanlarda değişti. Örneğin kütük çapları 

küçüldü ve ağaçlar daha hızlı büyüyen plantasyon türlerinden elde 

edilmeye başladı. Avrupa, Amerika ve Kanada’da inşaat için özel 

sürdürülebilir ormanlar oluşturuldu (Gong 2019). Yapısal ahşap, farklı 

ebat ve formlardaki ahşap parçaların tutkal yardımı ile yapıştırılması ile 

elde edilmeye başladı. Masif ahşap ürünler (MTP) ya da mühendislik 

ahşap ürünler (EWP) olarak tutkalla lamine edilmiş ahşap  (glulam), 

çapraz lamine ahşap (CLT),  lamine kaplama kereste (LVL), (PSL), 

plywood ve yönlendirilmiş yonga levha (OSB)  sayılabilir. Bu 

malzemeler konut ve konut dışı binaların, köprülerin, ofislerin, okulların 

ve endüstriyel yapıların yapımına izin vermiştir (Şekil 9-10-11). Masif 

ahşap ürünlerin (MTP) ve EWP'nin kullanılması “yeşil” bir seçenek 

olarak kabul edilmekte ve hükümetler tarafından sürdürülebilir kalkınma 

ve iklim değişikliğini azaltma stratejilerinin bir parçası olarak teşvik 

edilmektedir (Gong 2019). 

 

 
Şekil 9. Masif ahşap yapı (Url-4). 
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Şekil 10. Direk – kiriş sistemi (Url-5). 

 
Şekil 11. Ahşap hafif çerçeve sistem (Url-6) 

 

Masif ahşap ürünler (MTP) ve mühendislik ahşap ürünler (EWP) 

çoğu zaman aynı anlamda kullanılmaktadır. Günümüzde, masif ahşap 

ürünler (MTP), kirişler, kolonlar, kemerler, duvarlar, döşemeler olarak 

kullanılan büyük prefabrik ahşap elemanlar yapabilmek için kereste, 

ahşap kaplamalar, şeritler veya parçalar gibi daha küçük ahşap bileşenleri 

mekanik olarak tutturmak ve/veya yapıştırmak suretiyle oluşturulabilir. 

Masif ahşap ürünler, inşaat verimliliği sağlamanın yanı sıra yangın, 

akustik ve yapısal performans açısından önemli faydalar sağlamak için 

yeterli hacim ve kesit boyutlarına sahiptir (Gong 2019). Masif ahşap ürün 

yelpazesine baktığımızda daha çok yapısal anlamda kullanılan, lamine 

edilmiş ahşap (GLT ya da glulam), çapraz lamine ahşap (CLT), yapısal 

kompozit kereste (SCL) sayılabilir. Yapısal kompozit kereste (SCL); 

lamine kaplama kereste (LVL), lamine şerit kereste (LSL), paralel şerit 

kereste (PSL), yönlendirilmiş şerit kereste (OSL), plywood gibi yapısal 

ahşap plakaları kapsamaktadır. Tüm bu plaka malzemeleri yapısal ahşap 

kereste (SCL) olarak anılmaktadır. 

Genel olarak, MTP mimarlara tasarımlarını yaratıcı bir şekilde 

ifade etmeleri için birçok fırsat sunarken, farklı türdeki mühendislik 

yapılarının çeşitli teknik performans gereksinimlerini karşılar (Url-7).  
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Keresteler farklı kalınlıklarda ve boyutlarda kütüklerden elde 

edilmiş ürünlerdir. Malzemenin doğası gereği sınırlı kalınlığa, genişliğe 

ve uzunluğa sahiptir. Her bir kereste ahşap malzeme endüstrisinin 

geliştiği ülkelerde mekanik olarak değerlendirilir ve yine makine 

tarafından derecelere ayrılır.  Gerilme makinesi (Machine Stress Rated 

MSR), sertlik ve eğilme mukavemeti arasında kurulan ilişkiye dayalı 

olarak malzeme için izin verilen tasarım gerilimini ve sertliğini 

belirlemek için, her boyutlu kereste parçasını tahribatsız olarak test etmek 

için ahşap endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Levhalar, kalınlıkları 32 mm ve daha az olan, döşeme ve 

mantolama olarak kullanılabilen kereste ürünleridir. Bir kereste ürününün 

en küçük kesit boyutu 140 mm'ye ulaştığında veya onu aştığında, görsel 

inceleme yöntemlerine göre derecelendirilen ahşap olarak adlandırılır 

(Url-8). 

Parmak birleşim, daha uzun parçalar yapmak için kısa ahşap 

parçalarını birleştirmek için yaygın olarak kullanılır. "Parmaklar" olarak 

adlandırılan parçalar, yapıştırıcı yardımıyla bağlantı her iki tarafta olacak 

şekilde ayarlanır ve yapısal yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılır. Eklem 

profili bağlantının gücünü belirler ve parmak uzunluğu, uç kalınlığı, uç 

boşluğu ve parmak aralığı, eğimi ve derinliği ile tanımlanır. Ayrıca, 

büyük budakların kesilmesi ve ardından parçaların birleştirilmesi ile 

yüksek performanslı masif ahşap ürünler elde edilir.  Parmak birleşimli 

ahşabın bir diğer avantajı, malzemenin yapılarda kullanılmasından önce 

ya da sonra çevre koşullarına karşı boyutsal kararlılığın artmasıdır. 

Parmak birleşimlerde kullanılan yapıştırıcılar genellikle genel 

uygulamalara yönelik veya GLT elemanlarının elde edilmesi için 

kullanılan fenol-resorsinol formaldehit veya dikmeler için polivinil 

asetattır (Url-8). 

 

4.1. Lamine Edilmiş Ahşap (GLT, Glulam) 

Lamine edilmiş ahşap, GLT (yaygın olarak glulam olarak da 

bilinir), istenen bir formu oluşturmak için yüz yüze yapıştırılmış, 

parmakla birleştirilmiş ahşap veya diğer EWP türlerinden oluşan yapısal 

bir üründür. GLT ilk olarak 1890'ların başında Avrupa'da kullanıldı. 

İsviçre'de 1901 yılında alınan patent, GLT’nin başlangıcı olarak kabul 

edilir . Lamine edilmiş ahşap endüstrisinde önemli bir gelişme tutkalda 

yaşanan değişimdi. 1942'de tamamen suya dayanıklı fenol-resorsinol 

yapıştırıcıların piyasaya sürülmesiyle tutkal hattı bozulma riski olmadan 

dış ortamlarda kullanılmasına olanak sağladı [Url-14]. 

Lamine edilmiş ahşapta önemli bir detay da parmak birleşim 

detayıdır. Parmak birleşim, daha uzun parçalar yapmak için kısa ahşap 

parçaların birleştirilmesidir (Şekil 12). "Parmaklar" olarak adlandırılan 

parçalar, yapıştırıcı yardımıyla bağlantı her iki tarafta olacak şekilde 

ayarlanır ve yapısal yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılır. Eklem profili 
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bağlantının gücünü belirler ve parmak uzunluğu, uç kalınlığı, uç boşluğu 

ve parmak aralığı, eğimi ve derinliği ile tanımlanır.  

 
Şekil 12. Parmak birleşim detay (Url-9) 

 

Laminasyon ile büyük budakların kesilmesi ve ardından 

parçaların birleştirilmesi ile yüksek performanslı masif ahşap ürünler elde 

edilir (Şekil 13). Parmak birleşimli ahşabın bir diğer avantajı, 

malzemenin yapılarda kullanılmasından önce ya da sonra çevre 

koşullarına karşı boyutsal kararlılığın artmasıdır. Parmak birleşimlerde 

kullanılan yapıştırıcılar genellikle genel uygulamalara yönelik GLT 

elemanlarının elde edilmesi için kullanılan fenol-resorsinol formaldehit 

veya dikmeler için polivinil asetattır (Url-8). 

 
Şekil 13. Glulam kiriş örneği (Url-11) 

 

Eğilme geriliminin büyük olduğu bir GLT kirişinin üst ve alt 

kısımlarında daha yüksek dereceli lameller kullanılır (Şekil 14a). GLT 

kalitesini belirlemek için hem görsel hem de sertlik gereksinimlerini 

karşılamak için montajdan önce makine tarafından tahribatsız olarak 

derecelendirilir. Bazen malzemeye güç ve sertlik kazandırmak için cam 

elyafı gibi malzemeler eklenir.  

Lamellerin nem içeriği imalat sırasında %7 ila %15 arasında 

değişmektedir. Fenol formaldehit ve fenol-resorsinol formaldehit gibi 

dayanıklı, soğukta sertleşen su geçirmez yapısal yapıştırıcılar kullanılır 

(Url-10). 

Keresteler için yapılan derecelendirme sistemi lamine ahşabı 

oluşturan lameller için geçerli değildir. Fakat bazı ülkelerde lamine 

edilmiş ahşap için bazı derecelendirme kuralları uygulanmaktadır. 

Örneğin Kanada, Kanada Standardı O122 “Yapısal Yapıştırılmış-Lamine 

Kereste”de belirtilen derecelendirme kurallarını takip eder(Url-10). Her 

laminasyon, parçanın her iki yüzüne göre görsel olarak incelenir ve 
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ardından dört sınıftan birine atanır: B-F, B, D veya C (Url-10), burada B-

F en yüksek dereceyi ve C en düşük dereceyi gösterir (Şekil 14b). 

 
 

Şekil 14. GLT. a. Üst iki ve alt iki lamel yüksek dereceli 

lameller. b. Üst ve alt yüzeylerde gerilimin fazla olduğu 

kısımlarda elemanın taşıma performansını artırmak için dayanımı 

yüksek lameller konulmuş dengeli bir eleman (Url-12). 

Hem estetik hem ekonomik faktörler göz önüne alınarak farklı 

ağaç türlerinin bir arada kullanılmasıyla hibrit sistemler elde edilir. 

Böylelikle tasarıma uygun daha ekonomik çözümler elde edilir. Elemanın 

çekirdek kısmı, örneğin ladin gibi standartlaştırılmış ve daha ekonomik 

bir ağaç türünden oluşur. Ancak dış kısım yani elemanın görünen kısmı 

meşe, kestane gibi daha pahalı bir ağaç türünden yapılabilir. Böylece bitiş 

malzemesi olarak görülmek istenen pahalı ahşap doku ekonomik olarak 

çözülmüş olur (Şekil 15). Farklı ülkelerde yetişen yöresel ağaç türlerine 

göre hibrit lamine elemanlar da değişiklik gösterir.  

 

Şekil 15. Hibrit GLT (Url-13). 

Parmak birleşim ile elemanın boyu uzadığı için GLT 

elemanlarının boyutları prensipte sadece bir üreticinin üretim ve nakliye 

dışkısım 

iç kısım 

dışkısım 
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yetenekleri ile sınırlıdır. İmalat süreci, bir üretim tesisine kütüklerin 

gelmesinden bir şantiyede bitmiş elemanların kurulumuna kadar 

malzemelerin ve elemanların robotla işlenmesini ve hazırlanmasını içerir. 

Tipik bir GLT elemanı yaklaşık olarak 114 ila 2128 mm veya daha fazla 

derinlikte, 80 ila 365 mm genişliğinde ve 40 m'ye kadar uzunlukta 

olabilir (Url-10). Lamine edilmiş ahşap elemanlar, yaygın olarak kirişler 

ve kolonlar için kullanılır (Şekil 16), ancak eğilme elemanları olarak da 

kullanılabilir (Şekil 17). Eğilme elemanı olarak kullanıldıklarında, 

lamellerin dar yüzleri, yükün yönüne diktir. Kanada Standardı O86 

“Ahşapta Mühendislik Tasarımı” bu durumu “dikey olarak tutkalla 

lamine edilmiş” olarak ifade eder (Url-14). Genellikle, GLT dış ortam 

koşullarında kullanıldığında bir şekilde korunur. Proje şartlarına uygun 

olarak istenen GLT elemanlarını elde etmek için farklı derecelerdeki 

lamellerin bilinçli olarak yerleştirilmesiyle çok çeşitli GLT kaliteleri 

mevcuttur (Url-14). Genel olarak, GLT için iki sınıf kategori vardır, stres 

derecesi ve görünüm derecesi (Url-10). 

 

 
Şekil 16. GLT kolon-kiriş (Url-13). 

 

 
Şekil 17. GLT eğrisel elemanlar, Museum Foundation Louis Vuitton 

(Url-13). 

 

Glulam elemanları oluşturan lamellerin nem içeriklerinin 

birbirleriyle ve çevreyle uyumu önemlidir. GLT elemanlar bulundukları 
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çevrenin neminden etkilenirler. Lamine edilmiş yapı elemanlarında 

nemin hareketi yavaştır. Bu nedenle eleman kesitinde homojen olmayan 

nem içeriği meydana gelir. Homojen olmayan nem içeriği de malzeme 

içinde gerilmelere sebep olur. Özellikle lamine yapı elemanlarında nemli 

olan bir lamel genleşmeye çalışırken yanındaki lamel aynı nem oranında 

olmayacağı için beraber hareket edemeyecek, hareket kısıtlanacak ve 

hasar meydana gelecektir (Angst ve Malo, 2012). 

Örneğin nemli atmosfer koşullarına maruz kalan lamine 

elemanda nem oranı dış kısımda artmaya başlayacak beraberinde 

genleşme görülecek fakat nem taşınımı yavaş olduğu için iç kısım eş 

zamanlı olarak davranamayacak ve kısıtlanma olacaktır. Böylelikle 

basınç ve çekme gerilmeleri ortaya çıkarak malzeme kesitinde 

çatlamalara ve hasara sebep olacaktır (Angst ve Malo, 2012). 

Malzeme kesiti içinde oluşan iç gerilmelerin sebep olduğu basınç 

ve çekme gerilmeleri az miktarda olursa kendi içinde dengelenebilir. 

Fakat ahşabın en zayıf yönü olan liflere dik doğrultuda oluşan gerilmeler 

çoğu zaman yapı elemanında ince çatlaklara ve hasara sebep olur 

(Nicollier, 2012).Lamine elemanların üretiminde elemanı oluşturan 

lamellerin dizilimi ve nem oranları yapı elemanının rijitliği açısından 

önemlidir.  

4.2. Çivi Lamine Ahşap (NLT) 

Çivi Lamine Ahşap (NLT) daha büyük boyutlu yapısal eleman 

oluşturmak için çivi ve vidalarla ayrı boyutlu kerestelerden oluşturulur, 

kenarlara istiflenir ve sabitlenir (Şekil 18). NLT yaklaşık bir yüzyıldan 

fazla süredir kullanılmaktadır. Ancak MTP ürünlerinin popüleritesinin 

artması ile yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Yaygın olarak zeminlerde, 

havuz kenarlarında ve çatılarda kullanılır, açıkta kalan uygulamalarda 

çeşitli dokulu görünümler sunar. NLT, orta yükseklikteki ahşap çerçeveli 

binalarda asansör ve merdiven boşlukları oluşturmak için de 

kullanılmıştır. NLT, doğal olarak benzersiz çatı formlarının yaratılmasına 

olanak sağlar. Paneller, tek bir yönde uzanan ayrı levhalardan oluştuğu 

için, hem tek eğimli hem de serbest biçimli paneller, her bir levhayı 

diğerine göre hafifçe kaydırarak ve döndürerek oluşturulabilir. Bu, kavisli 

çatı ve kanopi yapılarının karmaşık geometrisinin basit bir sistemle 

gerçekleştirilmesini sağlar. NLT'nin avantajları olarak yerel olarak 

mevcut ağaç türlerinin kullanılması ve genellikle özel ekipmanın gerekli 

olmaması sayılabilir. Birçok firma prefabrikasyon alternatifi sunsa da, 

marangozluk yoluyla bir NLT sistemi oluşturulabilir (Şekil 19). Projenin 

ölçeğine ve karmaşıklığına bağlı olarak elemanlar üretilebilir.  
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Şekil 18. NLT (Url-15). 

 

 
Şekil 19. NLT birleşimi (Url-7) 

 

4.3. Dübel Lamine Ahşap (DLT)  

Dübel lamine ahşap MTP ailesinin bir diğer üyesidir. Avrupa'da 

yaygın olarak kullanılır. Torna tezgahları, frezeler ve bilgisayar kontrollü 

(CNC) makinelerle kullanım kolaylığı ve tamamen ahşap bileşimi 

nedeniyle birçok ülkede ilgi görmektedir. DLT, çivi lamine ahşap (NLT) 

ile benzerdir. Bununla birlikte, DLT, laminasyonları birleştirmek için çivi 

veya vida yerine ahşap dübeller kullanır. (Şekil 20) 

 

 
Şekil 20. DLT, doğrusal ve kademeli birleşim (Url-16). 

 

Lamellerin nem içeriği, üretim sırasında %19 veya daha azdır 

(Url-10). Dübeller çoğunlukla meşe gibi sert ağaç türlerinden yapılır. 

Yaklaşık olarak 18-19 mm çapta olan dübeller yaklaşık %6-8 nem 

içeriğindedir. Dübelleri lamellere uygulamadan önce, yaklaşık olarak 

dübellerle aynı çapta önceden delinmiş delikler gereklidir. Açılan 

deliklere, dübeller 30cm aralıklı olarak doğrusal ya da şaşırtmalı olarak 

preslenir (Url-10). 



SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMESİ OLARAK AHŞAP 

 

249 

DLT panelleri önceden entegre edilmiş elektrik ve diğer servis 

kanalları için kolayca şekillendirilebilir ve bu durum da DLT elemana 

benzersiz bir özellik ve esnek tasarım sunar (Şekil 21). Bu aynı zamanda 

tasarımcıların bir binanın akustik performansını ve görsel çekiciliğini 

aynı anda elde etmesini sağlar. Örneğin, akustik şeritler bir DLT 

panelinin alt yüzeyine entegre edilebilir, bu da tasarımcıların ahşabı 

açıkta tutarken sesi azaltmalarına yardımcı olur ve ayrıca çeşitli yüzey 

kaplamalarına izin verir (Url-17). DLT, aynı zamanda, deck, balkon ve 

kanopiler için kullanılarak, dış mekanlarda kullanılabilen bir MTP türü 

olarak da tanınabilir. DLT, yapısal performans açısından GLT ve NLT'ye 

benzer bir performans sergiliyor. DLT, döşeme ve çatı uygulamaları için 

çok uygun olup duvar paneli olarak da kullanılabilir (Url-17). Ayrıca 

DLT paneller yapısal taşıyıcı veya perde duvar, asansör ve merdiven 

boşlukları olarak kullanılabilir(Şekil 22). 

 

 
Şekil 21. İki DLT profil örneği (Url-12). 

 

 
Şekil 22. ABD'de DLT zemin ve çatı panellerinden oluşan yedi katlı T3 

Atlanta binası (Url-12). 

 

4.4. Çapraz Lamine Ahşap (CLT) 

Çapraz lamine ahşap (CLT), birbirine dik açılarda yönlendirilmiş 

MSR kereste (tipik olarak üç, beş veya yedi gibi tek sayılı) 

katmanlarından oluşan, yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılan yeni nesil 

mühendislik ürünü ve büyük boyutlu yapısal panel ürünüdür (Şekil 23). 

Yivli profil Akustik boşluklu 
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Şekil 23. CLT, Tek sayılı katmanların birbiri üzerinde 900 

döndürülmesi ile elde edilir (Url-18) İkinci resim: CLT şematik 

gösterim (Url-19). 

 

Üretim kolaylığı sağlanması açısından hibrit CLT ürünleri, 

üretilebilir. Hibrit üretimde CLT panelindeki katmanlardan biri veya daha 

fazlası LSL ve OSL gibi SCL ürünler ile değiştirilebilir. Son zamanlarda 

Kanada’da yürütülen üç ve beş katmanlı hibrit CLT üzerine yapılan 

araştırma, hibrit CLT'nin bükülme sertliğinin, moment kapasitesinin ve 

kesme kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığını gösterdi.  

Lamine ahşap, ahşap parçaların tek bir yapısal eleman 

oluşturacak şekilde birleştirilmesinin sonucu elde edilir. Kavisli veya düz 

elemanlar elde edilseler de, lameller her zaman bir yönde hizalanır. 

Ancak CLT ile lameller düşeyde ve yatayda birbirine dik istiflenerek 

yapısal panellerin veya duvarların üretilmesine olanak tanır. Büyük 

boyutlara ulaşabilen levhalardan yapılmış kalın bir kontrplaktır. 

Çapraz laminasyon teknolojisi, kararlı boyutlara sahip CLT 

panellere her iki yönde de sertlik ve mukavemet özellikleri sağlayarak iki 

yönlü hareket kabiliyeti sunar (Url-8). Zeminlere, duvarlara ve çatılara 

çok uygundur ve estetik için iç kısımda açıkta bırakılabilir. CLT'nin 

hafifliği, temelin boyutunu ve maliyetini doğrudan azaltmaya yardımcı 

olur. Prefabrike bir yapı bileşeni olarak CLT, geleneksel platform çerçeve 

konstrüksiyona veya çelik ve beton konstrüksiyona göre daha kısa montaj 

süresi sunar, inşaat sırasında israfı ve gürültüyü en aza indirir ve beton ve 

çeliğe kıyasla çok rekabetçi bir maliyet sağlar (Url-20). CLT yedi kattan 

fazla orta ve yüksek ahşap binaları ve büyük endüstriyel yapıları inşa 

etmek için kullanılmıştır (Url-7). Ek olarak, CLT iyi bir sismik ve yangın 

performansı sergiler.  

CLT bazen bağımsız bir yapı malzemesi ve yapı sistemi olarak 

kabul edilir. 2018 yılı itibariyle en yüksek ahşap bina olan Brock 

Commons Tallwood House (Şekil 24), Vancouver, Kanada'da 

bulunmaktadır. Bu bina, iki adet 18 katlı beton çekirdek ve beton bir 

temel üzerinde GLT kolonlar üzerinde desteklenen 17 katlı CLT 

zeminleri içermektedir. Beton ve ahşabın birlikte kullanıldığı hibrit bir 
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yapıdır (Şekil 25). Yüksekliği 53m olan bu bina, 404 yataklı öğrenci 

yurdu olarak kullanılmaktadır. Bu yüksek bina için yapılan çalışmaların 

%80'inin prefabrik olduğu bildirilmiştir. 

 

 
Şekil 24. Brock Commons Tallwood House, Vancouver, Kanada 

(Url-18). 

 

CLT "geleceğin betonu" olarak adlandırılmaktadır. Asgari olarak 

betonarme ile aynı yapısal mukavemeti sağlar, ancak betondan farklı 

olarak kırılmak ve çökmek için büyük deformasyonlara maruz kalması 

gereken yüksek derecede esnekliğe sahip bir malzemedir. Ayrıca 1 m3 

beton yaklaşık 2,7 ton, 1 m3 CLT 400 kg ağırlığında ve aynı dirence 

sahiptir.  

CLT yapılarda tasarım esnekliği sağlar, prefabrik bir ürün olduğu 

için şantiyeye gelmeden yapı elemanları üretilebilir, birden fazla 

katmandan oluştuğu için panelin kalınlığına bağlı olarak yüksek ısı 

yalıtım kapasitesine sahiptir. Hafifliğinden ötürü montajı da diğer yapı 

malzemelerine kıyasla daha kolaydır. Bu nedenle de son dönemlerde orta 

ve yüksek katlı binalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında 

birçok köprü projesinde de kullanılmıştır.  

Genellikle tek sayılı katmanlar olarak üretilen CLT panellerin 

kalınlığı 6 ile 30 cm arasında değişmektedir. CLT duvar paneli binanın 

dış duvarında kullanılacaksa düşey yükleri ve rüzgar yüklerini 

karşılayacağı için daha kalın yapılacaktır. Eğer paneller iç mekanda 

bölücü olarak kullanılacaksa daha narin kesitli yapılabilir. Bunun yanında 

CLT paneller döşeme elemanı olarak kullanılacaksa geçeceği açıklığa 

göre karşılayacağı eğilme yüküne göre döşeme kalınlığı belirlenecektir. 

İki panelin bir araya gelişinde ek parçalı, bindirmeli ve düz birleşim 

tercih edilir. CLT duvar panellerinin farklı yapı elemanları ile bir araya 

gelişinde metal bağlantı elemanları kullanılır. Çapraz lamine paneller 

özellikle merdiven imalatı için de tercih edilir.  
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Şekil 25. Brock Commons’ta Tallwood Evi Ahşap Strüktürü. Hibrit 

strüktür ve kapsülleme (Url-18). 

 

4.5. Lamine Kaplama Kereste (LVL) 

İlk olarak 1970'lerin başında geliştirilen lamine kaplama kereste 

(LVL), ahşap kaplamaların (aynı kalınlıkta olan ince ahşap levhalar) 

birleştirilmesi ve bunların bir yapıştırıcı ile birbirine yapıştırılmasıyla 

oluşturulan yüksek mukavemetli ahşap mühendislik ürünüdür (Şekil 26).  

LVL üretiminde bir kütük 3 mm kalınlığında lameller olarak 

soyulur, kurutulur ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılır, ardından 

gücünü en üst düzeye çıkaracak şekilde tekrar bir araya getirilip 

laminasyon yapılır. 

 

 

 
Şekil 26. Lamine kaplama kereste (Url-21). 

 

Özellikle, kaplamalar aynı yönde yönlendirilir. Dayanıklılığı 

kısmen kullanılan ahşabın türüne bağlı olsa da dayanıklıdır ve büzülme 

veya bükülmeye dirençlidir. 

LVL'yi inşaatta kullanmanın bazı önemli avantajları, nispeten 

düşük maliyeti ve herhangi bir uzunlukta ve istenilen şekillerde 

üretilebilmesidir. Bu, sayısız tasarım olanağının kapısını açar. 

Kapsüllenmiş strüktür Hibritmasive ahşap ve beton 
çekirdek  

CLT 
döşeme plağı 

Kısmi 
kapsülleme 

Bitmiş 
imalat 
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Lamine kaplama kereste görünüşte plywooda (kontrplak) benzer. 

Fakat plywoodda kaplamalar istifleme sırasında yön değiştirir, 90 derece 

döndürülürken LVL'de kaplamaların tümü aynı yönde serilir ve 

yapıştırılır. LVL'de ahşap damarın yönü her zaman kütüğün uzunluğuna 

paraleldir. LVL sıklıkla kiriş, çatı, duvar ve döşeme elemanlarında 

kullanılır. 

Mimar Juergen Mayer ve ekibi tarafından tasarlanan Metropol 

Parasol   Sevilla’da 2011 yılında tamamlanmıştır.  Kerto marka LVL 

kullanılarak yapılan proje çevresindeki arkeolojik sit alanını tanımlayarak 

kentin yoğun dokusu içinde benzersiz bir kentsel alan oluşturmuştur 

(Şekil 27). Yapı birçok fonksiyonu içinde barındırmanın yanı sıra en üst 

kısmında kullanıcılarına bir panorama terası sunmaktadır. Projenin ana 

malzemesinin poliüretan kaplı lamine kaplama kereste (LVL) 

oluşturmaktadır (Şekil 28). 

 

 
Şekil 27. LVL kullanılarak yapılan organik formluMetropol Parasol, 

Sevilla, İspanya (Url-18). 

 

 
Şekil 28. Metropol Parasol montaj detayları (Url-18). 

 

4.6. Paralel Şerit Kereste (PSL) 

Paralel şerit kereste (PSL), paralel olarak döşenmiş uzun ahşap 

kaplamaların bir yapıştırıcı ile birbirine bağlanması ile elde edilir (Şekil 

29). PSL'deki ahşap şeritlerin uzunluk-kalınlık oranı 300 civarındadır. 

Malzeme, yüksek eğilme mukavemetinin gerekli olduğu kiriş 

uygulamaları için kullanılır. PSL ayrıca yük taşıyan kolonlar olarak da 

sıklıkla kullanılır (Url-16).  
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PSL’deki şeritlerin kalınlığı yaklaşık 6,5cm’den fazla olmamalı 

ve şeritlerin uzunluğu da kalınlığına göre ayarlanmalıdır. Paralel şerit 

kereste de lifler aynı yönde ve yüksek basınç altında birbirlerine 

yapıştırıldığı için masif keresteden dayanım açısından daha güçlüdür.  

 

 
Şekil 29. Paralel şerit kereste (PSL) (Url-23). 

 

Budak ve kusurlar ürün boyunca rastgele dağıldığından ve tutkal 

ile doldurulup güçlendirildiğinden malzemenin bir parçadan diğerine göre 

mukavemet açısından değişkenliği masif ahşaba kıyasla daha az olacaktır. 

Ahşap yapı malzemeleri genellikle malzemenin mukavemet eğrisinin en 

düşük yüzdelik dilimlerine göre derecelendirildiğinden, paralel şerit 

kereste, eğilme, liflere paralel çekme ve liflere paralel basınç için çok 

daha yüksek kullanılabilir değerlere sahiptir. Yapı elemanları özel 

bağlantı elemanları ile birbirlerine bağlanırlar (Şekil 30). 

 
Şekil 30. PSL yapı elemanları bağlantı detayı (Url-24). 

 

4.7. Lamine Şerit Kereste (LSL) 

Paralel şerit keresteye benzer şekilde, lamine şerit kereste (LSL), 

uzunluk kalınlık oranı yaklaşık 150 olan ahşap şeritlerden elde edilir 

(Şekil 31). Yönlendirilen ve şekillendirilen ahşap şeritler yapıştırıcı ile 

birleştirilerek plaka ya da dikme haline getirilir. LSL birçok yapı 

bileşeninde kullanılır. 
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Şekil 31. Lamine Şerit Kereste (LSL) (Url-25). 

 

Lamine şerit kereste (LSL), yaygın kullanılmaya başlayan en yeni 

yapısal kompozit kereste (SCL) ürünlerinden biridir (Şekil 32). LSL, 

yüksek mukavemet, yüksek sertlik ve boyutsal kararlılık gibi özellikleri 

barındırır. LSL'nin üretimi, büyük elemanların nispeten küçük ağaçlardan 

yapılmasını sağlayarak orman kaynaklarının verimli kullanılmasını 

sağlar. LSL genellikle hızlı büyüyen ağaç türleri kullanılarak üretilir. 

 

 
Şekil 32. LSL kullanımı (Url-26). 

 

Rendelenmiş ahşap şeritler içerdiği için görünüşte yönlendirilmiş 

yonga levhaya (OSB) benzer, ancak OSB'den farklı olarak LSL'deki 

şeritler, elemanın boyuna eksenine paralel olarak düzenlenir. 

LSL üretiminde, ahşabın doğası gereği sahip olduğu kusurlar 

eleman boyunca dağıtıldığı ve isteğe bağlı olarak ortadan kaldırıldığı için 

malzemede oluşabilecek olası sürprizler azaltılmıştır. LSL diğer SCL 

ürünleri gibi, zayıf yönleri bertaraf edildiği için boyutsal kararlılıkla 

birlikte deformasyonu en aza indiren öngörülebilir dayanım ve sertlik 

özelliklerine sahiptir. 

LSL fabrika ortamında üretilip şantiyeye montaj için getirildikten 

sonra malzeme istiflenirken mutlaka dış hava koşullarına karşı 

korunmalıdır. Ürün nemin nüfuz etmemesi açısından her yönden sarılmalı 

ve sızdırmazlık sağlanmalıdır. Nem alan malzemenin dayanım ve direnç 

değerleri olumsuz olarak etkilenecektir. 
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4.8. Yönlendirilmiş Şerit Kereste (OSL) 

Lamine şerit keresteye benzer şekilde, yönlendirilmiş şerit 

kereste (OSL), rendelenmiş ahşap şeritlerden yapılır. OSL için parçalar 

uzunluğun kalınlığa oranı yaklaşık 75 olacak şekilde ayarlanır. Parçalar 

yönlendirilir, yapıştırıcı ile birleştirilerek plakalar haline getirilir. OSL 

birçok yapı bileşeninde kullanılabilir. (Url-16). 

LSL’den farklı olarak OSL'de bulunan ahşap şeritler daha kısadır. 

Bir yapıştırıcı ile birleştirildiğinde, şeritler yönlendirilir ve büyük bir 

plaka veya kütük haline getirilir ve preslenir (Şekil 33). OSL, her ikisi de 

benzer ahşap türlerinden üretildiğinden ve rendelenmiş ahşap şeritler 

içerdiğinden, görünüş olarak yönlendirilmiş yonga levhaya (OSB) benzer, 

ancak OSB'den farklı olarak, OSL'deki şeritler, elemanın boy eksenine 

paralel olarak düzenlenir. 

 

 
Şekil 33. Yönlendirilmiş şerit kereste (OSL) (Url-27). 

 

Yönlendirilmiş Şerit Kereste (OSL), boyutsal karalılık, yüksek 

sertlik ve yüksek mukavemet gibi özellikler sunar. OSL'nin üretim süreci, 

büyük elemanların nispeten küçük ağaçlardan yapılmasını sağlayarak 

orman kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar. 

OSL üretiminde, ahşabın doğası gereği sahip olduğu kusurlar 

eleman boyunca dağıtıldığı ve isteğe bağlı olarak ortadan kaldırıldığı için 

malzemede oluşabilecek olası sürprizler azaltılmıştır. OSL diğer SCL 

ürünleri gibi, zayıf yönleri bertaraf edildiği için boyutsal kararlılıkla 

birlikte deformasyonu en aza indiren öngörülebilir mukavemet ve sertlik 

özelliklerine sahiptir. 

OSL için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de malzeme 

depolanırken ve imalattan sonra hava şartlarına karşı korunmasıdır. 

5. Sonuç 

Geçen yüzyılın ikinci yarısında ve bu yüzyılın ilk yirmi yılında 

inşa edilen binalar büyük enerji ve doğal kaynakların tüketimi ile 

karakterize edilmektedir. Bu nedenle doğal kaynakların tüketimi, büyük 

oranda atık üretimi, hava ve su kirliliği inşaat endüstrisi ile alakalı 

istenmeyen etkilerdir. Yapılan araştırmalar, inşaat endüstrisinin yıllık 

ortalama hammadde, su ve enerji gibi kaynakların %40’ını tükettiğini 

göstermektedir. Bunun yanında katı atık ve kirliliğin de %40’ını 
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üretmektedir. Bu nedenle inşaat sektörünün sürdürülebilir boyuta geçme 

zorunluluğu kaçınılmazdır. Bina faaliyetleri, malzemelerin tasarımı ve 

kullanımı ile enerji tasarrufu, biyouyumluluk ve yeşil ekonomiye dayalı 

üretim ve yönetim süreçleri yoluyla çevreye saygı duymaya, korumaya ve 

geliştirmeye yöneliktir. 

Ahşap, ham madde üretimi, işlenmesi ve uygulanması diğer yapı 

malzemelerine kıyasla çok daha az enerji gerektirdiği için, çevre 

açısından üstün bir yapı malzemesidir. Örneğin çeliği masif kereste ile 

değiştirmek, karbondioksit emisyonlarını %15 ila %20 arasında 

azaltacaktır. Bunun yanında masif ahşap binaların imalatı beton binaların 

imalatından yaklaşık %25 daha hızlıdır ve %90 daha az şantiye 

yoğunluğu gerektirir. Masif ahşap paneller önceden üretilip yerinde 

monte edildiğinden, masif ahşaptan yapılan binaların proje süreleri çok 

daha kısa ve şantiye ortamı işçiler için daha güvenlidir. Yine bazı 

araştırmalara göre, 7-15 katlı binalarda CLT ve diğer endüstrileşmiş 

ahşap ürünlerin kullanımı, bir yıl boyunca 2 milyondan fazla otomobilin 

emisyon tasarrufuna sahiptir. Ahşap ile inşa etmenin diğer malzemelerle 

inşa etmekten daha az sera gazı emisyonu üreteceği rahatlıkla 

söylenebilir. Ahşabın en zayıf noktası görülen yangın performansı ile 

ilgili yangın testlerine bakıldığında, masif ahşap yapıların mevcut 

kodlardaki yangına dayanıklılık gereksinimlerini karşıladığını çoğu 

zaman daha üstün olduğunu göstermiştir. Ancak ahşabın beton ve çeliğe 

alternatif olarak yapı malzemesi olarak yaygın olarak kullanılabilmesi 

için hammaddeye ihtiyaç vardır. Bu anlamda sürdürülebilir ormancılığın 

benimsenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Ahşabın yapı malzemesi olarak birçok avantajı vardır. Ahşap 

düşük ısı iletkenliği, yüksek termal ataleti, yüksek akustik performansı 

sebebiyle çevre konforuna katkıda bulunur. Oda sıcaklığında bile 

malzemenin yapısından dolayı rahatlık sunarken, taş ve çimento gibi 

malzemeler daha yüksek yüzey sıcaklıklarına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca 

yapı statiği açısından da hem çekme hem de basınçta yüksek dayanım 

özelliklerine sahip üstün bir malzemedir.  

Ahşap ortotropik bir malzeme olup hücrelerden oluştuğu için 

karmaşık bir yapı malzemesidir. Bu durum beklenmedik problemlere 

sebep olabilir. Ahşabın yapı malzemesi olarak daha yaygın kullanılması 

ve yapı ömrünün uzatılması için yapı tasarımcılarının malzemenin 

özelliklerini çok iyi bilmesi ve detayları bu özellikler doğrultusunda 

oluşturması gerekmektedir (Kaya, 2017). 

Geçmiş yıllarda, bazı ahşap yapılarda malzemenin yanması, 

bozulması, nemden etkilenmesi, taşıyıcılığını kaybetmesi ahşaba karşı bir 

önyargının oluşmasına sebep olmuştur. Fakat yapılan incelemeler, bu 

hasarların tamamen insan hatasından, yapılan hatalı detaylandırma ve 

uygulamalardan kaynaklandığını göstermektedir. Yanlış öngörüler, eksik 

yük ve hareket hesapları, atmosfer şartlarının eksik göz önünde 
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bulundurulması binalarda dönüşü olmayan hasarlara neden olmuştur. 

Ahşap teknolojisinin gelişmesi ile elde edilen mühendislik ahşap ürünler, 

malzemenin eksik yönlerini iyileştirerek kullanımı ile ilgili sınırları 

ortadan kaldırmaktadır. Yapılması gereken doğru projede doğru malzeme 

kararının verilmesiyle uygun detaylandırmanın ve uygulamanın yapılması 

ve sonrasında gereken önlemlerin alınmasıdır. 
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1. Giriş

İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve nüfusun artmaya devam etmesi 

içinde bulunduğumuz çağda Dünyamız için iki ana sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sorunlara bağlı olarak 21. yüzyılda sürdürülebilirlik 

hakkındaki çalışmaların, hem yapılarda hem de kentlerde artmaya başladığı 

görülmektedir. Nüfus artışıyla kentlerde alanların yetersizliği ortaya çıkmış ve 

bu durumdan yapılaşmanın düşeyde artmaya başlamasına sebep olmuştur. 

Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerin 

düşey yapılaşmalarda da kullanımına olanak sağlamıştır. Bu anlamda 

karşımıza çıkan sistemlerin içinde “Ahşap yapım sistemi” ayrıcalıklı bir yere 

sahiptir. Ahşabın yüksek mekanik özellikleriyle birlikte hafif bir malzeme 

olması ayrıcalıklı durumunu ortaya koymaktadır. Güzel ve Yesügey (2015) in 

de belirttiği gibi, endüstriyel ahşap kullanılarak yapılan yapılar ile çelik ve 

betonarme kullanılarak yapılan yapılar karşılaştırıldığında; statik dayanım, 

üretim aşamasında düşük enerji ihtiyacı ve eşdeğer yangın direnci gibi 

özellikleriyle ahşap malzeme diğer malzemelerin önüne geçmektedir. 

Her geçen gün insanoğlunun sebep olduğu küresel ısınmanın ortaya 

çıkardığı etkiler daha da artmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi ile başlayan ve devamında Kyoto Protokolü ile 

genişleyen, günümüzdeki son halini Paris İklim Anlaşması ile alan küresel 

iklim politikalarında atılan bu adımlar sonucunda fosil yakıt kullanımının 

azaltılmasıyla karbon salınımının düşürülmesi neticesinde küresel ısınmanın 

2 derecenin altına inmesi tüm canlılar için geri dönüşü olamayacak 

olumsuzlukların ortaya çıkmaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Sera etkisi ve enerji politikası çağında, özellikle ilerlemiş ve ilerlemekte olan 

BÖLÜM X 
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ülkeler için yenilenebilir kaynakları kullanmak çok önemli konular haline 

gelmiştir. Dünyanın içinde bulunduğu bu durum enerji verimliliği fazla olan 

ve çevre üzerinde negatif etkisi olmayan, kısaca doğal dengenin korunmasını 

sağlayan malzemelerin seçilmesine özen gösterilmesini gerektirmektedir. Bu 

nedenle sürdürülebilirlik hem kullanılan malzemelerde hem de mimari 

tasarım kriterlerinde çok önemli bir yere sahip olmaktadır (Beceren Öztürk, 

2005). 
 

Ağaç malzeme üreme, yenilenme, dayanıklılık ve sürdürülebilir olma 

gibi kendine has özellikleri ile insanın varlığından bugüne kadar geçen 

yüzyıllar içinde özel yerini korumayı başarmıştır.  
 

Ahşap; gerek malzeme, gerek yapı elemanı, gerekse yapım sistemiyle 

yapıdaki yerini ve değerini koruyarak ekolojik anlamda, yapay çevre içindeki 

etkinliğini de yerinde ve doğru kullanıldığı zaman sürdürebilmektedir.  

İnsanoğlu ilk barınak tiplerini bu malzeme ve sezgisel yapım teknikleriyle 

deneme yanılma yoluyla edindiği tecrübeleriyle geliştirmiştir. Günümüzde ise 

her devirde olduğu gibi sahiplenilen bu malzeme en gelişmiş malzeme ve 

sistemlere tercih edilerek yapıdaki yerini sürdürebilmektedir (Beceren 

Öztürkvd.,2009). 
 

Ahşap yüzyıllardan beri insanın en temel ihtiyacı olan ısınma, korunma, 

yaşama, aydınlanma gibi gereksinimlerine cevap verebilmiş ve diğer 

malzemeler arasındaki özellikli yerini almıştır. Yapı malzemesi olarak 

kullanımı da neredeyse mimarlık tarihi ile birlikte başlamıştır. Ortaçağ’da 

bütün kasabalar ve şehirler bu doğal hammaddeden inşa edilmiştir.Ahşap 

bizim ilk yapı malzememiz olabilir ama eskimiş değildir. Modern 

mühendislik ürünü ahşap, sofistike bir yapı malzemesidir ve günümüzde 

muazzam yapısal çözümler imkan tanımaktadır. Ayrıca ahşap doğada kaynağı 

yenilenebilir tek malzemedir. Bu özelliği ile sürdürülebilir mimarinin sembolü 

haline gelmiştir (Lennartz ve Jacob-Freitag,2016). 
 

Dünya genelinde ahşap, doğa üzerindeki olumlu etkisiyle küresel 

sorunları çözmeye yardımcı olabilecek bir malzemedir. Oysa Dünya 

genelinde binaların, yollarımızın ve köprülerimizin yapımında beton 

kullanımı hakimdir ve buna bağlı olarak karbondioksit üreten en kirletici 

süreçlerimizden biri olan milyonlarca ton beton her yıl üretilmektedir. Bu 

nedenle betona olan bağımlılığımızı azaltmalıyız (Mayo,2015).  
 

Ahşabın yapı gereci olarak esnek bir malzeme olduğu herkes tarafından 

bilinmektedir. İklimsel, coğrafik, kültürel ya da tarihsel gibi farklı 

yaklaşımlarla yapılan çalışmaların hepsinde ahşabın, yapıya temelden-çatı 

kaplamasına kadar girerek,gerek taşıyıcı, gerek kaplama elemanı, gerekse 

görsel amaçlı olarak çeşitli şekillerde kullanılmış olduğu görülmektedir.  
 

Ahşap kullanımı Türkiye’de sivil mimarinin en güzel örnekleri olan 

ahşap evler, yalılar ve köşklerin yapımında özellikle kıyı kesimlerde ve orman 
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bölgelerine yakın bir yerleşim göstermektedir. Günümüzde bu sivil mimari 

örneklerinin çoğu kültürel miras niteliğindeki “eski eserler” kapsamındadır 

(Eriç,1988). Eski eserler tarihsel süreç içinde toplumun çeşitli ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek şekilde yapılmıştır ve nesiller arasında tarihi, kültürel ve 

mimari değerler olarak insanlığın geçmiş kültürünü, yapım tekniğini ve 

malzeme özelliklerini yansıtmaktadır. Ahşap, bir yaşam biçiminin 

yansıtılması sürecinde en uygun malzemedir. Yöresel özellikler, topoğrafya, 

ulaşım, iklim şartları, yapım kültürü (usta-çırak ilişkisi), fonksiyonel ilişkiler, 

halkın kültürel özellikleri, biçim ve düzen anlayışı, yerleşim farkları ahşap 

yapı kültürünün oluşmasında ana etkendir. 
 

Ahşabın fiziksel ve mekanik özelliklerine sahip olan başka bir yapı 

malzemesi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle günümüzde olumlu özellikler 

içeren farklı malzeme üretme çalışmaları giderek artmaktadır. Ancak, diğer 

yandan bu yeni malzemeler ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda 

birçok teknolojik gelişimin artığı olarak farklı ürünler de ortaya çıkmaktadır. 

Bu ürünlerin doğa üzerindeki etkileri tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Bu ve 

benzeri teknolojik gelişmelerin önemli sebeplerden biri olarak görüldüğü 

ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte 1960’lardan itibaren 

“sürdürülebilirlik” kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, doğal 

kaynakların korunması, fosil yakıt kullanımının en aza indirgenmesi, geri 

dönüşebilen malzeme ve yeniden kullanım konularının günümüz inşaat 

sektörü ortamında da ön plana çıktığı izlenmektedir. Ekolojik kaygılarla 

dünya arenasında yerini alan sürdürülebilirlik paradigmasının aslında 

toplumsal nedenlere bağlı sonuçlar olduğu, sosyal ve kültürel bileşenlerden 

bağımsız düşünülemeyeceği kısa sürede kabul edilmiştir. Korunarak gelecek 

nesillere aktarılması gereken çevremizdeki doğal unsurlar ile birlikte tarihi ve 

kültürel değerlerdir. Bu değerleri en iyi yansıtan tarihi kentsel dokularda 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yaşayan ve yaşanan çevreler haline 

getirilmeleri gerekliliği kaçınılmazdır. Bu noktada ahşap yine karşımıza 

çıkmaktadır ve tarihi kentsel dokunun büyük bir kısmını oluşturan ahşap 

yapılar ile bu yapılardaki ahşap kullanım geleneği, sosyal ve kültürel 

sürdürülebilirlik için önemini göstermektedir. 
 

2. Ahşap ve Ahşap Yapıların Tarihsel Süreçte Gelişimi 
 

Ahşap ilk yapı malzemelerinden biridir ve ilkel insanların kendisini 

vahşi doğadan korumak isterken ağaçlara tırmanması ile kullanılmaya 

başlanmıştır. Daha sonra barınma amaçlı ağaç kovuklarının kullanılması, 

bunların zamanla saz ve kamış desteğiyle şekillendirilmesiyle kullanım 

devam etmiş ve sonunda ahşap yığma ve karkas sistemler barınaklar 

oluşturulmaya başlanmıştır. Sert lifli ve doğal malzeme olarak tanımlanan 

ahşabın   ana maddesi küçük ve büyük ağaçların gövdesidir.  
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 Ahşap hem yapı malzemesi olarak hem de günlük hayatta birçok 

alanda oldukça geniş bir kullanım alanına sahip ve tercih edilen bir malzeme 

durumundadır (Şekil 1). 
 

    
 

Şekil 1.  Günlük hayatta da ahşap kullanımıörnekleri (URL 1-2) 
 

Frigyalıların kullandığı ilk ahşap çatı sisteminin bugün hala aynı 

uygulama şekliyle geleneksel kullanımlarda yer alması, ahşabın yüzyıllardır 

süregelen kullanım şekline küçük bir örnektir. Türklerin yaşadığı yerlerde 

ahşap malzemenin yaygın olması ahşap karkas sistem Anadolu'da gelişmesine 

sebep olmuştur (Şekil 2a,2b) (URL 3).  

 
 

 
 

Şekil 2a. Türkiye Ahşap Karkas Örnekler (URL 4) 
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Şekil 2b. Türkiye Ahşap Karkas Örnekler (URL 4) 
 

Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle ahşap işçilik sanatlarını Orta 

Asya’dan öğrendikleri şekliyle sürdürmüşlerdir. Anadolu Selçuklu sanatında 

bunun en zengin ve güzel örneklerini görmekteyiz. Anadolu Selçuklu 

döneminde ahşap; mimaride yapı malzemesi olarak kullanıldığı gibi, minber, 

kürsü, rahle gibi el sanatlarında da kullanılmıştır. Anadolu Selçuklularının 

daha çok oyma, çakma ve geçme şeklinde yapılan kündekâri ve boyama 

tekniklerini kullandıkları görülmektedir.  
 

Ahşapları birleştirmek için çivi, tutkal gibi herhangi bir yardımcı 

malzeme kullanmadan yalnızca ahşap geçme ve çakma yöntemiyle bir araya 

getirilmesi ile yapılan kündekâri tekniği, bu özelliği ile pahalı, oldukça fazla 

emek isteyen ancak buna rağmen nem, ısı gibi dış tesirlerle ağacın kırılmasına, 

çatlamasına, çarpılmasına engel olan bir tekniktir. Özellikle Anadolu 

Selçuklularında oldukça fazla kullanılmış bir teknik olan kündekâri örnekleri 

kapı kanatlarında, cami minberlerinde görülmektedir. Selçuklular döneminde 

güzel örneklerini gördüğümüz ahşap işçiliği, Osmanlılar döneminde daha da 

ileri seviyeye ulaşmıştır. XVI. yüzyıl Türk ahşap işçiliğinin gelişmesi 

açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde Topkapı Sarayı’nda ahşap 

atölyeleri kurulmuş ve bu atölyelerde birçok önemli ahşap ustası 

yetişmiştir.(Şekil 3)(URL 5). 
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Şekil 3 Türk ahşap işçiliği örnekleri (URL 5) 
 

Anadolu’da konstrüksiyon elemanı olarak sadece taş malzeme değil, 

ahşap da kullanılmıştır. Ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler örnek olarak 

gösterilebilir. Düz dam örtülü camilerde denilen bu yapılarda taşıyıcı olan 

ayaklar ve üst örtü ahşaptan yapılmıştır (Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4 Ahşap tavanlı camilere örnek Afyon Ulucami (URL 6) 
 



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AHŞAP VE AHŞAP YAPILAR 

 

267 
 

 
o  

o Şekil 5.  Samsun Çivisiz Camii (Göğceli Camii) 1206 (URL 

7) 
 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da ahşap camilerin ilk örnekleri 

görülmektedir. Afyon Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Arslanhane 

Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii ahşap camilerin en güzel 

örneklerindendirler. Ahşap camilerde ahşap kirişli tavanlar ahşap dikmelerle 

desteklenmiştir (Şekil 6) (URL 8).  
 

  
 

Şekil 6 Sivrihisar Ulucami 1409 (URL 9) 
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Ahşap, yapı elemanı olarak yalnızca camilerde değil sivil mimarlık 

örneklerinde kullanılmıştır. İstanbul’daki yalılar, konaklar ve köşklerin yanı 

sıra Ankara, Bursa, Safranbolu, Mudurnu, Erzurum, Gaziantep vb. geleneksel 

konutları ahşap yapı sanatının en iyi örnekleri olarak günümüze kadar 

gelmiştir. Türk ahşap işçiliğinin teknik ve süsleme örnekleriyle özellikle sivil 

yapılarda yer alan tavan, yüklük, dolap kapağı vb. karşılaşmak mümkündür. 

Erzurum’dan XIX. yüzyıl başlarına ait Hanağasıgil Evi’nin selamlık tavanı 

(Şekil 7) bunun en güzel örneğidir. 
 

 
 

Şekil 7.Hanağasıgil Evi’nin selamlık tavanı (URL 10) 
 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ahşap uygulaması, yapının tamamının 

ya da bileşenlerinde çok farklı şekillerde kullanılmıştır.Aynı zamanda işlevleri 

farklı yapılarda ve tipolojilerde ahşabın değişik kullanım teknikleriyle 

uygulandığı zengin bir ahşap mimari mirastan söz etmek mümkündür. 
 

Unesco tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan, 

günümüzde hala ibadete açık olan Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii ahşap 

malzemenin Anadolu’daki kullanım şekliyle üstünlüklerini bize anlatan, düz 

damlı ve ahşap direkli camilerin en büyük, gelişmiş ve orijinal örneğidir (Şekil 

8)(URL 11).  
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Şekil 8. Beyşehir Eşrefoğlu Camii (URL 12). 
 

1898-1899 yılları arasında Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa 

edilmiş, Büyükada’daki Rum Yetimhanesi ahşap karkas sistemle yapılmış en 

güzel örneklerden biridir ve Avrupa’nın en büyük ahşap yapılarından kabul 

edilmektedir (Şekil 9). 
 

  
 

Şekil 9. Büyükada Rum Yetimhanesi  (URL 13) 
 

Yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbulgerek 

Haliç’e bakan ahşap evleri ve boğazdaki yalıları gerekse Süleymaniye 

Camisi’ne komşu olan ahşap evleri ile bir açık hava müzesidir (Şekil 10-11) 

(URL 14).  
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Şekil 10. Süleymaniye Camii çevresi konutlar (URL 15) 
 

 
 

Şekil 11 İstanbul Boğazı Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (URL 16) 
 

 

Ahşap yapım tekniği ve ahşap konut örneklerinin Türkiye’de kullanımı 

en erken 17.yy’da görülmektedir ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da 

ahşabın yaygın bir şekilde kullanımı devam etmiştir. Ancak diğer yapı 

malzemelerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla 1940’lı yıllardan sonra sadece 

kırsal bölgelerde kullanıldığı görülmektedir (Aksoy ve Ahunbay, 2005).  
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Türkiye’nin ormanlık alan açısından en zengin bölgeleri olan Akdeniz, 

Karadeniz ve Kuzeybatı Anadolu bölgelerinde ahşap yapıların daha sık 

kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de yüzyıllar boyunca ahşabın, taşıyıcı 

yığma ya da ahşap iskelet sistem olarak taş temel ya da duvarın üzerine 

oturtulduğu ve ahşap iskelet sistemde kerpiç, taş, tuğla dolgu malzemesi 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Daha sonraki dönemde bir kat 

yüksekliğince dikmelerin ahşabın iskelet sistem olduğu, dikmeleri 

destekleyen ve yatay yüklere karşı dirençli olması amacıyla köşe payandaların 

kullanımı gerçekleşmiştir (Şekil 12). Bu yöntemin değişmeden tüm katlarda 

tekrar etmesi ile katlı yapılar yapılmıştır (Hasol, 2017). 
 

 
 

Şekil 12. Geleneksel Ahşap İskelet Sistemlerde Payanda Yerleşimi (Aksoy 

ve Ahunbay, 2005) 
 

 Geleneksel Türk konutu, zemin katında taş duvarları, ahşap çıkmaları, 

üzeri kiremit örtülü kırma çatısıyla dünyada pek çok araştırmaya konu 

olmakta ve tanınmaktadır (Karaman ve Zeren,2010). 100 yıl öncesine kadar 

ülkemizde geleneksel üretim teknikleri kullanılarak yapılan ve kullanımda 

olan ahşap yapılar günümüzde eskisi kadar tercih edilmemektedir (Şekil 13). 

 

 
 

Şekil 13. Geleneksel Türk konutu (Beceren Öztürk arşivi) 

Yapı malzemesi olarak beton ve demirin tercih edilmeye 

başlanmasıyla, ahşap kullanımının gün geçtikçe tercih edilmediği 

görülmektedir. Oysaki Ahşabın doğal bir malzeme olması, yeniden 

kullanılabilmesi, atık oluşturmaması, kaynağının yenilenebilmesi, karbon 
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ayak izinin düşük olması, dolayısıyle sürdürülebilir bir malzeme olması 

önemli özellikleri olarak sıralanmaktadır (Kleppe, 2017). Geçmişte kullanılan 

birçok yapım tekniğinin bugün modern mimarinin vazgeçilmez unsurları 

olarak yerini almış olması ve yeniliklere esin kaynağı teşkil etmeleri de 

dikkate alınmalıdır. 
 

Beton ve çeliğin yapılarda kullanımının artmasıyla birlikte gün geçtikçe 

azalan ahşap kullanımını yeniden tercih edilir hale getirmek için Frank Lloyd 

Wright’ın kendisine ait Bozkır Evleri’ni ahşap olarak tasarlayıp inşa ettiği 

aktarılmaktadır (Brancaccio, 2018). Wright bu evlerinin tasarımında doğadan 

esinlenmiş ve tuğla, odun, ahşap gibi basit malzemeler kullanılmıştır (Şekil 

14) (URL17). 
 

 
 

Şekil 14. Frank Lloyd Wright Usonian Evi (URL 17) 
 

Dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan ahşap yapı malzemesinin 

ülkemizde tercih edilirliği diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında 

oldukça düşük seviyede kalmıştır. Ülkemizde inşaat sektöründe betonarme, 

ve çelik malzemelerin daha fazla kullanılmasıyla ahşap özellikle taşıyıcı 

sistemlerde tercih edilmemiştir. (Çalışkan vd, 2019).  
 

Dünyada ahşap kullanımının yaygın olduğu bu ülkeler arasında 

Japonlar M.Ö. 8000- M.Ö. 500 döneminde Jomonlar tarafından yapılan 

tapınaklarını ahşap malzemeyle yapmışlardır ve bu tapınaklar günümüze 

kadar ayakta kalmış güzel örneklerdendir (Şekil 15).  
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Şekil 15.Geleneksel Japon Mimarisi ve Tapınakları (URL 18) 
 

Geleneksel İngiliz ahşap yapılarına baktığımızda Tudor evleri 

karşımıza çıkmaktadır. Tudor evleri ismini Tudorlardan almıştır. 1485 ve 

1603 yıllarında İngiltere’ye hükmeden Tudorlar peşlerinde bu mimari tarzı 

bırakmıştır. Bu dönemin evleri siyah ahşap dikmelerin yanı sıra beyaz dolgu 

panellerle tanımlanmaktadır. Ana taşıyıcılarda genellikle meşe kullanılmıştır. 

Paneller sepet örgü ve kerpiçtendir, iskelet açıkça görülebilmektedir (Şekil 16) 

(URL 19). 
 

 
 

Şekil 16.Tudor Evi Müzesi 15.yy sonu (URL 19)  
 

Eski çağlardan bu yana kolaylıkla bulunabilen, şekillendirilebilen ve 

farklı amaçlara cevap olabilen ahşap malzeme, teknoloji kullanılarak 
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özelliklerinin iyileştirilmesiyle birlikte yapı malzemesi olarak son zamanlarda 

daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve yapılarda; strüktür, çatı, 

doğrama, kaplama malzemesi ve dekoratif olarak daha yaygın kullanılmaya 

başlamıştır.  Bu gelişmeler sayesinde ahşap mimari tasarım dünyasında daha 

çok ön plana çıkmıştır (Gül ve Güzelçoban, 2019). 
 

Tutkallı lamine ahşap teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ahşap 

paneller üretilmiştir ve çapraz lamine ahşap sistemler yüksek ahşap yapıların 

yapımı açısından çözüm olmuştur (Şekil 17).  Yapılan araştırmalarla gelişmiş 

ülkelerde ağırlıkça hafif ancak performans açısından oldukça yüksek 

değerlere sahip günümüz teknolojisi kullanılarak üretilen ahşap malzemelerin 

kullanılmasının ahşap yapı sektörünü daha da ileriye götürdüğünü 

göstermektedir. (Latte ve Lehmann, 2007) (URL 20).  

 
 

 
 

Şekil 17. İleri ahşap yapım tekniği ile yapılan çok katlı ahşap yapılar  

 (URL 21) 
 

 Ahşap malzemenin ülkemizde yeterli bilgiye sahip olmadan ön 

yargılarla; yangına dayanıksızdır, sürekli bakım gerektirir, ekonomik değildir 

gibi bilimsel olmayan yaklaşımlar nedeniyle tercih edilirliği oldukça düşük 

seviyede kalmıştır. Ülkemizde ormanlık alanların azalmaya başlaması 

dolayısıyla kaynakların tükenmeye başlaması, ahşap endüstrisinde 

kullanılacak nitelikli ağaç çeşitliliğinin azalması ve sonuç olarak ithalat 

yoluyla kaynak temin edilmesinin oldukça pahalı çözüm olması ahşap yapım 

ve üretimini yok denecek kadar az seviyeye indirmiştir (Ohanesyan, 2012).  
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Ahşap taşıyıcı sistemler hafif olmalarına rağmen mukavemetleri 

oldukça yüksektir ve bu özellikleri nedeniyle de depreme karşı dayanım 

açısından oldukça avantajlı yapı malzemeleridir. İşlenebilirliğinin ve 

montajının kolay olması aynı zamanda maliyetinin çok yüksek olması ahşabın 

tercih edilme sebebi olmuştur. Ancak ülkemizde hala güncel/modern 

sistemlerle kullanımı oldukça azdır.1999 Marmara depreminden sonra ahşap 

çerçeveli sistemlerin çok hasar görmediği ancak birçok betonarme yapının 

yıkıldığı görülmüştür. Bu durumda ahşap çerçeve sistemlerde kullanılan 

çaprazlamalarla oluşturulan üçgen çerçeve sistemlerin dikdörtgen ve kare 

sistemlere göre yanal yüklere karşı daha dayanıklı olduğunu göstermiştir 

(Yardımlı vd., 2018).Yaşanan depremden sonra depreme karşı dayanıklı 

olması nedeniyle ahşap tekrar gündeme gelmiş ve konut, eğitim yapısı gibi 

binalarda kullanımı açısından artış gözlenmiştir (ARKİV, 2018; Oran 

Mimarlık, 2018;Yücel, 2018).  
 

Diğer yandan, nüfus artışı ve buna bağlı ortaya çıkan hızlı kentleşme, 

yükselen arsa fiyatları ve sıkışan kent merkezlerindeki alanların her geçen gün 

daha da azalması yapılaşmanın dikey olarak oluşması konusunda bir 

zorunluluk durumuna gelmiştir. Ülkemizde ahşap taşıyıcı sistem kullanılarak 

yapılan yüksek yapılar maalesef tüm dünyadaki teknolojik gelişmeler 

yeterince takip edilemediğinden ve araştırma- geliştirme çalışmalarının yeterli 

yapılamamasından kaynaklı ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olmamış ve 

betonarme sistemler çok daha yaygın olarak kullanılmıştır. Yine de son 

zamanlarda özellikle mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine yapılan birtakım 

çalışmalar sonucunda depreme karşı dayanımı ve sağlamış olduğu avantajlar 

nedeniyle ahşap yapı üretiminin az da olsa artmaya başladığını görmekteyiz 

(Avlar, 2008).  
 

Dünyada çağdaş üretim, koruma ve yapım yöntemlerinin gelişmesiyle 

modern anlamdaki ahşap yapıların üretimi oldukça yaygın olarak 

yapılmaktadır. Ancak ülkemizde imar yönetmeliklerinde ahşabın yanıcı yapı 

malzemesi olarak kabul edilmesi taşıyıcı sistemde kullanılmasını büyük 

oranda kısıtlamaktadır. Oysaki günümüzde ahşabın yanma ve suya karşı 

dayanımının iyileştirilmesi, bozulma-çürümeye karşı korunması, teknolojik 

yapım yöntemleri için özel orman alanları oluşturularak ekolojik anlamda 

değerinin arttırılması mümkün hale getirilerek ahşap kullanımının 

yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur. (Hasol, 2017).  
 

21.yy’da gördüğümüz uygulama örnekleri ahşabın yapı dünyasına yeni 

teknolojilerle birlikte daha da güçlendirilerek tekrar girdiğini göstermektedir. 

Japonya’da bir ahşap firması 2018’in başında yaptığı bir açıklamada ahşaptan 

inşaa edilecek hibrid gökdelenin 70 katlı ve 350 metre yüksekliğinde olacağını 

ve bunu 2041 yılında inşa edileceğini duyurmuştur. Kanada Vancouver’da 

2017 yılında tamamlanan 18 katlı Brock Commons Tall Wood House Ahşap 

hibrid taşıyıcı sistemli öğrenci yurdu ise, kullanıma açılmıştır (Şekil 18). 

Gelişmiş teknoloji ile tasarlanarak uygulanmış ilk ahşap apartman örneğide 
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İngiltere Londra’da 2009’da ahşaptan inşa edilen 9 katlı konut/apartman 

Murray Grove olarak gösterilmektedir (Şekil 19). 

 
 

Şekil 18. BrockCommonsTallWood House, KanadaVancover 2017 

(URL 22) 
 

 
▪  

▪ Şekil 19. Murray Grove, Hackney, Londra 2009 (URL 23) 
 

Mühendislik ve mimarlık disiplinleri açısından ahşap; hafif, taşıma 

kapasitesi fazla, deprem ve yangın dayanımı yüksek, estetik, fiziki konfor şart/ 

koşullarına cevap verebilen, ekonomik ve ekolojik bir yapı malzemesidir. Bu 

özellikleri günümüzde tüm dünya yapılarında yapısal ahşabın tercih 

edilmesini sağlamaktadır. Çağdaş ahşabın özellikle gelişmiş ülkelerdeki 

yapılarda kullanımının hala ilerlemeye devam ettiği ve özellikle geniş açıklık 

geçilmesi gereken karayolu köprüleri, toplu konutlar, çok katlı yapılarda 

tercih edildiği görülmektedir. Bu tip yapılarda genellikle tutkallı lamine ahşap 

ve çapraz tabakalı ahşap adı verilen çağdaş yapım sistemlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. (Şekil 20-21)(Akça vd., 2014).  
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Şekil 20.BunjilPlace, Melbourne, Australia, 2017 (URL 24) 

 

 
 

Şekil 21 The Xuhong Bridge, Çin 2013 (URL 25) 
 

3. Ahşabın Yapıda Kullanımı ve Teknik Özellikleri 
 

Ahşap yapı malzemesi, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ağacın 

yoğun olarak yetiştiği bölgelerde kaynağına kolay ulaşılabilen, insanoğlunun 

işleyebildiği ve farklı ihtiyaçlarına çözüm olarak kullanabildiği yapı 

malzemelerindendir.  
 

İlk dönemlerde basit yapılarda ve basit yapım teknikleriyle kullanılan 

ahşap ilerleyen dönemlerde kompleks yapılarda da kullanılmaya başlanmıştır. 
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Ahşap esnek kullanımı, geniş açıklık geçebilmesi ve çeşitliliği sayesinde pek 

çok açıdan çözüm olabilen bir malzeme halini almış, sonucunda Avrupa ve 

Asya’da kültürel ve teknik etkileri artmıştır. Sürekli gelişim gösteren ahşap 

malzemenin yaratıcı süreçler doğrultusunda kullanımını artırarak devam 

ettirmek kültürel bir gerekliliktir. Herzog vd. (2004) nin de ifade ettiği gibi, 

insanlar ve ahşap arasındaki ilişkiyi devam ettirecek mimari anlayış bizi 

çevreleyen doğal dünyaya da katkıda bulunacaktır (Eriç, 2014).  
 

Ahşap malzemenin geçmişten günümüze kadarki süreçte yapıda 

kullanımı; taşıyıcı sistemde, kaplama malzemesi olarak, doğrama malzemesi 

olarak ve diğer kullanım alanları olmak üzere incelenebilmektedir.  
 

Ahşabın taşıyıcı sistemde kullanımında; “dikme ve kiriş” sistemi 

bilinen strüktür sistemlerinin en eskilerinden biridir. Ayrıca taşıyıcı ahşap 

sistemleri; kütük yığma sistem, çerçeve sistem ve panel sistemdir. 
 

Ahşap malzemenin yapıda kaplama malzemesi olarak kullanımında; 

doğal ve sıcak bir etki bırakan dış görünümü, yapıyı ve yapı elemanlarını dış 

etkilere karşı koruma altına alması ve sağlıklı olması tercih edilmesini 

sağlamaktadır. 
 

Ahşabın doğramalarda kullanımında; yapıların en önemli 

elemanlarından biri kapı ve pencere doğramalarıdır. Bu yapı elemanları; iç ve 

dış arasındaki bağlantıyı, görsel etkiyi sağlarken aynı zamanda konforlu bir 

şekilde ışık almayı, güvenliği, ferahlığı, ısı korunumunu fiziksel konfor 

açısından da etkilemektedir (Şenkal 1996).  
 

Ahşabın diğer kullanım alanları; dekoratif anlamda özellikle geleneksel 

Türk evlerinde iç mekan elemanları, giriş kapısı, yüklük dolapları, ocaklar, 

korkuluklar, pencereler ve süslemelerde ahşap malzeme büyük rol oynamıştır 

(Kahraman 1997). 
 

3.1 Ahşabın Teknik Özellikleri 
 

Doğal ahşabın iç yapısının canlı bir organizma olması fiziksel ve 

mekanik özelliklerinineşsiz olmasına sebep olmaktadır. Ağacın kimyasal 

yapısında, selüloz, lignin, hemiselüloz bulunmaktadır. Ancak bazı ağaç 

türlerinde reçine, albümin, nişasta, şeker, silikat asit bulunmaktadır. Ağacın 

eğilme kabiliyetini selüloz verirken, sertlik ve basınç dayanımı lignin 

sayesinde sağlanmaktadır. 
 

Ahşabın taşıyıcılığını direkt etkileyen mekanik ve fiziksel özellikleri 

oldukça önemlidir. Ahşabın fiziksel ve kimyasal özellikleri bilinerek yapılan 

koruma yöntemleri zaman içinde oluşabilecek yıpranmalar ve çürümeler gibi 

istenmeyen durumlara karşı çözüm olabilmektedir. Ahşap malzemeyi dış 

etkenler, nem ve çeşitli zararlılardan korumak için kimyasal boyalar 

kullanmak yoluyla ömrü uzatılabilmektedir (Nilssonve Rowell, 2012).  
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3.1.1Ahşabın Fiziksel Özellikleri  
 

Ahşap malzemenin fiziksel özellikleri olan; dayanım, ısı-ses-elektrik 

iletkenliği, özgül ağırlığı ve nem miktarı mekanik özelliklerini doğrudan 

etkilediği için oldukça önemli role sahiptir. 
 

Ahşap hava koşullarına bağlı olumsuz şartlar, kimyasal etkiler gibi 

birçok faktör karşısında dayanımındaki azalma yavaş yavaş meydana 

gelmektedir, bu özelliği de ahşabın tercih edilirliğini önemli hale 

getirmektedir. 
 

Ahşap Malzemedeki Nem Miktarı: Ahşabın özellikleri zaman içinde 

değişim gösterebilmektedir. Özellikle eski tarihli ahşap yapılarda nem 

kaybının olması ve aldığı darbelere bağlı renk değişimi olması bu özellikten 

kaynaklanmaktadır ve bu da eski yapılardaki ahşap taşıyıcıların zaman içinde 

dayanımında azalmalar olmasına sebep olmaktadır (Sonderegger vd, 2015).  
 

Nem miktarı birçok yönden ahşabın özelliklerini etkilemektedir 

(Hiraoğlu,2007). Ahşaptaki nem oranı yüksek olursa dayanım değeri düşük 

olacaktır,%30 nem oranı sınır değer olarak kabul edilmiştir(Şekil 22) 

(Dumanve Ökten, 1988).  

 

 
 

Şekil 22 Ahşap Nem Oranı- Mukavemet Grafiği (Kan,2020) 
 

Ahşap malzemenin nem oranını değiştirecek su ve su buharı gibi 

ortamlarla temas etmesi fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılıklar 

oluşmasına sebep olmakta ve dolayısıyla kullanım alanlarının azalmasına 

neden olmaktadır. Ahşap malzemede rutubet, mekanik özelliklerin 

değişmesine ve kullanım ömrünün büyük ölçüde azalmasına sebep 

olmaktadır. Özellikle nem oranının%0 (tam kuru)ile  %30 (lif doygunluğu) 

gibi farklı değerlerde olması durumunda ahşabın hacimleri arasında 

farklılıklar olmaktadır, ahşabın şişmesi ve daralması şeklinde karşımıza çıkan 

bu durum “odunun çalışması” olarak adlandırılır. (Pelit vd, 2017).  
 

Ahşap Malzemenin Özgül Ağırlığı; ahşap malzemenin birim hacimdeki 

ağırlığıdır. Ahşabın birim hacim ağırlığında, bünyesindeki hava, su ve diğer 
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maddeler bulunmaktadır (Bardavit,1992). Ağacın cinsi, ne zaman kesildiği, 

kesildikten sonra ne kadar bekletildiği ve ağacın hangi kısmından kesilerek 

ahşap elde edildiği özgül ağırlığını etkileyen faktörlerdir. Ahşabın özgül 

ağırlığı ile mekanik özellikleri doğru orantılıdır (Pelit vd 2017).  

Ahşabın Isı Özellikleri; Ahşap, bünyesindeki selüloz ve sahip olduğu 

hücreli sayesinde ısıya karşı geçirimsiz bir malzemedir. Ahşabın Isı iletkenliği 

bünyesindeki nem miktarına, cinsine ve liflerinin doğrultusuna bağlı olarak 

değişmektedir. Ahşap iyi bir yalıtım sağlar ve ısı iletkenlik katsayısı diğer 

malzemelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür (Şenkal,1996). Ahşap 

ısınıp soğuduğu durumlarda genleşme ve büzülme hareketi görülmektedir 

(Gürel, 2018).  

Ahşabın Sertlik Özelliği; Sertlik ahşabın işlenmeye ve kesilmeye karşı 

gösterdiği dirençtir. Nem oranı arttıkça sertlik azalmaktadır, malzemenin cinsi 

ve iç yapısı da sertlik üzerinde etkilidir. Bunların yanı sıra malzemenin sertliği 

ve yoğunluğu doğru orantılı değişmektedir (Erkoç, 2004).  

Ahşap Elektrik İletkenliği; Tam kuru halde bulunan ahşap, etkili bir 

yalıtım maddesidir ve elektriği iletmemektedir. Ancak rutubet derecesinin 

artması ile birlikte, elektrik iletkenliği de hızlı ve etkili bir şekilde artmaktadır. 

Ahşabın diğer özelliklerinde olduğu gibi elektrik iletkenliği de liflerin yönüne 

göre değişim göstermektedir (Yücel,2008). 

Ahşap malzemenin özgül ağırlığı düşük olmasına rağmen, ses hızı 

yüksektir, gürültü ve sesi azaltıcı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca ağaç malzemede 

liflere paralel yöndeki ses hızı, kurşun hariç, diğer metallerle aynıdır 

(Doğan,1997; Bardavit, 1992). 

3.1.2 Ahşabın Mekanik Özellikleri 

Ahşabın dış kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Ahşap anizotrop ve 

heterojen özellikleri nedeniyle diğer yapı malzemelerinden farklı mekanik 

özelliklere sahiptir. Bu nedenle mekanik davranışları mikrodan makro 

seviyeye doğru incelenmektedir. Ahşabın basınç ve çekme dirençleri, 

elastisitesi ile yarılma ve makaslama dayanımları mekanik özellikleridir. 

Ahşap liflerinedik ya da paralel olarak uygulanan kuvvetlere karşı dayanım 

göstermektedir bu özelliği ahşabın hem çekmeye hem de basınca dayanımlı 

bir malzeme olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda heterojen malzeme 

olduğu için lineer olmayan gerilme-deformasyon davranışına sahiptir (Çetin 

ve Gündüz, 2017).  

Lifli ve boşluklu dokusundan dolayı ahşap hafiftir, buna rağmen 

kuvvetlere karşı dayanım değerleri oldukça yüksektir. Ahşabın mekanik 

direnci cinsine ve sertliğine bağlı olarak değiştiği gibi iklim, yetiştiği 

yüksekliğe göre değişiklik göstermektedir. 
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Basınç Direnci; Ahşabın, birbiriyle ters yönlerde kendisine etkide 

bulunan sıkıştırma esaslı kuvvete karşı ortaya koyduğu mukavemet olarak 

tanımlanmaktadır (Usta,2018). Kollman ve Cote (1968) ile Bozkurt ve Göker 

(1987) tarafından açıklandığı gibi; ağaç malzemeyi sıkıştırmaya çalışan 

yüklere karşı liflere dik doğrultuda ortaya konulan mukavemetin, liflere 

paralel doğrultudaki basınç direnci, liflere dik doğrultudaki basınç 

direncinden yaklaşık 15 kat daha yüksektir.  

 

Eğilmeye Dayanımı; Kiriş şeklinde her iki ucundan mesnetlenmiş bir 

ahşaba liflere dik yönde uygulanan kuvvet ya da kuvvetlerin onu eğmeye 

çalışması ve buna karşı ahşap malzemenin gösterdiği tepkiye eğilme dayanımı 

denir. Ahşaptaki nem oranı eğilme dayanımının mukavemetini doğrudan 

etkilemek ve oran arttıkça mukavemet azalmaktadır (Hiraoğlu,2007).  
 

Makaslama Dayanımı;Ahşap malzemenin birbirine yapışık iki kesitini 

bir düzlem üzerinde birbirine zıt yönde koparmaya çalışan kuvvetlere karşı 

gösterdiği dayanımdır. Makaslama dayanımında varsa çentik açılmış noktalar 

ve birleşim yerleri önemli bölümlerdir. Uygulanan kuvvetin ahşaba paralel, 

eğik ya da dik olması farklı farklı etkiler çıkartabilir (Örs ve Keskin, 2001).  
 

Yarılma dayanımı; Ahşap malzemeye uygulanan kama şeklindeki çivi 

ya da vida gibi cisimler ahşabın lifleri arasına girerek ahşap malzemeyi 

yarmaya çalışır ahşabın bu güce karşı gösterdiği harekete yarılma dayanımı 

denilmektedir (Örs ve Keskin, 2001).  
 

Elastisite modülü; Uygulanan kuvvet karşısında şeklini değiştiren bir 

cismin, kuvvet ortadan kalktığı zaman ilk şeklini alabilmesi özelliğidir. Katı 

cisimlerin böyle bir güç karşısında tekrar eski halini alabilmesi belli sınırlar 

çerçevesinde olabilmektedir. Ahşap orta derece elastik sayılabilen bir yapı 

malzemesidir. Belirli limitler çerçevesinde olabilen bu durum ahşap türlerine 

göre farklılık göstermektedir (Bozkurt ve Erdin,2000).  
 

4.Ahşap Yapı Malzemesinin Avantaj ve Dezavantajları 
 

Yapı sektörünün başlangıcından itibaren artan kullanıcı istekleri, 

değişen hayat koşulları insanların binalardan beklentilerini değiştirmiştir.ilk 

insanlarla başlayan  barınma ihtiyacı günümüzde çeşitli amaçlara cevap 

verebilen yapıların tasarım ve inşaalarıyla devam etmektedir.Bu ihtiyaçların 

karşılanması için hem kullanılan malzeme hem de yapım teknikleri gelişmekte 

ve değişmektedir.  
 

Malzeme seçiminin; projelendirme ve uygulama aşamasına başlamadan 

doğru bir şekilde yapılması yapıların daha dayanıklı ve ekonomik olabilmesi 

için oldukça önem taşımaktadır. Malzeme seçimi kararlarının doğru olması da 

tasarımcının malzeme konusundaki bilgi ve görgüsünün yeterli olmasına, 

belirlediği malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını bilmesine bağlıdır. Bu 

bağlamda ahşap yapı malzemesinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. 
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Ahşabın Avantajları; 
 

■ Yaşam döngüsü süresince çevreye olumsuz etkilerinin olmaması, 

 

▪ Doğadan kolay bir şekilde elde edilebilen organik bir yapı malzemesi 

olup kaynağı yenilenebilen tek yapı malzemesi olması, 
 

■ Tamamen sürdürülebilir bir malzeme olması. Uygun bir biçimde 

elde edildiği takdirde üretim aşamasından itibaren bitmiş ürün 

aşamasına kadar hiç ya da çok az fireyle üretilebilir, kullanılabilir ve 

ömrünü tamamladığında yeniden kullanılabilir olması, 

 

▪ Kullanım alanları açısından verimli ve esnek bir malzeme olması. 
 

▪ Hem çekme hem de basınç kuvvetlerine dayanması,  
 

▪ Sevkiyat, uygulama ve montaj aşamalarında kolaylık sağlayan hafif 

ancak mukavemet değerleri yüksek bir malzeme olması.  
 

▪ Hafif bir malzeme olması bina yükünün az olmasını sağlamaktadır. 
 

▪ Isı yalıtımı yönünden iyi bir malzeme olması, 
 

▪ Elektrik yalıtkanlığı açısından iyi bir malzeme olması, 
 

▪ Asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olması. 
 

▪ Şantiye ortamında dahi istenilen şekil verilebildiği, işçiliği kolay, bir 

malzeme olması. 
 

Ahşabın Dezavantajları;   

 

▪ Suya ve neme karşı dayanımının yeterli olmaması ahşap malzemenin 

en çok bilinen dezavantajıdır. Ancak bu yetersizliğine karşı birtakım 

önlemler alınabilmektedir. Korunmadığı ve suya karşı önlem 

alınmadığı zaman bünyesine suyu çekmekte zamanla su nedeniyle 

şişme yapmakta ve kuruduktan sonrada bünyesindeki suyu atınca 

büzülme ve çatlamalarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle yapılarda 

kurutulmuş nem oranı uygun koşullara getirilmiş ahşap 

kullanılmasına dikkat edilmelidir.  
 

■ Homojen bir yapıya sahip olmayan, anizotrop bir malzeme olması. Bu 

özelliği ahşap malzemeye birçok avantaj sağlamasına rağmen farklı 

nokta ve doğrultularda statik değerlerinde de farklılıklar olduğunu 

göstermektedir. Bu durum yapılan hesaplamalarda gözönünde 

bulundurulmalıdır. 

 

▪ Lifli yapısı nedeniyle çatlaklar, budakların kesitin her yerine aynı 

şekilde dağılmıyor olması. 
 



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AHŞAP VE AHŞAP YAPILAR 

 

283 
 

▪ Ahşap kurtları, böcekler, mantarlar ve bakterilerin ahşabın 

bozulmasına ve çürümesine neden olma riskinin bulunması. Bu 

risklerden sakınmak için koruma yöntemleri uygulanmalıdır. 
 

■ İçindeki öz odun ve halkalı yapısından dolayı yangın dayanımı 

yüksek bir malzeme olup kısa sürede çökme yaşanmasına neden 

olmamasına rağmen kolay tutuşan bir malzemedir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 
 

Bu bölüm kapsamında insanlığın var oluşundan bu yana 

vazgeçilmez yapı malzemelerinden biri olan ahşabın genel özellikleriyle 

birlikte tarihsel süreçteki serüveni ana hatlarıyla özetlenmiştir. Her biri 

kapsamlı araştırma alanları olan ana başlıklar altında; (1)ahşabın bir yapı 

malzemesi olarak Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişim süreci, en ilkel 

kullanımından günümüzdeki teknoloji destekli uygulama örneklerine kadar 

örneklerle aktarılmış, (2) ahşabın yapı malzemesi olarak kullanımına imkan 

veren teknik özellikleri fiziksel ve mekanik özellikler olarak sınıflandırılarak 

özetlenmiş, (3) bu özellikleri ve tarihsel süreçteki uygulama deneyimleri 

bağlamında belirlenmiş olan yapı sektöründeki kullanımının avantaj ve 

dezavantajlarına değinilmiştir.  
 

Ahşabın yapı malzemesi olarak ilk kullanılmaya başladığı Anadolu 

topraklarında bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş olan geleneksel Türk 

evlerindeki kullanım yerleri ve teknikleri ahşap yapı kültürünün ülkemizde ne 

kadar zengin bir içeriğe ve detaylara sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

kültür, günümüzde ‘sürdürülebilir’ sıfatıyla nitelenmekte olan mimari tasarım 

ve mimarlığın özünü oluşturmaktadır. Yaşanmakta olan küresel iklim kriziyle 

birlikte dünya gündemine tekrar gelen sürdürülebilir yapılar ve yapım 

sistemleri için oldukça uygun bir malzeme olan ahşap ileri teknolojilerle 

desteklenerek bir yandan az katlı yapıların inşasında daha etkin bir şekilde 

kullanımı sağlanmakta, diğer yandan ise çok katlı, yüksek yapıların taşıyıcı 

sistemlerinde kullanımı da mümkün kılmaktadır.  
 

Ahşap malzemenin yoğun bulunduğu ülkelerde çağdaş ahşap yapım 

sistemlerinin yüksek yapılarda kullanıldığı örneklere sıklıkla rastlanmaktadır. 
Ahşap malzemenin doğal olması, her coğrafyada ulaşılabilirliği ve üretimi, 

yeniden doğaya dönüşümü gibi ekolojik özelliklerinin günümüz teknolojisi ile 

birleştirilmesi bu tür sistemlerin yaygınlaşmasında önem taşımaktadır. 

Özellikle orman kaynakları zengin ve ileri teknoloji erişimi mümkün olan 

ülkelerde görülen başarılı uygulamalar ahşabın yüksek yapılarda taşıyıcı 

sistem elemanı olarak efektif bir şekilde kullanılabileceğini ve bunun avantajlı 

olduğunu göstermiştir.  
 

Zengin ahşap kaynakları olan ve değerli bir ahşap yapı kültürüne 

sahip olan ülkemizde, sahip olduğu bu imkanların teknolojiyle entegre 
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edilerek teknolojik ahşap kullanımının örneklenmesi, Türkiye’de kullanımını 

arttırmak üzerine farkındalık yaratılması ve çağdaş ahşap yapım sistemlerinin 

günümüzün kaçınılmaz ihtiyacı olan yüksek yapılarda kullanımının 

sağlanması önemli bir gerekliliktir.  
 

Sonuç olarak yapılmakta olan ve yapılması planlanan çalışmalarda 

bu konunun öncelikli olarak ele alınması, ilgili kamu kurumları ve 

üniversiteler arası iş birlikleriyle stratejik hedefler içinde ön sıralara taşınması 

ahşabın ülkemizdeki yapı sektöründe hak ettiği yeri bulmasına destek 

olacaktır.    
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1. Giriş

Ahşap, geçmişten bugüne dünyada en çok talep gören ve yapı 

üretiminde yaygın olarak kullanılan temel yapı malzemelerinden biri 

olmuş, yüzlerce yıldır yapı malzemesi olarak kullanılmış ve her farklı 

dönemde ahşap yapı inşa edilmiştir. Bugün, ahşap yapı üretiminde 

kullanılan teknolojinin geliştiği, yapısal ürünlerin ve sistemlerin farklılık 

gösterdiği bilinmektedir. Ahşap yapı üretiminde çağdaş teknoloji, 

endüstriyel ahşap ürünlerle üretilen yapısal elemanların yeni ahşap 

sistemlerde kullanıldığı yapı teknolojisidir.  

Yüzyıllardır yapı üretiminde kullanılan ahşabın yapı sektöründeki 

önemi, doğal kaynaklardan elde edilen bu malzemenin endüstriyel olarak, 

gereksinimlere yanıt verecek biçimde üretilmesiyle birlikte artış 

göstermiştir. Sanayileşmenin gelişmesi ve bu dönemde ortaya çıkan 

gereksinimler, ahşabın yapılarda daha ekonomik ve nitelikli bir biçimde 

kullanılmasını olanak sağlamıştır. Bu dönemde standart ahşap ürünlere 

tutkallı tabakalı ahşap, çapraz tabakalı ahşap, tabakalı kaplama kereste gibi 

birçok endüstriyel ahşap ürün eklenmiştir. Bu ürünler, konut ve konut dışı 

binaların, kulelerin, köprülerin ve endüstriyel yapıların inşa edilmesine 

olanak tanımaktadır (Gong, 2019). 

2. Çağdaş Ahşap Yapı Üretimi

Tasarıma esneklik getiren, depreme dayanıklı, ayrıntı çözümleri 

kolay, ön yapımlı, standart ve nitelikli üretim sağlayan ahşap yapıların 

üretim süresi kısa ve üretim koşulları kolaydır. Aynı zamanda üretimde 

özel alet ve makinelere gereksinim yoktur. Uygulamada hızlı ve ekonomik 

bir modeldir. Ahşap sistemlerde taşıyıcı elemanların hafif oluşu, beton ve 

çeliğe oranla montajda büyük kolaylık sağlamaktadır. Genelde iskele ve 
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büyük ekipmanlara gereksinim olmaksızın basit bir düzenekle ve çok kısa 

sürede taşıyıcı elemanların montajı yapılabilir. Bu malzemeyle üretilen 

yapılarda hata riski düşüktür. Kuru yapım yöntemiyle üretilen bu yapılar 

her mevsim uygulanabilmektedir (Avlar, 2000). 

Ahşap yapılar sökülüp yeniden kurulabilir ve sistem içindeki 

parçaları değiştirilebilir. Ayrıca ahşap sistemler plan ve hacim 

değişiklikleri için de uygundur. Kullanım süreci içinde taşıma gücünün 

yetersiz olduğu elemanların veya taşıyıcı sistem bütününün onarımı ve 

yenilenmesi mümkündür. Ahşabın hafif oluşu, atölyede üretilen yapı 

elemanlarının şantiyeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Özel bir 

taşıma yöntemine gereksinim duyulmaz. Bu nedenle ulaşımı zor olan 

bölgelerde yapılacak yapılar için, taşıyıcı sistem malzemesi olarak ahşabın 

tercih edilmesi uygun olabilir (Avlar ve Limoncu, 2001). 

Yapı üretimde kullanılan endüstriyel ahşap ürünler, betonarme ve 

çelik elemanlara benzer biçimde uygulanabilmektedir. Bu ürünler ve ileri 

düzeydeki mühendislik hizmetleri, bugün kullanılan ahşap yapı 

sistemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Ahşap sistemler inşaat 

maliyetlerini, inşaat sürelerini ve yapısal gereklilikler de dahil olmak üzere 

çağdaş yapı üretimi gereksinimlerini karşılar durumdadır.  

Geçmişte konut üretiminde kullanılan ahşapla günümüzde karma 

işlevli (konut ve ticaret) yapılar yanı sıra, birçok farklı işlevli yapılarda inşa 

edilmektedir. Bu yapılar; ulaşım yapıları (havalimanı, tren istasyonu, araç 

ve yaya köprüsü), ticaret yapıları (ofis, alışveriş merkezi, otel), kurumsal 

yapılar (okul, üniversite, spor salonu), konut yapıları (apartman, özel 

konut, öğrenci yurdu), genel yapılar (depo, sosyal tesis, sergi salonu, müze) 

ve kuleler (gözlem kulesi, haberleşme kulesi) olarak sınıflandırılabilir 

(Şekil 1). 

    
          Mactan-Cebu Havalimanı / Filipinler          Lucien Cornil Öğrenci Yurdu / Fransa 

Şekil 1. Farklı işlevli ahşap yapı örnekleri (URL1-2) 

 

20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılın ilk yirmi yılında, çok 

sayıda büyük açıklıklı ahşap yapı inşa edilmiştir. Bu yapılar genelde spor 

salonu olarak kullanılmaktadır. Bu salonların birçoğunda sergi, kongre, 
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konser gibi farklı etkinlikler de düzenlenmektedir. Ayrıca olimpiyatlar 

içininşa edilen büyük açıklıklı ahşap yapılar vardır (Şekil 2). Özellikle kış 

olimpiyatlarındaki buz pateni etkinliklerinde kullanılmak üzere inşa edilen 

birçok spor salonu bulunmaktadır. Avrupa’da depo olarak kullanılan 

büyük açıklıklı ahşap yapılara da rastlanmaktadır. 

    
Richmond Olimpik Oval / Kanada              Ariake Jimnastik Merkezi / Japonya 

Şekil 2. Olimpiyat oyunları için inşa edilen ahşap yapı örnekleri (URL3-4) 

 

Yapı endüstrisinin yüksek binaların inşası için ahşabı fark etmesi 

ve yapı kurallarına yeni düzenlemeler getirilmesi, ahşabın çok katlı 

binaların taşıyıcı sisteminde kullanılmasına olanak sağlamıştır. 

Endüstriyel ahşap ürünler arasında yer alan çapraz tabakalı ahşabın hem 

duvar hem de döşemlerde kullanılması, son yirmi yılda çok katlı ahşap yapı 

uygulamasının önünü açmıştır. Dünyada sınırlı sayıda uygulama olmasına 

karşın, ahşap yapılarda her geçen yıl kat adedi ve bina sayısı artmaktadır. 

2000’li yıllarda Avusturya, Almanya, İngiltere ve Norveç gibi Avrupa 

ülkelerinde farklı işlevli çok katlı ahşap yapılar inşa edilmiştir (Şekil 3). 

Bu ülkeler yanı sıra, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çok 

katlı ahşap yapı uygulaması vardır. Ahşap yapı tasarımları 30-40 katlı ve 

bina yüksekliği 80-350 m aralığında devam etmektedir. 

    
Mjøstårnet / Norveç                                         HoHo / Avusturya 

Şekil 3. Çok katlı ahşap yapı örnekleri (URL5-6) 
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3. Yapısal Ahşap Ürünler 

Endüstriyel ahşap teknolojisi, dünyada azalmakta olan orman 

kaynaklarının ahşap sektöründe daha rasyonel bir şekilde kullanılmasını 

sağlamanın yanı sıra, tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilecek 

nitelikte ürünler elde edilmesine de olanak vermektedir (Yesügey vd., 

2014). Çevresel kaygıların bir sonucu olarak, ahşap kullanımına ve ahşap 

esaslı yapı elemanlarının geliştirilmesine yönelik artan bir ilgi vardır. 

Böylelikle geleneksel inşaat malzemelerinin yerini alacak yapısal ahşap 

ürünlerin yenilikçi olarak kullanılmasının önü açılmaktadır. Bu ürünlerin 

geliştirilmesi ve taşıdığı özellikler, ahşabın verimli kullanımına farklı bir 

bakış açısı kazandırmıştır (Sotayo et al., 2020).  

Günümüzde standart ahşap ürünler dışında kereste, yonga, levha 

olarak üretilmiş ahşap malzemelerin tutkal, kavela, çivi ile birleştirilmesi 

veya beton ile bir araya getirilmesi sonucu üretilen işlenmiş ahşap ürünler 

bulunmaktadır. Ahşap yapıların taşıyıcı sisteminde kullanılan ve birçok 

türü olan yapısal ahşap ürünler ise, çelik ve betona alternatif olarak 

geliştirilen büyük boyutlu panel ve bloklardan oluşan, endüstriyel ahşap 

ürünlerin bir grubudur (Tablo 1) (Gong, 2019). Bu ürünler, masif ahşaptan 

daha yüksek değerde mekanik ve teknolojik özellikleri olan, masif ahşabın 

kusurlarını taşımayan, nitelikleri artırılmış ürünlerdir. Teknik olanakları, 

ekonomik rekabet gücü ve çevresel özellikleri nedeniyle son yirmi yılda 

bu ürünlere önemli bir ilgi vardır (Harte, 2017). 

Ahşap, bünyesinde budaklar ve çatlaklar gibi direnç azaltan 

kusurlar barındırmakta, anizotropik yapıda bir malzeme olduğu için lif 

yönüne göre direnci değişmekte ve nem, mantar ve böcekler gibi dış 

etkenlerden etkilenmektedir. Ayrıca tomruktan sınırlı boyutta ve kalitede 

ürünler üretilebilmektedir. İşlenmiş ahşap ürünler ise, doğal ahşabın direnç 

azaltan kusurlarının ve nemden etkilenmesinin sınırlandırıldığı ve 

özelliklerinin kontrol altına alındığı yapısal ürünlerdir (Porteous and 

Kermani, 2013). Üretim sürecinde ahşap malzemenin özelliklerini 

iyileştirmenin ve değiştirmenin yanı sıra, kaynakların etkin kullanımı ve 

atık malzemelerin değerlendirilmesine de odaklanılmaktadır. Yapısal 

ahşap ürünlerle ahşabın kendi doğal boyutlarından daha büyük boyutlarda 

ve farklı formlarda yapı elemanı üretilebilmektedir. İleri düzeyde ön 

yapıma olanak veren bu ürünler tasarımcılara esneklik ve çok yönlülük 

sağlarken, yapısal gereksinimleri de hızlı ve nitelikli bir biçimde 

karşılayabilmekte ve genellikle özelleştirilmiş yapısal ürünler oluşturmak 

için kullanılmaktadır. 

Ahşabın yenilenebilir bir kaynak olmasıyla ortaya çıkan çevresel 

avantajlar, diğer standart malzemelerin sahip olmadığı doğal faydalardır. 

Yaşam döngüsü değerlendirme çalışmalarıyla ahşabın gömülü enerji, katı 

atık, hava kirliliği ve su kirliliği açısından çelik ve betondan daha iyi 
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performans gösterdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca ahşap ürünlerin karbon tutucu 

özelliği olduğu için karbon ayak izi azalmaktadır. Ahşabın kesildikten 

sonra da karbondioksiti atmosferden uzaklaştırdığı ve bina bileşenlerinin 

içinde depoladığı bilinmektedir. Ayrıca, CLT paneller gibi ürünler yapı 

uygulamaları için kullanıldığında, montaj sırasında sahada çok az atık 

oluşur veya hiç oluşmayabilir. Atık oluşması durumunda üreticiler, kalan 

parçaları diğer elemanlar için veya biyoyakıt olarak kullanabilir (Fuentes, 

2015). 

Tablo 1.Yapı üretiminde kullanılan yapısal ahşap ürünler 

 

 

Yapısal ahşap ürünlerin hammaddesi, genelde Orman 

Sertifikasyonu Onay Programı (PEFC) veya Orman İdare Konseyi (FSC) 

tarafından onaylanan sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan temin 

edilmektedir. Olgun ağaçları hasat ederek, çürümeleri ve atmosfere karbon 

salınımı önlenmektedir. Bu ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmektedir 

(Building and Construction Authority, 2018). 

Güncel ahşap teknolojisinin inşaat sektörü için önemli 

sürdürülebilir yararları vardır. Biçilmiş kereste üretiminin iyileştirilmiş 

kullanımı, ahşap üreticilerine daha fazla avantaj sunarak yongaların ve 

diğer ahşap atıklarının alternatif kullanımlarından daha iyi bir katma değer 

sağlamaktadır. Endüstriyel ahşap üretiminde ahşap parçalardan 
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yararlanıldığı için, kullanılmış ahşap ürünler geri dönüştürülebilir (Kremer 

and Symmons, 2015). 

Yapısal ahşap ürünler birçok Avrupa ülkesinde, Kuzey 

Amerika’da (ABD, Kanada), Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da 

üretilmekte ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Ahşap endüstrisini 

destekleyenler, büyük açıklıklı ve yüksek yapıların üretiminde ahşabın 

kullanılmasını önemli bir potansiyel olarak görmektedir. Küresel CLT 

pazarının 2017'de 603 milyon $ olduğu tahmin edilirken, 2024'te 1,6 

milyar $'a ulaşması beklenmektedir. Hem BM Avrupa Ekonomik 

Komisyonu’na üye ülkelerde hem de Avustralya ve Japonya gibi ahşap 

inşaat geleneği olan ülkelerde CLT kullanımı artmaya devam etmektedir. 

CLT üretiminde küresel üretimin yaklaşık %60'ını (yaklaşık 700.000 m3) 

sağlayan Avrupa, dünya pazarına öncülük etmekte ve üretimin gelecekte 

artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 2018'in sonlarında, Kuzey 

Amerika'da CLT üreten on tesis (beşi Kanada'da, beşi ABD'de) 

bulunmaktadır. Ahşap I kirişlere olan talep ise, 2005'ten sonra Kuzey 

Amerika'da önemli ölçüde azalmıştır. Ancak son yıllarda, üretim tekrar 

artmaya başlamıştır. 2009'da 115 milyon metre olan üretim, 2019'da iki 

katından fazladır (Gaston and Pahkasalo, 2019). 

Avusturya, yılda yaklaşık 1,5 milyon m3 (2015 rakamları) ile 

Avrupa'nın en büyük Glulam üreticisidir ve önemli miktarlarda tabakalı 

ahşap ürün (Glulam, CLT) ihraç etmektedir. İtalya, 2018 yılında 

Avusturya'dan yaklaşık 650.000 m3 Glulam ve CLT alan en büyük 

ithalatçıdır, onu Almanya (415.000 m3) ve İsviçre (140.000 m3) izlemiştir. 

Avusturya 2018'de toplam 1,8 milyon m3Glulam ve CLT ihraç etmiş ve 

Japonya 122.000 m3 ile Avrupa dışındaki tek büyük ithalatçı olmuştur. 

Kuzey Amerika'daki Glulam üretimi 2006'da 750.000 m3'ten, 2009'da 

285.000 m3'e gerilemiştir. Ancak 2009’dan sonra istikrarlı bir şekilde 

büyüme gözlenmektedir. Üretim 2018'de %4,5 artarak 468.000 m3'e 

yükselmiştir. LVL ise, dört kıtada, on ülkede üretilmektedir ve toplam 

üretim kapasitesi yılda yaklaşık 3,9 milyon m3’tür (Gaston and Pahkasalo, 

2019). 

Yapısal ahşap ürünlerin; tasarıma esneklik getirmesi, ileri düzeyde 

ön yapım sağlaması, yapı üretimi süresini kısaltması, yapı fiziği 

özelliklerini iyileştirmesi, kaynakların etkin kullanımı gibi birçok yararı 

bulunmaktadır (Gong, 2019). Bu ürünler, yapı üretiminde istenen 

performans gereksinimlerini karşılamak için üretilmektedir. Yapısal ahşap 

ürünlerin üretilmesi, yeni ahşap sistemlerin, bağlantıların ve ahşap koruma 

yöntemlerinin geliştirilmesi; büyük açıklıkların geçilmesinde, bina 

yüksekliklerinin artmasında ve ahşap yapım sistemlerinin konut dışı 

binalarda kullanılmasında etkili olmuştur. Büyük açıklıklı yapılarda 

tutkallı tabakalı ahşap (Glulam), çok katlı yapılarda çapraz tabakalı ahşap 
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(CLT) en çok kullanılan ürünlerdir. Bu ürünlerin üretiminde çam, ladin, 

sedir, kayın ve köknar türü açık tohumlu ağaçlar tercih edilmektedir. 

3.1. Tutkallı Tabakalı Ahşap 

Glulam olarak bilinen ve tasarlanmış ahşap ürünlerin en eskisi olan 

tutkallı tabakalı ahşap, ahşap tabakaların lif yönüne paralel uç uca 

eklenmesi ve üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen, iki veya daha fazla 

tabakadan oluşan endüstriyel üründür (Gong, 2019). Tutkallı tabakalı 

ahşap elemanlar ısı ve nemi kontrol edilen ve gerekli her türlü alet, ürün ve 

cihaz bulunan iyi düzenlenmiş kapalı atölyelerde üretilmektedir. 

Sürdürülebilir ormanlardan elde edilen yapısal keresteden tutkallı tabaklı 

ahşap elemanların üretimi; kontrollü kurutma, dayanım sınıflandırması, 

tabakaların uç uca eklenmesi, yüzeylerin düzeltilmesi, üst üste tutkal 

uygulama, presleme ve kürleme, bitirme ve ön montaj, paketleme ve 

etiketleme işlemlerinden oluşmaktadır. Üretimde farklı ağaç türü, değişen 

tabaka adedi, farklı boyut, şekil ve katman kalınlıkları 

uygulanabilmektedir. Glulam üretiminde, tomruktan elde edilen tabakalar 

25-50 mm kalınlığında ve 1,5-5 m uzunluğundadır. Eğrisel elemanlarda 

tabakaların kalınlığı önemlidir. Eğrilik yarıçapı, tabaka kalınlığının 100-

125 katı ile sınırlıdır. Orta derecedeki eğriliklerde 19 mm kalınlığında 

kereste kullanılmaktadır. Yüksek derecelerde ise tabaka kalınlığı 13 

mm’dir veya daha ince malzeme gerekebilir. 38 mm kereste ile düşük 

derecede eğrilikler oluşturulabilir (Kuzman, Oblak and Vratuša, 2010). 

Glulamın en önemli avantajlarından biri, kirişlerin daha stresli bölge olan 

dış bölümlerinde yüksek dayanım sınıfında kerestelerle, iç bölümlerde ise 

düşük dayanım sınıfında kerestelerle üretilebilmesidir. Tabakaların bu 

şekilde düzenlenmesi, kaynağın daha verimli kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır (Porteous and Kermani, 2013). 

Ahşabın hafif olması, Glulam elemanların taşınmasında önemli 

avantajlar sağlamakta ve taşıma giderlerini düşürmektedir. Ancak, uzun 

elemanların taşınması özel araçlarla ve yardımcı ekipmanlarla 

yapılmaktadır. Bu nedenle elemanların üretim boy ve biçimleri, bu 

araçların ve geçecekleri yolların kapasiteleri ile sınırlıdır. Eleman 

boyutlarının belirlenmesinde üretim tesisinin özellikleri de önemlidir. Bu 

durumun tasarım aşamasında göz önünde bulundurulması gereklidir. 

Tutkallı tabakalı ahşap elemanların üretim yöntemi, şantiyedeki montaj 

işlemlerini en aza indirir. Elemanların ön montaj işlemleri fabrikada 

yapıldığı için, şantiyede gerekli büyüklükte vinç ve ekipman kullanılarak 

montaj gerçekleştirilebilir.  

Leonardo da Vinci 16. yüzyılda ahşabın taşıyıcı malzeme olarak 

daha farklı kullanılabilmesi yönünde yapmış olduğu çalışmalarla tutkallı 

tabakalı ahşabın yapılarda kullanımına öncülük etmiştir. Da Vinci, 

dilimlenmiş ahşap parçaların bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan 
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birleşik kesitlerin daha büyük açıklıkları geçebilecek taşıyıcı elemanlar 

olarak kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Glulam ilk olarak, 1835-1855 

yılları arasında İngiltere ve İskoçya'daki demiryolu köprülerindeki18,00 m 

ve 36,00 m açıklık geçen taşıyıcı kemerlerin yapımında kullanılmıştır 

(Riberholt, 2007). Binada ilk kullanımı, 1860 yılında İngiltere’de 

Southampton Nikah Dairesi (açıklık 9,00m) ve King Edward Koleji’nin 

toplantı salonu ile başlamıştır. 1893'te İsviçre'nin Basel kentinde bir 

oditoryum yapısında da uygulandığı bilinmektedir. Bu ürün için ilk patent 

1906 yılında Otto Hetzer tarafından alınmıştır (Ong, 2015). Hetzer, ince 

ahşap parçaları üst üste tutkallamak suretiyle dikdörtgen ve  kesitli 

elemanlar üretmiş ve "Hetzer Sistemi" olarak adlandırılan yeni bir ahşap 

sistem geliştirmiştir. Hetzer’e patent, birden fazla tutkallanmış düz ve 

eğrisel tabakalı ahşap kirişin nem koşulları ve ideal basınç yükleri altında, 

geniş açıklıkta mümkün olabilecek en yüksek eğilme direncini 

sağlayabilecek bir strüktür oluşturulduğu için verilmiştir (Tokyay, 2017).  

I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yapıştırıcılardaki 

gelişmeler, uçaklarda ve bina çerçevelerinde Glulam kullanımı konusunda 

Avrupa'da yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu gelişmeden sonra Glulam yapı 

elemanları ve bu elemanlarla oluşturulan taşıyıcı sistemler, kısa sürede 

Avrupa ülkelerinde yayılmaya başlamıştır. Bu teknoloji 1934 yılında 

Mimar Max Hanisch tarafından ABD’ne taşınmıştır. 1934 yılında 

Wisconsin'de inşa edilen USDA Orman Hizmetleri’ne ait Orman Ürünleri 

Laboratuvarı, ABD'nde mühendislik ilkeleri kullanılarak tasarlanan ve inşa 

edilen Glulam kemerlerin ilk örneklerinden biridir. II. Dünya Savaşı, su 

geçirmez olan sentetik reçine yapıştırıcılarının geliştirilmesini teşvik 

etmiştir. Bu gelişme, köprülerde ve koruyucu işlem gerektiren diğer dış 

uygulamalarda Glulam ürünlerin kullanılmasına olanak sağlamıştır. 

1950'lerin başında, Amerikan Ahşap İnşaat Enstitüsü'nü (AITC) 

oluşturmak için bir araya gelen Glulam kereste üreticileri, 1963 yılında ilk 

ulusal üretim standardını çıkarmıştır (Moody and Liu, 2011). 

Tutkallı tabakalı ahşap elemanlara istenen biçim verilebildiği için, 

diğer malzemelerle olanaksız veya çok zor olan farklı eğrisel formlarda 

taşıyıcı elemanlar tasarlamak mümkündür. Aynı zamanda kereste için 

kullanılan ağaçlardan çok daha büyük yapısal elemanlar 

üretilebilmektedir. Boyut olanaklarıyla 200 cm derinliği aşan Glulam 

elemanlar vardır. Bu elemanlar uzunlukları boyunca değişen kesitlerde de 

tasarlanabilir. Uygun bir yapısal form kullanıldığında açıklıkları geçmek 

mümkün olabilmektedir. Uygulama örneklerinde 30m'ye kadar olan düz 

elemanların kullanımına sık rastlanmaktadır. Eleman uzunlukları 40.00 

metrenin üzerine de çıkabilmektedir. Böylece Glulam, küçük parçalardan 

büyük yapı elemanı üretme potansiyeli sunmaktadır (Moody and Liu, 

2011). Glulam elemanlar, çok katlı ve büyük açıklıklı yapılar için kolon, 

kiriş, döşeme, makas, kemer vb. üretiminde kullanılmaktadır (Şekil4). 
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Glulamla inşa edilmiş pek çok gözetleme kulesi, ağaç üstü yaya yolu, yaya 

üst geçidi ve köprüler de bulunmaktadır. 

 

    
           Tamedia Ofis Binası / İsviçre                        Saldome 2 Tuz Deposu / İsviçre 

Şekil 4. Tutkallı tabakalı ahşap uygulama örnekleri (URL7-8) 

 

3.2. Çapraz Tabakalı Ahşap 

Çapraz tabakalı ahşap (CLT), yan yana dizilmiş ahşap tabakaların 

üst üste gelen her bir sırada 90o’lik açıyla lif yönleri birbirine zıt olacak 

biçimde birleştirilmesi sonucu üretilen, çok katmanlı taşıyıcı veya taşıyıcı 

olmayan panel elemandır. Her bir tabaka lif yönüne zıt olacak şekilde 

yerleştirildiği ve yüksek basınç altında yapıştırıldığı için kuvvet, kerestede 

olduğu gibi tek bir yön yerine her iki yönde dağıtılmaktadır. Böylece daha 

güçlü bir ürün elde edilmekte ve bu ürünle üretilen elemanların yapısal 

kapasitesi önemli ölçüde artmaktadır (Stauder, 2013). Boyutsal 

kararlılıkları ve rijitlikleri nedeniyle CLT paneller, etkili yanal yük direnç 

sistemi oluşturmaktadır. Birçok araştırmacı tarafından CLT üzerinde 

kapsamlı sismik testler yapılmış ve panellerin özellikle çok katlı 

uygulamalarda, deformasyon olmadan son derece iyi performans 

gösterdiği belirlenmiştir. Örneğin Japonya'da, yedi katlı bir CLT binası 

dünyanın en büyük sarsma tablasında test edilmiştir. Arka arkaya 

gerçekleştirilen 14 sismik testte neredeyse hiç hasar olmamıştır. CLT 

ayrıca iyi bir sünek davranış ve enerji dağılımı sağlamaktadır (Wood 

Products Council, 2012). CLT paneller betonarme döşeme plaklarına 

benzetilmektedir. Tabaka genişlikleri 60-240mm, kalınlıkları 16-51mm 

arasında değişebilmektedir (Karacabeyli and Douglas, 2013). CLT üretimi; 

tabakaların kurutulması, seçimi ve gruplandırılması, boy ekleme 

yapılması, plan yalanması ve dizilmesi; yapıştırıcı uygulama, presleme, 

kesme ve son işlemler; işaretleme ve paketleme aşamalarından 

oluşmaktadır. Panellerin genişliği 0,60-3,00 m arasındadır, 5,00 metreye 

kadar üretim yapılabilmektedir. Panel uzunluğu 8,00-20,00 m arasında, 

panel kalınlığı ise 500 mm’ye kadar çıkabilmektedir. Üretici dışında 

nakliye sırasındaki taşıt, yol ve benzeri ulaşım sınırları, CLT panel 

boyutuna sınırlama getirebilir (Teibinger, 2013).  
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CLT, 1990'ların başında Avusturya ve Almanya'da kullanılmaya 

başlanan yapısal ahşap üründür (Mohammad et al., 2012). 2000’li yılların 

başından itibaren ahşap yapıların çok katlı olarak inşa edilmesine olanak 

sağlamış, Kanada ve ABD'nde de kullanılmaya başlanmış ve bu ürünle 

ilgili kod ve standartlar hazırlanmıştır. İleri düzeyde ön yapımlı üretim 

yöntemi ile oldukça kolay ve hızlı bir yapım sürecine olanak 

sağlamaktadır. Kolay taşınması yanı sıra ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın 

direnim performansı ile ahşap yapılarda kullanılan önemli bir endüstriyel 

ahşap üründür. 

CLT paneller ön yapımlı olduğundan montaj süresi büyük ölçüde 

azalır, bu da verimliliği artırır ve süreç daha düşük yatırım maliyetleri ve 

daha hızlı kullanım ile sonuçlanır. Kapılar, pencereler, merdivenler, servis 

kanalları ve borular için duvar, döşeme ve çatı elemanları önceden 

kesilebilir. Kurulumdan önce yalıtım ve kaplamalar da uygulanabilir, bu 

da şantiyedeki nitelikli işçiliğe olan gereksinimi azaltır (Wood Products 

Council, 2012). Bu paneller duvar, döşeme ve çatılarda yük taşıyan 

elemanlar olarak kullanılabilir ve taşıyıcı yapıyı oluşturur; ayrıca hava 

koşullarına karşı koruma ve iç cephe kaplaması olarak da işlev 

görmektedir. Bu sayede bina kabuğunun katmanlı yapısı basitleştirilmiş 

olur (Bejder, 2012). Farklı ahşap sistemler yanı sıra, beton ve çelik 

ürünlerle birlikte kullanılabilmektedir. Bu panellerle geniş açıklıklar 

geçilebilmekte ve geniş konsollar düzenlenebilmektedir. Taşıyıcı 

panellerin üzerinde boşluk oluşturulabilmektedir. Küçük boşluklar, panel 

üretiminden sonra kesilerek açılırken, büyük boşluklar panel üretimi 

sırasında gerçekleştirilmektedir. Duvarlarda kullanılan CLT panellerin dış 

yüzeylerindeki katmanlar, duvar dayanımını artırmak için düşey yüklere 

paralel olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde, döşeme panellerinin dış 

katmanları da büyük açıklık yönüne paralel olarak konumlandırılır. Bu 

panellerle merdiven basamakları, asansör şaftı, korkuluk, mekânsal 

donanımlar gibi farklı elemanlar da üretilebilmektedir. Kaplama 

yapılmadan tavan ve duvar yüzeyi oluşturabildiği gibi, yüzeylerine yalıtım 

ürünü ve son kat kaplama da uygulanabilmektedir (Şekil 5). Bir binanın 

yapısal elemanlarının tümü, ikinci bir malzemeye gereksinim olmadan 

CLT ile inşa edilebilmektedir (Crespell and Gagnon, 2010). CLT strüktür 

sisteminin tasarımı, montaj sıralaması, vinç hesaplamaları, lojistik ve 

dağıtım planlaması tasarım aşamasında yapıldığı için, yapım sürecinde 

hatalar ve atık oranı minimize edilmekte ve kaynak israfı önlenmektedir. 

Üretim sürecinde ham madde kaybı olmadan üretim yapılabilmektedir. 

Doğal malzeme kullanımı, ön yapımlı üretim ve hızlı inşaat süreci 

nedeniyle yapım sürecinde sera gazı emisyonlarının ve gürültünün 

azaltılmasını sağlamaktadır. 
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   Woodcube Konut Binası /Almanya                  Max Weber Eğitim Binası / Fransa 

Şekil 5. Çapraz tabakalı ahşap uygulama örnekleri (URL9-10)  

 

Çapraz tabakalı ahşabın yararları; temeller ve altyapı hizmetleri 

üzerindeki yüklerin azaltılmasından (yüksek direnç-düşük ağırlık oranı), 

etkileyici akustik ve hava geçirmezlik performansının karşılanmasına 

kadar geniş bir alanda ve oldukça fazladır. En önemlisi, CLT uygulaması 

maliyet ve programda netlik ve iyileştirme getirmektedir. Geliştirilmiş 

inşaat ve proje teslim süreleri, tüm aşamalarda maliyetlerin düşürülmesini 

olanak verirken maksimum verimlilik sağlamaktadır. CLT ürünler 

kontrollü fabrika koşullarında üretildiği için, bütün projelerde önemli girdi 

olan maliyet ve süre önemli ölçüde azalmaktadır (Davies, 2018). 

Özellikle orta katlı yapılarda (5-8 katlı), CLT’nin avantajları 

arasında boyutsal kararlılık, yapım sırasında kolay kullanım ve yüksek 

düzeyde ön yapım bulunmaktadır. Bu avantajlar, saha uygulamalarında 

zaman tasarrufu sağlarken, sahada depolama alanı gereksinimi de 

azalmaktadır (Sirkka and Pirttinen, 2017). Paneller hafiftir, konvansiyonel 

yapı malzemelerinin ağırlığının sadece %20’si kadardır ve yapısal 

uygulamalarda beton elemanların yerine kullanılmaktadır (O’Carroll and 

Koskinen, 2017). Daha az destek elemanı gerektiren daha büyük açıkların 

geçilmesine olanak vermek için, CLT panelin kalınlığını artırmak 

mümkündür (Wood Products Council, 2012). Ayrıca CLT’nin kalın kesiti 

yavaş kömürleştiği için, önemli bir yangın dayanımı vardır. CLT yanıcı bir 

malzemedir, ancak diğer malzemelerle birlikte yangın sırasında gerekli 

yük taşıma kapasitesini kaybetmemektedir. Bir yangında CLT’nin 

yüzeyinde oluşan odun kömürü tabakası iç bölümleri korumaktadır 

(Gustafsson, 2019). 

Genel olarak, CLT inşaatın maliyeti, malzeme ve diğer maliyetler 

hesaba katıldığında betonla hemen hemen aynıdır. Bununla birlikte, saha 

dışı yapım yöntemlerinin önemli ölçüde daha az teslimat gerektirdiği 

lojistik gibi alanlarda da maliyet tasarrufu söz konusudur. Ayrıca CLT'nin 

diğer malzemelere göre ağırlığının az olması, daha az zemin çalışması 

gerektirdiğinden, bu alanda da maliyetlerin düşmesi söz konusudur. Bu 

durum yapı ağırlığının azalması, hafifletilmiş temel işleri ve daha az zemin 
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iyileştirmesi (kazık sayısı) anlamına gelmektedir. Böylece binaların zayıf 

veya karmaşık denilebilecek zeminler üzerine inşa edilmesine olanak 

sağlanmaktadır (Davies, 2018). 

3.3. Çivili Tabakalı Ahşap 

Çivili tabakalı ahşap (NLT), küçük boyutlu kerestelerden büyük 

boyutlu masif yapısal bir eleman elde etmek için, ahşap tabakaların 

çivilerle mekanik olarak birleştirildiği endüstriyel bir üründür. Aynı yönde 

art arda kılıcına dizilmiş 50-75-100 mm kalınlık ve 100-300 mm 

derinlikteki tabakaların tek tek çivilerle birleştirilmesi sonucu 

üretilmektedir (Holt, Luthi and Dickof, 2017). 100 mm derinlikle 3,65 

metreye kadar açıklık geçilirken, 300 mm ile 6.10-7,90 m açıklık 

geçilebilmektedir. Kuzey Amerika'da tabakalar 38 mm veya daha fazla bir 

kalınlığa ve 64 mm veya daha fazla bir derinliğe sahiptir (Canadian Wood 

Council, 2017). Yapıştırıcı kullanılan CLT ve Glulam ürünlerin aksine, 

karmaşık makineler olmadan üretim yapılabilmektedir (Fast, 2014). NLT 

proje sahasında veya daha kontrollü bir ortamda üretilebilir. NLT paneller 

tipik olarak 3,00-8,00 m uzunluktadır. Panellerin boyutu montaj ve nakliye 

olanaklarıyla sınırlandırılmaktadır. 

NLT kullanmanın dezavantajları, yavaş üretim süreci ve çivilerin 

varlığı nedeniyle üretim sonrası işleme sorunudur. Panelin içindeki çiviler, 

bu panellerin CNC ile işlenmesinin olanaksız olduğu ve elle üretmenin de 

zor olduğu anlamına gelmektedir. Tabakaların arasındaki çivilenmiş 

bağlantıların esnekliği ve bu bağlantılarda oluşacak boşluklar önemlidir. 

NLT'yi yeterince çivilemek, yanal kuvvetlere karşı koyabilme yeteneğine 

sahip bir bütünlük oluşturabilir ve neme maruz kaldığında sistemin kuru 

kalmasına yardımcı olabilir (Canadian Wood Council, 2017). 

NLT 150 yıldan daha uzun süredir ahşap yapılarda kullanılan en 

eski endüstriyel ahşap ürünlerden biridir. 19. yüzyılın başında, ABD'deki 

bazı fabrika yapılarında döşeme elemanı olarak kullanılmıştır. Julius 

Natterer, 1970'lerde çivili tabakalı ahşabın üretimine öncülük etmiş ve 

1990'larda ürün birçok yönden geliştirilmiştir (Structurecraft, 2019). 

Kuzey Amerika'da, 1920'lerden 1960'ların ortalarına kadar inşa edilen 

kırsal köprülerin birçoğu NLT'den yapılmıştır (Hong, 2017). Yük taşıma 

kapasitesi yüksek olan döşemelerin gerekli olduğu depolarda ve büyük 

binaların üretiminde uzun süredir kullanılmaktadır. Birçok bina türünde 

etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilir. Genellikle daha estetik bir yüzey 

elde etmek için, beton plakların ve çelik döşemelerin yerine bir alternatif 

oluşturmaktadır. Son yıllarda, ahşap yapı uygulamalarının artmasıyla 

birlikte NLT kullanımı yeniden ortaya çıkmıştır. Bu ürünle eğri yüzeyler 

de oluşturulabilir (Holt, Luthi and Dickof, 2017). Duvar, döşeme ve çatı 

elemanları yanı sıra, asansör ve merdiven boşluklarında da 

kullanılmaktadır (Şekil 6). Dış ortamdaki uygulamalar için koruyucu ile 
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işlenmiş veya doğal olarak çürümeye dayanıklı ahşap türleri tercih 

edilmektedir.  

 

    
    Tsingtao Pearl Ziyaretçi Merkezi / Çin                  Bullitt Center Ofis Binası / ABD  

Şekil 6. Çivili tabakalı ahşap uygulama örnekleri (URL11-12) 

 

3.4. Kavelalı Tabakalı Ahşap  

Kavelalı tabakalı ahşap (DLT), büyük açıklıklarda kullanılmak ve 

daha esnek bir mimari tasarıma izin vermek için, aynı yönde art arda 

dizilmiş kılıcına tabakaların ahşap kavelalarla birleştirilmesi sonucu 

üretilmektedir. Panellerin alt yüzeyinde çok çeşitli profiller oluşturulabilir. 

Profiller, her bir projenin belirli performans ve estetik gereksinimlerine 

yanıt verecek şekilde özelleştirilmektedir. DLT’de 38 mm kalınlıkta, 89-

140-184 mm genişlikte ve nem oranı %19’dan daha az olan yumuşak 

keresteler kullanılmaktadır. Sert ağaçtan üretilen kavelalar, 19 mm çapında 

ve yaklaşık %6-8 nem oranındadır (Canadian Wood Council, 2017). 

Genellikle duvar elemanlarında, 80-120 mm (±2mm) kalınlığı, 2,50 m 

(±5mm) genişliği ve 17,00 m (±2mm) uzunluğu olan paneller 

kullanılmaktadır. Tavan ve çatı elemanları 100-240 mm (±2mm) 

kalınlıkta, 2,50 m (±5mm) genişlikte ve 17,00 m (±2mm)'ye kadar 

uzunlukta olabilmektedir (Cheret et al., 200). 

Endüstriyel ahşap ürünlerde kullanılan yapıştırıcılarla ilgili temel 

sorunlar, toksik gazların salınımı yanı sıra, geri dönüşüm ve yeniden 

kullanım ile ilişkili sağlık ve çevresel endişeler oluşturabilmektedir. Bu 

nedenle yapıştırıcı kullanılmadan üretilen kavelalı tabakalı ahşap 

geliştirilmiştir (Sotayo, 2020). Ayıca bu üründe çivi yerine kavela 

kullanılarak NLT’de oluşan sorunlara çözüm getirilmiştir. DLT’nin 

üretiminde çivi veya vida kullanılmadığı için işlenmesi daha kolay ve daha 

güvenlidir. DLT paneller, tutkal ve çivi içermeyen, tamamı ahşap olan tek 

üründür. Metal bağlantı elemanlarına sahip olmayan DLT paneller, CNC 

makineler kullanılarak kolayca işlenebilmektedir. Ayrıca tamamen 

ahşaptan oluştuğu için geri dönüşümü kolaydır. Yumuşak keresteleri 

birbirine bağlamak için sert ağaç kavela kullanımı 1990'ların başında 
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İsviçre'de geliştirilmiştir. Profesör Julius Natterer, brettstapel'in gelişimine 

öncülük etmiştir. Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki birçok firma bu fikri 

benimsemiş ve kavela yerlerini delmek ve kavelaları yerleştirmek için 

otomatik sistemler kullanarak DLT'yi ticari olarak üretmeye başlamıştır. 

Bu teknoloji dünyanın en büyük otomatik DLT üretim hattıyla Kuzey 

Amerika pazarına taşınmıştır. Çapraz tabakalı ahşaba benzer kullanımı 

bulunmaktadır. DLT paneller çok katlı ahşap binalar yanı sıra ticaret, 

konut, kurumsal ve endüstriyel binaların döşeme, duvar ve çatılarında 

kullanılan yapısal masif ahşap üründür (Şekil 7) (Structurecraft, 2019). 

 

    
            T3 Atlanta Ofis Binası / ABD                    111 East Grand Ofis Binası / ABD 

Şekil 7. Kavelalı tabakalı ahşap uygulama örnekleri (URL13-14) 

 

3.5. Tabakalı Kaplama Kereste 

Tabakalı kaplama kereste (LVL), ahşap kaplamalardan ve 

şeritlerden üretilen yapısal kompozit kereste (SCL) ürünlerin en yaygın 

kullanılanıdır. İnce ahşap kaplamaların liflerine paralel olacak biçimde, 

yapıştırıcı kullanılarak ısı ve basınç altında preslenip birleştirilmesiyle 

üretilmektedir. Tüm kaplamaların lif yönü genellikle bitmiş ürünün 

uzunluğu doğrultusundadır. Bazı durumlarda boyutsal stabiliteyi artırmak 

için lif yönleri çapraz olarak da uygulanmaktadır (Structural Timber 

Association, 2014). Üretim sürecinde çok az atık olduğundan tutkallı 

tabakalı ahşaba göre daha ekonomik bir üründür. LVL üretiminde, hava 

koşullarına dayanıklı fenolik reçine yapıştırıcılarla birbirine bağlı 3 mm 

kalınlığında kaplamalar kullanılmaktadır (Hakkarainen et al., 2019). 

Strüktürel LVL'deki kaplamaların en fazla kalınlığı 6 mm'dir. LVL 

ürünlerin boyutları hammaddenin boyutları ile sınırlı değildir. Hatta küçük 

çaplı kütükler de büyük LVL kirişler ve paneller üretmek için 

kullanılabilmektedir. 

LVL ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında uçak pervaneleri ve 

diğer yüksek güçlü uçak parçaları yapımında kullanılmıştır. Mobilya 

endüstrisi tarafından uzun yıllar, kavisli mobilya parçaları üretilmiştir. 

LVL'nin yapıda kullanımı, 1970'lerde Kuzey Amerika’daki kaplama 
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odaklı ahşap kirişlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine dayanmaktadır. 

Bu dönemde, yapıda kullanımı I kirişlerin başlıkları ile başlamıştır. 1975 

yılında, Finlandiyalı şirket Metsä Wood, Avrupa'daki ilk ticari LVL üretim 

hattını geliştirmiştir. Bu ürün, ABD’de Microllam, İngiltere ve 

Finlandiya'da ise Kerto-LVL markasıyla bilinmektedir (Porteous and 

Kermani, 2013). 

LVL ile istenen formda üretim yapılabilmektedir. Çok çeşitli bina 

ve köprü uygulamalarında kullanılan endüstriyel ahşap üründür. LVL 

kirişler, kolonlar ve paneller sayısız avantajları, çok yönlülükleri ve 

kanıtlanmış yapısal performansları nedeniyle çağdaş ahşap yapılarda temel 

bileşenler olarak ortaya çıkmıştır. Büyük açıklıklı ve çok katlı yapılarda, 

panel ve kutu olarak strüktürel elemanların (kolon, kiriş, döşeme, makas, 

çerçeve, lento, aşık vb.) üretiminde, kompozit I kirişlerin başlıklarında, 

kafes kirişlerin çubuklarında, kapı ve pencere doğramalarında 

kullanılmaktadır (Şekil 8) (Hakkarainen et al., 2019). 

 

    
   Te Pā Tauira Öğrenci Yurdu / Y. Zelanda      MOTAT Havacılık Sergi Sal. / Y. Zelanda 

Şekil 8. Tabakalı kaplama kereste uygulama örnekleri (URL15-16) 

 

3.6. Paralel Yonga Kereste 

Paralel yonga kereste (PSL), kaplamadan elde edilen yongaların 

bitmiş ürünün uzunluğuna paralel olacak biçimde yapıştırılmasıyla 

üretilmektedir. Yongaların en küçük boyutu 6,4 mm'yi geçmemeli ve 

ortalama uzunluğu en küçük boyutun en az 150 katı olmalıdır (Stark et al., 

2010). PSL üretmek için hem sert ağaç hem de yumuşak ağaç türleri 

kullanılabilmektedir. Üretim süreci, kütüklerin yaklaşık 3 mm kalınlığında 

soyulmasıyla başlamaktadır. Ahşap kaplamalar kesilir, sıralanır ve 

yaklaşık 200 °C'de kurutulur. Kurutulmuş kaplama, yaklaşık 19 mm 

genişliğinde uzun ince yonga halinde kırpılmaktadır. PSL'nin en önemli 

avantajı, üretiminde daha küçük kaplama parçalarının ve artıklarının 

kullanılabilmesidir. Yongalar PF reçinesi ile kaplanır, hizalanır ve 

preslenir. Farklı boyutlarda üretim yapılabilmektedir. Genelde ürün 

kesitleri 279 mm ile 483 mm arasındadır. Bu ürünler 20,00 m uzunluğa 



ÇAĞDAŞ YAPI ÜRETİMİNDE KULLANILAN YAPISAL AHŞAP ÜRÜNLER 

 

306 

kadar olabilmektedir. Preslemenin ardından isteğe göre daha küçük 

ebatlarda kesilmekte ve nakliye için paketlenmektedir (EPA, 2002). 

1970'lerde MacMillan Bloedel Research, paralel yonga kereste 

fikrini geliştirmiştir. Bu üründe kütüklerin yonga haline getirilmesiyle hem 

ahşaptaki kusurların ortadan kaldırılması hem de kütüklerden elde edilen 

ürünün çoğunluğunun kullanılması amaçlanmıştır. Yonga uzunluğu ve 

kalınlığı değiştirilerek ve ürün yoğunluğu ayarlanarak özellikler kontrol 

edilebilmektedir. Ayrıca, böyle bir işlemle kereste ve kontrplak için uygun 

olmayan türlerin kullanılmasına olanak sağlanacağı düşünülmüştür. 

Laboratuvar çalışmaları bu yaklaşımları doğrulamıştır. 15 yıllık araştırma 

ve geliştirmeden sonra, 1984 yılında Parallam® PSL'yi üretmeye 

başlamıştır. Bu ürünün hammadde kaynağı, Douglas köknarından elde 

edilen kaplamadır (Sharp, 1995). PSL ürünler, günümüzde ABD ve 

Kanada’daki tesislerde üretilmektedir. PSL'nin en büyük satıcısı, her iki 

ülkede de faaliyet gösteren Weyerhaeuser (TrusJoist)’dir. Bu ürünler 

kolon+kiriş konstrüksiyonda kiriş ve kolon, ahşap çerçeve 

konstrüksiyonda dikme, lento vb. olarak kullanılmaktadır. Ayrıca iletim 

hatlarında ve köprülerde kullanımı söz konusudur (Iskandar, 2013). Büyün 

açıklıklı yapılarda da ana ve ara eleman olarak uygulanmaktadır (Şekil 9). 

 

    
      Central City - SFU Surrey / Kanada                   Lafayette Kütüphanesi / ABD 

Şekil 9. Paralel yonga kereste uygulama örnekleri (URL17-18) 

 

3.7. Tabakalı Yonga Kereste 

Tabakalı yonga kereste (LSL), yaklaşık 300 mm uzunluğunda ve 

0,8-1,3 mm kalınlığında uzun ince yongaların yapıştırıcıyla birleştirilmesi 

sonucu üretilen yapısal bir üründür (Structural Timber Association, 2014). 

LSL, PSL'den daha kısa yongalardan üretilmektedir. 45-100 mm kalınlıkta 

olan panel boyutları 2,40 m derinliğe ve 19,50 m uzunluğa kadar 

çıkabilmektedir. LSL, duvarlar ve zeminler için 44-102 mm kalınlığında 

ve 1.20-2.40x19,50 m boyutunda panel olarak da kullanılmaya 

başlanmıştır (URL19).  
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LSL, yüksek mukavemet, yüksek sertlik ve boyutsal kararlılık gibi 

özellikler taşımaktadır. Buhar enjeksiyon süreciyle oldukça yenilikçi olan 

üretim sürecinde, genelde küçük ağaçlardan büyük elemanların üretiminin 

yapılması, orman kaynaklarının verimli kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır. LSL üretiminde genellikle hızlı büyüyen ağaç türleri tercih 

edilmektedir (URL20). Yönlendirilmiş yonga levhaya (OSB) benzer bir 

görünüme sahip olan LSL, kütüklerden elde edilmiş küçük yongalardan 

üretilmektedir. Yongalar, dönen bir tambur içinde yuvarlanırken üzerine 

püskürtülen su geçirmez ve üre-formaldehit içermeyen bir yapıştırıcıyla 

birbirine birleştirilmektedir. Daha sonra sabit bir buhar enjeksiyon 

presinde buhar ve basınçla kürlenmektedir (AWC, 2015). Bu süreçte 

MacMillan Bloedel tarafından patenti alınmış bir buhar enjeksiyon işlemi 

uygulanmaktadır. Pres, 150 °C sıcaklıkta 6 dakika içinde yongaları 

sıkıştırarak bir panel haline getirmektedir. Paneller presten çıktıktan sonra 

zımparalanır, belirli ölçülerde kesilir ve paketlenir (EPA, 2002).  

LSL, hafif çerçeve (platform çerçeve) konstrüksiyonda, tüm yapıyı 

kapsayan bir yapısal çerçeveleme çözümü oluşturmaktadır. En yaygın 

olarak, başlıklarda ve döşeme kirişlerinde, duvar dikmelerinde, çatı 

kirişlerinde ve merteklerde, paralel başlıklı makaslarda, alın tahtasında, 

merdiven kirişlerinde ve doğramalarda kullanılmaktadır (AWC, 2015). 

LSL, kolon+kiriş konstrüksiyonda kiriş ve kolon olarak da 

uygulanmaktadır (Şekil 10). 

 

    
 Kuzey Vancouver Belediye Binası / Kanada           SAIT Parkade Skylight / Kanada 

Şekil 10. Tabakalı yonga kereste uygulama örnekleri (URL21-22) 

 

3.8. I-Kiriş 

I-kiriş, kesme direnci sağlayan levhalarla birleştirilmiş, eğilmeye 

dirençli üst ve alt başlıklardan oluşan hafif yapısal ahşap üründür. Kiriş 

gövdesi, üst ve alt başlık arasına sıkıştırılarak "I" şekli 

oluşturulmaktadır.  Başlık malzemesi genelde tabakalı kaplama kereste 

(LVL) veya biçilmiş masif kerestedir. Gövdede ise, kontrplak veya OSB 

kullanılmaktadır. Gövde ile başlıklar birbirine dış tip yapıştırıcılarla pres 
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altında birleştirilmektedir. Montajdan sonra, I-kirişin uçları kesilmekte ve 

ısıyla sertleştirilmekte veya yaklaşık denge nem içeriğine ulaşmak için oda 

sıcaklığında bekletilmektedir. Ahşap I-kiriş için evrensel olarak tanınan ilk 

standart ASTM D5055'tir (Edward and Keith, 2005). Çok çeşitli 

derinliklerde ve kapasitelerde üretilebilmektedir. Böylece bir tasarımcı 

belirli bir uygulama için tam olarak gereksinim duyduğu tipi kullanabilir. 

Boyutlar, I-kirişin yüküne ve açıklığa göre değişmektedir. Ahşap I-kirişin 

250 mm'den yaklaşık 900 mm'ye kadar değişen farklı derinlikleri 

bulunmaktadır. 15 metreye kadar olan açıklıklar, daha derin ürünler 

kullanılarak geçilebilmektedir (Williams, 2018). 

I-kiriş boyutsal olarak kararlıdır ve genelde deformasyon 

oluşmamaktadır. I-kirişin masif kirişlerden %60'a kadar daha hafif olması 

nedeniyle yapıda kullanımı kolaydır. Tek bir işçi, 7.62-12.19 m 

uzunluğundaki bir kirişin kolayca montajını gerçekleştirebilmektedir. I-

kiriş, masif kerestenin kiriş olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan tipik 

sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kirişin 

masif keresteden en büyük farkı, daha az kereste ile ağır yükleri 

taşımasıdır. 2005’den sonra, ahşap hafif çerçeveli döşemelerin yaklaşık 

%50'sinde ahşap I-kiriş kullanılmıştır. I-kiriş doğru kurulum 

gerektirmektedir. En yaygın uygulama hatası, kirişin taşıma kapasitesini 

azaltacak ve yapısal bozulmaya yol açabilecek şekilde, kiriş üzerindeki 

deliklerinin yanlış açılması veya uygun olmayan şekilde 

boyutlandırmasıdır. Diğer geleneksel çerçevelere oranla yüksek dirençli, 

yüksek sertlikte, hafif ve düşük maliyetlidir. Üreticinin tavsiyelerine bağlı 

olarak gövdelerinde delikler açılabilmektedir. Böylece kanalların ve 

yardımcı tesisatın kirişin içinden geçmesine olanak sağlanmaktadır (Islam, 

Nwokoli and Tatek Debebe, 2011). 

Ahşap I-kiriş 1920'lerden itibaren yerinde veya sınırlı ortamlarda 

üretilmiştir. I-kirişin gelişimi, uçak endüstrisinde kullanılmak üzere hafif 

malzemelerin araştırıldığı, ancak esas olarak yerinde üretimle sınırlı 

olduğu 20. yüzyılın başlarına kadar izlenebilmektedir. Açık kat planları 

için müşteri taleplerine ve 6,00 metreden daha az uzunluklardaki 

geleneksel ahşap kirişlerin üretimindeki yetersizliğine yanıt olarak, 1969 

yılında Trus Joist şirketi tarafından ön yapımlı I kirişin seri üretimine 

başlanmıştır.1989'da üretici sayısı dokuza yükselmiş ve bu sayı 1980'lerde 

artış göstermiştir. Hafif çerçeveli ahşap yapıların zemin ve çatı 

sistemlerinde döşeme kirişi ve mertek olarak en yaygın kullanılan bileşen 

haline gelmiştir (Şekil 11). Kuzey Amerika'daki toplam ahşap I-kiriş 

hacminin %95'inden fazlası dokuz üretici tarafından karşılanmaktadır 

(Islam, Nwokoli and Tatek Debebe, 2011; Leichti, Falk and Laufenberg, 

1990). 
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Şekil 11. I-Kiriş uygulama örnekleri (URL23-24) 

 

3.9. Ahşap-Beton Kompozit 

Ahşap-Beton Kompozit (TCC), ahşap ve beton bileşenler arasında 

yapısal bir bağlantı kurarak, performans ve malzeme özelliklerini en uygun 

duruma getirmeye odaklanan yapısal bir üründür (URL35). Yeni 

döşemeler ile mevcut ahşap döşemeleri yenilemek ve geliştirmek için 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Panel olarak üretilen bu ürünlerde 

ahşabın ve betonun özelikleri birleştirmiştir (Dias et al., 2016). Ahşap ve 

beton ile kompozit malzeme oluşturmada birçok farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Beton hem ahşap paneller hem de ahşap kirişlerle birlikte 

kullanılarak kompozit duruma getirilebilmektedir. TCC paneller, tasarım 

ve programa bağlı olarak fabrikada veya şantiyede üretilebilmektedir. 

Betonun altında, NLT ve CLT gibi masif ahşap paneller veya merkezlere 

yerleştirilmiş Glulam, LVL, PSL gibi ahşap kirişler kullanılabilmektedir 

(URL25).  

Ahşap-Beton kompozit elemandaki beton üst kaplama 

sıkıştırmaya direnç gösterirken, ahşap kiriş gerilme ve eğilmeye karşı 

dirençlidir. Bağlantı sistemi iki bileşen arasındaki kesme kuvvetlerini 

iletmektedir. Ahşap döşemelere göre avantajları arasında; artan yük taşıma 

kapasitesi, daha yüksek rijitlik, iyileştirilmiş akustik ve termal özellikler 

ile daha yüksek yangın direnci bulunmaktadır. Betonarme döşemelere göre 

de bazı avantajları vardır (Lukaszewska, 2009). 

Her geçen gün büyüyen ve yükseklikleri artan binalarda, daha hafif 

yapı bileşenleri talep edilmektedir. Döşemeler çok katlı yapıların toplam 

ağırlığının ana bölümünü oluşturduğundan, ağırlıklarının azaltılması, 

yapının toplam ağırlığının azaltılmasında önemli bir adımdır. Ahşap-Beton 

kompozit bir döşeme, rijitliğini kaybetmeden standart bir beton döşemeye 

oranla yapı ağırlığını birkaç kat azaltabilmektedir. Ayrıca daha büyük 

açıklıkların geçişmesine olanak tanırken, ahşap bileşenler arasında boş 

alan oluşması sonucu, tesisatın geçirilmesi için önemli avantaj 

sağlamaktadır (Manaridis, 2010). 
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Ahşap-Beton kompozit sistemler yaklaşık 80 yıldır 

araştırılmaktadır. Bu sistemler, 1940'ların başından buyana otoyol 

köprüleri, hangar tabliyeleri, rıhtımlar, iskeleler, binalar ve platformlarda 

başarıyla kullanılmaktadır (Richart and Williams, 1943). Ahşap-Beton 

kompozitin kullanıldığı ilk projelerden biri, Oregon Eyalet Karayolu 

Departmanı’nın (ABD) uygun maliyetli ve kısa açıklıklı bir otoyol köprüsü 

geliştirilmesi isteğiyle Ahşap-Beton kompozit kirişler üzerinde testler 

yapan McCullough (1943) tarafından gerçekleştirilmiştir. Birçok Avrupa 

ülkesinde, Ahşap-Beton kompozit elemanlar, konut ve ofis binalarındaki 

mevcut ahşap zeminlerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi yanı sıra, 

günümüzde yeni binalar ve köprülerde daha fazla kullanılmaktadır 

(Ceccotti, 1995).  

Ahşap-Beton kompozit sisteme 1980-1990 yılları arasında, ahşap 

çok katlı binalarda ve kamu yapılarında özel bir ilgi gösterilmiştir. En 

önemli gelişme, 1996’da çok katlı yeni konut ve kamu binalarının 

döşemeleri için dikey çivili plakalar içeren bir sistem öneren Natterer 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Lukaszewska, 2009). Ahşap-Beton 

kompozit paneller, döşeme, duvar ve çatı panelleri olarak 

kullanılabilmektedir (Şekil 12). Birçok Avrupa ülkesinde köprülerde 

kullanımının yanı sıra, ahşap binaların döşemelerinde de giderek 

yaygınlaşmaktadır. 

 

       
Holz Hybrid Münster (H7) Yön. B./ Almanya       Life Cycle Tower One Ofis B. / Avusturya 

Şekil 12. Ahşap-Beton kompozit uygulama örnekleri (URL26-27) 

 

3.10. Dolu Kontrplak Panel 

Dolu kontrplak panel (MPP), ahşap tabakaların yapıştırılması ve 

preslenmesiyle üretilen yapısal ahşap üründür. Panelleri oluşturmak için 

kullanılan 2,5 cm kalınlığındaki her bir tabaka, dokuz kat kaplamadan 

oluşmaktadır. Bu ince tabakalar, ahşabın doğal mukavemetini ve boyutsal 

stabilitesini artırmak için tasarlanmış ve yönlendirilmiştir. Bu ürün beton 

ve çelik ile çapraz tabakalı ahşaba alternatif olarak tasarlanmış masif, 

büyük ölçekli, yapısal kompozit kereste odaklı bir paneldir (URL28).  
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MPP üretiminde, daha yaşlı büyük ağaçlar yerine, daha küçük 

çaplı ağaçlar kullanılmaktadır. Daha az ahşap içermesi nedeniyle CLT ve 

diğer yapısal malzemelere göre nakliye maliyeti azalmaktadır. CLT ile 

aynı yapısal ve estetik özellikler taşımaktadır. Ancak CLT'den daha fazla 

yapıştırıcı gerektirmektedir. Bu ürüne APA-The Engineered Wood 

Association tarafından patent verilmiştir. Üç yıl süren test ve patent 

süresinden sonra, 18 kata kadar olan çok katlı binalarda kullanımı için 

onaylamıştır (URL 28). 

Dolu kontrplak panel kontrplağa benzer, ancak büyük ölçekte 

herhangi bir şekil ve ebatta kesilebilen çok yönlü tasarlanmış ahşap bir 

üründür. Döşeme, çatı ve duvarlarda 30,5 cm kalınlığa kadar kullanılan 

panellerin boyutları yaklaşık 3,60 x 14,60 metredir. Bu ürünler gelişmiş 

CNC teknolojileriyle müşterilerin isteklerine göre kesilebilmektedir. 

Kolon ve kirişler ise, yaklaşık 61 cm kalınlığa kadar üretilebilmektedir 

(URL 28). Pencere ve kapı açıklıkları üretim sırasında açılabilmektedir, bu 

da sahada daha az atık ve işçilik anlamına gelmektedir (URL 29).  

Oregon Eyalet Üniversitesi Ormancılık Koleji ve Gelişmiş Ağaç 

Ürünleri Merkezi ile Oregon'da kurulmuş bir üretim şirketi olan Freres 

Lumber tarafından geliştirilen ve 2017 yılında üretilmeye başlanan MPP, 

Kuzey Amerika’daki yeni yapısal ürünlerden biridir (URL29). Portland 

Sanat Müzesi’nde konumlanan etkinlik pavyonu, üretici firmanın Lyons, 

Oregon'daki üretim tesisinin 100 mil yakınındaki ormanlardan elde ettiği 

kereste ile bu yeni ürünün uygulandığı ABD'deki ilk projedir (URL30). 

Son yıllarda ABD’de birçok yapıda uygulanmaya başlanmıştır (Şekil 13). 

 

    
          Santiam Lisesi Spor Salonu / ABD                           Build House / ABD 

Şekil 13. Dolu kontrplak panel uygulama örnekleri (URL31-32) 

 

3.11. Masif Ahşap Duvar 

Masif ahşap duvar (MHM), kurutulmuş ve oluk açılmış ahşap 

tabakaların üst üste gelen her bir sırada çapraz olarak birbirine 

bağlanmasıyla üretilmektedir. Üç aşamadan oluşan üretimde öncelikle 
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ahşap tabakalara tek tek oluk açılmakta, daha sonra duvar panelleri 

üretilmekte ve en son aşamada paneller montaja hazır hale getirilmektedir. 

Ahşap tabakalar herhangi bir genişlikte ve 24 mm kalınlığındadır. 

Tabakalar alüminyum pimlerle birleştirilerek duvar paneli 

oluşturulmaktadır. Her tabaka geçişi, birbirinden mümkün olan en büyük 

mesafede (çapraz olarak) iki pim ile birleştirilmektedir. Bu uygulama 

yöntemi en yüksek stabiliteyi sağlamaktadır (Hundegger, 2012). Böylece 

tabakalar, tutkalsız ve kimyasal katkı maddesi içermeyen bir duvar paneli 

oluşturmak üzere birleştirilmiş olur. Ahşap tabakalara açılan oluklar, masif 

ahşap duvarda yalıtım değerini önemli ölçüde artıran ek hava cepleri 

oluşturmaktadır. Üretimin en son aşamasında, CNC makinelerde duvar 

panellerine kapı ve pencere boşlukları açılmaktadır. Ayrıca ısıtma, sıhhi 

tesisat, prizler ve diğer kurulum hazırlıkları için delikler, oluklar ve 

girintiler bilgisayar kontrollü bir şekilde oluşturulabilmektedir (URL33). 

Bu ürün yalıtım özellikleri olan, yapıştırıcı ve kimyasal madde içermeyen, 

geleneksel ahşap yapının geliştirilmiş halidir (URL34).  

Masif ahşap duvar elemanlar 2,00x2,00 m, 3,25x6,00 m 

boyutlarında üretilmektedir. Eleman kalınlıkları iç duvarlarda 11,5-16 cm 

(5-7 katman), dış duvarda 20,5, 25, 29,5 ve 34 cm (9-11-13-15 katman)’dir 

(Heil, 2007). Bu yapısal ürünün ilki elle üretildikten sonra, seri üretimde 

yüksek basınçta otomatik sistem geliştirilmiştir. Masif ahşap duvar 2004 

yılından buyana, Avrupa genelinde birçok farklı firma tarafından 

üretilmekte ve uygulanmaktadır (Şekil 14) (Hundegger, 2012). Patenti 

2005 yılında alınan MHM ile 2012 yılına kadar Almanya’da 2900 konut 

inşa edilmiştir. Uluslararası ölçekte 5000 bina inşa edildiği bildirilmektedir 

(URL35). 

 

    
                                                                                              Gauting / Almanya 

Şekil 14. Masif ahşap duvar uygulama örnekleri (URL36-37) 

 

3.12. Dalga Katmanlı Ahşap 

Dalga katmanlı ahşap (WLT), ahşap katmanları birbirine 

kilitlemek için dalga formu kullanılan, üst üste veya yan yana dizilen 
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katmanların çelik çubuklarla birleştirildiği ve sıkıştırıldığı yapısal ahşap 

üründür. Üretiminde ve yapım aşamasında hiçbir yapıştırıcı, katkı maddesi 

veya kimyasal madde kullanılmamaktadır. Yapıştırıcı gereksiniminin 

ortadan kaldırılması, ormandan şantiyeye kadar olan tedarik zincirinin 

sınırlandırılmasına, verimliliğin artırılmasına ve inşaat sürecinde yerel 

malzemelerin daha fazla kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Yapı 

endüstrisi için geliştirilen bu üründeki dalga profili ve özel kurutma 

tekniğinin kombinasyonu elemanlara homojen, çatlaksız ve sıkı bir yapı 

kazandırmaktadır. Dalga profili birleştirme tekniği ve aynı yönde giden 

tüm ahşap liflerin birleşimi, yapılar için boyutsal dayanıklılık 

sağlamaktadır. Ahşap katmanın dalga şeklindeki yüzey profili, hava ve 

iklim koşullarına dayalı nem değişikliklerinden kaynaklanan gerilim ve 

boyutlardaki değişiklikleri de düzenlemektedir. WLT, farklı işlevli 

binalarda, köprülerde ve eğrisel formlar dahil olmak üzere çok çeşitli 

büyük ve küçük ölçekli yapıların üretiminde kullanılmaktadır. WLT için 

farklı ahşap türleri ve kimyasal içermeyen işlemler uygulanabilmektedir. 

Finlandiya'da hammadde kaynağı olarak kuzey çamı tercih edilmektedir 

(URL38). 

Tapanio Honkala tarafından 1970'lerdeüretim ve ahşap kurutma 

teknikleriyle ilgili yapılan çalışmalar, dalga katmanlı ahşabın 

geliştirilmesine öncülük etmiştir. Janne Honkal tarafından Finlandiya'da 

kurulan Aalto Haitek Ltd. tarafından geliştirilen WLT®’nin 2017-2019 

yılları arasında patenti alınmış ve ticari marka olarak tescillenmiştir. Bu 

yıllarda Finlandiya'da orta ölçekli pilot projeler yürütülmüş ve daha sonra 

seri üretime başlanmıştır (Şekil 15). Standardizasyonun ve sertifikasyonun 

gerçekleştiği 2020 yılında ilk ihracat projeleri de hazırlanmıştır (Aalto 

Haitek, 2019). 

 

    
         Anaokulu Pavyonu / Finlandiya 

Şekil 15. Dalga katmanlı ahşap uygulama örnekleri (URL39-40) 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

Son yıllarda sera gazı emisyonlarının yükselmesi, küresel 

ısınmanın artması, ısı adalarının ve sellerin oluşması ile ortaya çıkan 

çevresel ve kentsel sorunların etkileriyle kullanılagelen yapı malzemeleri 

üzerinde tartışmalar başlamış ve yapma çevre üretiminde sürdürülebilir, 

ekolojik, yeşil ve çevre dostu bina kavramları gündeme gelmiştir. Tüm bu 

kavramların ortak amacı, yenilenebilir kaynakların kullanılması, 

kaynakların bilinçsiz bir biçimde tüketilmesinin önüne geçilmesi ve yapma 

çevrenin tasarımında ve kullanımında doğal kaynaklardaki zararın en alt 

düzeye indirilmesidir. Bugün yapı gereksinimini karşılarken hem çevre ve 

insan sağlığına hem de gelecekte aynı gereksinimleri karşılama 

olanaklarına zarar vermemek için, yapı malzemelerinin seçiminde kaynak 

kullanımı iyi değerlendirilmelidir. Dünyada insan sağlığı ve çevre ile ilgili 

sorunların oluşmasında yapı malzemelerinin önemli bir yeri olduğu 

bilinmektedir. Çeliğin ve betonun sera gazı emisyonlarının %8'inden 

fazlasını oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca dünyada bugün %50 

oranındaki kentleşmenin, 2040 yılında %75 olacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca önümüzdeki yirmi yıl içinde 3 milyara yakın insanın yeni bir konuta 

gereksinim duyacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ekolojik yapı 

üretiminde sürdürülebilirlik ve yenilenebilir kaynaklar önem 

kazanmaktadır. Dünyada ekolojik yapı konusunda çözüm üretmeye 

yönelik birçok araştırma yürütülmekte ve doğal yapı malzemesi olan 

ahşabın kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yeni yaklaşımlar 

geliştirilmektedir. Bunun sonucu olarak, son yıllarda Avrupa’da ve diğer 

birçok ülkenin yapı sektöründe, ham maddesi ahşaba dayalı yapı 

ürünlerinin yeniden önem kazandığı gözlenmektedir. 

Çağdaş ahşap yapı üretimi, birincil yapısal malzeme olarak 

endüstriyel ahşap ürünlerin kullanıldığı bir inşaat sürecini kapsamaktadır. 

Çağdaş ahşap yapı teknolojisi bugün büyük açıklıkların geçilmesi, çok 

katlı binaların inşa edilmesi yanı sıra, farklı işlevli yapıların üretimine de 

olanak sağlamaktadır. Bu teknolojiyle birlikte, 21. yüzyılın başından 

itibaren yapılarda ahşap kullanımı daha kolay ve rasyonel bir düzeye 

yükselmiş, dünyada ahşap yapı üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Yapı 

endüstrisinde yaşanan gelişmelerin ahşap yapı üretimine de yansıdığı, 

yapısal ahşap ürünler ve çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretimine yönelik 

birçok araştırmanın yürütüldüğü, bu araştırmaların birçok ülke tarafından 

desteklendiği, araştırmaların sonucunda ahşap yapı üretimini farklı bir 

boyuta taşıyan tasarımların gerçekleştirildiği söylenebilir. Buna bağlı 

olarak her geçen gün ahşabın taşıyıcı sistemde kullanımının önem 

kazandığı ve gelişmiş ülkeler tarafından kullanımının benimsendiği 

görülmektedir. Dünyada büyük açıklıklı ve çok katlı binalar için ahşabın 

uygun bir yapı malzemesi olduğu fikri her geçen gün yaygınlaşmaktadır.  
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1. Giriş 

Günümüzde enerji ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi sonucu 

ortaya çıkan iklimsel sorunlar doğrultusunda çevre bilinci devamlı olarak 

artmaktadır. Bu durumun bir yansıması olarak üretim sektörünün 

çevreyle olan ilişkisi son yıllarda ele alınmaya başlamıştır. Küreselleşme 

düşüncesi içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler görev ve 

sorumlulukları konusunda protokoller gerçekleştirmektedir. Doğal 

kaynaklar kendilerini yenileyememektedir. Bu yüzden üreticiler, hem 

doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini değerlendirmeleri hem de 

ürünlerinin yaşam ömrü uzun, kaliteli, çevreye en az düzeyde zarar 

verecek biçimde geliştirmeleri gerekmektedir. Buna ilaveten, kullanım 

ömrü tamamlanan ürünlerin geri dönüşebilir nitelik göstermeleri tercih 

edilmektedir. Çevresel etki değeri oldukça yüksek olan alüminyum, 

yorucu ve gayret gerektiren üretim aşamasına rağmen, bir kere 

üretildikten sonra tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Ancak üretim 

aşamasında ortaya çıkan kırmızı çamur atıkları çevresel bir sorun 

oluşturmaktadır. ETİ Seydişehir Alüminyum Fabrikasının atık barajı 

tonlarca kırmızı çamur içermekte ve yakın bölgelerde yerleşim alanları 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu atığın tüketilmesi ve çevreye verdiği 

zararların azaltılması gerekmektedir. Kırmızı çamurun avantajlarını tespit 

edilerek, tercih edilebilir bir hammadde olması sağlanabilirse öncelikli 

amaç olan kırmızı çamur atığının tüketilmesi gerçekleştirilebilecektir. Bu 

yüzden kırmızı çamur atığının özelliklerinin araştırılması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, kırmızı çamur atığının değerlendirilmesine yönelik 

BÖLÜM XII 
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öneriler getirmektir. Bu bağlamda kırmızı çamurun puzolanik aktivite 

özelliği araştırılmıştır. Kırmızı çamur, mineralojik özellikleri açısından 

her ne kadar tras olmamasına rağmen tras özelliği taşımaktadır. Çalışma 

kapsamında, alüminyum atığı kırmızı çamurun bağlayıcı özelliği 

olabileceğinden, tras için hazırlanmış TS 25’e göre deneyler 

gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. 

2. Kırmızı Çamur Oluşumu ve Kullanımı 

Alümina (Al2O3) elde edilirken ortaya çıkan atık kırmızı çamuru 

meydana getirmektedir. 1892 yılında Carl Josef Bayer, boksitten alümina 

üretmeye sağlayan Bayer prosesi metodunu geliştirmiştir (Şekil 1)(IAI, 

2022). Bu sürece göre, sodyum hidroksit ile reaksiyona giren alümina 

hammaddesi boksit, alüminat NaAl(OH)4 haline gelmektedir. 950-1200°C 

düzeylerindeki sıcaklık ve basınç altında çözülen alüminattan alüminyum 

hidroksit oluşur(Çetiner, Ünver, & Hindistan, 2006). İşlem esnasında 

çözülemeyen silikon, titanyum, ve demir dibe çökmektedir. Kırmızı 

çamur, çözülemeyip dibe çöken bu atık ürüne denilmektedir (Tsakiridis, 

Agatzini-Leonardou, & Oustadakis, 2004). 

 

Şekil 1. Bayer prosesi ile boksitin işlenmesi (IAI, 2022) 

Boksitten alümina elde edilme sürecinde toplam ürünün yaklaşık 

%35-40 arasındaki miktarı doğrudan doğaya gönderilen kırmızı çamuru 

oluşturmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, 1973-1996 tarihleri 

arasında Seydişehir Alüminyum fabrikasının ürettiği kırmızı atık düzeyi 3 

milyon tona erişmiştir. Çevreye verdiği zarar oldukça fazla olan kırmızı 

çamur atığı için Seydişehir Alüminyum fabrikası için havzalara yapılmış 
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atık göletlerin ikincisi kullanılmaktadır (Şekil 2) (ETİ, 2022). Atık 

barajlarında malzemenin durağan olması oldukça önem arz etmektedir. 

İnce taneli maden atıkları, fiziksel özellikleri açısından suya doygun olup 

basınca maruz kalması durumunda yıkıcı etkileri olan şiddetli çamur 

akışlarında neden olabilmektedir. Aynı zamanda, gölet havzası içinde 

sızıntılar yaparak yeraltı sularına karışabilmekte, çevre yerleşimlerin 

yeraltı suyu kullanımında büyük problemler oluşturmaktadır (Çetiner ve 

diğer., 2006). 

 

Şekil 2. Kırmızı çamur göleti (ETİ, 2022) 

Boksit hammaddesinin çıkarılıp işlenmesiyle elde edilen ve geri 

dönüşüm özelliğine sahip olan alüminyum, endüstriyel üretimde oldukça 

önemlidir. Dolayısıyla bu büyüklükte bir küresel talep karşısında 

alüminyum üretiminin sürekli olarak devam edeceği kaçınılmaz bir sonuç 

olmaktadır. Bu nedenle, meydana gelen bir atık olan kırmızı çamurun 

çevresel sorunlara yol açmaması için birçok bilimsel çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları birinde, portland çimentosu klinkeri 

için hammadde olarak kullanılması araştırılmıştır. Avrupa Standartlarına 

göre (EN 196-1 ve EN 196-3) hazırlanan referans numune ve %3.5 

oranında kırmızı çamur katılmış numunelerin kıyaslaması yapılmıştır. 

Fiziksel ve mekanik deneylere göre kırmızı çamur kullanımının olumsuz 

bir etkisinin olmadığı ispatlanmıştır. Ancak, bu çalışmada belirtildiği 

şekliyle kırmızı çamur üstün bir özellik gösteremese de kullanımı 

önerilmiştir (Tsakiridis ve diğer., 2004). Diğer bir çalışmada ise seramik 

üretiminde kullanımı önerilmiştir. Seramik sırlama işleminde 

kullanılmasına yönelik yapılan araştırmada kırmızı çamurun bir pigment 

veya sırlama hammaddesi olarak kullanılmasının uygunluğu sonucuna 

varılmıştır (Yalçın & Sevinç, 2000). Kırmızı çamur içinde bulunan 

minerallerden yola çıkılarak yapılan çalışmalardan bir başkasında ise 

karbon çelik alaşımının yüzey korunmasında korozyon engelleyici bir 

inhibitör olarak kullanılması irdelenmiştir. Kırmızı çamurun içinde 

bulunan demir (Fe3+) miktarından dolayı bu tür bir yaklaşım 
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geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda, çelik yüzeylerinde meydana gelen 

kayıpların azaltılmasında kırmızı çamur atığının kullanılabileceği tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak atık kırmızı çamurun 

kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların daha fazla 

gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut atık içerisinde 

bulunan bir özelliğin kullanımından sonra geriye kalan kısımlar 

oluşabilmektedir. Dolayısıyla mevcut olan kırmızı çamur atığının 

tamamının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle 

ikinci bir hammadde olarak kullanılacak kırmızı çamur atığının, mevcutta 

üretilen malzemelerin özelliklerin geliştirilmesinde fayda sağlamasına 

yönelik bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sadece 

atığı tüketmek yerine bu atığın faydalarının, üreticilerin kullanabileceği 

bir avantaj haline getirerek, tercih edilen bir hammadde olarak tanıtılması 

yoluna gidilmelidir. Bu yüzden yapılacak bilimsel araştırmalarda, kırmızı 

çamurun özelliklerinin belirlenmesi ve buna göre üreticilerin 

değerlendirmesine sunulması gereklidir. Çalışma kapsamında incelenen 

kırmızı çamur içinde bulunan demir oksit, alüminyum oksit ve silis 

miktarının %70 oranını geçmesi ile tras özelliği gösterebileceği 

düşünülmüştür. Bu ön kabul ile gerçekleştirilen çalışmanın amacı, 

alüminyum üretim atığı olan kırmızı çamur malzemenin puzolanik 

özelliğinin araştırılması olarak belirlenmiştir. 

3. Puzolanik Aktivite Özelliğinin Araştırılması 

Malzemenin bağlayıcılık özelliğinin tespiti için TS-25 (2008)tras 

için hazırlanan standart referans olarak alınmıştır. Karışıma girecek 

malzeme özellikleri, numune hazırlama ve deneylerin yapılması bu 

standart ve atıfta bulunduğu diğer standartlar kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

3.1. Karışıma Girecek Malzeme Özellikleri 

Mamul numune hazırlamak için izlenecek yöntem TS 25’ de 

belirtilmiş tras malzeme için hazırlanan deney metotları kullanılarak 

yapılacaktır. Buna göre hazırlanacak numune için kırmızı çamur, 

söndürülmüş kireç, standart kum ve su kullanılacaktır. 

3.1.1. Kırmızı çamur 

Seydişehir Alüminyum fabrikası atık barajından alınan kırmızı 

çamurun mineralojik özelliği, öğütme ve elek analizi, yoğunluğu, özgül 

yüzeyi, kızdırma kaybı analizi yapılarak TS-25’e göre gerekli diğer 

özellikleri belirlenmiştir. 

3.1.1.1. Mineralojik özellik 

Atığın Mineralojik Özelliği ETİ Alüminyum Kalite Kontrol ve 

Fiziko-kimyasal Analizler Laboratuvarında yapılan analiz sonucunda 
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belirlenmiştir. Buna göre kırmızı çamurun mineralojik bileşenleri Tablo 

1’de verilmiştir. Çamur içinde bulunan hematit, soda littridimit ve kuvars 

miktarı toplamı %72,3 olması nedeniyle tras özelliği göstereceği 

düşünülmektedir. 

Tablo 1. Kırmızı çamurun mineralojik analizi (TS-EN-196-2 

(2013)’ye uygun analiz) 

Faz Bileşikleri Kimyasal Formülleri 
% 

Miktarları 

Hematit Fe2O3 38,5 

Sodalit Na2O.Al2O3.1,7SiO2.H2O 29,9 

Böhmit AIOOH 3,3 

Kankrinit 3NaAISiO4NaOH 4,6 

Götit FeOOH 1,8 

Diaspor AIIOOH 2,4 

Tridimit SİO2 2,6 

Anataz TİO2 1,2 

Kuvars SİO2 1,3 

Rutil TİO2 1,4 

Kalsit CaCO3 3,8 

Sodyum Titanat 2Na2O.Tİ02 3,1 

Amorf + Diğer bileşenler  6,1 

 

3.1.1.2. Öğütme ve elek analizi 

Doğal ortamından alınmış atık kırmızı çamurun iri agrega 

boyutlarına sahip olması nedeniyle öncelikle çeneli kırıcı ile öğütücü 

performansını arttıracak hale getirilmiştir (Şekil 3-4). Bilyeli öğütücü ile 

kırmızı çamur90 mikron ve 200 mikron elek kullanılarak öğütülmüştür 

(Şekil 5-6). Mamul numune hazırlamak için karışıma girecek kırmızı 

çamurum TS-25’e göre 200 mikron elek üstü %0,6, 90 mikron elek üstü 
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ise %8 olacak şekilde yapılmıştır. Deneyde kullanılacak öğütülmüş 

numune 200 mikronun altına geçen miktardan hazırlanmış, üstünde kalan 

miktar karışıma katılmamıştır. 

 

Şekil 3. İri agregaları küçültmek için kullanılan çeneli kırıcı (Birinci 

yazar kişisel arşivi, 2022) 

 

 

Şekil 4. Çeneli kırıcı ile ufaltılmış agrega kırıcı (Birinci yazar kişisel 

arşivi, 2022) 

 

Şekil 5. Öğütme işleminde kullanılan cihaz kırıcı (Birinci yazar kişisel 

arşivi, 2022) 
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Şekil 6. Öğütülmüş kırmızı çamur kırıcı (Birinci yazar kişisel arşivi, 

2022)  

3.1.1.3. Özgül ağırlık 

Özgül Ağırlık Deneyi için 50 gr. öğütülmüş kırmızı çamur su dolu 

kaba eklenmiştir. Taşan su miktarı yardımıyla kırmızı çamura ait özgül 

ağırlık bulunmuştur. Tartım için kullanılan terazi 0.01 gr. hassasiyet 

düzeyindedir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Özgül ağırlığın tespitinde kullanılan 0.01 gr. hassasiyetli terazi 

(Birinci yazar kişisel arşivi, 2022)   

Deney sonrasında numunenin özgül ağırlığı Tablo 2’de yapılan 

hesaplama ile 2,370 gr/cm3 olarak bulunmuştur. 

Tablo 2. Kırmızı çamurun özgül ağırlığının hesaplanması 

Boş 

kap 

ağırlığı 

(gr.) 

Su dolu 

kabın 

ağırlığı 

(gr.) 

Kırmızı 

çamur 

ağırlığı 

(gr.) 

Su dolu 

kap + 

kırmızı 

çamur (gr.) 

Özgül kütle hesabı 
Sonuç 

(gr/cm³) 

199,96 294,72 50 323,62 

294,72+50=344,72 

344,72-323,62=21,10 

50/21,10=2,370 

2,370 
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3.1.2. Kireç 

Deneyde kullanılan kireç, Afyonkarahisar bölgesinden getirilmiş 

ve sönmemiş haldedir. Kireç söndürme işlemime tabi tutulmuş ve 44 

mikron elekten geçirilerek elek altında kalan kireç kullanılmıştır. 

Söndürme işlemi yapılan kireçte su-kireç oranının belirlenmesi karışıma 

girecek kuru kireç miktarının bulunması için gereklidir. Su-Kireç oranı 

Tablo 3’te yapılan hesaplama ile bulunmuştur. Sönmüş sulu kireç içinde 

bulunan su miktarı karışıma katılacak su miktarından düşülecektir. 

Tablo 3. Sönmüş kireç içinde su-kireç oranının hesaplanması 

Boş 

kabın 

ağırlığı 

(gr.) 

A=Kap+100 

gr. sönmüş 

kireç (gr.) 

B=Kap+kuru 

kireç (etüv 

sonrası) (gr.) 

A-B=Sönmüş 

kireç içindeki su 

miktarı (gr.) 

100-Su= 

Sönmüş kireç 

içinde bulunan 

kuru kireç 

miktarı (gr.) 

114,29 214,29 153,89 
214,29-

153,89=60,40 

100-

60,40=39,60 

 

Kırmızı çamur için yapılan özgül ağırlık deneyi aynen kireç içinde 

yapılmıştır. Su dolu kaba konulan kireç miktarı kullanılan kaba göre 30 

gr yeterli görülmüştür. Kireç için özgül ağırlık Tablo 4’te yapılan 

hesaplama ile 2,114 gr/cm3 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4. Kireç özgül ağırlığının bulunması 

Boş 

kap 

ağırlığı 

(gr.) 

Su dolu 

kabın 

ağırlığı 

(gr.) 

Kireç 

ağırlığı 

(gr.) 

Su dolu 

kap + 

kireç 

(gr.) 

Özgül kütle hesabı 
Sonuç 

(gr/cm³) 

172,09 266,90 30 282,71 

266,90+30=296,90 

296,90-282,71=14,19 

30/14,19=2,114 

2,114 

 

3.1.3. Standart kum 

Numune hazırlığında kullanılan standart kum, TS-EN-196-1 

(2009) içeriğinde belirlenen tanıma uygun seçilmiştir. Buna göre 

yuvarlak tanecikli ve silisyum dioksit miktarı en az %98 olan doğal silis 

kumu olması gereklidir. Standarda göre hazırlanan referans kumun dane 

dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Referans kumun dane dağılımı (TS-EN-196-1, 2009) 

Kare göz açıklığı (mm) Kümülâtif elekte kalan % 

2,00 0 

1,60 7±5 

1,00 33±5 

0,50 67±5 

0,16 87±5 

0,08 99±1 

 

Deneylerde kullanılan referans kum olarak, Trakya Çimento 

Fabrikası tarafından üretilen CEN standart kumu tercih edilmiştir (Şekil 

8). 

 

Şekil 8. CEN standart kumu (Birinci yazar kişisel arşivi, 2022)   

3.1.4. Su 

Kirecin sulu halde söndürülmüş olması nedeniyle karışım içine 

kireçten su gelecektir. Bu yüzden kireç içinde su miktarı bulunması 

gereklidir. Bölüm 3.1.2’ de kireç içindeki su miktarı tespit edilmiştir. 

Yapılacak deneyde kireç içinden gelen su miktarı hariç eklenen su için 

damıtılmış su kullanılmıştır. 

3.2. Numune Hazırlama 

Karışıma girecek malzemelerin miktarları TS 25’e göre yapılmıştır. 

Standartta karışım miktarları 4x4x16’lık kalıplardan 3 adet numune 

üretmek için verilmiştir. Deneylerde kullanılmak üzere daha fazla 
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numune elde etmek için karışım miktarları 2 kat alınarak 6numune için 

hesaplanmıştır. Karışıma giren malzeme miktarları Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6. Numune hazırlamak için karışıma girecek malzeme miktarı 
Karışım 

Malzemeleri 
3 numune için (TS-25) 6 numune için (x2) 

Sönmüş 

Kireç 

150 gr. kuru kireç (100 gr. sönmüş 

kireç içinde 39,60 gr. kuru kireç 

olduğundan 378,790 gr. sönmüş sulu 

kireç içinde 150 gr. kuru kireç 

bulunmaktadır.) 

378,790x2=757,580gr. 

Kırmızı 

Çamur (KÇ) 

KÇ=2x150gr.xKÇ özgül ağırlığı/kireç 

özgül ağırlığı 

2x150x2,370/2,114 =336,330 gr. 

336,330x2=672,660 

gr. 

Standart 

Kum 
1350 gr. ±5 gr. 1350x2=2700 gr. 

Su 

0,5x(150 gr.+KÇ) 

0,5x (150+336,330) =243,165 gr. 

(kireç içinden gelen su miktarı 

378,790-150=228,79 gr.) 

243,165x2=486,330 

gr. 

Kireç içinden gelen su 

228,78x2=457,58 gr. 

Eklenecek toplam su 

486,330-457,58=28,75 

gr. 

 

 

Karışım malzemeleri hesaplanan miktarlarına göre tartılıp bir kaba 

konulmuştur. Hazırlanan karışım numune üretilebilecek kıvama gelene 

kadar karıştırılmıştır (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Numune harcının karıştırılması (Birinci yazar kişisel arşivi, 

2022)   

Karışımı yapılmış harç 4x4x16 boyutlarında olan kalıplara 

yerleştirilmiştir (Şekil 10). Sarsma tablası ile kalıplarda boşluk 

kalmayacak şekilde vibrasyon uygulanmıştır. Nemini kaybetmemesi için 
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Kalıplar hava almayacak şekilde poşetlere yerleştirilmiştir (Şekil 11). 

24saat oda sıcaklığında bekledikten sonra 55°C sıcaklıktaki etüv fırınına 

yerleştirilmiştir.6 gün boyunca fırında bekletilerek mukavemetini alması 

sağlanmıştır. Basınç ve eğilme deneyleri yapılmadan 4 saat önce fırından 

çıkarılarak soğumaya bırakılmıştır. Böylece deneylerde kullanılmak üzere 

numuneler elde edilmiştir. 

 

Şekil 10. 4x4x16’lık kalıplara yerleştirilen karışım (Birinci yazar 

kişisel arşivi, 2022)   

 

 

Şekil 11. Nemin kaybolmasını engellemek için poşet içinde bekletilen 

kalıplar (Birinci yazar kişisel arşivi, 2022)   

3.3. Deneylerin Yapılması 

6. gün sonunda etüvden çıkarılan numuneler kalıptan sökülmüş ve 

%45 nem, 25°Csıcaklık bulunan laboratuvar şartlarında soğumaya 

bırakılmıştır. Deney sonuçlarının doğruluğunu etkileyecek sıcaklık ve 

nemin kontrol altında tutulması gerekmektedir (Şekil 12). Numunelerin 

eğilme ve basınç dayanımında kullanılmak üzere boyutları her iki yönden 

kumpas ile ölçülerek kaydedilmiştir (Şekil 13) (Tablo 7). 
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Şekil 12. Deneyin gerçekleştirildiği laboratuvar şartları (Birinci yazar 

kişisel arşivi, 2022)  

 

 

Şekil 13. Üretilen numunelerin boyutlarının ölçülmesi (Birinci yazar 

kişisel arşivi, 2022)  

 

Tablo 7. Üretilen numunelerin boyutları 

Numune  

no 
1 2 3 4 5 6 

1. Ölçü 
40x40,5x

160 mm 

40x40x1

60 mm 

40x40x1

60 mm 

40x40x1

60 mm  

40x40,3x

160 mm 

40x40,5x

160 mm 

2. Ölçü 
40x40,5x

160 mm 

40x40x1

60 mm 

40x40,5x

160 mm 

40x40x1

60 mm  

40x40,7x

160 mm 

40x40,1x

160 mm 

Ortalama 
40x40,5x

160 mm 

40x40x1

60 mm 

40x40,25

x160 mm 

40x40x1

60 mm  

40x40,5x

160 mm 

40x40,3x

160 mm 
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3.3.1. Eğilmede çekme dayanımı 

Eğilmede çekme dayanımı ELE marka otomatik test cihazı ile 

yapılmıştır. Mesnetler arasındaki mesafe kumpas yardımıyla 100 mm 

olacak şekilde ayarlanmıştır (Şekil 14). Yükleme hızı saniyede 4 N 

olacak biçimde ayarlanmıştır. 

 

Şekil 14. Eğilmede çekme dayanımında kullanılan otomatik pres 

(Birinci yazar kişisel arşivi, 2022)  

Kırılma esnasında maksimum yük bulunmuştur. Bulunan 

maksimum yük ve numunenin en ölçüsü kullanılarak Tablo 8’deverilen 

formül ile eğilmede çekme dayanımı hesaplanmıştır. Formül yardımıyla 

gerçekleştirilen hesaplamalar Tablo 9’da ifade edilmiştir. 

Tablo 8. Eğilme çekme dayanımının hesaplanmasında kullanılan 

formül (TS-EN-196-1, 2009) 

 

Rf= Eğilme dayanımı (N/mm²) 

Ff= Kırılmada maksimum yük (N) 

I= Mesnet açıklığı (mm) 

b = Numune kare kesiti en uzunluğu (mm) 

 

Tablo 9. Numunelerin eğilmede çekme dayanımı 

 1. Numune 2. Numune 3. Numune Ortalama 

Numune boyutları 

(mm) 

40x40,5x160 

mm 

40x40x160 

mm 

40x40,25x160 

mm 
 

Max. Kuvvet (N) 250 300 250 

Eğilme 

Dayanımı 

(N/mm²) 

0,586 0,703 0,586 0,625 
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3.3.2. Basınç dayanımı 

Basınç dayanımı için yapılacak deneyde eğilme dayanımında ikiye 

bölünmüş olan numuneler kullanılmıştır. Deneyde basınç uygulanan 

yüzeyin sabit olması amacıyla örneklerin alt ve üst yüzeylerine 

birbirlerine paralel olacak biçimde 40 mm genişlikte ve 10 mm kalınlıkta 

pirinç lama yerleştirilmiştir. Bu sayede basınç uygulanacak numune 

boyutu 40x40x40 mm olmuştur. Basınç dayanımı için öncelikle otomatik 

değer belirleyen pres kullanılmıştır (Şekil 15). Ancak makinenin değer 

vermemesi üzerine el ile yükleme yapılan cihaz kullanılarak kırılma 

anındaki maksimum kuvvet bulunmuştur (Şekil 16). 

 

Şekil 15. Otomatik pres ile basınç dayanımı (Birinci yazar kişisel 

arşivi, 2022)  

 

 

Şekil 16. El uygulaması ile ölçüm (Birinci yazar kişisel arşivi, 2022)  

Üretilen örnek numuneler ilişkin basınç dayanım değerleri Tablo 

10’da verilen formül yardımıyla hesaplanmaktadır. 

Tablo 10. Basınç dayanımında kullanılan formül (TS-EN-196-1, 2009) 

 

Rc = Basınç dayanımı (N/mm²) 

Fc = Kırılmada maksimum yük (N) 

1600 = Numune ve plakanın alanı 
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Gerçekleştirilen deneysel yaklaşımlar ile elde edilen örnek 

numunelere ilişkin basınç dayanım değerleri Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11. Numunelerin basınç dayanımı 

 1 2 3 4 5 6 Ortalama 

Maksimum 

kuvvet (N) 
510 500 510 510 500 510  

Basınç 

dayanımı 

(N/mm²) 

0,318 0,313 0,318 0,318 0,313 0,318 0,316 

 

3.3.3. Don tesirlerine dayanım 

Donma çözülme deneyinde kullanılacak numune, oda sıcaklığında 

su içinde bekletilerek suya doygun hale getirilmiştir. Doygun haldeki 

numune 2 saat dondurucuda bekletilerek bünyesindeki suyun donması 

sağlanmıştır. Daha sonra dondurucudan çıkarılan numune en az 2 saat su 

içinde kalacak şekilde bekletilerek çözülme işlemi yapılmıştır. 

Numunenin 2 saat dolapta 2 saat de suda bekletilmesi 1 devir olacak 

şekilde 20 devir yapılması planlanmıştır. Her bir devir sonunda gözlem 

yoluyla numunedeki değişiklikler Tablo 12’de kaydedilmiştir. 

Tablo 12. Donma-çözülme deneyi ile numune üzerinde yapılan gözlem 

sonuçları 

 
 

Donma çözülme dayanımı için yapılan gözlem sonucunda 

numunede bazı değişiklikler oluşmuştur. Üçüncü çevrim sırasında 

numune yüzeyinde kılcal çatlaklar oluşmaya başlamış 4.çevrimde kılcal 

çatlak oluşan bölgelerden parçalar kopmaya başlamıştır. Parça kopmaları 

daha çok prizmanın dik köşelerinde oluşmuştur. 9. çevrim sonunda 

numuneden büyük parçalar kopmaya ve 10. çevrimde çözülme 

gerçekleşirken tamamen dağılmaya başlamıştır (Şekil 17). 
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a) 1. devir için donmuş numune b) 3. Devirde oluşan kılcal çatlaklar 

  

c) 4. Devirde köşelerinden kopma d) 10. Devirde numenin dağılması 

Şekil 17. Numunede don tesirlerine dayanım etkileri (Birinci yazar kişisel 

arşivi, 2022) 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Kırmızı çamurun doğru olarak kullanılabilmesi için özelliklerinin 

belirlenmesi gerektiği fikri benimsenmiş ve bu çalışmada puzolanik 

özelliğinin araştırılması yapılmıştır. Yapılan deneyler doğrultusunda; 

• Basınç dayanımı için referans olarak kabul edilen TS-25 Tras 

standardına göre numunenin 7. gün sonunda dayanımı en az 4 

N/mm² olması gereklidir. Buna göre numune için yapılan basınç 

dayanımı 0,316 N/mm² bulunmuştur. Bu sonuca göre numunenin 

puzolanik özelliği yoktur. 

• Eğilme dayanımı açısından TS 25’e göre 1 N/mm² olması 

gereken değer, numune üzerinde 0,625 N/mm² olarak çıkmıştır. 

Elde edilen sonuç yeterli dayanıma ulaşamadığının 

göstermektedir. Ancak az da olsa sonuç vermesi malzemenin 

farklı mineraller ile karıştırılıp özelliğinin geliştirilebileceği 

sonucunu çıkarmaktadır. 

• Mineralojik özelliği açısından tras özelliği taşıyor olsa da 

bağlayıcılığının olmaması kırmızı çamur içinde yeterli silis 

miktarı bulunmadığını göstermiştir. 
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• Don tesirlerine dayanım deneyinde yeterli niteliğe ulaşamadığı 

gözlenmiştir. 

Çalışma sonucunda kırmızı çamurun bağlayıcılık özelliğinin 

olmaması bu haliyle kullanımında dikkat edilmesi gereken fikirler 

vermektedir. Özellikle çimento içinde katkı malzemesi olarak 

kullanılması uygun olmayacaktır. Malzemenin agrega olarak 

değerlendirilmesi veya renk pigmenti olarak kullanılması uygun 

olacaktır. Ancak deney sonuçlarından yola çıkılarak bundan sonraki 

aşamalarda kırmızı çamurun silis oranı yüksek bir malzeme ile 

karıştırılması ve bağlayıcılık özelliğinin bu haliyle araştırılması 

önerilebilir. Örneğin hammaddesi pomza olan blok tuğlaların üretimi 

sırasında yıkama havuzlarında atıklar birikmektedir (Şekil 18). 

 

Şekil 18. Yıkama havuzlarından çıkarılan atık pomza (Birinci yazar 

kişisel arşivi, 2022)  

Pomza içinde silis miktarının %60-70 civarında olması bu 

havuzlarda biriken atıkların da silis miktarının fazla olacağı işaretini 

vermektedir. Atık pomza malzemenin mineralojik özelliği araştırılıp 

kırmızı çamur ile uygun oranlarda karışımı sağlanarak bağlayıcılık 

özelliği sağlanabilir. İstenilen şartlar sağlandığında hem renk özelliği hem 

de bağlayıcılık özelliği kullanılarak, renkli olarak üretilen pomza blok 

için bir hammadde elde edilmiş olacaktır. Bu sayede hem üretici firma 

atığı pomzanın hem de kırmızı çamurun birlikte tüketilmesi 

sağlanabilecektir. 
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1. Giriş 

Sanayinin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla dünyamızda bulunan 

hammaddeler hızla tükenmekte ve birçok canlı türünün yok olmasına 

neden olmaktadır. Hastalıkların tedavisinde, kirlenen kaynakların 

temizlenmesinde ve doğaya verilen zararın en aza indirilmesi gibi yaşam 

standartlarını arttıran, doğayı ve çevreyi koruyan birçok yeniliğin 

Nanoteknolojinin gelişmesi ile gerçekleştirilebileceği yapılan çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. 

Nanoteknoloji 1970’li yıllarda keşfedilen, birçok farklı sektörde 

yeni fırsatlar ortaya koyan, günümüzde yaygınlığı ve uygulama alanı artan 

multidisipliner bir bilim dalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar 2000’li 

yıllardan sonra büyük bir hız kazanmıştır. Nanoteknolojinin tarihsel 

sürecine bakıldığında temel fikirlerin Richard Feynman tarafından ortaya 

atıldığı görülmektedir. Feynman’ın 1959 yılında verdiği ‘’Aşağıda Daha 

Çok Yer Var’’ başlıklı konferansta bir toplu iğnenin başına ansiklopedinin 

sığabileceğini, ayrıca yakın gelecekte bütün kütüphanelerin bile bir toplu 

iğne başı büyüklüğünde bir alanda tutulabileceğini açıklamıştır (El-Samny, 

2008; Bozoğlu ve Karacar, 2013). 

BÖLÜM XIII 
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Nanoteknoloji alanında bir diğer önemli isim Eric Drexler’dır. 

1980’lerde molekül boyutunda makineler, motorlar, robot ve hatta bil-

gisayarların üretilebileceğinden bahseden Drexler daha sonraki yıllarda 

nano boyutta cihazların üretilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalarda herhangi bir malzemenin geliştirilen nanorobotlar aracılığı ile 

atom–atom dizilimi fikri ortaya atılmıştır (Perker, 2010). 

Tokyo Bilim Üniversitesi’nden NorioTaniguchi ‘’Nanoteknoloji’’ 

yi ilk defa 1974 yılında hazırladığı bir makalede belirtmiştir (Perker, 

2010). Nanoteknolojinin diğer bir tanımı ise; maddenin atomik moleküler 

boyutta mühendisliğinin yapılması ile yeni özelliklerin ortaya çıkması, 

buna bağlı olarak nanometre boyutundaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

olayların anlaşılması, kontrol edilerek takibinin yapılması ve üretimi 

amaçlı fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Kut ve Güneşoğlu, 2005). 

Nanoteknoloji, birçok bilim dalını etkilediği gibi, hem tasarım hem 

de malzeme boyutunda mimarlık bilimini de etkilemiştir. 

Nanoteknolojinin gelişmesiyle beraber nano ölçekte kontrol edilebilir 

materyallerin, mimarideki algılanma ve uygulama biçimleri günden güne 

değişerek artmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve uygulamalar, 

nanoteknolojinin mimaride gerçek işlevselliklere ve gelişmiş özelliklere 

dayanan yenilikçi malzemeler üretme potansiyeline sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Nanomalzemelerin binalarda kullanılması ile daha verimli, 

dayanıklı, performansı yüksek binalar elde edilmekle birlikte kendi kendini 

temizleyen, çizilmeyen, leke tutmayan, antibakteriyel olma gibi özelliklere 

sahip etkin yüzeylerin mimari yapılarda kullanılmasına da imkan tanınmış 

olunmaktadır. Nanomalzemelerin mimari yapılarda kullanımı ile binalarda 

nanoteknoloji uygulamaları ve bu uygulamaların yapılarda sağladığı 

katkılar dışında insan sağlığına olan etkileri de göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

2. Nanomalzemenin Kısa Tarihi ve Tanımı  

2.1. Tarihi 

Nanomalzemeler büyük patlamanın hemen ardından, Nano yapıların 

erken göktaşlarında oluşmasıyla başlamış ve doğa daha sonra deniz 

kabukları, iskeletler gibi diğer birçok nano yapıyı geliştirmiştir. İlk insanlar 

yangın olayları sırasında nano ölçekli duman parçacıkları ile 

karşılaşmışlardır.  

Nanomalzemelerin kullanımına ilk örnek 14. yüzyılda Romalı bir 

cam ustası tarafından yapılan, nano ölçekte metaller içeren “Lycurgus’un 

Kupası” verilebilir (Şekil 1). Bu eserin en spesifik özelliği; içeriğinde 

bulunan gümüş ve altın nanomalzemeler nedeniyle güneşten gelen ışınlarla 
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önden aydınlatıldığında rengi yeşil, arkadan aydınlatıldığında renginin 

yakut kırmızısına dönüşebilmesidir. Ayrıca bu eser halen British Mu-

seum’da sergilenmektedir (Tolochko, 2009). Işığa bağlı olarak renk 

değiştiren bu malzemeler, ortaçağ katedrallerinin pencerelerini süslemek 

için sıklıkla kullanılmıştır (Şekil 1) (Leydecker, 2008; URL-1). 

İlk bilimsel raporlardan biri de Michael Faraday tarafından 1857 

yılında sentezlenen kolloidal altın parçacıklarıdır. 

 

Şekil 1. Kilise cam süsleri ve Lycurgus' kupası, nanoparçacık 

kullanımının iki tarihi örneğidir (Leydecker, 2008; URL-1). 

Nano yapılı katalizörler de 70 yılı aşkın süredir araştırılmaktadır. 

1940'ların başında, çökeltilmiş ve füme silika Nanoparçacıkları, kauçuk 

takviyeleri yerine ultra ince karbon siyahının ikamesi olarak ABD ve 

Almanya'da üretilip satılmaktaydı (Ashby, Ferreira ve Schodek; 2009). 

Nano boyutlu amorf silika parçacıklarının, kahve kremasından 

otomobil lastiklerine, optik liflere ve katalizör desteklerine kadar pek çok 

günlük tüketici ürününde büyük ölçekli uygulamaları yer almıştır. 

1960'larda ve 1970'lerde manyetik kayıt bantları için metalik nano tozları 

geliştirilmiştir.  Nano ölçeğinin malzeme zaman çizelgesini ve boyutunu 

göstermektedir. Şu anda popüler olan inert gaz buharlaştırma tekniği ile 

üretilen Nano kristalleri Granqvist ve Buhrman tarafından ilk kez 1976'da 

yayınlanmıştır.  

Yakın zamanda maya mavisi boyanın nano yapılı bir hibrit malzeme 

olduğu bulunmuştur.  Renginin kökeni ve asitlere ve biyokorozyona karşı 

direnci hala anlaşılamamıştır. Ancak Jaina Adası'ndan orijinal örnekler 

üzerinde yapılan çalışmalar, malzemenin 1,4 nm kalınlığında süper bir 

kafes oluşturan iğne şeklindeki paligorskit (kil) kristallerinden metal (Mg) 

Nanopartiküllerinin kapanımlarını içeren amorf silikat substrat ara 

katmanları ile yapıldığını göstermektedir.  
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Ayrıca çevremizde gözlemlediğimiz bazı biyolojik sistemlerde 

örneğin; Okyanusta yaşayan tür olan tek hücreli canlı Foraminifera 

ve kapsit yapıdaki virüslerin, lotus yapraklarındaki parafin 

kristalleri, örümcek ipeği, Gecko kertenkelesinin ayaklarının altındaki 

“spatula” yapısı, balinaların yüzgeci, Tukanın gagasındaki doğal 

biyokompozit, bazı kelebeklerin kanat yapısı ölçekleri, Namib çölü 

böceğinin mükemmel su toplama tekniği, süt-kan gibi doğal kolloidler, 

deri, pençe, gaga, tüy, boynuz, saç gibi sert malzemeler, pamuk, 

kağıt, deniz kabuğunun sedef yapısı, mercan ve hatta insan kemiği 

matrisinde doğal organik nano malzemeler bulunmaktadır (Şekil 2) (Phys. 

Org, 2013; BTD, 2013). 

  

Şekil 2. a) Geko Kertenkelesi  b) Lotus Yaprağı c) Virüs Kapsiti 

(Phys. Org, 2013). 

 

2.2. Tanımı 

Nano kelimesi, küçük yaşlı adam veya cüce kişi anlamına gelen 

Yunanca ‘nannos’ kelimesinden gelmektedir. Bir milyarda biri anlamına 

gelir ve bir nanometre (1 nm) bir metrenin milyarda birine (10-9 m) eşittir 

(Şekil 3). Nano, nanoteknoloji aralığı içinde Nanoboyut, Nanobilim ve 

Nanoteknoloji olarak üç ayrılmaz terime sahiptir (Loeve, 2010). 

 

 
Şekil 3. Metre = 103 Milimetre = 106 Mikrometre = 109 Nanometre 

(Bozkaya, 2013). 
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Bir nanometre içinde en fazla 2-3 atom yan yana dizilebilir ve 

yaklaşık 100 ila 1000 atom nano ölçekte bir maddeyi oluşturur. Örneğin, 

iki metre boyundaki bir insan 2 milyar nm, insan saç telinin çapı yaklaşık 

100.000 nm, kandaki kırmızı kan hücreleri 7000 nm, DNA molekülleri 

yaklaşık 2,5 nm, su molekülü ise 0,3 nm genişliğindedir (Şekil 4) 

(Bozkaya, 2006b; Çıracı, 2005; Cireli ve ark., 2006; Kayır ve Baççıl, 

2010). 

 

 

 
 

Şekil 4. Nanometre boyutunu anlatan görseller (URL-2, URL-3, URL-4). 

 

Nanotek olarak kısaltılan nanoteknoloji, çok küçük ölçekte malzeme 

üreten bilime denir. Yeni bir multidisipliner bilimdir. Nanoteknoloji, 21. 

yüzyılın en hızlı gelişen teknolojisidir. Nanomalzemeler bu yeni 

teknolojinin ürünleridir. Geleneksel ürünlerle kıyaslandıklarında 

nanomalzemeler ömürleri uzun, dayanımları ve kaliteleri yüksek, daha 

hafif ve küçük olabilirler.  

2.3. Nanomalzemenin Kullanım Amaçları 

Nanoteknoloji uygulamaları mimarlık alanında yenidir ve bu 

konuda literatür eksikliği vardır. Bu yeni teknoloji ile mimari arasındaki 

ilişki malzeme bilimi ile ilgilidir. Nanomalzemeler, kendi kendini 

temizleyen pencereler, kendi kendini onaran beton, ışık yayan yüzeyler, 

esnek güneş panelleri ve antibakteriyel kaplamalar gibi özel performanslar 

elde etmek için nanoteknoloji ile geliştirilmektedir. Bu yeni teknoloji, tıp, 

elektronik, ulaşım, iletişim ve endüstri gibi hayatın neredeyse tüm 

alanlarında uygulanan oldukça çok disiplinli bir alandır (Schodek ve ark., 

2009; Tamirat, 2017). 
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Yenilenemez kaynaklara bağımlılığı azaltmaya, sağlık sistemini 

iyileştirmeye ve enerji kullanımını azaltmaya, hammadde tüketimini, CO2 

emisyonlarını azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yardımcı 

olabilirler.  

Nanoteknolojinin en önemli alanlarından biri nanoparçacıklardır. 

Mikro boyuttan nano boyuta geçişte, fiziksel özelliklerde önemli 

değişiklikler fark edilir. En dikkate değer değişiklik, yüzey alanının hacim 

oranındaki çarpıcı artıştır. Kuantum etkileri, nanoparçacıkların fiziksel 

özelliklerindeki değişikliklerden büyük ölçüde sorumludur; bu seviyede, 

kuantum etkileri malzeme özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 

(Baykara ve ark., 2010; Ashby ve ark., 2009; Ayken, 2013). Yaygın 

kullanıma sahip en çok kullanılan nanoparçacıklar, Titanyumdioksit 

(TiO2), bakır (Cu), silisyumdioksit (SiO2), gümüş (Ag), alüminyum oksit 

(Al2O3), çinko oksit (ZnO) ve kil parçacıklarıdır. Tablo 1 en iyi bilinen 

nanoparçacıklardan bazılarını ve bunların mimarideki uygulamalarını 

listelemektedir. 

Tablo 1. Nanoparçacıkların, mimaride kullanılan kompozit malzemelere 

kazandırdığı dikkate değer özellikleri (Lee ve ark., 2010). 
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2.3.1. Titanyum dioksit (TiO2) nanopartiküller: Titanyum 

dioksit, oksijenle reaksiyona giren ve geniş bir uygulama alanına sahip 

beyaz renkli bir titanyum elementtir. 

TiO2; Üstün fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere sahip beton 

malzemelerin geliştirilmesinde, suyu seven (hidrofilik) özelliklere sahip 

kendi kendini temizleyen yüzeyler ve yansıtıcı kaplamaların 

oluşturulmasında kullanılır. Organik kirleticileri, uçucu organik bileşikleri 

ve tehlikeli kimyasalları güçlü fotokatalitik reaksiyonlarla bozdukları için, 

TiO2 nanoparçacıkları genellikle boyalarda, çimentoda ve camda zararlı 

zararsız bakterileri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır (Mann, 2014; 

URL-6). 

2.3.2. Silisyum dioksit (SiO2) nanopartiküller: Silisyumdioksit 

(SiO2), oksijen ile etkileşime giren silisyumdur. Genellikle silis ya da 

kuvars olarak bilinen silisyumdioksit, doğada kum ve kuvars şeklinde 

bulunur. Beton malzemelerin mukavemetini güçlendirmek için yaygın 

olarak kullanılan SiO2, kendi ağırlığının yüzde 120'sinden fazla nemi 

emme potansiyeline sahiptir (Mann, 2014; Olar, 2011; URL-7). 

2.3.3. Gümüş (Ag) nanopartiküller: Bakteri önleyici özelliği ile 

bilinen gümüş elementinin (1-100nm) nano boyutlarına kadar 

indirgenerek; bakteri, mantar ve virüsler üzerinde yıkıcı etkisinin yanı 

sırayüzey özelliğininin uzun süreli korumasını önemli ölçüde 

arttırmaktadır. Ag nanoparçacıkları bir malzemenin yüzeyine 

kaplandığında, yüzey alanı birkaç milyon kat artarak güçlü bir 

antibakteriyel etki yaratır. 

Bakteri, virüs veya mantar hücrelerinin metabolizmasını teması ile 

bozan gümüş parçacıklar, elektrolit dengesini yok eder ve enzimleri etkisiz 

hale getirerek hücreleri öldürmektedir. Araştırmacılar, gümüş 

nanoparçacıkların, hem mutant hem de mutasyona uğramamış 650 patojeni 

nispeten daha kısa bir süre içinde etkisiz hale getirdiğini tespit etmiştir. 

Nano gümüş parçacıklar, herhangi bir kimyasal reaksiyona girmeden işlevi 

gerçekleştirdiği için, şeklin yapısında herhangi bir bozulma olmaz ve 

fonksiyonel devamlılık sağlanır. Böylece sisteme sürekli gümüş eklemeye 

gerek yoktur. Gümüş iyonları insan vücudunda hiçbir hücre ile reaksiyona 

girmez ve hücre zarından dolayı onlara zarar vermez. Sonuç olarak, gümüş 

nanoparçacıkların insanlar, bitkiler ve çok hücreli canlılar için güvenli 

olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir (URL-8; URL-9; URL-10). 

2.3.4. Alüminyum oksit (Al2O3) nanopartiküller: Alüminyum 

oksit (Al2O3), alüminyumun oksijenle yakılması veya alüminyum 

hidroksit, nitrat veya sülfatın ısıtılmasıyla elde edilen sert bir malzemedir. 

Doğada az miktarda demir, magnezyum ve silika içeren doğal alüminyum 

oksit olarak bulunur. Al2O3, yüksek sertlik, düşük yoğunluk, termal 

kararlılık ve korozyon direnci gibi üstün niteliklere sahiptir; pratikte suda 
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çözünmez. Alüminyum, çoğunlukla boksit cevherinde bulunan % 90 

Al2O3'ten oluşur. 

Al2O3 nanoparçacıkları, betonun eğilme ve çekme mukavemetinin 

iyileştirilmesi, kaplamalarda ve seramiklerde yangına karşı direncin 

artırılması, yüksek ısı ve ışık iletme özelliği yüksek aydınlatma bileşenleri 

oluşturmak için kullanılmaktadır (Olar, 2011; URL-11; URL-12). 

2.3.5. Bakır (Cu) nanopartiküller: Bakır, insanlık tarafından 

bilinen en eski metallerden biridir. Bakır, tüm metaller arasında yalnızca 

gümüşten sonra ikinci sırada yer alan güçlü bir elektrik iletkenliğine sahip 

kırmızımsı bir metaldir. Bakır, merkezi kübik kristal yapıya sahip bir geçiş 

metalidir. 

Bakırın diğer metallere göre ucuz olması, elde edilmesinin kolay 

olması ve geniş bir uygulama alanına sahip olması gibi birçok avantajı 

vardır. Nano boyutlu bakır parçacıkları, deneysel ve teorik araştırmalara 

göre daha iyi mekanik ve katalitik yeteneklere sahiptir (Gençer, 2009; Chu, 

2012). 

2.3.6. Çinko Oksit (ZnO) nanopartiküller: Çinko oksit, oksijen ve 

çinko elementlerinden oluşan inorganik bir maddedir. Normalde beyaz toz 

görünümündedir ancak ısıtma veya soğutma koşullarına bağlı olarak çeşitli 

tonlar alabilir. Suda neredeyse hiç çözünmezler. Çinko oksit; piezoelektrik 

(kuvvet etkisi altında elektrik akımı üretme, elektrik alan etkisi altında 

hacimce biçim değiştirme), yarı iletken ve optik özellikleri bir arada 

gösteren ender bir malzemedir.  

Çinko oksit nanopartiküller, gaz sensörleri, fotovoltaik güneş pilleri 

ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanılır çünkü yüksek sıcaklıklarda 

ortamdaki gazlara karşı hassastırlar (Ballıpınar, 2012; Çiçek, 2011). 

2.3.7. Kil nanopartiküller: Kristal yapıları birbirinden farklı olan 

birkaç mineralin birleşimiyle oluşan ve doğada bol miktarda bulunan 

mineral karışım kil olarak tanımlanır. Saf halde bulunmaları oldukça 

zordur. Kil minerallerinin yanı sıra yapısında en çok kalker, silis, mika ve 

demir oksit yer almaktadır. Killer sarımtırak, kırmızımtırak, esmer vb. 

renklerde bulunabilirler. Kilin içerisinde ihtiva eden mineraller tarafından 

bu özellik kazanılmıştır. Yapısı gereği su çekme özelliğine sahip olan kil 

her zaman nemli kalmaktadır. 

Nanokil, daha iyi termal ve mekanik özelliklere sahip ve 1-100 nm 

boyut aralığına sahip yeni bir malzeme grubudur. Yüksek sıcaklıklarda 

fonksiyonel olarak iyi mekanik mukavemete sahip nanokompozit 

malzemeler, nanokillerin plastik, metal veya seramik matris içinde çeşitli 

işlemler kullanılarak dağıtılmasıyla üretilebilir (Baykara ve ark., 2010; 

Yalçınkaya, 2008). 
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3. Nanoteknolojinin Üretim Yöntemleri ve Kullanım Alanları 

Nanoteknolojide uygulanan üretim yöntemlerinden en iyi bilinen ve 

yaygın olarak kullanılan aşağıdan yukarıya (bottom-up) ve yukarıdan 

aşağıya (top-down) yöntemleridir. Aşağıdan yukarıya yöntemi, nano 

boyutlu yapıların, atom ya da moleküllerin dizilmesi ile oluşan üretim 

yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdan aşağıya yöntemi ise, 

nanometre ölçeğindeki malzemelerin, kendilerinden daha büyük ölçekli 

makroyapılardan üretilmesi olarak tanımlanmaktadır (Erkoç, 2012). 

Yukarıdan aşağıya (bütünden parçaya) ve aşağıdan yukarıya 

(parçadan bütüne) doğru hareket eden birer sistem olarak açıklananan bu 

iki temel yöntem işlem şemalarına göre Şekil 5’te gösterilmiştir (Sobolev 

ve Ferrada-Gutiérrez, 2005). 

 

Şekil 5. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yöntemlerinin 

işlem şeması (Sobolev ve Ferrada-Gutiérrez, 2005). 

Nanoteknoloji, nano ölçekli maddelerin gelişmiş fiziksel 

özelliklerini kullanarak çeşitli sektörlerde teknolojik olarak çığır açan yeni 

ürünlerin yaratılmasına olanak tanır. Nanoteknolojinin etkisi ve 

uygunluğu, geniş uygulama yelpazesi nedeniyle belirli sektörlerde daha 

güçlü hissedilmektedir. Nanoteknolojinin etkin kullanıldığı alanlar Şekil 

6’ da gösterilmektedir (Erkoç, 2007; Seventekin ve ark., 2006; URL-5). 
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Şekil 6. Nanoteknoloji kullanım alanlarının şematik gösterimi 

(Bozkaya, 2013). 

 

Nanotekoloji, malzeme ve imalat alanlarında, daha sağlam,daha 

kaliteli, daha hafif ve daha küçük cihazlar geliştirilmesine olanak 

sağlamıştır. Boyutları 1-100 nm arasındaki nanoparçacıklar, metal, 

seramik, polimer veya kompozit  sistemleri fonksiyonelliğinde büyük bir 

gelişim sağlamıştır (Yakar, 2018). 

4. Nanomalzemelerin Mimari Yapılarda Kullanımı 

Nanomimarlık 21. yüzyılda yaşanan nano devrimin mimarlıktaki 

dönüşümü/yansıması olarak ele alınabilir. Mimarlıkta nanoteknoloji 

kullanımı biçimler ve tasarım kuramları için malzeme ve ekipmanların 

değişmesi ve çeşitlenmesi anlamını taşımaktadır (El-Samny, 2008). 

Nanoteknolojinin mimarlıkta kullanımı ile boyutu küçülürken, 

gereken montaj zamanı da azalmaktadır. Malzemelerin üstün özellikleri ve 

ekstra gelişmiş kaplamaları ile bina yaşam döngüsü giderek uzamaktadır. 

Özelliklerin artması, gerçekçilikten en uzak çözümlerin bile olası olduğu 

tasarımların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Pencereler ya da 

bölmelerin saydamlığının kontrol edilebilir olması gibi, kullanıcının 

tasarrufunda olan mimari bileşenlerin dönüştürülebilirliği sayesinde bina 

daha dinamik bir form sergilemektedir. Bununla birlikte, iç ortam 

kalitesinin (havanın temizlenmesi, ısıl konfor, güneş radyasyonunun 

azaltılması, bakteri karşıtı yüzeyler, etkin güvenlik ve dış olumsuz 

koşullara karşı koruma) kontrol edilerek yaşam konforunun iyileştirilmesi, 

mimarın rolünün de önemini vurgulamaktadır (Parthenopoulou ve 

Malindretos, 2016). 

Nanoteknolojinin etkisinin antibiyotik ve plastikler gibi büyük 

sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de etkilere sahip olacağı yönünde 

görüşler söz konusudur. Nanoteknolojielektronik, biyomedikal ve 

diagnostik gibi alanlarda malzeme bileşenlerinin boyutlarının küçültülmesi 

ürün performansının geliştirilmesi, yüksek güvenilirlik ve kontrol 

kabiliyeti sağlamak açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda birçok ülke 
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koruma politikaları ile söz konusu teknolojileri ve ürünlerini izlemeye 

başlamıştır (Leone, 2012). 

Malzeme bilimindeki gelişmeler bu bağlamda “Akıllı malzemeler” 

ve “Nanomalzemeler” olmak üzereiki yeni malzemeyle gündeme 

gelmiştir. İlki fiziksel, kimyasal ve biyolojik uyarıcılar tarafından kontrol 

edilip değişebilen özelliklere sahiptirler. Nanomalzemeler ise daha 

gelişmiş özelliklere sahiptirler. Nanomalzemelerde fizik kanunlarının 

ötesinde kuantum fiziği kanunları geçerlidir. Malzeme birden çok 

özelliğiyle değişime uğrar, canlı bir organizma gibi özellikler gösterebilir. 

Büyüme ve adaptasyon yeteneğine sahip olabilir. Malzeme formu 

şekillendirirken bu etkiyle yapı değişebilir, büyüyüp gelişebilir (Harman, 

2011). 

Nano yapılara Agustin Otegui tarafından tasarlanan Jetson Green 

Kulesi örnek verilebilir (Şekil 7). Yapıdaki kule kısmı nanomalzemeden 

oluşan bir kabuk şeklindedir. Nanomalzemelerden oluşan bu kabuk, güneş 

ışınlarını yakalayarak fotovoltaik, rüzgarı yakalayarak ise mikro-rüzgar 

türbinlerini kullanır ve enerji üretme yeteneğine sahip bir bina örtüsü 

şekline bürünür (Bozoğlu ve Karacar, 2013). Ayrıca havadan CO2 

yakalayabildiği de bilinmektedir (Harman, 2011). 

 

    
 

Şekil 7. a) Jetson Green Kule (URL-1) b) Nano strüktür detayı 

(Harman, 2011) 

Moleküler ölçekte üretilen evler de Nanoyapılara bir başka örnektir. 

Moleküler kodlama yöntemiyle üretilen bu projede yapının canlı bir sistem 

gibi büyüyerek gelişmesi söz konusudur. Mimar John M. Johansen 

tarafından yazılan Nanoarchitecture: A New Species of Architecture 

(Nanomimarlık: Mimarlığın Yeni Türleri) kitabında bahsedilen projenin 9 

günde moleküler kodlarla oluşturulması planlanmıştır (Şekil 8). Projenin 

temeline yerleştirilen kimyasallardan oluşturulan kökler fasülye biçiminde 

büyüyerek yapının sınırlarını oluşturmaktadır (Johansen, 2002). 

 



NANOMALZEMELERİN MİMARİ YAPILAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

352 

   
 

Şekil 8. Moleküler kurgulu ev (Johansen, 2002) 

 

Bir diğer nanoyapı örneği yine moleküler üretimin söz konusu 

olduğu “çok katlı apartman binası” dır (Şekil 9). Bu projede moleküler 

büyüme sürecinin aynı olduğu, bununla birlikte daha geniş olarak ele 

alındığı varsayılabilir. Yapının temeline yerleştirilmiş fıçılardan köklerin 

büyüyerek gelişmesi, şantiye alanı, kökler, dallar, saplar, kafes sistemi, 

membran ve membranın açılabilirliği moleküler üretilen ev ile aynıdır (El-

Samny, 2008). 

 
 

Şekil 9. Çok katlı apartman (Sarıköse, 2018) 

 

4.1. Nano Yalıtım Uygulamaları 

Binalarda yetersiz yalıtım nedeniyle önemli miktarlarda enerji israf 

edilmektedir. Binalarda iç ortam sıcaklıklarını sabit seviyelerde tutmak 
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için enerji tasarrufu sağlayan malzemeler kullanılarak çevreyi korumada 

CO2, NO2 ve sera gazlarının azaltımı sağlanır. Cam elyafı, taş yünü ve 

cüruf yünü gibi bu malzemeler, ısı akışına dirençli bir yol sağlamak için 

herhangi bir şekle, boyuta veya yüzeye uyarlanabilir. 

4.1.1. Aerojel ısı yalıtım Malzemeleri: Aerojel, özellikle yapı 

ürünleri ve petrol/gaz endüstrilerinde kullanılan donmuş duman olarak 

bilinir. Aerojel yoluyla ısı transferini baskılayan ve bir süngeri andıran 

milyonlarca delikten oluşan nano boyutlu aerojelin gözeneklerinin % 95’i 

havadan oluşur. Bulanık ve yarı saydam sınıflardan yapılmıştır ve farklı 

ortamlara göre uyarlanabilir. Yüksek ışık geçirgenliği ile güneş ısısı 

kazancını ve gürültüyü azaltarak sesin yayılmasını azaltır, renk değişimine, 

performans düşüşüne ve küflenmeye karşı dayanıklıdır. Ayrıca binada 

enerji tasarrufu sağlanır ve karbon ayak izinin azaltımına katkıda bulunur. 

Bununla birlikte mükemmel bir ışık dağılımı sağlar ve güneş geçirgenliğini 

azaltır, 60-80 kg /m³ kadar düşük ağırlık sağlanırken mimari esneklik, 

estetik açıdan ilgi çekici ve UV’ye direnç sağlama gibi avantajlar 

kazandırır (Baetens ve ark., 2011). 

4.1.2. İnce film yalıtımı: İnce filmler, nanometre fraksiyonları tek 

katmandan kalınlık olarak çok mikrometreye kadar uzanan çok ince 

malzeme katmanlarıdır. İnce filmleri temsil eden uygulamaların çoğu, 

optik kaplamalar ve dijital yarı iletken aygıtlardır (Schodek ve ark., 2009). 

Cam ve kumaş üzerine uygulanabilen nanokaplama izolasyonu olarak 

kullanılabilirler. Örneğin masa gölgeli perdeler (Latin Amerika 

mutfağında mısır unundan yapılan ve tortilla, tamales vb. yapımında 

kullanılan hamur), nano ölçekli paslanmaz çelik bir film ile kaplanmış fiber 

levhalardır. Paslanmaz çeliklerden kızılötesi ışınları absorbe etme 

potansiyeli nedeniyle perdeler, güneş ışığını bloke edebilecek, yazın oda 

sıcaklığını geleneksel ürünlere göre 2-3ºC daha iyi düşürecek ve klimada 

elektrik kullanım maliyetlerini azaltacaktır (Elvin, 2007). Isı emici filmler, 

binadaki ısı ve enerji yüklerinin uygun maliyetli kontrolünü sağlayan 

pencerelere uygulanabilir. Faydaları, görünen ışığın geçmesine izin 

verirken güneş ısısını ve UV ışınlarının % 99'unu engelleme kabiliyetini 

kapsar (Chopra ve ark., 2004). 

4.1.3. Vakumlu ısı yalıtım panelleri (VIP'ler): İnce vakumlu 

yalıtım panelleri (VIP'ler), dolgu malzemesini bir vakum içinde çevreleyen 

bir zarf kaplamadan oluşur. Dış yüzey, genellikle alüminyum veya 

paslanmaz çelik ile kaplanmış plastik folyodan yapılmıştır. Geleneksel 

yalıtım malzemelerinden on kata kadar çok daha iyi ısı yalıtımı sağlarlar. 

Vakumlu ısı yalıtım levhaları, çeşitli iç ve dış yapı elemanlarında 

kullanılabilir. İç mekanda zemin, tavan, kapılar, bölücü duvarlar ve duvar 

panellerinde; dış mekanda cephe, çatı ve çatı pencerelerinde, teras zemini, 

pencere korkuluklarında ve prefabrik beton/kompozit panellerde 

uygulanmaktadırlar. Yeni bina inşaatları, duvarlarda ve zeminlerde, 
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dönüştürme ve yenileme çalışmalarında da kullanılmaktadır (Atwa ve ark., 

2015). 

4.1.4. Faz değiştiren malzemeler (PCM'ler): Faz değiştiren 

malzemeler (PCM'ler) iyi ısı tutma yeteneğine sahiptir. İç ortam sıcaklığını 

ideal seviyede tutmak için hem yeni yapılarda hem de eski veya mevcut 

binalarda kullanmak mümkündür. Gizli enerji, malzeme fiziksel halini 

katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza dönüştürdüğünde depolanır. Gizli sıcaklık 

veya soğuk bir tampon işlevi görür ve sıcaklık düzenlemesi için 

kullanılabilir. Bu da iç ortam sıcaklığının çoğunlukla pasif olarak 

düzenlenmesiyle önemli enerji tasarrufu sağlar. Spesifik tutma 

özelliklerine sahip sıvalar, alçı levhalar ve gazbeton bloklar gibi geleneksel 

yapı malzemelerine entegre edilebilirler. Geri dönüştürülebilir ve biyolojik 

olarak parçalanabilir malzemelerdir (Atwa ve ark., 2015).  

4.2. Nanokaplama Uygulamaları  

Nanokaplama, boya veya ince film olarak uygulanan nanoparçacık 

içeren bir tabaka ile malzeme yüzeylerinin kaplanması işlemidir. İstenilen 

özellikleri sağlayacak kimyasal hammadde oranları belirlendikten sonra 

cam, metal, seramik, beton, plastik, çelik gibi yüzeylere fonksiyonel 

nanokaplamalar uygulanabilir (Ashby ve ark., 2009; Avcı, 2009). 

Kaplamaların çoğu, fonksiyonel özelliklerin yüzeyini sağlamak için 

üzerinde bir katman oluşturarak malzemenin tabanı ile bağlantı oluşturmak 

için Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD), sprey ve plazma kaplamayı içerir. 

En önemli hedeflerden biri de kendi kendini yenileyen kaplamalar 

prosedürü ile kendi kendini iyileştirmeyi mümkün kılmaktır. Aslında, 

sağlamlığı artırmak için kaplamaların kullanılması veya malzemeye 

koruma veya korozyon direnci sağlayan özellikler eklemek gibi 

görünümünü veya yüzey özelliklerini geliştirmek için malzemenin 

yüzeyine yerleştirilmiş çok ince kaplamalardır. Muhtemelen yapışma, 

yansıma ve renklendirme kalitesini değiştirmek için de kullanılmaktadır 

(Elvin, 2007; Schodek ve ark.,2009; Mehrabian, 2013; Vigneshkumar, 

2014). 

4.2.1. Kendi kendini temizleyen nanokaplamalar: 

Kendi kendini temizleyen nanokaplamalar, lotus etkisi ve 

fotokatalitik etkisi ile kendi kendini temizleyen nanokaplamalar olmak 

üzere iki şekilde gruplandırılır. Suyu seven nanokaplamaların üzerine 

düşen su partikülleri kiri ve diğer yabancı maddeleri yüzeye yayılmadan 

yuvarlar, ancak suyu sevmeyen nanokaplamaların üzerine düşen su 

partikülleri yüzeye yayılır ve kiri ve diğer yabancı maddeleri temizler 

(Farahmandjou ve Khalili, 2013; Parkin ve Palgrave, 2005; Ganesh ve ark., 

2011). 
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4.2.2. Lotus Etkisiyle Kendi Kendini Temizleyen 

Nanokaplamalar:  

Kendi kendini temizleyen teknoloji, diğer birçok modern teknoloji 

gibi ilhamını doğadan alır. Kelebek kanatları, nilüfer çiçeğinin ve 

Amerikan lahana bitkisinin yaprakları gibi pek çok yüzey kendi kendini 

temizleme özelliğine sahiptir. Botanikçi Wilhelm Barthlott bu özelliği ilk 

olarak 1970 yılında çeşitli bitkiler üzerindeki araştırma sonucu buldu 

(Ashby ve ark., 2009; Ganesh ve ark., 2011). Hepsinde ortak olan, 

mikroskobik olarak pürüzlü, su itici (hidrofobik) bir yüzey 

sergilemeleridir; bu, küçük yumrular veya sivri uçlarla kaplıdır, böylece 

suyun yerleşebileceği çok az temas yüzeyi vardır (Leydecker, 2008). 

Mikroskobik aralıkta, kapladıkları küçük yumrular veya sivri uçlar 

nedeniyle su itici bir yüzey gösterirler. Nanoteknoloji yardımıyla üretilen 

lotus yüzeyleri oluşturulur. Lotus etkisi, suya maruz kalan yerlerde temiz 

kalma ve onarım taleplerinde azalma sağlama açısından faydalıdır (Lu, 

2017). Lotus çiçeği (Nelumbo nucifera), kendi kendini temizleyen 

yaprakları nedeniyle birçok Asya ülkesinde temizliğin sembolü olarak 

kabul edilir (Çubukçu, 2008). 

Toz partikülleri lotus bitkisinin yapraklarına düştüğünde, 

yaprakların üzerindeki toz parçacıklarını yaprakların hareketiyle belli 

noktalara doğru iter, yağmur yağdığında üzerindeki su damlalarını da aynı 

noktaya iterek toz parçacıklarını yüzeyinden uzaklaştırır (Şekil 10). Alman 

botanikçiler Barthlott ve Neinhuis tarafından yapılan çalışmalarda 

keşfedilerek “lotus etkisi” olarak adlandırılmıştır (Gür, 2010; Bazu, 2013). 

 

 
 

Şekil 10. a) Lotus Çiçeği; b) Lotus yaprağı üzerindeki su damlacığı 

hareketi (Poole, 2014). 

Önemli miktarda su içeren yüzeylerde lotus efektli kendi kendini 

temizleyen nanokaplamalar tercih edilmelidir. Az miktarda suya maruz 

kalan yüzeylerde kullanıldığında suyun akış yönlerinde iz ve kuruyan 

lekeler bırakarak yüzeyi olduğundan daha kirli gösterebilir. Sonuç olarak, 

su olmadan bu tür kaplamaların kullanımı işlevsel olarak yararsızdır. 
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Kaplamalar henüz mekanik aşınmaya karşı dayanıklı olmadığı için 

zeminlerde kullanıma uygun değildir (Leydecker, 2008). 

Taş, beton, yığma veya tuğladan yapılmış yüzeylere fırça, rulo veya 

havasız spreyle uygulanabilen mat renkli boya, ahşap ve metal yüzeye 

uygulanamamaktadır (STO, 2005). Bu malzemenin kullanıldığı yapılar 

arasında en bilineni Ara Pacis Müzesi (Roma, İtalya, 2006, Richard 

Meier)’dir (Şekil 11). Roma dönemine ait 'Ara Pacis Augustae' sunağı, 

tasarımlarında beyaz renk kullanımını ayırt edici bir özellik haline getiren 

mimar Richard Meier tarafından kentin tarihi çekirdeğine çelik, traverten 

ve cam kullanılarak onu korumak ve göstermek amacıyla inşa edilmiştir. 

Sergilenen bu yapıda etkin ışık alımını sağlamak amacıyla yalnızca beyaz 

renk kullanılmıştır. Bu cephe malzemesi, Roma'daki yoğun hava 

kirliliğinden kaynaklanan kirlilikten cephedeki kirleticilerin beyaz tonunu 

korumak için seçilmiştir. Luminart Binası (Pula, Hırvatistan, 2006, Andrija 

Rusan) (Şekil12.a) ve Strucksbarg Konutları (Hamburg, Almanya, 2007, 

Renner Hainke Wirth) (Şekil 12.b) lotus etkili kendini temizleyen dış 

cephe boyası kullanılan en önemli diğer yapılardır (Leydecker, 2008). 

Tasarımcılar tarafından özellikle beyaz olduğu belirtilen bu 

binaların cepheleri günümüzde herhangi bir bakıma ve temizliğe ihtiyaç 

duymadan kullanılmaktadır. Bugüne kadar, bu boyanın dünya çapında 

yaklaşık 500,000 yapıda kullanıldığı tahmin edilmektedir (Pauli, 2010). 

 

 

Şekil 11. Ara Pacis Müzesi 

(http://www.mimoa.eu/projects/Italy/Rome/Ara_Pacis_Museum) 
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Şekil 12. a) LuminartBinası; b) Strucksbarg Konutları (Leydecker, 2008). 

 

Nanoteknoloji bu lotus bitkisinin özelliklerini kopyalayıp buna 

benzer yüzeyler yaratarak bu yüzeyleri mimarlıkta, boya 

endüstrisinde,tekstil alanında ve daha birçok alanda kullanmaktadır. Bu 

yüzeylerin kullanılmasıyla, bina cephe temizliği uygulamalarında maddi 

olarak çok ciddi kazançlar elde edilmiştir. 

Şekil 13’te gösterilen binalarda lotus etkili boya kullanılmış ve 

günümüze kadar bu boya kendi temizliğini yapmıştır (2006 yılında 

Hırvatistan’da tasarlanan Luminart Binası ve mimar Renner Hainke Wirth 

tarafından 2007 yılında Almaya’da tasarlanan Strucksbarg Konutları). 

Şekil 14 ’te nanoteknolojiyle kendi kendini temizleyen cam cephesi 

uygulaması görülmektedir (Vural, 2020). 

 

Şekil 13. Luminart Binası ve Strucksbarg Konutları (Vural, 2020). 
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.  

Şekil 14. Geleneksel Cam ve Yağmur Suyu ile Kendini Temizlemiş 

Nanocam (Vural, 2020). 

 

4.2.3. Fotokatalitik Etkiyle Kendi Kendini Temizleyen 

Nanokaplamalar:  

Tokyo Üniversitesi'nden Akira Fujishima, 1967'de şu anda en iyi 

bilinen fotokatalitik madde olan titanyum dioksiti (TiO2) keşfetti. ‘Honda-

Fujishima Etkisi’ olarak ilk kez 1972 yılında yayınlanan bu olgu 

günümüzde fotokatalitik etki olarak bilinmektedir (Fujishima, 2005). Bu 

uygulama Güneşten gelen UV ışınlarının maruz bırakıldığı kirler üzerinde 

kırılma meydana gelir ve yağmur suyu ile temizlenen bir fotokataliz 

prosedürü ile çalışır (Schodek ve ark., 2009; Vigneshkumar, 2014). 

TiO2, bitkilerde fotosentez için kullanılan klorofil ile 

karşılaştırılabilir bir fotokatalitik özelliğe sahiptir. Bitkilerde bulunan 

klorofil aynı zamanda bir fotokatalizör olarak da işlev görür. Sonuç olarak, 

klorofil güneş ışığını emer ve su ile karbondioksiti oksijen ve glikoza 

dönüştürür. Fotokatalizör, emdiği güneş ışınlarının etkisiyle yüzeyinde 

oksit, peroksit ve hidroksil radikalleri gibi güçlü oksitleyici türler 

oluşturarak, tehlikeli organik molekülleri yok ederek su ve karbondioksit 

gibi zararsız türlerin sentezini sağlar (Duyar, 2015). Birbirine benzeyen 

fotokataliz ve fotosentez olayları şematik olarak Şekil 15’te 

gösterilmektedir. 
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Şekil 15. TiO2’in fotokatalitik, klorofilin fotosentez etkisi (URL-13). 

 

Işık kaynağı ile bakteri ve mikropları parçalama özelliğiyle 

ameliyathane vb. sağlık alanlarında anti bakteriyel seramik kaplaması 

olarak kullanılmaktadır. Günümüzde seramik dışında duvar kağıtları, 

beton parkeler, camlar, cephe panelleri, cephe boyaları, yapı membranları 

vb. yapı bileşenlerine de ince filmlerle kaplama veya pigment olarak katma 

yoluyla fotokatalitik özellik kazandırmaktadır (Orhon, 2012). Günümüzde 

yapı uygulamalarında en fazla kullanılan nanoteknoloji Japonya’nın lider 

olduğu fotokatalitik kendini temizleme teknolojileridir (Leydecker, 2008). 

Fotokatalitik alüminyum panel cepheli Bertram ve Judith Kohl 

Binası (Ohio, A.B.D., 2010, Westlake Reed Leskosky) (Şekil 16.a) ve 

fotokatalitik seramik panel cepheli Monte Verde Tower (Viyana, 

Avusturya, 2004, Albert Wimmer) (Şekil 16.b) yapıları TiO2 kaplamalı 

cephelerin kullanıldığı yapılara örnek verilebilir. Müzik konservatuarı 

olarak işlev gören Bertram ve Judith Kohl Binası, LEED Gold sertifikalı 

bir yapıdır. Monte Verde Tower ise bir konut yapısıdır (Orhon, 2013). 

   
 

Şekil 16. a) Bertram ve Judith Kohl Binası / Fotokatalitik alüminyum cephe 
(http://insitehk.wordpress.com/2012/05/22/alcoas-self-cleaning-buildings) 

b) Monte Verde Tower / Fotokatalitik seramik cephe (Orhon, 2013). 
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4.2.4. Kolay Temizlenen Nanokaplamalar (ETC):  

Temizlemesi kolay yüzeyler pürüzsüz ve su iticidir. Yüzey çekim 

kuvveti düşüktür. Yüzey enerjisindeki bir azalma, yüzey yapışmasının 

azalmasına neden olur, damlacıklar oluşturarak suyu iter ve akıp gider. 

ETC yüzeyleri hidrofobik ve oleofobiktir (Vigneshkumar, 2014). Duvar, 

ahşap, metal, beton, tekstil, deri, banyo dolabı camları ve sıhhi tesisat 

üzerine uygulanabilir. Nanokaplamalar uygulandıkları yüzeylerde kir, 

mikrop ve diğer organik bileşenlerin toplanmasını engelleyerek malzeme 

yüzeyinin uzun süre temiz kalmasını sağlar (Leydecker, 2008). 

Kolay temizlenme özelliğine sahip nanokaplamalar cam, seramik, 

metal, ahşap, beton gibi yaygın kullanılan malzeme yüzeylerine sonradan 

veya malzemelerin üretim aşamalarında, 20-100 nm kalınlığına sahip ince 

filmler şeklinde pencereler, kapılar, aydınlatma elemanları, korkuluklar, 

asansörler ve banyolarda uygulanmaktadır. Gerçekte, bakteri oluşumunu 

ve yayılmasını sınırladıkları için, tıbbi alanlarda ve ekipmanlarda da 

temizlenmesi kolay nanokaplamalar kullanılmaktadır (URL-14; URL-15). 

4.2.5. Buğu Önleyici Nanokaplamalar:  

Soluduğumuz hava da az miktarda su buharı (nem) içerir. Havadaki 

su buharı miktarı, hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. 1 m3 (20 ºC) 

havanın içerisinde bulunabilecek maksimum su buharı miktarı 17,3 

gramdır (% 100 bağıl nem). Havada bu miktardan daha fazla su buharı 

varsa veya ortam sıcaklığı düşerse su buharı havada kalamaz ve 

bulabileceği en soğuk yüzeyde yoğuşur. Bu durum suyun, gaz halinden sıvı 

hale dönüşmesi olayıdır. Havadaki bağıl nem % 100'ü geçmese bile uygun 

soğuk bir yüzeyle temas ettiğinde buğu oluşur. 

Nanoteknolojinin uygulandığı diğer birçok alanda olduğu gibi buğu 

önleyici nanokaplama uygulamalarında da TiO2 nanoparçacıkları yaygın 

olarak kullanılmaktadır. TiO2 nanoparçacıkları ile yapılan nanokaplamalar 

yüksek yüzey enerjilerinden dolayı yüzeylerine önemli miktarda su buharı 

çeker ve hidrofilik yapıları yoğuşma sonucu oluşan su damlacıklarını hızla 

yüzeye yayar. Yüzeyde yayılım gösteren su damlacıkları şeffaf olduğu için 

yüzeyin görünümünü olumsuz etkiler. Bu özelliğe sahip nanokaplamalar, 

ince filmler şeklinde gelir ve yoğuşmanın istenmeyen olduğu cam, ayna ve 

plastik gibi katı yüzeylerde yoğuşmayı önlemek için kullanılabilir 

(Leydecker, 2008; Chen, 2014). 

4.2.6. Bakteri Karşıtı Nanokaplamalar: 

İnsanlar yaşadıkları çevrede, kullandığı eşyaları ve hatta vücudunu 

dünya üzerinde yaygın bulunan mantarlar, bakteriler, mikroplar ve virüsler 

gibi mikroskobik canlılarla paylaşmaktadır. Söz konusu 

mikroorganizmaların bir kısmı insan sağlığına fayda sağlarken diğer 
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yandan insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlar yaratabilecek niteliktedir. 

Bakteriler en sık ve ciddi hastalıklara neden olan mikroorganizmalardır 

(URL-16). 

İnsanlar tarafından yaygın kullanılan antibiyotikler, antiseptikler ve 

dezenfektanlara karşı mikroorganizmaların dayanıklılığı günden 

güneartmaktadır. Bu sebeple geleneksel olarak uygulanan bakterisitlere 

alternatif sistemlerin yeniden değerlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. 

Nanoteknolojinin gelişmesi ile mikroorganizmaların zararlarından 

korunmak ve onlarla mücadele edip mikroorganizmaların kendi 

boyutlarında mücadele edecek ürünler geliştirilmesi gerekmektedir. 

Nanoteknoloji, bakır, çinko, gümüş gibi antibakteriyel nanoparçacıkları 

bünyesine katarak bu özelliğe sahip nanokaplamaların üretilmesini sağlar. 

Örneğin; Zeminler, duvarlar, tavanlar, mobilyalar, perdeler, vitrifiyeler, 

raflar ve tezgahlar, kapı kolları ve elektrik devresi anahtarları gibi 

yüzeylerin tümü, nanoboyutlu gümüş parçacıklarla yapılan yüksek kaliteli 

anti-bakteriyel nanokaplamalardan yararlanabilir. Bu bakteri karşıtı 

nanokaplamalar ile herhangi bir kimyasal kullanılmadan bakterilerin yok 

olması mümkün olacaktır. 

4.2.7. Ultraviyole (UV) ve Güneş Işınlarından Koruyan 

Nanokaplamalar:  

UV korumalı kaplamalar endüstriyel ve organik katkı 

maddelerinden yapılır. İki tür kombinasyon halinde kullanılır. İlki, 

koruyucu bir cila şeklinde üst tabakaya uygulanır, çünkü güneş ışığından 

gelen zararlı ışınları malzemelerin yüzeyine gelmeden önce filtrelemek 

için UV'yi absorbe etmeye çalışır. İkincisi, ilkinden farklıdır. Etkisini daha 

sonraki bir aşamada gösterir ve serbest radikal temizleyiciler olarak 

adlandırılır (Leydecker, 2008). Binalardaki elektrokromik camın sürekli 

elektrik akımına ihtiyacı yoktur, ışığın karanlıktan şeffaflığa geçişini 

değiştirmek için sadece bir anahtara (düğme) ihtiyaç duyar. Camı 

renklendirmenin en iyi çözümü, ultra ince nano kaplamaya göre daha az 

zaman alan fotokromik camdır. Manuel olarak değiştirmeye gerek 

kalmadan, tam güneş ışığı ile temas ettiğinde otomatik olarak daha da 

koyulaşır (Mehrabian, 2013). 

4.2.8. Anti-grafiti (duvar yazısı tutmayan yüzeyler) 

Nanokaplamalar: 

Duvar yazısı tutmayan kaplamalar, hidrofobik (su itici) bir yapıya 

ve kiri uzaklaştırma özelliklerine sahiptir. Bu tür kaplamalar 

nanoteknolojik alanda kullanılarak bina dokusunu korumaktadır 

(Leydecker, 2008). Bu kaplamalar oldukça etkilidir ve malzemeleri suya 

dayanıklı hale getirme özelliğine sahiptir. Beton, tuğla, kireç ve kumtaşı 

gibi yüksek emici ve gözenekli malzemelerde kullanılabilirler. 
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Malzemelerdeki gözenekleri kapatmadan ve nemden kaynaklanan zararı 

engellemeden malzemelerin buhar geçirgenliğini korumasına da izin verir 

(Rossi, 2015). Antigrafiti fonksiyonunun binalarda ve inşaatlarda gürültü 

bariyerleri, duvarlar ve köprü ayakları gibi yerlerde çirkin duvar yazısı 

görünümlerini engellemek için önleyici tedbir olması amaçlanmıştır 

(Leydecker, 2008). 

4.2.9. Yansıma Önleyici Nanokaplamalar:  

Şeffaf nanoskalar yüzeyin parçacıkları ışığın dalga boyuna göre çok 

daha küçüktür. Silika cam kapsüller, görünmez ışık spektrumunu da 

yansıtabilen 150 nm kalınlığındaki nano-gözenekli anti reflektif 

kaplamalarda kullanılır. Yansıyan ışık oranı % 8'den % 1'e veya daha aza 

düşürülebilir. Diğer bir uygun maliyetli yöntem ise gece yansımaları 

azaltmak için kullanılan yansıma önleyici yüzey yöntemlerinden biri olan 

güve gözü etkisidir (Leydecker, 2008). 

4.2.10. Parmak İzi Tutmayan Nanokaplamalar:  

Çelik ve cam benzeri malzemelerin özellikle iç mekan 

uygulamalarında binalarda parmak izi oluşturması bir sorundur. Sağlık, 

temizlik ve estetik açısından parmak izi üretimini tamamen engelleyen bir 

yüzey henüz üretilememiş olsa da, nanoteknolojinin ilerlemesi ile parmak 

izlerinin görünürlüğünü önemli ölçüde azaltan nanokaplamalar 

geliştirilmiştir (Yılmaz, 2014). 

Bu tür nano kaplamalar, yüzey kaliteleri ile ışığın kırılmasını 

değiştirerek parmak izinin görünürlüğünü önemli ölçüde azaltır. Yakından 

incelendiğinde, standart bir malzeme yüzeyine kıyasla görünürlükleri 

büyük ölçüde azalmasına rağmen parmak izleri görülebilir (Leydecker, 

2008; URL-17). Genellikle mobilya ve asansörlerde kullanılarak temiz 

görünümlü, temizlik maliyeti düşük ve çizilmeye karşı direnç oluşan 

faydalar sağlar (Rossi, 2015). 

4.3. Aydınlatma Elemanlarında Nanoteknoloji:  

Aydınlatma uygulamaları, binaların toplam enerji kullanımının 

yaklaşık üçte birini tüketir. Geleneksel ışık kaynakları, oda sıcaklığını 

etkileyen ve odanın soğutma maliyetlerini artıran ısı emisyonları oluşturur. 

Akkor aydınlatma, ısı nedeniyle enerjisinin yaklaşık % 95'ini kaybeder. 

Floresan ışıklar daha az enerji kullanır ancak cıva gibi zararlı metaller 

içerir. Enerji tasarrufu için ışık yayan diyotlar (LED'ler) ve organik ışık 

yayan diyotlar (OLED'ler) gibi daha verimli ışıklar üretilir (Elvin, 2007). 

4.3.1. Işık yayan diyotlar (LED'ler): Diyot, iki iletken 

malzemeden yapılan ve akımın sadece bir yönde geçmesine izin veren 

cihazdır. Diyot üzerinden elektrik geçtiğinde, atomlar daha yüksek enerji 
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seviyesine hızlanır, atomlar elektronları ikinci maddeye aktardığında, 

enerji serbest kalır ve ışık kaynağı oluşur (Baretz ve Tischler, 2003). 

LED'ler; Akkor ampullerden daha verimli ışık kaynaklarıdır çünkü 

bir watt'ta daha fazla ışık üretirler ve performans boyutuna veya şekline 

göre değişmez, Işığı renklendirmek için renk filtrelerine gerek yoktur, 

ihtiyaç duyulan ışık rengini yayabilirler, 2 mm2'ye kadar ulaşan boyutlarda 

hatta daha da küçüktür, hızlı bir şekilde açılıp kapatılabilir, ısı üretmezler 

veya kızıl ötesi formda biraz olabilirler bu da sadece kumaşlara veya bazı 

hassas malzemelere zarar verebilir. Sağlam ve darbeye dayanıklı, uzun 

ömürlüdür, 35.000 ila 50.000 saat arasında veya daha fazla değerlendirilir 

(Baretz ve Tischler, 2003; Schubert, 2018). 

4.3.2. Organik ışık yayan diyotlar (OLED'ler): LED’in yayıcı 

elektrik ışıldayan tabakası bir organik (karbon) bileşik filminden 

oluştuğunda, buna OLED adı verilir. Organik yarı iletken malzeme 

katmanları, biri şeffaf olan iki elektrot arasında oluşturulur. Verimlilik, 

kullanım ömrü ve ışığın yayılması, cihazın yapısına ve kullanılan 

malzemelerin türüne bağlıdır (Kulkarni ve ark., 2004; Kumar ve ark., 

2019).  

OLED'ler; Çok ince ve esnektir, her biçimde yerleştirilebilir ve 

büyük alanları kaplayabilir, yüksek esneklikleri nedeniyle, farklı 

kullanıcılar tarafından çok arzu edilirler. Emisyon ışığında çok sayıda renk 

ve yüksek kaliteye sahiptir (Kulkarni ve ark., 2004; Kumar ve ark., 2019). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Omar Ivan Huerta Cardosa 

tarafından tasarlanan, yol ve kamusal mekanlar için  kullanılan Nano LED 

ve nano güneş hücresi çok parlak ışık yaymaktadır (Şekil 17) (Turunç, 

2019). 

 

Şekil 17. Omar Ivan Huerta Cardoso tarafından tasarlanan Işık Ağaç 

(Turunç, 2019) 

4.4.  Güneş Enerjisi ve Nanomalzeme 

Dünyada en bol bulunan enerji kaynağı güneş ışığıdır. 

Nanoteknolojinin gelişmesiyle yapılarda güneş enerjisi kullanımına 
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yönelik uygulamalar üzerinde yeni ilerlemeler sağlanmıştır. Güneş pilleri 

ve ince film güneş pillerinin üretimi, nanoteknoloji etkisinin iki örneğidir 

(Elvin, 2013, Dirjish, 2014). 

4.4.1. Silisyum güneş pilleri: Silikon nanoteller, 1954'ten beri 

kullanılan geleneksel güneş pillerinin büyük çoğunluğunda (yaklaşık % 

90) maliyeti düşürmek ve verimliliği artırmak için bir polimere gömülü 

enerji üreten güneş pilleri oluşturmak için kullanılmıştır. 

 

4.4.2. İnce film güneş pilleri: Nanoteknoloji, silikon bazlı 

fotovoltaik, yeni nanokristal malzemeler, ince film malzemeleri ve iletken 

polimerik filmlerdeki gelişmelerin temelidir (Morton, 2006). 

Nanoteknoloji kullanılarak yapılabilen ince film güneş pilleri esnek 

mimarileri nedeniyle binalarda geleneksel silikon esaslı cam panel güneş 

enerjisi sistemlerine göre çok daha geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

Hafif, esnek, kırılmaz ve çatlamaz oldukları içinsıradan güneş pillerinin 

olumsuz estetik sonuçlarını ortadan kaldırabilirler. Bu özelliğe sahip ince 

film güneş pilleri yapıların pencere, çatı ve cephe gibi alanlarında 

kullanılabilmektedir (Elvin, 2013). 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Nanoteknoloji çok geniş alanlarda yenilikler getiren multidisipliner 

bir uygulama alanıdır. Mekanların işlevsel açıdan ve tasarım açısından 

kullanıcıyı tatmin etmesi, mekanın uzun süre korunabilirliği ve en az 

müdahale ve bakım ile yıllarca yıpranmadan yeniliğini kaybetmeden 

kalabilmesi önemli unsurlardır. Yalıtım alanında geliştirilen faz değiştiren 

malzemeler, vakumlu yalıtım panelleri, aerojeller gibi nanomalzemeler 

çok etkili yalıtım ve enerjikorunumu açısından birçok katkı sağlamaktadır. 

Kendi kendini temizleme, çizilmez veleke tutmaz yüzeyler, buğulanma ve 

parmak izi karşıtı özellikleri olan kaplamalar gibi oldukça etkili yüzeyler 

nanoteknoloji sayesinde mimarlıkta yerini almıştır. Bu yüzeyözellikleri ile 

birlikte hem enerji etkinliği sağlanmakta, hem de işçilik 

maliyetlerindeönemli ölçüde tasarruf edilebilmektedir.  

Çok daha hafif ve güçlü yapısal kompozitler, düşük bakım 

kaplaması, boru eklenti malzemelerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi, 

çimento esaslı malzemelerde özelliklerin geliştirilmesi, yangın geciktiren 

malzemeler ve yalıtımda ısı iletim oranlarının düşürülmesi, akustik etkinin 

artırılması, şeffaf bileşenlerde yansıtıcılığın artırılması, laboratuvarların ve 

hastanelerin mikroplardan arındırılması, etkin su yalıtımlı yapılar 

nanoteknolojinin mimarlığa kattığı eşsiz faydalardan bazılarıdır. 

Nanoteknoloji uygulamalarında kullanılan yeni nesil yapımalzemeleri ve 

ürünler, bina yapımında teknoloji seçimlerinin ve tasarımların çevreye ve 

insan sağlığına duyarlı bir biçimde yapılması adına önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır. Belirli nanomalzemelerinçevre ve insan sağlığı 
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üzerindeki etkilerini engellemek ya da azaltmak günümüz teknolojisi 

içerisinde mümkündür. 

Nanomalzemelerin toksik maddeler içermeksizin çevreye ve insan 

sağlığına zararsız olması, daha az ve yenilenebilir enerji kullanımı, 

tasarımlarda yaşam döngüsü konseptinin uygulanması, atıklar, su ve hava 

kirliliği için temizlik faktörü olması, çevresel kirliliğin izlenebilmesi, yakıt 

tasarrufu ve malzeme tüketimini azaltacak yeni taşıtların ortaya çıkması 

gibi özellikler yeşil nanoteknoloji olarak tarif edilebilir. Yeşil 

nanoteknolojilerin mimarlıkta kullanılması insan ve çevre sağlığı başta 

olmak üzere yapılı çevrelerde büyük faydalar sağlayacaktır. Bu sayede 

hem nanoteknolojinin getirmiş olduğu üstün özellikler mimarlıkta 

kullanılarak malzeme konusunda bir devrim yaşanmış olacak, hem de 

insanlar ve çevre için zararlı ögeler kullanılmamış olacaktır. 

Günümüzde nanomalzemelerin çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeksizin üretilebilmesi ve çevre problemlerine çözüm bulabilen 

nanomalzemeler üretmek önem arzetmektedir. Yeşil kimya ve yeşil 

mühendislik ilkelerinin kullanılması, içeriğinde toksik parçacıklar 

bulunmayan nanomalzeme ve nanoürünler üretilmesi, tüm yapı 

bileşenlerinde daha az ve yenilenebilir enerji kullanılması, tüm tasarım ve 

yapım basamaklarında yaşam döngüsü fikrinin kullanılması 

gerekmektedir. Nanoteknoloji, sadece nanomalzeme ve çevreyi daha az 

etkileyen ürünlerin üretilmesi değil, bununla birlikte, nanomalzeme 

olmayan ve çevreye daha faydalı ürünler için var olan üretim süreçlerini 

oluşturmak anlamına da gelir. Örneğin, nano boyutlu zarlar, kimyasal 

reaksiyon ürünlerinin atık malzemelerden ayrılması konusunda yararlı 

olabilir. Nano boyutlu katalizörler kimyasal reaksiyonların daha verimli 

olmasını sağlayarak, israf edilmesinin önüne geçebilir. Nanoteknoloji 

sayesinde mümkün olabilecek alternatif enerji sistemlerinin kullanılması, 

yeşil üretim süreçlerindeki hedeflerden biridir (Atwa ve ark., 2015). 
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1. Giriş

Nanoteknoloji, farklı malzemelerden oluşan nano boyutlu 

parçacıkların mühendisliği ile ilgili gelişen bir bilim alanıdır (Svendsen, 

ve diğ., 2020; Saleem, ve diğ., 2020). Nanoteknolojide, yeni büyük 

ölçekli malzemeler oluşturmak için çok küçük malzeme parçacıkları 

kendi başlarına veya bir araya getirilerek kullanılır. Nanoteknoloji yeni 

bir bilim ve yeni bir teknoloji değildir, daha çok yıllardır geliştirilmekte 

olan bilim ve teknolojilerin bir uzantısıdır. Maddeyi atomik düzeyde 

kontrol ettiği için nanoteknolojinin anahtarı parçacıkların boyutudur, 

çünkü malzemelerin özellikleri nanometre ölçeğinde önemli ölçüde 

etkilenir (Saurav, 2012). Nanomalzemeler, boyutları yaygın olarak 1-100 

nm (nanometre) arasında kullanılmasına rağmen, 1-1000 nm arasında 

oluşan bir boyuttaki malzemelerdir (Cao, 2004). Nanoyapılı malzemeler, 

istenen bir özelliği elde etmek için eklenen nanomalzemelerle birlikte 

geleneksel malzemelerin birleştirilmesidir (Verma & Yadav, 2021).  

Geleneksel teknolojilerde ölçek makro veya mikrodur. Makro 

düzeyde milimetre ve santimetre iken mikro düzeyde mikrometredir ve 

bu ölçüler, nanometrik ölçülere karşılık gelmemektedir (Schommers, 

2014). Bu nedenle, nanometrik ölçeklerdeki karmaşıklık ve dinamikler 

çok hassas olduğundan ve atom kümelerinden oluşan nano sistemler, 

işlevler ve değişkenlerle ilgili olduğundan nanomalzemeler boyutlarına 

göre Tablo 1’de gösterildiği üzere üç şekilde sınıflandırılır (Yadav, 2021; 

Hernández-Moreno & Solache de la Torre, 2017): 

BÖLÜM XIV 
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a) Tek boyutlu nanomalzemeler (1D)

b) İki boyutlu nanomalzemeler (2D)

c) Üç boyutlu nanomalzemeler (3D)

Tablo 1: Yapı Malzemesi Üretiminde Nanomalzemelerin 

Sınıflandırılması (Hernández-Moreno & Solache de la Torre, 2017; 

Verma & Yadav, 2021) 

Tek boyutlu nanomalzemeler, elektronik ve kimya alanında 

genellikle yüzey kaplama ve ince film olarak kullanılan malzemelerdir. 

İnşaat sektöründe ise, ışık ve ısıyı düzenlemek amacıyla akıllı cam (ince 

film şeklinde yüksek verimli fotovoltaik camlar) üretmek için kullanılır 

(Gao, ve diğ., 2012). Nanotüpler veya nanoteller olarak iki boyutlu 

nanomalzemeler, yapısı ve çeşitli bilgi alanlarında mükemmel mekanik 

ve elektriksel özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Örnek olarak, inşaat 

sektöründe, günümüzde nanotüpler, Portland-çimento esaslı betonun 

üretiminde mekanik mukavemetlerini arttırmak için (çelikten 100 kat 

daha dayanıklı) ve nanoteller ise akıllı binaların otomasyonunda sensörler 

ve iletkenler gibi elektronik cihazları üretmek için kullanılmaktadır 

(Smilauer, Hlavacek, & Padevet, 2012). Üç boyutlu nanomalzemeler ise, 
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inşaat sektöründe örnek olarak yerküre şeklinde (jeodezik) kubbelere 

ilham veren allotropik karbon formunda kullanılmaktadır (Verma & 

Yadav, 2021). Nano boyutlu yapı malzemelerinin kimyası ve fiziği, nicel 

etkiler ve daha büyük yüzey alanı-hacim oranı nedeniyle sıradan 

malzemelerden farklıdır (Saleem, Zaidi, & Alnuaimi, 2021). Kullanılan 

malzemelerin nanometrik ölçekte olması, yapı malzemelerine daha büyük 

ölçeklerde etki edilebilmesini ve daha derinlemesine nüfuz etmeyi 

sağlamaktadır. Bu anlamda nanomalzemeler, kimyasal reaksiyonlarını 

arttıran benzer büyük ölçekli kimyasal uygulamaların kütlelerinden daha 

büyük yüzey alanlarına sahiptirler (Sierra-Fernandez, ve diğ., 2017). 

Nanoteknolojinin gelişimi ile birlikte, günümüzde mimari, inşaat ve 

endüstri sektöründe yapı malzemelerinin yapım, koruma ve bakım 

süreçlerinde nanomalzemelerin kullanımı, son 20 yılda artmıştır (Karkaş, 

2020).  

Bu çalışmada, öncelikle nanomalzemelerin yapı üretiminde ve 

mimaride kullanımları ele alınmış olup sonrasında yapı malzemelerinde 

en çok kullanılan nanomalzeme türleri belirtilmiştir. Daha sonra dünyada 

özellikle son yıllarda çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalar ışığında 

nanomalzemelerin, yapı malzemesi yüzeylerine su iticilik kazandırmak 

için nanokompozit malzeme olarak kullanılması incelenmiştir. Son olarak 

nanomalzemelerin, çevresel etkileri ve sağlık açısından risk durumları 

değerlendirilmiştir. 

2. Nanomalzemelerin Mimarideki Uygulamaları 

Nanoteknoloji, malzemenin iç yapısını değiştirerek kendine özgü 

özellikler sağlama imkanı sunduğu için mimaride de kullanılmaya 

başlamıştır (El-Samny, 2008; Verma & Yadav, 2021). Nanomimari, 

mimari ile nanoteknolojinin birleşimidir. Nanoteknolojinin mimaride 

kullanımı malzemelerden, ekipmanlardan formlara ve tasarım teorilerine 

kadar çeşitlilik göstermektedir (El-Samny, 2008). Yapılan bir çalışmada, 

gelişmiş işlevselliğe sahip malzemelerin, nanobirimlerin (nano ölçekte 

oluşturulan yapılar) organizasyonu yoluyla elde edilebileceğini veya 

geliştirilebileceğini tanımlayan 'malzemenin nanomimarisi' terimi 

önerilmiştir (Ariga, ve diğ., 2012). Bu terim ile birlikte tekil nanobirim 

özelliklerinden farklı, yeni işlev kazandırılmış malzemeler oluşturulabilir 

bulunmuştur (Ariga, 2020). Böylece şeffaf seramikler veya görünmez 

kaplamalar gibi gelişmiş özelliklere sahip yeni nesil mevcut 

malzemelerin sentezi geliştirilmektedir (Leone, 2012). Tablo 2’de 

nanomalzemelerin mimarideki uygulamaları gösterilmiştir. 
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3. Yapısal Sistemlerde Nanomalzeme Uygulamaları 

Günümüzde nanoteknoloji, yapısal sistemlerde sıkça kullanılan 

beton, çelik, ahşap ve doğal taş malzemelerin mekanik, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

malzemeler üzerinde yapılan nano ölçekteki müdahaleler, malzeme 

özelliklerini makro boyutlarda etkileyerek daha fazla gelişmiş özelliklere 

sahip yeni yapı sistemleri inşa edilmesi sağlamaktadır. 

 

 

Tablo 2: Nanomalzemelerin Mimarideki Uygulamaları (Sagadevan, 

2013) 
 

Yalıtımda 

Nanomalzemeler 

 
Aerogel 

İnce film yalıtımı 

Isı yalıtımı: Vakum yalıtım panelleri (VIP'ler) 
Sıcaklık regülasyonu (düzenlemesi): Faz değişim malzemeleri 

(PCM'ler) 

Aydınlatmada 

Nanomalzemeler 

LED'ler 

OLED'ler 

Yangına dayanıklı 

Nanomalzemeler 

Aerogel, iki veya daha fazla güçlendirilmiş cam tabakanın arasında 

dolgu malzemesi olarak kullanılarak yangına dayanıklı 

nanocamların üretilmesini sağlamaktadır. 

Güneş enerjinde 

Nanomalzemeler 

İnorganik silikon güneş pilleri 

Organik ince film güneş nanoteknolojileri 

Havayı temizleyen 

Nanomalzemeler 

Havayı temizleme özelliğine sahip nanomalzemelerin binalarda 

kullanımı çeşitli kaplama malzemeleri, boya, ampul gibi ürünlerle 
olabilmektedir. 

 

Yapısal Olmayan 
Malzemeler 

Plastikler ve polimerler 

Alçıpan 
Çatı kaplamaları 

 

Yapısal Malzemeler 

Beton 

Çelik 
Ahşap 

Taş 

 

 
 

Nanokaplama Malzemeleri 

Kendi kendini temizleyen nanokaplamalar 

   • Kendi kendini temizleme: Lotus Etkisi 

   • Kendi kendini temizleme: Fotokataliz ile 
Kolay temizlenen nanokaplamalar (ETC) 

Buhar oluşumunu engelleyen nanokaplamalar 

UV ve Güneş koruyucu nanokaplamalar 
Anti-grafiti nanokaplamalar 

Yansıma önleyici nanokaplamalar 

Anti-parmak izi nanokaplamalar 
Çizilmeye karşı dayanıklı nanokaplamalar 

Korozyon önleyici nanokaplamalar 

Antimikrobiyal nanokaplamalar 
Nem direnci sağlayan nanokaplamalar 

Yangına Dayanıklılık sağlayan nanokaplamalar 
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3.1. Nanomalzemelerin Ahşaptaki Uygulamaları 

Ahşap yapısından dolayı doğal nanotüplerden veya 

nanofibrillerden oluşur. Nanoteknolojide üretilen nanofibrillerden iki kat 

daha güçlü olan ahşaptaki lignoselülozik (odunsu doku) elementler, 

üretimi ve kullanımı yenilenebilir olduğundan sürdürülebilir inşaatta yeni 

bir alan oluşturmaktadır (Saurav, 2012). Nanoteknoloji, mikro ölçekteki 

liflerin birbirine bağlanarak kenetlenmesinin kontrol edilmesi ve farklı 

nanofiber bağlantıların yapılabilmesi gibi özellikler sağlayarak ahşap 

malzemelerin kullanılabilirliğini ve yapısal performansını geliştirebilme 

fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, yapılan birçok çalışma nanokatalizörler 

sayesinde kendi kendini temizleyen ahşap yüzeyler oluşturulmaya, 

nanosensörler aracılığıyla çürüme, kalıp ve termitleri tespit etmeye ve 

ahşap malzemelerin çok daha işlevsel hale getirilmeye başlandığını 

göstermektedir (Niroumand, Zain & Jamil, 2013). Doğal yapısı nedeniyle 

ahşap, nanoteknolojide disiplinler arası araştırma ve modelleme 

tekniklerinde başı çekmektedir. İlk olarak, BASF, silika ve alümina nano 

parçacıklarının ve hidrofobik polimerlerin karıştırılmasının bir sonucu 

olarak nilüfer yaprağının hareketlerine dayanan oldukça su itici bir 

kaplama geliştirmiştir (Saurav, 2012; Chellappa, 2014). 

Bununla birlikte, nanomalzemeler, ahşabın ve kompozitlerinin 

eksikliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bunlar, yangın 

tehlikelerine karşı direnç sağlayan koruyuculardan, biyolojik direnci 

artıran nanominerallere kadar çeşitlilik gösterir. Nanopartiküller, ahşaba 

daha fazla dayanıklılık ve daha az bakım sağlar (Verma & Yadav, 2021). 

Son zamanlarda yapılan yeni çalışmalarla, içinden ışığa izin veren 

polimerler nedeniyle şeffaf ahşap geliştirilmiştir (Şekil 1) (Tajvidi, ve 

diğ., 2020; Sirviö & Visanko, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Şeffaf Ahşap Üretim Evrelerine Örnek Çalışma (Sirviö & 

Visanko, 2019). 

3.2. Nanomalzemelerin Çelikteki Uygulamaları 

Nanoteknoloji, çelik malzemenin üretimine çeşitli nanopartiküller 

ekleyerek çelik malzemeye farklı özellikler kazandırılmasıyla 

kullanılmaktadır. Bu yöntemle, çeliğin sertliği, aşınma direnci, korozyon 
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direnci ve mukavemeti arttırılmakta olup manyetik özellikleri ve yüksek 

veya düşük sıcaklıklarda mekanik özellikleri geliştirilebilmektedir. 

Örneğin, çelik malzemenin üretimine bakır (Cu) nanoparçacıklarının 

eklenmesi ile çeliğin yüzey pürüzlülüğü azaltılır ve mukavemeti arttırılır. 

Magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) nanoparçacıklarının eklenmesi 

kaynak gücünde bir artışa yol açar. Vanadyum ve molibden 

nanoparçacıklarının eklenmesi ise, yüksek mukavemetli cıvatalarla ilişkili 

gecikmeli kırılma problemlerini ve çelik mikro yapısını iyileştirir 

(Saurav, 2012; Chellappa, 2014).  

3.3. Nanomalzemelerin Betondaki Uygulamaları 

Beton en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Dünyada 

her birey için yılda yaklaşık bir ton beton üretilmektedir. Enerji tüketimi, 

beton üretim sürecinde ortaya çıkan karbondioksit tüketimi, beton üretimi 

ve kullanımı ile ilgili en önemli çevre sorunlarından biridir. 

Nanoteknoloji, beton endüstrisi alanında yeni çimentolar, betonlar, katkı 

maddeleri ve nanokompozitlerin üretilmesine yol açmıştır. 

Nanoparçacıklar, nano boyutlu dolgu maddeleri olarak çalışarak daha az 

geçirgen bir yapıya yol açarlar, eklenen nanomalzemeler, çimento 

hidratasyon ürünlerinin oluşumunu ve büyümesini teşvik etmek için bir 

çekirdek görevi görerek yüksek yoğunluklu bir C-S-H yapısının 

oluşumunu teşvik ederler. Ayrıca, nanomalzemeler, harç ve betonun 

geçirimsizliği arasındaki ara yüzey geçiş bölgesini güçlendirerek betonun 

mukavemetini ve geçirimsizliğini iyileştirmektedir (Li, ve diğ., 2006; 

Vigneshkumar, 2014). Şekil 2’de nanomalzemelerin betonda uygulama 

alanları gösterilmiştir (Huseien , Shah, & Sam, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanosilika, beton uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir 

nanomalzemedir ve daha küçük partikül boyutları, yüksek kimyasal 

saflık, iyi dağılım, geniş yüzey enerjisi, daha güçlü yüzey tutunması gibi 

özelliklere sahiptir (Zhuang & Chen, 2019). Nanosilika, çimento 

hidratasyon prosedürü sırasında kireçle reaksiyona girer ve ardından 

betonun mekanik özelliklerini ve dayanıklılığını artırabilecek bir C-S-H 

Şekil 2: Nanomalzemelerin Betonda Uygulama Alanları 

(Huseien , Shah, & Sam, 2019). 
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(kalsiyum-silikat-hidrat) jeli oluşturur. Nanosilika, ayrıca, betonun 

gözenekliliğini azaltarak bozulma olasılığını önlemektedir  (Saleem, 

Zaidi, & Alnuaimi, 2021). Li ve arkadaşlarının çalışmasında, nanosilika 

ve nanokireç parçacıkları kullanılarak performansı yüksek yeni bir beton 

oluşturulmuştur ve betonun özellikleri ve mikro yapısı analiz edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, nanosilikanın gözenekli alanları azaltan ve 

çimentonun hidratasyon sürecini iyileştiren verimli bir dolgu malzemesi 

olarak davrandığı görülmüştür. Ayrıca, nanosilika ve nanokireç içeren 

betonların çekme ve basınç dayanımının, nanomalzeme içermeyen 

betonlara göre arttığı anlaşılmıştır (Li, Huang, Cao, Sun, & Shah, 2015). 

Yapılan başka bir çalışmada ise, nanosilikanın çimento hidratasyon işlemi 

sırasında kireçle reaksiyona girdiği ve ardından betonun mekanik 

mukavemetini ve dayanıklılığını arttırdığı görülmüştür (Najigivi, Khaloo, 

& Rashid, 2013). 

Karbon nanotüpler (CNT'ler) de beton uygulaması için yaygın 

olarak kullanılan başka bir nanomalzemedir. CNT'nin çekme 

mukavemeti, benzer çaptaki çeliğe göre neredeyse 100 kat daha 

yüksektir. Ayrıca yüksek termal iletkenliğe sahiptir (Verma & Yadav, 

2021). Yapılan birçok çalışmada karbon nanotüplerin betonun basınç 

dayanımı, eğilme dayanımı ve süneklik gibi mekanik özelliklerini 

iyileştirebilen ve ayrıca çatlak direnci ve artan elektrik iletkenliği sunan 

nanomalzemeler olduğu ortaya konmuştur (Chandran, 2020; Jung, Lee, 

Hong, & Moon, 2020). Ancak, karbon nanotüplerin bazı dezavantajları da 

vardır. Bunlardan biri çok yüksek maliyetli olmasıdır ve diğeri ise 

çimento içerisinde homojen şekilde dağılmamasıdır (Makar, Margeson, & 

Luh , 2005). 

Diğer bir uygulama olarak, beton harcına demir oksit 

nanoparçacıklarının ilave edilmesi, basınç dayanımını artırmaktadır. Kani 

ve arkadaşlarının çalışmasında, demir oksit nanoparçacıklarının 

eklenmesiyle çimento kompozitlerinin ve harçların özellikleri 

incelenmiştir. Test sonuçları, çimento kompozitlerinin moleküler 

yapısında ve faz bileşiminde değişiklik olduğunu göstermiştir. Bu 

değişiklik, çimento kompozitlerin içlerindeki son derece düzenli 

nanomalzeme düzeniyle silikat kimyasal bağlantı ağında oluşan daha 

güçlü bağlar sayesinde oluşmuştur. Ayrıca, harç örneklerinin mekanik 

özellikleri, demir oksit nanoparçacıklarının eklenmesiyle artmıştır (Kani, 

ve diğ., 2021). Betonda kullanılan diğer bir nanomalzeme titanyum 

dioksittir. Beton hazırlanırken karışıma titanyum dioksitin dahil edilmesi, 

betona kendi kendini temizleme, su iticilik ve UV ışınları ile güneşe karşı 

koruma gibi özellikler kazandırmaktadır. “4.Yapı Malzemesi Yüzeylerine 

Su İticilik Kazandıran Nanomalzeme ve Nanokompozit Uygulamalarına 

İlişkin Örnek Çalışmalar” başlığı altında çeşitli örneklere yer verilmiştir. 
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Son olarak beton üzerinde yapılan en yeni çalışmalardan biri kendi 

kendini onaran betondur. Kendi kendini iyileştiren beton, yapısında 

çatlaklar oluştuğunda (Şekil 3(a)), gömülü mikrokapsülleri yırtar ve kılcal 

hareket yoluyla hasarlı bölgeye bir iyileştirici madde bırakır (Şekil 3(b)). 

Serbest bırakılan iyileştirici madde, gömülü bir katalizörle temas ederek, 

çatlak olan kısmı kapatmak için polimerize olur ve çatlak yüzeyleri 

birleştirerek onarır (Şekil 3(c)). Kırılma testlerinde, kendi kendini 

iyileştiren nanokompozitler, orijinal güçlerinin % 75'ini geri kazanmıştır. 

Nanoteknolojinin daha fazla geliştirilerek kullanılmasıyla yapısal 

bileşenlerin ömrünün iki veya üç kata kadar artırabilmesi beklenmektedir 

(Saurav, 2012; Ashby, Ferreira, & Schodek, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Nanomalzemelerin Taşlardaki Uygulamaları 

Başta tarihi taş yapılar olmak üzere taş duvarların teşhis, koruma 

ve bakım süreçlerinde nanomalzemelerin kullanılması, nanoteknolojinin 

son yıllardaki en büyük katkılarından biridir. Malzemelerin nanometrik 

ölçekte elde ettiği özelliklerin kullanılması, hem uygulandıkları alt 

tabakaya hem de uymaları gereken işleve uyarlanmış farklı işlemlerin 

geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, nanokompozitlerin 

tasarımında nanoparçacıkların kullanımı veya bunların bazılarının 

kombinasyonu, laboratuvar ortamında test edildikten sonra yeni bir dizi 

sağlamlaştırıcı malzemelerin, su itici malzemelerin ve biyosidal 

malzemelerin oluşturulmasına yol açmıştır. Bu nanomalzemeler 

sayesinde taş yüzeylerin temizlenmesi (Vázquez-Calvo, vediğ., 2007), taş 

yüzeylerin tedavi edilmesi (koruma, su yalıtımı, kendi kendini 

temizleme) (Daniele, Taglieri, & Quaresima , 2008), doğal ve yapay 

taşların sağlamlaştırılması (Ferreira Pinto & Delgado-Rodrigues , 2008) 

ve hatta hasarlı taş yüzeylerin teşhisi (Álvarez de Buergo & Fort , 2001) 

yapılabilmektedir. 

Şekil 3: Kendi Kendini Onaran Beton Mekanizması (Saurav, 2012) 
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Taş binaların korunması için nanoparçacıklara dayalı tedavilerin 

tasarlanmasına ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son 

20 yılda artmıştır. Taş yapılarda yüzeye hem su iticilik kazandırmak hem 

de yüzeyin kendi kendini temizlemesini veya kolay temizlenmesini 

sağlamak için en çok kullanılan nanomalzeme titanyumdioksit 

nanoparçacıkları (nano-TiO2)dır. Günümüzde ayrıca, titanyumdioksit 

nanoparçacıkları ile gümüş nanoparçacıkları karıştırılarak 

kullanılmaktadır. İnşaat malzemelerinde biyolojik bozulmayı önlemek 

için gümüş nanoparçacıkların uygulanmasına ilişkin birçok çalışma 

bulunmaktadır (Carrillo-González ve diğ.,2015 ; Essa ve Khallaf, 2014; 

Eyssautier-Chuine ve diğ., 2015) ve bunların bazılarından çok büyük 

engelleyici etkiye sahip oldukları kanıtlanmıştır. Bu nedenle, 

titanyumdioksit nanoparçacıkları ile gümüş nanoparçacıkları birlikte 

kullanılarak özellikle başta taş ve beton yüzeylerde olmak üzere yapı 

malzeme yüzeylerinde hem biyosidal etki hem su iticilik aynı anda 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. “4.Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik 

Kazandıran Nanomalzeme ve Nanokompozit Uygulamalarına İlişkin 

Örnek Çalışmalar” başlığı altında çeşitli örneklere yer verilmiştir. 

Kalsiyumhidroksit (Ca(OH)2) nanoparçacıkları (nano-kireç), başta 

kireçtaşları olmak üzere karbonatlı taşlarda ve harçlarda sağlamlaştırıcı 

olarak kullanılmaktadırlar. Ca(OH)2 nanoparçacıkları, bağıl nem, sıcaklık 

değişiklikleri, dış ve iç etkenlere karşı hassastırlar. Bu nanoparçacıklar, 

nemli koşullarda atmosferde bulunan karbondioksite maruz kaldığında, 

karbondioksit ile reaksiyona girerek kalsiyum karbonat oluştururlar. Bu 

sürece karbonatlaşma denmektedir. Ca(OH)2 nanoparçacıkları ile 

gerçekleştirilen karbonatlaşma sürecindeki farklılıklar, çevredeki CO2 

varlığı ve işlemin hızlandırıcısı olarak su (sıvı veya buhar fazı) varlığı, 

farklı kalsiyum karbonat polimorflarının çekirdeklenmesinde ve 

büyümesinde farklılıklar gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir. Bu farklılıklar, 

taştaki minerallerin reaktivitesini, kristalliğini ve nano-kirecin 

uygulandığı taş yüzeyinin gözenekliliğini ve mekanik özelliklerini etkiler 

(López-Arce & Zornoza-Indart, 2015; Sierra-Fernandez, ve diğ., 2017; 

Daniele & Taglieri, 2010; Karkaş, 2020).  

Hidroksiapatit (HAP) nanoparçacıkları (nano-hidroksiapatit), 

Sassoni ve arkadaşlarının, karbonatlı taşlarda alternatif sağlamlaştırıcı 

olarak önermeleri sonucunda kullanılmaya başlanmıştır ve zamanla bu 

konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. HAP, doğrudan taş malzemeye 

sokulmaz, taşa uygulanan sulu bir diamonyum hidrojen fosfat (DAP) 

çözeltisinden gelen fosfat iyonları ile taştan gelen kalsiyum iyonları 

arasındaki reaksiyon ile oluşur (Sassoni, Naidu, & Scherer, 2011). HAP, 

kalsitin kristal yapısı ve kafes parametreleri ile iyi bir uyumluluk gösterir. 

Hidroksiapatit nanoparçacıkları, düşük viskozitesi sayesinde, taşa 

derinlemesine nüfuz ederek taşın mekanik özelliklerinde önemli bir 
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gelişme sağlar. TEOS ile yapılan bir karşılaştırmada, hidroksiapatit ile 

uygulama yapılmış taş örneklerinin, dinamik elastik modülündeki artış ve 

TEOS ile uygulama yapılmış taş benzer bir gerilme mukavemeti sağladığı 

görülmüştür. HAP ile yapılan uygulama, toksik olmayan bileşenleri 

içerdiği ve yapılan çalışmalarda genellikle karbonatlı taşlarda özellikle 

kireçtaşlarında olumlu sonuçlar verdiği için gelecekte yapılacak 

sağlamlaştırıcı uygulamalar için umut verici bir uygulama olarak 

görülmektedir (Sassoni, 2018; Karkaş, 2020). 

Silikondioksit (SiO2) nanoparçacıkları (nano-silika), taş 

malzemelerde de beton gibi sağlamlaştırıcı olarak kullanılmaktadır. SiO2 

nanoparçacıklarının kullanılması silika jel oluşumu için reaksiyon 

süresini azaltır ve toksik çözücülerin kullanılmasını önler (Gheno, ve 

diğ., 2018, Karkaş, 2020). Bu nanoparçacıkların ana dezavantajı, kurutma 

aşamasında üretilen kılcal gerilmelerin taşın içinde çatlaklara neden 

olmasıdır (Luo, Xiao, & Zhang, 2015). Bu nedenle, polimerizasyon 

işlemi sırasında üretilen gerilmeleri azaltmak için sürfaktanların 

kullanımı çeşitli çalışmalar ile önerilmiştir (Mosquera, ve diğ., 2010; De 

Rosario, ve diğ., 2017; Karkaş, 2020). Bazı çalışmalarda, SiO2 

nanoparçacıkları, etil silikat esaslı sağlamlaştırıcılarla karşılaştırılmıştır. 

Etil silikatın daha iyi sağlamlaştırıcı etki gösterdiği, ancak nano-silika 

uygulamasının daha iyi penetrasyon derinliğine neden olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, etil silikatın etkinliği yüksek bağıl nemde 

artırılırken, SiO2 nanoparçacıkları kuru ortamlarda kullanılabilir 

bulunmuştur (Zornoza-Indart, ve diğ., 2016; Karkaş, 2020). 

3.5. Nanomimaride Kullanılan Nanomalzeme Türleri 

Nano boyutlarda oluşan malzemelerin özellikleri, makro 

boyutlardaki malzemelerden farklıdır. Nanomalzemeler hazırlanma 

aşamasında, gerekli boyut elde edilene kadar tek tek atomlar veya 

moleküller ile nanoparçacıklar geliştirilir. Malzemelerin yapısını 

oluşturan esneklik, kuvvet, yüzey alanı ve iletkenlik gibi temel özellikler, 

nano boyutlara müdahale edilerek geliştirilir ve nanomalzemeler ile 

nanokompozitler kullanılarak geleneksel malzemeler yeni ve farklı bir 

boyut kazanır. Geleneksel malzemelerde çözülemeyen çevre, üretim, 

performans, enerji gibi birçok problem nanomalzeme kullanımıyla 

çözülmeye başlanmıştır. Ek olarak, nanoteknolojinin etkisiyle nano 

ölçekli boyutlarda meydana gelen tüm değişiklikler ile makro boyutlarda 

olan geleneksel malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri 

çok daha yüksek seviyede iyileştirilebilmektedir (Mehdinezhad, 

Nikbakht, & Nowruzi, 2013). Son yıllarda yapı malzemeleri üzerinde en 

çok araştırma yapılarak kullanılan önemli bazı nanomalzemeler Tablo 

3’de gösterilmektedir. Bu tablo, nanomalzemelerin eklenmesiyle yapısal 

sistemdeki malzemelerin (özellikle beton ve taş malzemeleri) 

özelliklerindeki olumlu gelişmelere genel bir bakış sunmaktadır. 
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Tablo 3: Bazı Nanomalzemelerin Eklenmesiyle Yapı Malzeme 

Özelliklerindeki Olumlu Gelişmelere Genel Bakış (Saleem, Zaidi, & 

Alnuaimi, 2021; Karkaş, 2020) 

Kullanılan Nanomalzemeler Yapı Malzemelerinde İyileşen Özellikler 

 

Nanosilika 

(Nano-SiO2) 

•  Taşları sağlamlaştırarak hem mekanik özelliklerini 

iyileştirir hem de taş yüzeylere su iticilik kazandırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Betona daha fazla dayanıklılık sağlar. 

• Betonun basınç dayanımını, eğilme mukavemetini, 

çekme mukavemetini artırır. 

• 1 kg mikrosilika ilavesi yaklaşık 4 kg çimentoyu 

azalttığı için CO2 emisyonlarının azalmasına katkıda 

bulunur ve nanosilika kullanılırsa bu daha yüksek 

olabilir. 

 

Karbon Nanotüpler 
• Betonun priz süresini azaltır. 

• Erken yaşlarda çatlak (rötre) gelişimini ve yayılmasını 

engeller. Yoğun beton üretir. 

• Agregalar ve çimento hamuru arasındaki kimyasalbağ 

etkileşiminin kalitesinin arttırır. 

• Basınç dayanımını artırır, Çekme mukavemetini, 

Young modülünü, eğilme mukavemetini ve kırılma 

tokluğunu iyileştirir. 

• Beton yapı elemanlarının gerekli boyutunu azaltır. 

• Betonun erken ve uzun vadeli büzülmesini azaltır. 

 

Nanotitanyum 

(Nano-TiO2) 

• Betonun aşınma direncini, basınç dayanımını, eğilme 

gücünü arttırır. 

• Beton yapıların dayanıklılığını arttırır. 

• Portland çimentosunun erken yaş hidratasyonunu 

hızlandırır. 

• Beton ve taş yapılara/yüzeylere kendini algılayan ve 

kendi kendini temizleyen özellikler sağlar. 

Gümüş nanoparçacıkları 

(Nano-Ag) 
• Taş, beton gibi malzeme yüzeylerinde biyosidal etki 

oluştururlar ve biyolojik bozulmayı engellerler. 

• TiO2+Ag nanomalzeme karışımı malzeme 

yüzeylerinde biyosit özellikli su iticilik oluşturur. 

 

Nano-Fe2O3 
• Basınç dayanımını, esnekliğini, aşınma direncini 

artırır. Çekme mukavemetini  iyileştirir. 

• Taze betonun priz süresini azaltır. 

• Betonun toplam gözenekliliğini azaltır. 

 

Nanohidroksiapatit 

(Nano-HAP) 

• Başta kireçtaşları olmak üzere karbonatlı taşlarda iyi 

penetrasyon sağlayarak yani derinlemesine nüfus 

ederek taşın dayanımını arttırır. 

• Taşın mekanik özelliklerini iyileştirir. 

 

Nanokireç 

(Nano- Ca(OH)2) 

• Başta kireçtaşları olmak üzere karbonatlı taşların ve 

harçların dayanıklılığını arttırarak güç kazandırır. 

• Taşın mekanik özelliklerini iyileştirir. 

• Betonun mekanik mukavemetini ve dayanıklılığını 

arttırır. 
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4. Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik Kazandıran 

Nanomalzeme ve Nanokompozit Uygulamalarına İlişkin Örnek 

Çalışmalar  

Yapı malzemelerine (özellikle taş ve beton vb. gibi) su girişi varsa 

ve malzemelerin bozulma süreçlerini hızlandırıyorsa yüzey gerilimini 

azaltıp malzemenin kirlenmesini yavaşlatmak ve malzemelere su ve sulu 

çözeltilerin girmesini önleyerek malzemelerin bozulma oranını azaltmak 

için su itici kimyasal uygulamalar kullanılmaktadır ((NORMAL 20/85, 

1985; BS EN 16581, 2014; Karkaş & Acun Özgünler, 2021). Nano yapılı 

ürünler ilk olarak, alkoksisilanların iyileştirilmesi için, alkoksisilanlar ile 

çeşitli oranlarda, farklı çözücüler ve uygulama yöntemleriyle birlikte 

karıştırılarak sağlamlaştırıcı veya su itici kimyasal uygulama olarak 

kullanılmıştır (Karkaş, 2020). 

Nanomalzemeler yapı malzemeleri ile son derece uyumlu 

sağlamlaştırıcı ve su itici kimyasal malzemeler tasarlanmasını ve 

alkoksisilan gibi farklı tür kimyasal malzemelerle çeşitli 

kombinasyonlarda nanokompozit malzemeler üretilebilmesini 

sağlamaktadır (Sierra-Fernandez, ve diğ., 2017; Karkaş, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibrid siloksanlar veya silikon polimerleri gibi sentetik kimyasal 

polimerlerin su itici özellikleri, silikon dioksit (SiO2), alüminyum oksit 

(Al2O3), kalay dioksit (SnO2) ve titanyum dioksit (TiO2) gibi inorganik 

oksit nanopartiküllerin eklenmesiyle arttırılmaktadır. Polimer-

nanopartikül kompozitlerinin hazırlanması ile oluşturulan bu yeni  

nanomalzemeler, daha yüksek yüzey alanı sağlamaları ve küçük parçacık 

boyutu oluşturmaları gibi önemli avantajları nedeniyle tarihi taş eserlerin 

korunmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Su itici uygulamalar 

sonrası, taşlarda ölçülen yüzey temas açısı 90°’den büyük olduğunda 

Şekil 4: Su itici Uygulama Yapılmamış ve Yapılmış Taştaki Bir Su 

Damlasının Statik Temas Açısı (Sierra-Fernandez ve diğ.,2017; Karkaş, 2020) 
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hidrofobik ve temas açısı 150°' den yüksek olduğunda süperhidrofobiktir 

(Şekil 4) (Tuteja, ve diğ., 2007; Karkaş, 2020). 

Nanokompozit, her bir bileşenin özelliklerini iyileştirmek için 

farklı bileşenleri bir araya getiren nanomalzemeler olarak 

tanımlanmaktadır (Okpala, 2013). Tablo 2’de gösterildiği üzere 

nanokompozit (nanokaplama) malzemeler,  kendi kendini temizleyen 

nanokaplamalar (Lotus etkisi, Fotokatalitik etki), kolay temizlenen 

nanokaplamalar, UV ve güneş koruyucu nanokaplamalar vb. birçok 

alanda yapı malzemelerinde kullanılmaktadır. Günümüzde yapılan çeşitli 

çalışmalar incelendiğinde, nanokompozit malzeme oluşturulurken 

kullanılan en dikkat çekici nanomalzeme titanyumdioksit (TiO2) 

nanoparçacıkları (nano-titanyum)dır. Titanyumdioksit nanoparçacıkları, 

kimyasal stabiliteleri, yapı malzemeleri ile uyumlulukları, büyük 

fotokatalitik aktiviteleri, açık havada uygulanabilirlikleri vb. nedenlerle 

özellikle taş ve beton yapılar için çok yönlü ürünlerden biri haline 

gelmiştir. Mevcut çevre kirliliği, kimyasal tepkimelerle taş ve beton 

yüzeylerde estetik değişikliklere neden olurlar. Ayrıca, taşların ve 

betonun bozulmasına neden olarak malzeme gözeneklerine çökelirler 

veya girerler. TiO2 nanoparçacıklarının kullanımı, malzeme yüzeyi ile kir 

unsurları arasında, ultraviyole radyasyon altında fotokatalitik ve 

hidrofilik özellikleri ile birlikte, bu kirleri kolayca çıkardığı veya ortadan 

kaldırdığı için taş, beton gibi malzemeleri değiştirmeden koruyan ve 

malzemelerin kendi kendini temizlemesini sağlayan koruyucu bir tabaka 

oluşturulmasına yardımcı olur (Şekil 5) (Carmona-Quiroga ve diğ., 2018; 

Sierra-Fernandez, ve diğ.,2017; Karkaş, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titanyumdioksit nanoparçacıkları, beton harcı oluştururken dolgu 

malzemesi, katkı malzemesi olarak kullanıldığı gibi taş, beton vb. 

malzeme yüzeylerine oluşturulmuş farklı kompozisyonlardaki 

nanokompozit malzemelerin malzeme yüzeylerine emprenye edilmesiyle 

de uygulanmaktadır. Örneğin, Roma'daki Jubilee Kilisesi, yüzeyi 

Şekil 5: Nanokompozit Uygulama Yapılmamış (a) ve Yapılmış (b) 

Malzeme Yüzeylerinin Kendi Kendini Temizlemesinin Şematik 

Gösterimi (Sierra-Fernandez ve diğ., 2017; Karkaş, 2020). 
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hidrofilik hale getirdikleri ve kendi kendini temizleyen yüzey 

oluşturdukları için titanyumdioksit nanoparçacıkları kullanılarak aktif 

beton ile inşa edilmiştir (Şekil 6) (Leydecker, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiO2 nanoparçacıklarının temel avantajlarından bazıları, beyaz 

taşlara uygulandıktan sonra yüzeylerde renk ve parlaklık değişikliği 

oluşturmamaları, toksik olmayan bileşenleri içermeleri, fotokatalitik bir 

uygulama olarak uzun süreli stabilitelerinin olmasıdır. Bununla birlikte, 

koyu renkli taşlara uygulanması taş yüzeyinde beyaz lekelenmelere neden 

olabilir ve TiO2 nanoparçacıkları ile taş arasındaki zayıf kimyasal bağ, 

yüzeyden çıkarılmasını kolaylaştırır ve ömürlerini azaltır. Ayrıca, TiO2 

nanoparçacıkları, malzeme yüzeylerinde biyolojik bozulmalara da neden 

olabilmektedir. Bu dezavantajdan kaçınmak için bazı çalışmalarda TiO2 

nanoparçacıkları, hem farklı türlerde alkoksisilanlarla hem de gümüş 

nanopartikülleri gibi farklı nanomalzemeler karıştırılarak farklı 

kombinasyonlarda kompozit uygulamalar geliştirilmiştir (Sierra-

Fernandez ve diğ., 2017). 

Bu bölümde, yapı malzemesi yüzeylerine su iticilik ve fotokatalitik 

(kendi kendini temizleme özelliği) kazandırmak için kullanılan çeşitli 

nanomalzemelere ilişkin Dünyada son yıllarda hem laboratuvar 

ortamında hem de alanda yapılmış çeşitli örnek çalışmalara, yer 

verilmiştir. Bu çalışmalarda, püskürtme, sol jel yöntemi, fırça ile, çözelti 

şeklinde nanokaplama (nanokompozit malzeme oluşturarak) ya da 

doğrudan çimento harcı gibi malzeme harçlarına katılarak yapılan çok 

çeşitli nanomalzeme uygulamaları kullanılmıştır. Yapılan literatür 

çalışmalarında ayrıca, farklı gözeneklilik yapısına sahip çok farklı doğal 

taşlar (kireçtaşı, kumtaşı, granit, mermer, traverten vb.), tuğlalar, beton 

plakalar, çimento harçları üzerinde araştırma yapıldığı görülmüştür.  

 

Şekil 6: Fotokatalitik Olarak Aktif Betondan İnşa Edilen 

Jubilee Kilisesi (Leydecker, 2008) 
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Literatür çalışmasında incelenen tüm çalışmaların daha 

karşılaştırılabilir olması, daha anlaşılır ve daha okunabilir olması 

amacıyla Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 

10’da özetlenerek incelenmiştir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Nanoteknolojinin ilerlemesi, yapı/inşaat malzemelerinin 

özelliklerinin geliştirilmesini sağlamakta olup, böylece yapı 

malzemelerinin sürdürülebilirliğine yardımcı olmaktadır. Bu çalışma 

sonucunda, beton, çelik gibi yapı malzemelerine uygun nanomalzemenin 

yeterli şekilde eklenmesi ile malzemelerin çekme dayanımı, basınç 

dayanımı, eğilme dayanımı, dayanıklılığı vb. gibi mekanik özelliklerinin 

iyileştirilebileceği; nanomalzemelerin, kendi kendini onarma ve kendi 

kendini temizleme yeteneklerini kazanacak yeni yapılar yapılmasını 

sağlayabileceği ve yapı malzemesi yüzeylerine uzun süre etkisini 

koruyabilen su iticilik özelliği kazandırılabileceği anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, günümüzde, nanomalzemelerin çevre üzerindeki 

olası güvenli olmayan etkileri konusunda bazı şüpheler, dezavantajlar 

vardır. Öncelikle, nanomalzemelerin kullanımıyla yapı malzemelerinin 

içinde suyun nüfuz etme olasılığına özel olarak dikkat edilmelidir. Kil 

bazlı nanomalzemeler hidrofiliktir ve bu nedenle kil-çimento 

kompozitindeki su gereksinimlerini kontrol etmek için özel dikkat 

gösterilmelidir (Saleem, Zaidi, & Alnuaimi, 2021). 

İnşaat endüstrilerinde nanopartiküllerin kullanılmasındaki önemli 

bir zorluk, homojen dağılımlarının olmamasıdır. Nanopartiküller, 

özellikle çimento harcı gibi malzemelerde katkı malzemesi olarak 

kullanıldığında topaklanma eğilimindedir. Bu nedenle, temel karıştırma 

tekniği ile homojen olarak dağılamazlar. Nanoparçacıkların etkin 

dağılımı, yapı malzemelerinde ve yapı malzemesi yüzeylerinde homojen 

ve maksimum verim alabilmek açısından önemlidir (Saleem, Zaidi, & 

Alnuaimi, 2021). Nanomalzemelerin yüksek maliyeti, nanomalzemelerin 

inşaat sektöründe kullanımında son derece önemli diğer bir dezavantajdır. 

Bunun nedeni, bu teknolojinin benzersizliği, üretim ve karakterizasyon 

uygulamaları için kullanılan ekipmanın karmaşıklığıdır. Bununla birlikte, 

çeşitli çalışmalarda, fabrikasyon teknolojileri ilerledikçe maliyetlerin 

zamanla azalabileceği belirtilmiştir (Gamal, ve diğ., 2021).  
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Tablo 4: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 
KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 
(Lettieri, Masieri, 

Morelli, & Pipoli, 

2018) 

 
Trani kireçtaşı 

(yaklaşık %2 

gözeneklilik) 
 

Lecce kireçtaşı 

(yaklaşık %40 
gözeneklilik) 

1.ağırlıkça% 10 SiO2 
nano parçacıkları içeren 

su bazlı bir florin reçine 

esaslı 
 

2.flor bazlı 

(Fluoline PE) 
 

3.silikon bazlı 

(Kimistone Defender) 

• Büyük gözenekli kireçtaşında uygulanan flor bazlı (ΔE=3,97) ve silikon bazlı 

(ΔE=3,51)  iki ticari su tici ürünün de az da olsa renk değişikliğine neden olduğu, 

nano-su itici uygulamanın ise, renk değişikliğine neredeyse hiç neden olmadığı 
(ΔE=1,38)  görülmüştür. Düşük gözenekli kireçtaşında ise, su iticiler kabul edilebilir 

seviyede renk değişikliğine neden olmuştur (ΔE< 3). 

• Ticari su iticiler ile uygulama yapılan kireçtaşlarında su buharı geçirgenliği azalmıştır. 

Deneysel nano-su itici uygulanmasından sonra ise, taş içindeki gözenek duvarlarının 

yüksek hidrofobikliğine bağlı olarak su buharı geçirgenliğinin arttığı görülmüştür. 

• Temas açıları ölçümlerinde, en yüksek değerler nano-su itici uygulanmasından sonra 

ölçülmüştür. 

(Calia, Matera, & 
Lettieri, 2012) 

Trani kireçtaşı 
(yaklaşık %2 

gözeneklilik) 

 

titanyumdioksit (Ti02) 
bazlı 

(su ve alkollü 

çözeltilerde) 

• Her iki çözelti ile yapılan uygulamanın da taş yüzeyin orijinal rengini önemli ölçüde 

değiştirmediği görülmüştür. Ayrıca, su bazlı uygulamanın, taş yüzeyde homojen 

olarak dağıldığı; ancak, alkol bazlı çözeltinin hızlı buharlaşması sonrası taş yüzeyde 

mikro çatlak oluştuğu gözlenmiştir. 

(Carmona-Quiroga, 

Martínez-Ramírez, 

& Viles, 2018) 

Portland kireçtaşı 

(yaklaşık %14 

gözeneklilik) 
 

Woodkirk kumtaşı 

(%8 gözeneklilik) 

 

Sulu çözeltide 

titanyumdioksit (Ti02) 
bazlı 

• Fotokatalitik özelliğinin kumtaşı üzerindenda özellikle yapay yaşlanmadan sonra, 

nanoparçacıkların yüzeyden uzaklaştırılması nedeniyle azaldığı, kireçtaşı üzerinde 

TiO2 içeriğinde bir azalma olmasına rağmen fotokatalitik özelliğinin etkilenmediği; 

• Kireçtaşında renk ve parlaklık değişikliğinin olmadığı, kumtaşında ise parlaklık 

değişikliğinin olmadığı ancak renk değişikliğinin hafifçe olduğu görülmüştür. Ayrıca 
yapılan ölçümlerde kireçtaşı ve kumtaşının su buharı geçirgenliği değişmemiştir. 

(Colangiuli, Lettieri, 

Masieri, & Calia, 
2019) 

Trani kireçtaşı 

(yaklaşık %2 
gözeneklilik) 

 

Floropolimer (Fluoline 

PE)+  su çözeltisinde 
titanyumdioksit (Ti02) 

nanoparçacıkları 

• Uygulama sonrası kireçtaşı örnekleri bir yıl boyunca kentsel bir ortamda bırakılmıştır. 

• Sonrasında yapılan testler sonucunda, titanyumdioksit (Ti02) nanoparçacıklarının, 

floropolimer su itici uygulamanın, hidrofobikliğini etkilemediği, sadece floropolimer 

uygulamadan daha temiz bir taş yüzeyi oluşturduğu; oluşturulan su itici uygulama ile 
işlem görmüş taş yüzeylerin renk özelliklerini floropolimer uygulamadan daha iyi 

koruduğu görülmüştür. Ancak, nano-titanyumun floropolimer içine gömülmesinin, taş 

yüzeyde çözünebilir tuz iyonlarının hareketini ve birikmesini sınırlandırarak taşlarda 

bozulma riskini arttırabileceği belirtilmiştir. 
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Tablo 5: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 
KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 

(Facio, Ordoñez, 
Gil, Carrascosa, & 

MosquerA, 2018) 

 

Kireçtaşı 
 

Laboratuvar ile 

İspanya’daki Jerez de 
la Frontera 

Katedrali’nde in-situ 

1.Nano-silika bazlı su 

itici üzerine florlanmış 
alkoksisilan bazlı 

sağlamlaştırıcı 

2. silikon bazlı 
sağlamlaştırıcı 

3. silan-siloksan bazlı su 

itici 

• Laboratuvarda ve yerinde yapılan uygulama sonucunda, nano-silika 

nanoparçacıklarının kullanılmasının mekanik dirençte ve taşın kohezyonunda önemli 

bir artış sağladığı ve diğer ürünlerden daha yüksek sağlamlaştırıcı etkinlik gösterdiği; 

nano-silika uygulama ile florlanmış alkoksisilan sağlamlaştırıcı uygulama arasında 

oluşturulan kimyasal bağların, silan-siloksan bazlı su iticiden daha yüksek ve daha 

kalıcı hidrofobik özellik kazandırdığı anlaşılmıştır. 

• Ayrıca uygulamadan bir yıl sonra yerinde yapılan gözlemlerde de taşta kabul edilebilir 

renk değişikliğine neden olduğu (ΔE< 3) görülmüştür. 

 

(Van der Werf, 
Ditaranto, Picca, 

Sportelli, & 

Sabbatini, 2015) 

-Altamura kireçtaşı 
(%3 gözeneklilik) 

 

-Massafra kireçtaşı 
(%40 gözeneklilik) 

 

-Gravina kireçtaşı 
(%50 gözeneklilik) 

 

-Laboratuvar ile 
İtalya’da San 

Leonardo di Siponto 

Kilisesi’nde in-situ 

 
1.tetraetoksisilan ve 

polisiloksan bazlı  (Estel 

1100) 
 

2. Estel 1100+ SİLO 

111+ ZnO-NP 
 

3. Estel 1100+ SİLO 

111+ Cu-NP 

• Laboratuvar ortamında; 

• Çinko oksit nanopartiküller ile yapılan deneysel uygulamalar sonucunda, renk 

değişimlerinin kürlenme süresi arttıkça azaldığı,ince taneli yani düşük gözenekli 
Altamura kireçtaşı daha yüksek renk değişikliği gösterirken, yüksek gözenekli yani 

orta taneli Massafra kireçtaşı ve Gravina kireçtaşı daha düşük renk değişikliği 

göstermiştir. 

• San Leonardo di Siponto Kilisesi’nde in-situ ortamında; 

• nano-çinko oksit bazlı uygulamalardan 6 ay sonra yapılan incelemelerde, taşlardaki 

renk değişimlerinin kabul edilebilir değerin altında olduğu (3<ΔE< 5), ancak 

uygulama yapılmayan alanlara kıyasla renk değişiminin belli olduğu, uygulamadaki 
çinko oksit nanopartikülünün artmasının renk değişikliklerini nano-bakır yapılı 

uygulamalara kıyasla on kat azalttığı görülmüştür. Ayrıca, Silo111'in Estel1000'e 

kıyasla kireçtaşına daha iyi nüfuz ettiği nano-çinko oksit bazlı uygulamanın taş 
yüzeyinde homojen dağıldığı anlaşılmıştır. 

(Spathis, 

Karapanagiotis, 

Manoudis, 

Kantiranis, & 

Zacharopoulou , 

2017) 

Dolomitik beyaz 

mermer 

 

1.TEOS (RC-70)+ %3 

TiO2 

 

2.TEOS (RC-90)+ %3 

TiO2+ metil fenil silikon 

• RC-90 + Ti02 uygulamasının dolomitik mermere, RC-70 + Ti02 uygulamasından 

daha iyi nüfuz ettiği; uygulamaların su emilimini ve tuz kristalleşmesini azalttığı; 
temas açısı değerlerini artırdığı ve renk ölçümlerinde RC-70 + Ti02 uygulamasındaki 

renk değişiminin (ΔE= 1.5) , RC-90 + Ti02  uygulamasına göre (ΔE= 2.5) daha düşük 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, metil-fenil reçinesinin ve nanopartiküllerin eklenmesinin, 
hidrofobik ve anti-UV özellikleri geliştirilmiş bir uygulamaya yol açtığı anlaşılmıştır. 
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Tablo 6: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 

KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

(Manoudis, 
Tsakalof, 

Karapanagiotis, 

Zuburtikudis, & 

Panayiotou, 2009a) 

Pentelik mermer 
 

Naxos mermer 

 

Taşöz mermer 

(dolomitik mermer) 

 
polialkilsiloksan bazlı su 

itici (Rhodorsil 224) + 

silika nanopartikülleri 

• Nano-silika uygulamasının, taşların korunması için su itici verimliliğini önemli ölçüde 

arttırdığı ve mermer yüzeyleri kendi kendini temizleme özelliklerine sahip 

süperhidrofobik (yaklaşık 160° su temas açısı) hale getirdiği, 

• ağırlıkça% 1.5 konsantrasyonda silika nanopartiküllerde oluşturulan su iticinin ideal 

olduğu, kılcal su emilimini önemli ölçüde azaltırken su buharı geçirgenliğini 

azaltmasına rağmen  hala kabul edilebilir bir seviyede tuttuğu ortaya çıkmıştır. 

 

 

(Gherardi, Roveri, 
Goidanich, & 

Toniolo, 2018) 

Apuan mermeri 

 

Ajarte kireçtaşı 
(yaklaşık %24 

gözeneklilik) 

 

1. ağırlıkça %15 alkil 

alkoksi silan + suda % 

0.96 TiO2 nano-
parçacıkları 

(WNC etiketli) 

 
2. ağırlıkça %40 alkil 

alkoksi silan + 2-

propanol içinde % 

0.12 TiO2 nano-

parçacıkları 

(ANC etiketli) 
 

3. silan ve siloksan bazlı 

Silres BS 290 

• Su bazlı WNC uygulamanın, Ajarte kireçtaşının gözeneklerine iyi nüfuz ettiği, ancak 

düşük gözenekli Apuan mermeri üzerine uygulandıktan sonra zayıf bir şekilde nüfuz 
ettiği ve yüzeyde polimerize olduğundan mermer üzerinde mikro çatlaklar 

oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, WNC su itici uygulama, mermerin su emiliminin 

azaltılmasında etkili olmamıştır. 
 

• ANC su itici uygulamanın ise, her iki taş çeşidi için de su emiliminin azaltılmasında 

en iyi sonuçları gösterdiği, ancak Ajarte kireçtaşının gözenekliliğini tıkadığından su 
buharı geçirgenliğini kabul edilemez ölçüde azalttığı anlaşılmıştır. 

 

• Sonuç olarak, nano-partiküllerin su itici formülasyonlarına eklenmesinin, su itici 

davranışı etkilediği, su bazlı WNC uygulamanın kireçtaşında süperhidrofobik bir 

yüzeye neden olarak en iyi performansı gösterdiği ve solvent bazlı ANC uygulamanın 
mermer üzerinde ideal su iticiliğine neden olarak en iyi performansı sağladığı 

görülmüştür. 

(Goffredo & 
Munafò, 2015) 

Traverten Nano-titanyumdioksit 
(TiO2) 

 

(sulu çözeltide) 

• Nano-titanyumdioksit uygulamanın, traverten gözeneklerinde homojen dağıldığı 

ancak yüzeyde mikro çatlaklar oluşturduğu, 

• Yüzeylerde renk değişiminin neredeyse hiç olmadığı (ΔE ≤ 2.36), ancak yüzey 

parlaklığını değiştirdiği doğrulanmıştır. Öte yandan, nanoparçacıkların hızlandırılmış 

bir ayrışma testinden sonra uzun vadede fotoaktivitelerini yani kendi kendini 

temizleme özelliklerinin önemli bir bölümünü kaybettiği görülmüştür. 
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Tablo 7: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 
KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 
(Gherardi, Gulotta, 

Goidanich, 

Colombo, & 
Toniolo, 2017) 

Monza Katedrali 
cephesinde; 

 

Candoglia mermeri 
(orta iri taneli) 

 

Crevoladossola 
mermeri 

(dolomitik mermer) 

1. TEOS (Silres BS OH-
100) 

2. TEOS+nano-TiO2 

3. sulu organosiloksan 
(Silo 112) 

4. organosiloksan+TiO2 

5. alkilalkoksisilan nano-
TiO2 (PF4), 

6.izopropil alkolde 

silikon alkoksit (SIOX-
5S) 7.izopropil alkolde 

silikon alkoksit+ TiO2 

nanoparçacıkları 

• Uygulamadan 12 ay sonra yapılan testler sonucunda, tüm uygulamalardaki renk 

değişikliklerinin kabul edilebilir değerin altında olduğu (ΔE < 5) ve renk uyumluluğu 

gösterdiği, Candoglia mermerindeki en büyük renk değişiminin Hem TEOS'a hem de 
organosiloksana TiO2 nanopartiküllerinin eklenmesiyle görüldüğü (3 <ΔE< 3.5), 

Crevoladossola mermerindeki en büyük renk değişiminin ise organosiloksan 

uygulamasıyla görüldüğü anlaşılmıştır (4 <ΔE< 4.5). 

• Su itici uygulamaların hepsinin Crevoladossola mermerinin su emilimini azaltmayı 

başardığı görülmüş olup alkilalkoksisilan+nano-TiO2 uygulamasının su itici 
verimliliğini 12 ay sonra kısmen kaybettiği, diğer uygulamaların ise 12 ay boyunca bu 

özelliklerini  koruyabildiği tespit edilmiştir. 

• Sonuç olarak, TiO2 nanoparçacıklarnın kullanılmasının polisiloksan ve 

alkilalkoksisilan uygulamaların hem su emme özelliklerini hem de koruma 

özelliklerini etkilemediği görülmüştür. 

(Tokarský, ve 
diğerleri, 2019) 

Glokonitik kumtaşı 
(Çek Cumhuriyeti) 

Polialkil siloksan 
(Porosil VV plus)+ çinko 

oksit nanoparçacıkları 

(ağırlıkça% 0.5) 

• Oluşturulan su iticinin, kumtaşının gözeneklerini tıkamayarak kumtaşında pürüzsüz 

bir dağılım gösterdiği,kumtaşının renginde değişikliğe neden olmadığı, 

• suyun statik temas açısının nano- ZnO eklenmesiyle 89° den 128° ye yükseldiği yani 

su itici özelliğin arttığı, fotokatalitik özelliklerde önemli bir artış gösterdiği 

görülmüştür. Uygulamanın tek olumsuz yanı, uygulama yapılmamış kumtaşına kıyasla 

sırasıyla ∼18 saat ve ∼8 saat boyunca su emiliminde (>% 50) artışa neden olmasıdır. 

 
(Manoudis, 

Karapanagiotis, 

Tsakalof, 
Kolinkeová, & 

Panayiotou, 2009b) 

 
Opuka kumtaşı 

(çok ince taneli 

kalkerli) 
Horicky kumtaşı 

(ince taneli killi) 

Božanovský kumtaşı 
(kaba taneli) 

1.iki polialkilsiloksan 
bazlı su iticinin 

(Rhodorsil 224 ve 

Porosil VV plus) 
2. polialkilsiloksan+ 

alümina  (Al2O3), kalay 

oksit  (SnO2) ve 
titanyum oksit (TiO2) 

nanoparçacıkları 

• Uygulama sonucunda,  nanopartiküller ile su iticilerin karıştırılarak kullanılmasının 

taşlarda süperhidrofobikliğe neden olduğu, ancak kılcal su emme ve su buharı 

geçirgenliği testlerinin sonuçları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

• Bununla birlikte, çalışmada kullanılan üç kumtaşının da estetik görünümünün 

nanopartiküllerden büyük ölçüde etkilendiği, 

• nano partikül ve siloksan su iticilerle oluşturulan kompozit uygulama sonucunda 

taşlardaki renk değişiminin, taş yüzeylerine saf siloksanlar uygulandığında kaydedilen 

renk değişiminden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 8: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 

KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 
(Bergamonti, ve 

diğerleri, 2018) 

 
Pietra Serena kumtaşı 

(ince taneli silikatlı) 

 

 

 

SiO2 (silikondioksit)+ 

ZrO2 (zirkonyumdioksit) 

nanopartikülleri+ 
Polimetil metakrilat 

(PMMA) bazlı bir hibrid 

su itici uygulama 

• Uygulama sonrası yapılan gözlemlerde, kumtaşlarındaki renk değişimlerinin kabul 

edilebilir seviyede olduğu, kılcal su emiliminin azaldığı ve hidrofobik özelliğin arttığı 

görülmüştür. 

• Ayrıca hidrid su itici uygulamalarda düşük konsantrasyonlu inorganik 

nanopartiküllerin kullanımıyla daha iyi performansların elde edildiği ve uygulama 

sonrası kaba taneli kumtaşında ince taneli kumtaşına göre statik temas açısının daha 
yüksek olduğu yani su iticiliğin daha etkili olduğu, ancak renk değişiminde de hala 

kabul edilebilir düzeyde olsa da kaba taneli kumtaşında biraz daha yüksek renk 
değişimi olduğu  ortaya çıkmıştır. 

(De Ferri, Lottici, 
Lorenzi, Montenero, 

& Salvioli-Mariani, 

2011) 

Granit 
 

Kumtaşı 

 

Kireçtaşı 

alkoksisilanlar+silika 
nanoparçacıkları+ bir 

yüzey aktif madde 

sentezlenerek sol-jel 

yöntemi 

• Uygulamadan 4 ay sonra, uygun konsantrasyonda silika nanopartiküllerin, tüm taş 

türlerinde 150 ° statik temas açısı göstererek süperhidrofobiklik sağladığı, ancak 

granitte uygulama yapılmış taşlarda kılcallık su emilimi düşerken kumtaşı ve 

mermerde kılcallık su emilimi artmıştır. Dolayısıyla, su itici uygulama sadece granitte 

birbiriyle tutarlı etkiler göstererek etkili olmuştur. 

 

(Vulic, ve diğerleri, 

2013) 

 

Çimento Harcı 

1.Zn-Al/TiO 2 ile 

kaplama 

2.Çimento harcı ile 

karıştırma (ağırlıkça %1) 

• Fotokatalitik aktif inorganik-inorganik nanokompozitlerin çimento bazlı harçlara dahil 

edilmesi, genel harç özelliklerini (mikro sertlik ve kristallik) iyileştirmiş olup, aynı 
zamanda harçlara fotokatalitik işlevin yanı sıra yüksek su iticilik kazandırmıştır. 

• Ayrıca nanokaplamalara kıyaslaharcın kütlesine fotokatalizör nanomalzemelerin 

eklenmesinin uzun vadeli uygulamalar için daha umut verici olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

(Guo, Maury-
Ramirez, & Poon, 

2015) 

 
Çimento Harcı 

1.Ticari TiO2 (P25) ile 

nanokaplama 

2.Çimento harcı ile 

karıştırma (ağırlıkça %5) 

• Çalışmada, nanotitanyumunyapı malzemelerine dahil edilmesinin iki yöntemi analiz 

edilmiş olup, kendi kendini temizleme testlerinin (fotokatalitik testler) sonuçları, 

şeffaf bir titanyumdioksit nanokaplamanın, TiO2 karıştırılmış örneklerden üstün 

olduğunu göstermiştir. 

• Bir diğer önemli gözlem, 20 yıllık bir süreye karşılık gelen simüle edilmiş bir cephe 

yıpranma sürecinden sonra kendi kendini temizleme özelliğinde önemli bir 
bozulmanın olmamasıdır. 
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Tablo 9: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 
KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 
(Graziani, 

Quagliarini, & 

D’Orazio, 2016) 

 
Pişmiş Tuğla 

(kil tuğla) 

TiO2 –Ag 
(titanyumdioksit+ gümüş 

nanoparçacıkları) 

TiO2 –Cu 
(titanyumdioksit+ bakır 

nanoparçacıkları) 

• Gümüş ve bakır nanopartiküllerin varlığı, TiO2'nin biyolojik kirlenmeyi önlemedeki 

etkinliğini arttırmıştır. Ayrıca, nanopartiküllerin biyolojik kirlenme önleyici 

etkinliğinin, kaplama yüzeyinin gözeneklilik ve pürüzlülük gibi içsel özelliklerine 
güçlü bir şekilde bağlı olduğu ortaya çıkmıştır.TiO2,  pürüzlü bir yüzeye sahip oldukça 

gözenekli bir malzemeye uygulandığında alg büyümesini durduramamıştır. Bu 

koşullarda, gözeneklilik, alg büyümesi için su ve besinlerin tutulmasına yardımcı 
olurken, pürüzlülük alg hücrelerinin yüzeye yapışmasını destekler ve TiO2'nin 

engelleyici etkisi bu durumda  sınırlı olmuştur. 

(Alfieri, Lorenzi, 
Ranzenigo, & 

Lazzarini, 2017) 

 
Gözenekli gri tuğla 

1-TiO2+su bazlı 
oligoslioksan 

2-TiO2+ kolloidal silika 

3-TiO2+su bazlı 
oligoslioksan+ kolloidal 

silika 

• TiO2+su bazlı oligoslioksan+ kolloidal silika karışımı, en iyi kendi kendini temizleme 

özelliğini (en iyi fotokatalitik özelliği) göstermiştir.  

• İşlem yapılmamış tuğla yüzeyi oldukça gözeneklidir ve kir, gözeneklerin duvarları 

içinde kolayca emilir, bu da temizliği zorlaştırır; nanokaplamanın varlığı sayesinde 

kirleticilerin çoğu uzaklaşabilir ve kalanlar yüzeyde hapsedilebilir. Burada ışıkla 

aktive edilen titanyum oksit molekülleri foto-bozunurken, aynı zamanda yüzey 
hidrofobik davranışı korumuştur. 

 
(Carmona-Quiroga, 

Martínez-Ramírez, 

& Viles, 2018) 

-Portland kireçtaşı 
(yaklaşık %14 

gözeneklilik) 

 
- Woodkirk kumtaşı 

(yaklaşık %8 

gözeneklilik) 
 

-Gri beton döşeme 

plakaları (yaklaşık 
%11 gözeneklilik) 

 

 

 
N- TiO2 

(titanyumdioksit+ azot 

nanoparçacıkları) 
 

• TiO2 nanoparçacıklarının uygulanmasından sonra yüzeylerde estetik değişiklikler 

(renk ve parlaklık) olmamıştır ve yapı malzemelerinde su buharı geçirgenliği 

değişmemiştir. 

• Kendi kendini temizleme verimliliğine ilişkin, tüm örneknanokaplamalar, yapay 

lekeyi (rodamin B) çıkarmada etkili olmuştur. Fotodegradasyon, beton üzerinde iki taş 

tipine göre daha etkili olmuştur. 

• 2000 saat boyunca UVB radyasyonu ve yoğuşma döngüleri ile yapay bir yaşlandırma 

testi ve bir yıl boyunca Güney İngiltere'de bir dış mekan yaşlandırma denemesinden 
sonra, kaplamanın fotokatalitik verimliliğinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Kumtaşı 

üzerinde, her iki yaşlanma denemesi de, özellikle hızlandırılmış olandan sonra, 

kaplamanın kendi kendini temizleme kabiliyetini azalmıştır. Bununla birlikte, beton 

üzerinde fotokatalitik özellik etkilenmemiş olup kireçtaşı üzerinde, kaplamanın TiO2 

nanoparçacıklarının kısmi ayrılmasına rağmen fotokatalitik aktivite azalmamıştır. 



NANOMİMARİ VE YAPI MALZEMELERİNİN YÜZEYLERİNE SU İTİCİLİK 

 

394 

Tablo 10: Yapı Malzemesi Yüzeylerine Su İticilik ve Fotokatalitik Özellik Kazandırmak İçin Yapılan Çeşitli Örnek 

Çalışmalar 
KAYNAK MALZEME TÜRÜ SU İTİCİ ÇEŞİTLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU 

 
(Carrascosa, 

Zarzuela, Badreldin, 

& Mosquera, 2020) 

 
Beton 

 
TiO2  nanoparçacıkları + 

silika oligomeri 

• Yapılan uygulama sonucunda, hidrofobik silika tabakası, betonun gözenekli yapısına 

su girmesini engellemiştir. Ayrıca, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra, modifiye 

edilmiş beton yüzey, titanyumoksit nanoparçacıklarının foto-oksidatif aktivitesi 
sayesinde, yağ bazlı kirleticilerin uzaklaştırılması için kullanılabilen su altı 

süperoleofobik özellikler sergilemiştir. 

• Ek olarak, yapılan uygulama, betonun gözenekli yapısına etkili bir şekilde nüfuz 

etmesi ve  alt tabakaya iyi bir yapışma sağlaması nedeniyle, yağmura ve dış ortam 

koşullarına maruz kalmaya karşı uzun süreli performans göstermiştir. 

 
(Janus, ve diğerleri, 

2015) 

 
Portland çimento 

macunu 

  
1.TiO2 / N, C (Çimento 

macunu ile karıştırma 

(ağırlıkça %1 veya %10 
TiO2 /N,C)) 

2. Saf  

TiO2nanoparçacıkları 

• Azot ve karbon ile birlikte değiştirilmiş titanyumoksit nanoparçacıkları (TiO2-N,C) 

uygulanarak çimento malzemelerinin kendi kendini temizleme özelliklerini geliştirme 

olasılığı araştırılmıştır. 

• TiO2-N,C fotokatalizörleri içeren çimento plakalarının, değiştirilmemiş saf TiO2 

nanoparçacıkları içerenlere göre daha yüksek fotokatalitik verim sergilediği 

görülmüştür. En iyi kendi kendini temizleme yeteneğini, 100 saatlik UV ışık 
ışımasından sonra ağırlıkça %10 TiO2/N, C-300 fotokatalitik nanomalzeme içeren 

çimento plakaları göstermiştir. 

• Karbon ve nitrojenin titanyumun ışık absorpsiyon özelliklerini geliştirerek TiO2 

nanoparçacıklarını görünür ışık bölgesine doğru genişlettiği anlaşılmıştır. 

 
(Khannyra, Luna, 

Gil, Addou , & 

Mosquera, 2022) 

 
Beton 

 

(püskürtülerek beton 
yüzeylere uygulama 

yapılmıştır) 

 
1.TiO2 /SiO2 

(ağırlıkça %1 ve %4  

TiO2) 
2. saf TiO2 

 

• Beton yüzeyler üzerinde homojen katmanlar oluşmuştur.  Saf  TiO2 NP kaplamanın 

aksine, oluşturulan  TiO2 /SiO2 NP kaplama çatlakların gözlenebildiği çatlaksız 

yüzeyler sergilemiştir. 

• Oluşturulan kaplamalar 4 ay boyunca dış ortamda bırakılmıştır. Sonuçlara göre en iyi 

fotokatalitik özelliği TiO2 oranı en yüksek olan nanokaplama göstermiştir.Ayrıca, dış 

ortama maruz bırakıldıktan sonra numunelerin SEM görüntüleri, nanokaplamaların 
hala alt tabakaları kapladığını ve dış ortam koşullarına maruz bırakılmadan önceki 

haline benzer kendi kendini temizleme verimliliği seviyeleri gösterdiğini 

doğrulamıştır. 
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Nanomalzemelerin inşaat endüstrisinde kullanımı sırasında 

unutulmaması gereken önemli başka bir husus ise, nanomalzemelerin 

solunması veya cilt ile doğrudan temas yoluyla emilmesi durumunda 

nasıl bir sonuç ile karşılaşılacağıdır. Nanomalzeme maruziyetinin 

sonuçları yeterince anlaşılmamaktadır, bu nedenle nanomalzemeler ve 

organik malzemeler arasındaki etkileşimleri anlamak için daha fazla 

çalışma yapılması gerekmektedir (Saleem, Zaidi, & Alnuaimi, 2021). 

Nanoteknolojinin yapı malzeme endüstrisinde kullanımına ilişkin 

yukarıda açıklanan bazı sınırlamalar ve dezavantajların yanında bu 

çalışmada anlatıldığı üzere nanomalzemeler yenilikçi malzemelerin 

üretimi, kendi kendini temizleyen ve yüksek su iticiliğe sahip malzeme 

yüzeylerinin elde edilmesi açısından son yıllarda oldukça önem 

kazanmıştır. 

Yenilikçi beton yapılar, üstün mekanik özelliklerin yanı sıra daha 

yüksek dayanıklılığa sahip yapısal bileşenlere ihtiyaç duyar. En iyi 

çözüm, mekanik özellikleri iyileştirebilecek nanoyapılı malzemelerin 

beton karışımlarına dahil edilmesidir. Nanosilika, nano-TiO2, CNT'ler vb. 

gibi nanomalzemeler, beton endüstrisinde enerji kullanımında ve toplam 

maliyetlerde dolaylı bir azalmaya neden olabilecek mekanik ve termal 

özellikleri iyileştirerek binaların dayanıklılığını artırma yeteneğine 

sahiptir. Nanomalzemeler daha fazla hidratlı ürünler üreterek hidratasyon 

sürecini geliştirdiğinden, çeşitli beton türlerinin mikro yapıları, 

nanomalzemelerin dahil edilmesiyle dikkate değer ölçüde iyileştirilir. 

Beton karışımlarına çeşitli nanomalzemelerin dahil edilmesi, daha büyük 

yüzey-hacim oranına sahip nanomalzemelerin daha güçlü 

reaktivitesinden dolayı işlenebilirliğin yanı sıra sertleşme süresini de 

azaltmıştır (Saleem, Zaidi, & Alnuaimi, 2021). Ayrıca, yapılan 

çalışmalarda kullanılmış olan çeşitli nanokompozit malzemeler beton 

yüzeylere, diğer yapı malzemelerine kıyasla daha uzun süreli yüksek 

hidrofobik ve fotokatalitik özellikler kazandırmıştır (Carmona-Quiroga, 

ve diğ., 2018).  

Tüm bunlara ek olarak doğal taşlarda nanomalzeme kullanımına 

bakıldığında son yıllarda önemli derece artmış olduğu görülmüştür. 

Özellikle, konservasyon ve restorasyon süreçlerinde geleneksel olarak 

kullanılan tedaviler, düşük etkinlik, orijinal malzeme ile uyumsuzluk, 

daha fazla bozulmaya neden olma vb. gibi önemli dezavantajlara sahip 

olup tarihi yapılarda kullanım şartlarını karşılamamaktadır. 

Nanoteknolojiye dayalı bir koruma ile, nanomalzemelerin özgün 

niteliklerine dayalı özel işlemler ve özel malzemeler tasarlanarak tüm bu 

dezavantajların ortadan kaldırılması öngörülmektedir. Araştırmalarda 

günümüzde, mevcut uygulamaların sınırlamalarının üstesinden 

gelebilmek için, nanoteknolojinin gelişmesi ile birlikte özellikle taş 

malzemelerle daha uyumlu, etkisini daha uzun süre gösterebilecek, çevre 



NANOMİMARİ VE YAPI MALZEMELERİNİN YÜZEYLERİNE SU İTİCİLİK 

 

396 

dostu sağlamlaştırıcı ve/veya su itici uygulamaların araştırıldığı 

anlaşılmaktadır. Nano yapılı ürünler ilk olarak, alkoksisilanların 

iyileştirilmesi için, alkoksisilanlar ile çeşitli oranlarda, farklı çözücüler ve 

uygulama yöntemleriyle birlikte karıştırılarak kullanılmıştır. Ancak, bu 

uygulamaların bile hala sağlamlaştırma ve su iticilik sorunlarını tam 

olarak çözemediği ve bazı farklı bozulmalara neden olabildiği 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda nano-kireç, nano-silika, nano-

hidroksiapatit ve nano-titanyum bazlı sağlamlaştırıcı ve/veya su itici 

uygulamaların, geliştirilmesine yönelik yeni ve daha iyi çözümler için 

hem deneysel laboratuvar ortamında hem de in-situ (yerinde) alanda 

sürekli araştırılmalar yapılmaktadır (Karkaş, 2020). Yapılan 

araştırmaların birinde, bazı kültürel miras yapı taşlarında nanokaplamalar 

kullanıldığında, dikkate alınması gereken en büyük hususun, taşı olumsuz 

yönde etkileyebilecek süper hidrofiliklik olduğu belirtilmiştir (Colangiuli, 

ve diğ., 2019). 

Sonuç olarak, nanomalzemelerin yapı malzemelerinin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği ve bu nedenle bu 

nanomalzemelerin doğru anlaşılmasının ve doğru kullanılmasının son 

derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Nanomalzemelerin, yapı 

malzemelerinde farklı uygulamalarda kullanımının önemli ölçüde 

ilerlemiş olmasının yanı sıra, inşaat sektörünün bu alanda var olan belirli 

karmaşık sorunları çözmek için nanoteknolojiden daha yüksek 

beklentilerin olduğu ve nanomalzemelerin hala geliştirme aşamalarında 

olduğu görülmektedir.  
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1. Giriş 

Küresel olarak ortaya çıkan karbon gazı salınımının yaklaşık 

%38’inden sorumlu olan yapı üretim faaliyetleri, iklim değişikliği etkisinin 

azaltılmasında önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu olumsuz 

durumun etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla, 2016 yılı başlarında 

“Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (The 2030 Agenda for 

Sustainable Development)” için belirlenen 17 adet “Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefi” Birleşmiş Milletler tarafından duyurulmuştur (BM, 

2016). Yapı üretimine yönelik gerçekleştirilecek adımlar “Sürdürülebilir 

Şehir ve Yerleşkeler (Sustainable Cities and Communities)” başlığıyla 11. 

sırada yer almaktadır. Bu hedefler bağlamında birçok gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler bina yönetmeliklerini (building codes) yeniden 

düzenlemektedir. Ancak, bu düzenlemelerinin büyük çoğunluğu, yapıların 

kullanım (operational) enerjisi ve bu enerjiden kaynaklanan karbon salınım 

düzeylerinin azaltılmasına yönelik uygulamalar (tedbirler) getirmektedir. 

Bu durumun aksine, yapı sektörü kaynaklı karbon salınımının yaklaşık 

%25’i, kullanım aşaması öncesinde oluşan gömülü karbon (embodied 

carbon) olarak tanımlanan yapı malzemeleri ile yapıların üretimi sürecinde 

harcanan enerji nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Günümüzde uluslararası 

                                                           
* Bu bölüm, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
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düzeyde gömülü karbon araştırmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

Gömülü karbon, herhangi bir belirgin ek maliyet gerektirmeden önemli 

ölçüde azaltılabilme potansiyeli barındırmaktadır. Gerçekleştirilen 

bilimsel çalışmalarda, yapı üretimine %1’den daha az maliyet yükleyerek 

getirilen ilave tedbirler sayesinde %19-%46 arasında değişen bir gömülü 

karbon azalımı elde edilmiştir. Böylece, gömülü karbon değerini 

önceleyen mimari tasarım yaklaşımı sayesinde, farklı alternatif yapı 

malzemeleri ve yapım sistemlerinin değerlendirilmesiyle küresel iklim 

değişikliğiyle mücadele imkânı elde edilebilmektedir. Mimari tasarımın 

erken aşamalarında alınacak kararlar, bir yapıyı oluşturan strüktür 

(structure), yapı kabuğu (building envelope) ve bitirme (finishes) 

bileşenlerinde gömülü karbon değerini azaltmaya yönelik önemli fırsatlara 

dönüşebilmektedir (Şekil 1) (Jungclaus, Esau, Olgyay, & Rempher, 2021). 

 

Şekil 1. Yüksek gömülü karbon değerine sahip yapı bileşenleri 

(Jungclaus ve diğer., 2021) 

Özellikle son on yılda, binalarda düşük enerji kullanımına yönelik 

geliştirilen teknolojiler sayesinde kullanım enerjisi kaynaklı karbon 

salınımı devamlı olarak azalırken, yapının bütün yaşam dönemlerindeki 

karbon seviyesi (whole life carbon) içerisindeki gömülü karbon düzeyi 

yükselmiştir (Şekil 2) (LETI, 2020) 

 

Şekil 2. Kullanım ve gömülü karbon ilişkisi  (LETI, 2020) 
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Küresel sıcaklık eşik değeri olarak Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 

1.5°C’nin aşılmasını engellemek için antropojenik CO2 emisyonlarının 

2030 yılına kadar 2010 yılı seviyesinin %45’i oranında azaltılması ve 2050 

yılına kadar net sıfır karbon salınımına ulaşılması gerekmektedir (Lewis, 

Huang, Carlisle, & Simonen, 2021a). Dünya üzerindeki canlılar için hayati 

öneme sahip olan atmosferdeki karbon miktarının azaltılmasında yapı 

sektöründe yer alan bütün paydaşlara önemli görevler düşmektedir. 

Gömülü karbonun yapıların bütün yaşam döngüsünde büyük bir orana 

sahip olduğu bilinmesine rağmen, söz konusu bu miktarın hem 

hesaplanmasında hem de azaltılma stratejilerinde eksiklikler 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle yapı yaşam döngüsünde karbon 

kavramı ve birçok uluslararası standart tarafından gömülü karbonun 

hesaplama metodolojisi olarak tanımlanan “Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi (LCA-life cycle assessment)” yöntemi irdelenmiştir. Bu 

kapsamda öncelikle kavramsal çerçevenin oluşturulup mimari tasarımda 

gömülü karbon değerinin azaltılmasında yapı malzemesi tercihinin önemi 

ortaya konmuştur. Bu bağlamda uluslararası akademik çalışmalarda 

gömülü karbon azaltımına ilişkin örnek çalışmalar incelenmiş ve yapı 

sektöründe yer alan paydaşlara yardımcı olabilecek öneriler getirilmiştir. 

2. Yapı Yaşam Döngüsünde Karbon Kavramı 

Genel olarak, yapıların bütün yaşam dönemlerine ilişkin sera gazı 

(GHG-greenhouse gas) emisyonları iki farklı biçimde 

sınıflandırılmaktadır. Kullanım karbonu (operational carbon); bir binayı 

işletmek için kullanılan enerjiyle ilişkili emisyonları tanımlarken, gömülü 

karbon (embodied carbon); bir yapıyı oluşturan yapı malzemesi üretimi ve 

inşa süreçleriyle ilgili harcanan enerjiyle ortaya çıkan salınımlar olarak 

tanımlanmaktadır (Şekil 3) (Lewis ve diğer., 2021a). 

 

Şekil 3. Yapı yaşam döngüsünde karbon kavramı (Lewis ve diğer., 

2021a) 

 

2.1. Kullanım Karbonu (Operational Carbon) 

Kullanım karbonu, bir yapının ısıtma, soğutma, sıcak su temini, 

havalandırma (HVAC-heating, ventilation, and air conditioning) ve 

elektrikli ev araçları gibi bir yapının kullanım süreci boyunca işletim 

amacıyla tüketilen enerjiden kaynaklanan salınımdır. Kullanım enerjisinin 
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karbonsuzlaştırılmasına (decarbonization) yönelik atılan adımlar, söz 

konusu enerjiden karbon salınımının oldukça azalmasını sağlamıştır. 

Özellikle yenilebilir enerji kaynaklarının (renewable energy sources) 

devreye alınması ile kullanım enerjisi kaynaklı karbon emisyonları 

oldukça azaltılabilmektedir. Yapılar, bu sayede hem ulusal enerji 

şebekesinden (off-site) hem de yapı bünyesinde (on-site) gerçekleştirilen 

yenilebilir enerji çözümleri sayesinde merkezi enerji ağına en az ihtiyaç 

duyacak biçimde işletilebilmektedir. “Net Sıfır Kullanım Karbonu (net 

zero operational carbon)” olarak tanımlanan bu tür yapıların, 2030 yılına 

kadar birçok gelişmiş ülke yapı stokunda yer alması hedeflenmektedir 

(Şekil 4) (LETI, 2020). 

 

Şekil 4. Kullanım karbonu değerinin değişimi (LETI, 2020) 

Kullanım karbonun azaltılmasına yönelik birçok alternatif çözüm 

bulunmaktadır. Ancak, kullanım karbonunu azaltmaya yönelik her bir 

adım, gömülü karbon değerini yükseltmektedir. Dolayısıyla karbon 

salınımını önceleyen bir mimari tasarımın her iki karbon değerini de 

dikkate alması bir gerekliliktir. 

2.2. Gömülü Karbon (Embodied Carbon) 

Gömülü karbon; bir yapının inşası, bakımı ve yenilenmesi için 

gerekli malzemelerin, ürün ve bileşenlerin üretilmesi, işlenmesi ve 

taşınmasında kullanılan enerji ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanan 

toplam sera gazı (GHG) emisyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu 

süreçlerden ayrı olarak, yapının kullanım ömrü sonunda yok edilmesi veya 

rehabilite edilerek yeniden kullanım için enerji tüketimi nedeniyle karbon 

salınımına yol açan faaliyetlerde gömülü karbon kavramı içerisine dahil 

edilmektedir. Gömülü karbon, yapının bütün yaşam döngüsü içerisinde yer 

almaktadır. Bununla birlikte, binaların devreye alınıp (commissioning) 

işletilmeye başlamadan önce kullanılan yapı malzemesi üretimi ve inşa 

aşamalarından kaynaklı karbon emisyonları “ön karbon” (upfront carbon) 
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ifadesiyle özel olarak tanımlanmaktadır (Şekil 5) (Anderson & Adams, 

2020).  

 

Şekil 5. Yapı yaşamında toplam karbon döngüsü (Anderson & Adams, 

2020) 

A1-A5 modüllerini içeren “Ön karbon (upfront carbon)” yaklaşımı, 

mimari tasarımın erken aşamalarında gömülü karbon analizinin 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Yapı yaşam döngüsü içerisindeki 

sadece belirli aşamaların dahil edilerek hesaplamanın yapıldığı bu 

yaklaşım, mimari tasarımda yapı malzemesi bazlı kararların daha hızlı ve 

etkili verilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca hem taşıma hem de inşa 

süreçlerinde ortaya çıkabilecek muhtemel emisyonların da tahmin 

edilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, erken tasarım 

aşamalarında kolaylıkla hesaplanabilen ön karbon miktarı, yapının diğer 

yaşam dönemlerinin de doğrudan etkilenmesine neden olmaktadır. 

Özellikle yapı yaşam döngüsü ötesi olarak tanımlanan D modülü, tasarım 

aşamalarında getirilen kararlardan oldukça fazla etkilenmektedir. Artan 

çevresel baskıların azaltılmasına yönelik birçok sektörde kullanımı olan 

döngüsel ekonomi (circular economy) kavramı, yapı sektörü kapsamında 

da uygulanabilmektedir (Şekil 6) (ARUP, 2016). Ön karbon hesaplaması 

gerçekleştirilirken tercih edilecek yapı malzemelerinin döngüsel ekonomi 

yaklaşımıyla belirlenmiş olması, yapının toplam karbon döngüsüne olumlu 

katkıda bulunacaktır. Söküm için tasarım (DfD-design for disassembly) 

yaklaşımının geliştirilmesini sağlayan döngüsel ekonomi anlayışı 

sayesinde yapı malzemesi üretiminin azaltılabilmesi mümkün olmaktadır. 



MİMARİ TASARIMDA GÖMÜLÜ KARBON DEĞERİNİN AZALTILMASI 

 

410 

Yapıların erken tasarım aşamalarında döngüsel ekonomi gözetilerek 

alınacak kararlar ile bir başka yapıda kullanılmış olan yapı malzemesinin 

tercih edilmesiyle gömülü karbon değeri, binanın toplam karbon değerini 

de olumlu biçimde etkileyerek önemli düzeyde azalabilmektedir (UKGBC, 

2019). 

 

Şekil 6. Ekonomik yaklaşımların kıyaslanması (ARUP, 2016) 

Yapı yaşam döngüsü içerisinde karbon salınımının azaltım 

potansiyeli her aşamada mümkün olmakla birlikte, bilinçli yapı malzemesi 

tercihi ve planlı kullanım ömrü sonu senaryoları bu potansiyeli daha da 

arttırmaktadır. Ön karbon hesaplaması, söküm için tasarım ve döngüsel 

ekonomi olguları içerisinde, mimari tasarımın erken aşamalarında alınacak 

kararlar, yapı sektörü kaynaklı sera gazı salınımının azaltımını sağlayarak, 

küresel iklim değişikli etkisinin tersine çevrilebilmesine katkıda 

bulunacaktır (Şekil 7) (WGBC, 2019).  

 
Şekil 7. Karbon azaltımında temel ilkeler ve tasarım süreci boyunca 

azaltma potansiyeli (WGBC, 2019) 
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3. Gömülü Karbon Hesaplama Metodolojisi 

Bir yapının inşa edilmesi ve kullanımı hem doğal çevre üzerinde 

hem de insan sağlığı üzerinde uzun süren etkilere neden olmaktadır. Yapı 

malzemelerinin hammaddeleri doğal çevreden elde edilmektedir. Doğal 

çevreden elde edilerek işlenen ve bir fonksiyona uygun kullanım imkânı 

bulan bu malzemeler, aynı zamanda birçok kimyasal süreçten de 

geçmektedir. Doğal olarak bu süreçlerin tamamında gömülü karbon 

salınımı gerçekleşmektedir. Gömülü karbon değerinin en verimli ve etkili 

biçimde azaltılabilmesi öncelikle gömülü karbon miktarının 

hesaplanabilmesi ile mümkün olmaktadır. “Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi (LCA-life cycle assessment)” metodolojisi, yapıların 

yaşam döngüleri boyunca hem gömülü karbon hem de kullanım karbonu 

emisyonlarının hesaplanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Birçok 

uluslararası standart tarafından uygulama çerçevesi çizilen söz konusu 

değerlendirme (LCA) yöntemi yardımıyla mimari tasarımın erken 

aşamalarında kararlar alınarak, düşük çevresel etki değerine sahip, insan 

sağlığına zarar vermeyen yapılar inşa etmek mümkün olmaktadır (Şekil 8) 

(Lewis, Huang, Carlisle, & Simonen, 2021b). 

 

Şekil 8. Yapım üretim sürecinin doğal çevreyle ilişkisi (Simonen, 

Huang, Rodriguez, & Todaro, 2019) 

 

3.1. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yöntemi 

“Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi” yöntemi; yapıların, ürünlerin 

veya bir sürecin çevresel etkisini ölçmek için kullanılmaktadır. “Yaşam 

Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)”, hammaddenin doğal çevreden elde 

edilmesinden kullanım ömrü sonundaki imhasına kadarki bütün süreçleri 

içermektedir. Bütün bu süreçlerdeki LCA hesaplamalarında etkiler; 

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP-global warming potential), 
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Asidifikasyon Potansiyeli (acidification potential), Ötrofikasyon 

Potansiyeli (eutrophication potential), Duman Oluşumu Potansiyeli (smog 

formation potential) ve Ozon Tabakasını İnceltme Potansiyeli (ozone 

depletion potential) başta olmak üzere birçok çeşitli ölçü birimlerinde 

incelenmektedir (Şekil 9) (UNEP, 2020). 

 

Şekil 9. Çevresel etki noktalarının ilişkisi (UNEP, 2020) 

LCA yönteminde, sera gazı etkisini oluşturan başta CO2 olmak üzere 

diğer bütün zararlı gazların ölçüm ve takibi, Küresel Isınma Potansiyeli 

(GWP) başlığı altında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla GWP değeri aynı 

zamanda gömülü karbon miktarını belirtmektedir. Gömülü karbon miktarı 

olarak kabul edilen GWP değeri, kilogram eşdeğer karbon (kgCO2-eq.) 

birimini kullanmaktadır. LCA metodolojisi, bir yapının bütün yaşam 

döngüsünü hesaplayabilmek amacıyla farklı modüllere bölünmektedir. 

İlkesel olarak dört farklı temel modülden oluşmakla birlikte, her bir temel 

modül yine kendi içerisinde alt modüllere ayrılarak, hesaplamanın 

kolaylaştırılması sağlanmaktadır (Şekil 10) (IStructE, 2020). 

 

Şekil 10. Yaşam döngüsü değerlendirmesi modülleri (IStructE, 2020) 
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Farklı modülleri içeren LCA metodolojisi, yapı malzemeleri ve yapım 

süreci kaynaklı karbon miktarının değerlendirmesini hammaddenin 

çıkarılmasından geri kazanım veya yok edilmesine kadar dört farklı 

kavramsal yaklaşım ile ayrılmıştır.; 

• “Beşikten Kapıya (cradle to gate)” (A1-A3): Yapı malzemesinin 

hammadde olarak temin edilmesi, üretim tesisine getirilme ve 

üretim tesisinde işlenme süreçlerini ifade etmektedir. 

• “Beşikten Devreye Alma (cradle to practical completion)” (A1-

A5): Yapının inşaat süreçleri tamamlanmış ve kullanım için hazır 

duruma getirilmesini tanımlamaktadır. 

• “Beşikten Mezara (cradle to grave)” (A1-A5, B1-B7, C1-C4): 

Yapının kullanım dönemini ve kullanım sonrası aşamalarını içine 

alan süreci belirtmektedir. 

• “Beşikten Beşiğe (cradle to cradle)” (A1-A5, B1-B7, C1-C4, D): 

Yapı tasarımının kullanım sonrası planlanarak, söküm için tasarım 

(DfD) ve döngüsel ekonomi ilkleri kapsamında değerlendirildiği 

sürece işaret etmektedir. 

Farklı modül ve yaklaşımlardan oluşan ve devamlı tekrar eden bir süreç 

olan LCA yöntemi; 1. “Amaç ve Kapsam Tanımı (define goal and scope)”, 

2. “Envanter Bilgisi (collect inventory)”, 3. “Etki Değerlendirmesi (impact 

assessment)”, 4. “Sonuçların Yorumlanması (interpret results) ve 

Raporlama (report)” aşamalarını içermektedir (Şekil 11) (Simonen ve 

diğer., 2019). 

 

Şekil 11. Tekrarlı bir süreç olan LCA aşamaları (Simonen ve diğer., 

2019) 
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Yapı sektöründe LCA yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen gömülü 

karbon hesaplaması genellikle iki farklı yaklaşımla gerçekleştirilmektedir;  

• Bütün yapı düzeyinde (whole building life cycle assessment-

WBLCA) (A-B-C-D modülleri) 

• Ürün-malzeme düzeyinde (environmental product declaration-

EPD) (A1-A3 modülleri) 

Bu iki yaklaşım arasındaki temel fark, hesaplamaya dahil edilen LCA 

modüllerinden kaynaklanmaktadır. Bütün yapı düzeyinde gerçekleşen 

WBLCA yaşam döngüsü değerlendirmesinin tüm modüllerini içerirken, 

ürün-malzeme düzeyinde gerçekleşen değerlendirme ise sadece A1-A3 

(beşikten kapıya-cradle to gate) modüllerini dikkate almaktadır. Ürün-

malzeme düzeyinde gerçekleşen LCA genellikle yapı malzemesi üreticileri 

tarafından hesaplanmakta ve çevresel ürün beyanı (EPD-environmental 

product declaration) biçiminde kullanıcılara bildirilmektedir. Özellikle 

mimari tasarımın erken evrelerinde yapı malzemesi bazlı değişikliklerle 

gömülü karbon değerinin azaltılması mümkün olmaktadır. Birebir 

malzeme değişimi (one-for-one material subtitution) olarak da bilinen bu 

yaklaşım, bütün yapı düzeyinde (WBLCA) gerçekleşene göre erken 

tasarım aşamalarında hızlı ve verimli sonuçlar üretilmesini 

kolaylaştırmaktadır (Jungclaus ve diğer., 2021). Gömülü karbon değerinin 

belirlenmesi için yapılacak LCA hesaplamasında ilk adım olarak 1Amaç 

ve Kapsam Tanımı (define goal and scope)” gerçekleştirilmektedir. Bu 

aşamada özellikle kapsam tanımlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Elde edilen LCA sonucunun bir başka yapıyla veya yapı malzemesi 

değişimi sonucu kendisiyle kıyaslanabilir olması için LCA modüllerinin, 

fonksiyonel birimlerin aynı olması doğruluk açısından önem arz 

etmektedir. Gömülü karbon karşılaştırmasının yapılabilmesi için, GWP 

etki değerlendirmesi birimi olan kgCO2-eq. bütün LCA tekrarlarında aynı 

olması, hesaba katılan yapı malzemelerinin m² veya m³ cinsinden benzer 

özellikler göstermesi gereklidir. Amaç ve kapsam tanımlaması yapıldıktan 

sonra ise “Envanter Bilgisi” aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada 

öncelikle yapı tasarımda yer alan elemanlar ve bunlara ait metraj bilgisi 

tespit edilir. Daha sonra tespit edilen yapı elemanlarının malzemelerine 

göre, uluslararası çalışmalarla belirlenmiş olan “Yaşam Döngüsü Envanter 

(LCI-life cycle inventory)” bilgisi veri tabanlarından elde edilir. Bu veri 

tabanları, uluslararası düzeyde birçok kurum ve kuruluş tarafından, yaşam 

döngüsü modüllerine göre belirlenmektedir. Bu veri tabanlarının kullanımı 

olmaksızın LCA analizlerinin gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. 

Athena (Kuzey Amerika), GaBi (Almanya), KBOB Database (İsviçre), 

Korean Database (Güney Kore), Chinese Database (Çin), Ecoinvent 

(İsviçre), ICE (Inventory of Carbon & Energy-Birleşik Krallık), 

Oekobaudat (Almanya), U.S. LCI (Kuzey Amerika) gibi veri tabanları 

ücretli veya ücretsiz olarak erişime açık bulunmaktadır. Envanter bilgisinin 
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elde edilmesiyle bir sonraki aşama olan “Etki Değerlendirmesine” 

geçilmektedir. Bu aşamada, LCI veri tabanından alınan yapı malzemesine 

ilişkin GWP verisi ile aynı birime sahip yapı elemanının metrajı 

çarpılmaktadır. Böylelikle sera gazı etkisi oluşturan birçok gazın tek değer 

altında toplandığı GWP, diğer bir değişle gömülü karbon düzeyi kgCO2-

eq. cinsinden elde edilmektedir (Şekil 12) (Lewis ve diğer., 2021b). 

 

Şekil 12. Gömülü karbon değeri hesaplama örneği (Lewis ve diğer., 

2021b) 

Gömülü karbon değerinin elde edildiği “Etki Değerlendirmesi” 

aşamasından sonra “Sonuçların Yorumlanması” adımına geçilmektedir. 

Sonuçlar, Şekil 11’de belirtilen LCA algoritması kapsamında ele alınarak, 

eğer yetersiz ise duyarlılık-belirsizlik analizi veya envanter bilgisinin 

yeniden kontrolü gerçekleştirilir. Ancak sonuçlar yeterli ve arzu edilen 

düzeydeyse bir sonraki aşama olan “Raporlama” basamağına 

geçilmektedir. Böylelikle bir yapıya ait çevresel etki düzeyinin 

belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri olan gömülü karbon (GWP- 

kgCO2-eq.) miktarı tespit edilmiş olmaktadır. 

3.2. Gömülü Karbon Hesaplama Araçları 

“Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi” metodolojisi kullanılarak elde 

edilen gömülü karbon değerinin hesaplanmasına yönelik yazılım olarak 

birçok araç geliştirilmiştir. Tasarımcıların doğrudan el ile verileri girip 

hesaplaması yerine hem LCA modüllerinin hem de LCI verilerinin 

kolaylıkla belirlenerek mimari tasarımdan gelen yapı malzemesi metrajıyla 

bütünleştirildiği bu yazılımlar, uluslararası düzeyde ücretli veya ücretsiz 

kullanıma sunulmaktadır. Özellikle gelişen “Yapı Bilgi Modellemesi 

(BIM-building information modeling)” yaklaşımıyla entegre çalışabilen bu 

yazılımlar, BIM içerisindeki modeli analiz ederek gerekli metrajı doğrudan 

edinebilmektedir. Bunun yanında, BIM entegrasyonu olmayan araçlarda 

metraj bilgisi uygulayıcı tarafından yazılıma girilebilmektedir. Her iki tür 

hesaplama aracı da LCA metodolojisini esas almakta ve GWP değerini 

kgCO2-eq. biriminden ortaya çıkarmaktadır. LCA yöntemi yardımıyla 
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gerçekleştirilecek gömülü karbon analizi sistem sınırları, yazılım 

araçlarının tercihinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. 

Hesaplama araçlarında, mimari tasarımın erken aşamalarında hızlı ve 

verimli kararlar vermeye yardımcı olacak LCA modüllerinin olması 

gerekmektedir. Bunun yanında, hem BIM yazılımları ile entegrasyonu 

sağlayabilmeli hem de sonuçları metin ve grafiksel biçimde ifade 

edebilmelidir (Tablo 1) (Anderson & Adams, 2020). 

Tablo 1. Farklı LCA araçların özellikleri (Anderson & Adams, 2020) 

Araç Adı 
Carbon 

Designer 
ECCOlab eToolLCD H\B:ERT 

Maliyeti Ücretli Ücretli Ücretli Ücretsiz 

LCI verisi 

Generik 

veri (EN 

15804 

uyumlu) 

EPD verisi 

EPD verisi 

ICE (Bath 

Üniversitesi) 

verisi 

EPD verisi 

BRE (building 

research 

establisment) 

IMPACT verisi 

EPD 

verisi 

LCA 

modülleri 

A1-A5, B1-

B7, C1-C4, 

D 

A1-A4, B4, 

B6, C4 

A1-A5, B1-B7, 

C1-C4, D 

A1-A5, 

B1-B7, 

C1-C4, D 

BIM/CAD 

ile bağlantısı 

Var 

(Revit) 
Yok 

Var 

(Revit) 

Var 

(Revit) 

Sonuç 

çıktısı 
Excel Excel, Word 

Excel, Word, 

PDF 

Excel, 

PDF 

Çevresel 

gösterge 

çıktısı 

Gömülü 

karbon 

Gömülü 

karbon 
Gömülü karbon 

Gömülü 

karbon 

 

Hazır paket yazılımların dışında LCA analizlerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik alternatif çözümler de bulunmaktadır. 

Özellikle BIM tabanlı yazılımlar bünyesinde yer alan görsel programlama 

(visual programming) araçları sayesinde dinamik olarak LCA 

hesaplamaları gerçekleştirilebilmektedir. Üç boyutlu model bilgisiyle 

birlikte çalışmaya imkân tanıyan BIM teknolojisi, mimari tasarımın erken 

aşamalarında hızlı ve verimli gömülü karbon analizi gerçekleştirilmesini 

mümkün kılmaktadır (Duru & Koç, 2021) 

4. Gömülü Karbon Azaltma Stratejileri 

Günümüzde artan iklimsel baskının sonucu olarak, yapı sektörü 

kaynaklı karbon salınımının azaltılmasına yönelik stratejiler 

geliştirilmektedir. Özellikle mimari tasarımın erken aşamalarında 
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geliştirilecek stratejiler düşük maliyetlerle büyük verimlilik elde 

edilmesini temin etmektedir. Tasarım aşamaları ilerledikçe yapılacak 

değişikliklerin maliyeti artarken, etki değeri ise azaltmaktadır. Dolayısıyla 

gömülü karbon azaltma stratejilerinin bir bütün olarak ve mimari tasarımın 

erken aşamalarından itibaren temel ilkesel kararlar doğrultusunda 

belirlenmesi önem arz etmektedir (Şekil 13) (Basic, Hollberg, Galimshina, 

& Habert, 2019). 

 
Şekil 13. Tasarım değişikliğinin maliyet-etki bağlamında ilişkisi (Basic 

ve diğer., 2019) 

Bu ilke doğrultusunda yapıyı oluşturan bütün bileşenler tek tek ele 

alınarak toplam karbon azaltım miktarı tespit edilebilmektedir. Yapı 

elemanlarında kullanılan yapı malzemesi kaynaklı potansiyeller elde 

edilmekte ve en büyük karbon emisyonu etkisine sahip yapı elemanı için 

alternatif malzeme yaklaşımları geliştirilebilmektedir (Şekil 14) (LETI, 

2020). 

 
Şekil 14. Yapı elemanlarının gömülü karbon azaltma potansiyeli 

(LETI, 2020) 

Mimari tasarımın erken aşamalarında yapı elemanı temelli yaklaşım, 

gömülü karbon azaltımında en az maliyet ile en fazla verimin elde 

edilmesini sağlamaktadır. Özellikle yapının strüktürel kısımları olan 
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çerçeve (iskelet) ve temel başta olmak üzere, iç mekân tavan ve döşeme 

kaplamalarına kadar birçok alternatif değerlendirilebilmekte, birebir 

malzeme değişimi (one-for-one material subtitution) gerçekleştirilerek 

toplam gömülü emisyon miktarı azaltılabilmektedir. Gömülü karbon 

azaltımı yaklaşımında bu tür bir strateji belirlenmesi, farklılaşan bina 

kullanımları içinde oldukça yarar sağlamaktadır. Ofis, orta ölçekli konut 

ve okul gibi farklı fonksiyonlar için gerçekleştirilen yapı elemanı temelli 

gömülü karbon analizinde oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir (Şekil 15) 

(LETI, 2020). Dolayısıyla farklılaşan fonksiyonlar, aynı zamanda gömülü 

karbon değerlerini de değiştirmektedir. Yapı elemanı temelli yaklaşım, 

değişen işlevlere göre oldukça kapsamlı sonuçların sağlanabilmesi ve 

azaltım stratejilerinin belirlenebilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

Şekil 15. Farklı fonksiyonlara sahip yapıların yapı elemanları temelli 

gömülü karbon analizi (LETI, 2020) 

4.1. Gömülü Karbon Azaltma Stratejilerin Sınıflandırılması 

Mimari tasarım sürecinde gömülü karbon azaltma stratejileri belirli bir 

sınıflandırma yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Bu sınıflandırma, mimari 

tasarım sürecinin zaman çizelgesi ve gömülü karbon azaltımının potansiyel 

büyüklüğü dikkate alınarak üç farklı başlık altında toplanmaktadır (Lewis, 

Huang, Carlisle, & Simonen, 2021c). 

• Tasarım stratejileri 

• Malzeme ve sistem seçimi stratejileri 

• Şartname ve tedarik stratejileri 

Bu sınıflandırmayla gömülü karbon emisyonunu azaltmaya yönelik 

mimari tasarım sürecinde gerçekleştirilecek çalışmalar bir bütün olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Gömülü karbon emisyonlarını azaltmayı 

hedefleyen uluslararası birçok organizasyon tarafından tercih edilen bu 

sınıflandırma yaklaşımıyla geleceğe yönelik karbon azaltma senaryoları 

belirlenmiştir. Kısa ve uzun vadede ele alınan bu senaryolar, mevcut 

durumdaki karbon emisyonlarının oldukça azaltılmasını hedeflemektedir. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin durdurulabilmesine yönelik 

belirlenen bu hedefler, yapı sektöründe gömülü karbon azaltımı için yol 

haritası oluşturma niteliğindedir (Tablo 2) (Lewis ve diğer., 2021c).  
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Tablo 2. Uluslararası kuruluşların karbon azaltma hedefleri (Lewis ve 

diğer., 2021c) 

Kuruluş 
Hedef Yıl 

2025 2030 2040 2050 

mekâna Architecture 

2030 
%45 %65 %100 %100 

LETI 

(London Energy 

Transformation Initiative) 

%40 %60 - - 

C40  

(Cities Climate Leadership 

Group) 

%30 %50 - - 

WGBC 

(Word Green Building Council) 
- %40 - %100 

 

4.1.1. Tasarım stratejileri 

• Mevcut yapıları yeniden kullanma /güçlendirme 

Mevcut yapıların yıkılmak yerine ihtiyaç duyulan yenilemelerin 

(enerji korunum seviyesinin yükseltilmesi, strüktürel eksikliklerin 

giderilmesi, iç yönelik bitirme malzemelerinin değiştirilmesi vb.) 

gerçekleştirilerek kullanılması, gömülü karbon salınımını engelleyecek en 

önemli strateji olmaktadır. Mevcut bir yapının yıkılarak yerine yenisinin 

yapılması, yıkılan yapı için kullanılmış olan yapı malzemesi başta olmak 

üzere diğer bütün bileşenlerden kaynaklı karbon salınımının serbest 

bırakılması anlamına gelmektedir. WBLCA kullanılarak gerçekleştirilen 

örnek yapı incelemelerinde, yeni yapı inşa etmek yerine mevcut yapının 

kullanılması durumunda %44 daha az çevresel etki oluşturulduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla ülkelerin, genel görünümleri bakımından yıpranmış 

olmaları sebebiyle, konut stokları başta olmak üzere mevcut yapı 

stoklarından hemen vazgeçmemeleri gömülü karbon emisyonlarının 

azaltılmasında hayati bir öneme sahiptir (Koç, Duru, & Dinçer, 2022). 

• Yeni yapıların döşeme (oturum, kullanım) alanlarının azaltılması 

Mimari planlamada aynı fonksiyona sahip daha büyük alanlı 

çözümler yerine, alanı küçültülmüş tasarımlar daha az gömülü karbon 

emisyonu ortaya çıkarmaktadır. Bu yaklaşım, yapı sektöründe niceliksel 

olarak en fazla olan konut üretiminde gerçekleştirilmesi durumunda elde 

edilecek karbon emisyonu azaltım değeri yapı sektörünün bütünü 

bakımında oldukça yüksek olacaktır. Bununla birlikte, aynı fonksiyonun 
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daha az metrekare ile sağlanması enerji kaynaklı artan maliyet baskısı 

neticesinde bir tercih değil zorunluluk olma yolunda ilerlemektedir. 

• Zemin altı yapım düzeyinin azaltılması 

Zemin altı olarak tanımlanan toprak seviyesinin aşağısında yapı 

üretmek, karbon salınımı oldukça fazla ve karbon yoğun malzeme olarak 

bilinen betonarme kullanımını arttırmaktadır. Özellikle kapalı otopark 

alanları başta olmak üzere zemin altında yapılaşmadan kaçınılması, 

gömülü karbon emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Betonarme kullanımının artmasının yanı sıra, zemin altı yapılaşmalarda 

ortaya çıkan bir diğer sorun, yapı inşası için gerçekleştirilen hafriyat 

esnasında doğal zemin bünyesindeki karbon gazının serbest kalarak ve 

atmosfere karışmasıdır. Dolayısıyla, mimari tasarımın erken aşamalarında 

bu kaygılar göz önünde bulundurularak planlama çalışmalarının yapılması 

önem arz etmektedir. 

• Hafif ve verimli strüktürel sistem 

Betonarme strüktür sistem tercihinde gereksiz kolon-kiriş ve döşeme 

boyutlandırması karbon emisyonun artmasına neden olmaktadır. Aynı 

şekilde, betonarme malzemenin özelliklerinin zorlanmasıyla 

gerçekleştirilen konsol tasarımları da emisyon değerini 

yükseltebilmektedir. Dolayısıyla mimari tasarımın erken aşamalarında 

mimarlık ve inşaat mühendisliği disiplinlerinin sistem boyutlandırması 

konusunda koordineli olarak karar alması, yapı üretimi kaynaklı gömülü 

karbon salınım değerinin azaltılmasında olumlu katkı sağlayacaktır. 

• Kabuk tasarımı için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi analizi 

Yapı kabuğu tasarımın da gömülü ve kullanım karbonu analizlerinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapıyı doğal çevreden ayırarak 

sınırlayan yapı kabuğu, binanın kullanımı süresince tüketeceği enerji 

kaynaklı kullanım karbonundan doğrudan sorumlu olmaktadır. 

Dolayısıyla, yapı kabuğunu oluşturan katmanların gömülü karbon değeri 

LCA yöntemi kullanılarak (en az A1-A3 modülleri) belirlenmelidir. Tercih 

edilen kabuk sisteminin, yapının kullanım aşamasında (B6-B7 modülleri) 

ortaya çıkaracağı kullanım karbonu emisyonuna olumlu katkı sağlayıp 

sağlamadığının analizleri gerçekleştirilerek optimum kabuk bileşeni tercih 

edilebilecektir.    

4.1.2. Malzeme ve sistem seçim stratejileri  

• Karbon depolayabilen yapı malzemesi seçimi 

Yapı tasarımında karbon depolayabilen özelliğe sahip strüktürel sistem, 

kabuk bileşeni, yalıtım ve bitirme malzemelerinin tercihi, önemli düzeyde 

gömülü karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunabilecektir. 

Biyolojik esaslı yapı malzemeleri, biyolojik olmayan geleneksel ürünlere 
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göre çok daha düşük gömülü karbon değerine sahiptir ve yapının yaşam 

ömrü boyunca karbon depolamaya devam edebilmektedir. Özellikle 

karbon emisyon azaltım politikalarının bir sonucu olarak, biyolojik esaslı 

yapı malzemesi alternatiflerinin bulunabilirliği artmaktadır. Masif ahşap 

(massive timber), lamine edilmiş bambu (laminated bamboo), ahşap lif 

levha (wood fiberboard), saman (straw), samanlı çamur (clay-straw), 

hempcrete (kenevir ve puzolonik bileşenli malzeme), meşe kabuk mantarı 

(cork), yün (wool), linolyum (bitkisel reçinelerle oluşturulan malzeme) 

gibi birçok biyolojik esaslı malzemelerin, yapı üretiminin her aşamasında 

geniş bir yelpazede kullanımı gerçekleşmektedir. Özellikle masif ahşap 

gibi biyolojik esaslı malzeme, strüktürel sistem oluşumunda tercih 

edilebilmekte ve yaygın alternatif olan betonarme sisteme göre birçok 

açıdan oldukça fazla avantaj sağlamaktadır (Kriegh, Magwood, & Srubar, 

2021). 

• Düşük karbon salınımlı mekanik sistem seçimi 

Binaları iç ortam konfor şartlarının sağlanabilmesi için kullanılan 

mekanik sistemler, yapı sektörü kaynaklı karbon salınımını artıran yapı 

bileşenlerinin başında gelmektedir. Mekanik sistemler, ısıtma ve soğutma 

başta olmak üzere yapı içerisinde birçok hayati işlevi yerine getirmelerine 

rağmen enerji kullanım düzeyleri oldukça yüksektir. Bu sorunun 

giderilebilmesi için mimari tasarımın erken aşamalarında mimarlar, 

özellikle mekanik sistem mühendisleriyle iş birliği içinde pasif 

iklimlendirme stratejilerini geliştirmek zorundadır. Pasif sistem 

tasarımının yetersiz olduğu durumlarda mecbur kalınan mekanik sistemler, 

enerji verimliliği sınıfları gözetilerek tercih edilmelidir. Böylelikle 

mekanik sistem kaynaklı karbon emisyonları mümkün olan en alt seviyeye 

indirilebilecektir. 

• Bilinçli yalıtım malzemesi tercihi 

Yapı kabuğunda gömülü ve kullanım karbonu dengesini önceleyen bir 

yalıtım malzemesi seçimi, toplam karbon salınımı değerini oldukça 

etkileyen önemli bir karardır. Geleneksel yalıtım ürünleri genellikle petro-

kimyasal içeriğe sahip ürünledir. Dolayısıyla üretim enerjileri ve gömülü 

karbon değerleri oldukça fazladır. Petrol esaslı olmalarının vermiş olduğu 

birçok dezavantaj bulunmaktadır. Geri dönüşüm yapılarak kullanımları 

mümkün olmayan petro-kimyasal esaslı yalıtım malzemeleri, aynı 

zamanda yüksek yanıcılık özelliği de göstermektedir. Olası bir yangın 

durumunda hem yapılar hem de kullanıcılar için büyük risk 

oluşturmaktadır. Ayrıca, içeriklerinde bulunan HFC (Hidroflorokarbonlar-

sera gazı) gazları, insan sağlığı ve iklimsel dengeleri tehdit etmektedir. 

Kanada ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede sentetik (petro-kimyasal) 

esaslı yalıtım malzemelerinin kullanımı büyük oranda yasaklanmıştır. 

Günümüzde artık petro-kimyasal yalıtım malzemeleri yerine biyolojik 
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esaslı yalıtım malzemeleri yapı sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Hali hazırda yaygın olarak kullanılan biyolojik temelli yalıtım malzemeleri 

hem karbon emisyonu açısından hem de kullanıcı sağlığı bakımından 

büyük avantajlar sağlamaktadır (Şekil 16) (Jungclaus ve diğer., 2021). 

 

Şekil 16. Yalıtım malzemelerin karbon salınım ve tutum değerleri 

(Magwood, 2019)  

• Geri dönüştürülmüş (yenilenmiş) yapı malzemesi kullanımı 

Yapı üretiminin her aşamasında geri dönüştürülmüş veya yenilenmiş 

yapı malzemesi kullanımı gömülü karbon değerinin azaltılmasında 

oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Strüktürel elemanlardan son kat 

bitirme malzemelerine kadar geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş yapı 

malzemelerinin kullanımı için yapı tasarımı ve üretiminde yer alan 

paydaşların koordineli faaliyet yürütmesi gerekmektedir. Başta mimar 

olmak üzere bütün paydaşlar, malzeme seçiminde özellikle gömülü karbon 

değeri yüksek çelik, alüminyum, cam, plastik gibi malzemelerin geri 

dönüştürülmüş olanları tercih ederek, gömülü karbon salınımının büyük 

oranda azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca betonarme 

malzemenin içeriğini oluşturan donatı çeliği ve agrega bileşenleri geri 

dönüştürülmüş özellikte olmaları öncelikli tercih nedeni olmalıdır. 

Özellikle arazi dolgusu (landfill) olarak yok edilen cüruf atıkların beton 

üretiminde agrega bileşeni olarak kullanılması birçok avantaj 

sağlamaktadır.  

• Söküm için tasarım (DfD) 

“Söküm için tasarım” sürdürülebilir bir yapı üretim anlayışının 

temelini oluşturmaktadır. Yapıyı oluşturan temel yapı elemanlarının 

gelecekte bir başka yapıda kullanılması amacını içeren söküm için tasarım 

yaklaşımında mimarlık ve mühendislik ekiplerinin birlikte çalışması 

gerekmektedir. Strüktürel sistem ve yapı kabuğu tasarımında kullanılan 

prefabrik elemanlar, geliştirilen özel birleşim detayları sayesinde yapı bir 

bütün haline getirilebildiği gibi aynı şekilde sökülebilmektedir. 
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Dolayısıyla bu amaçla montaj için tasarlanan özel detaylar oldukça önem 

arz etmektedir. Daha önce bir yapıda kullanılan yapı malzemelerinin 

sökülerek yeni bir yapıya taşınması, söz konusu malzemelerin hammadde 

aşamasında alınıp işlenerek mamul ürün haline getirilmesine göre oldukça 

fazla gömülü karbon kazancı sağlamaktadır. Bu yüzden, yapı sektöründe 

prefabrike üretim ve söküm için tasarım anlayışı daha geniş çerçevede ele 

alındıkça, karbon azaltımı, dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele 

önemli kazanımlar ortaya çıkacaktır. 

• Geri dönüşümü olmayan yapı malzemelerinden kaçınma 

Geri dönüşüm imkânı olmayan veya çok az olan yapı malzemeleri 

tercihinden kaçınılmaması durumunda, C1-C4 modüllerinden oluşan 

yapıların yaşam ömrü sonu gömülü karbon miktarı, yaşam döngüsü toplam 

karbon değerini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla geri dönüşümü veya 

yeniden kullanımı zor olan yapı malzemelerinden kaçınmak 

gerekmektedir. Ayrıca, çeşitli yapıştırma yöntemleri ile farklı kompozit 

oluşumları uygulanarak, yapı malzemelerinde geri dönüşümü olumsuz 

etkileyen uygulama detaylarından uzak durulmalıdır.  

• Bilinçli bitirme malzemeleri tercihi 

Yapı iç mekanlarında kullanılan pek çok yapı malzemesi yüksek 

gömülü enerji düzeyine sahiptir. Özellikle mermer, granit gibi doğal taşlar, 

hammadde ediniminden işlenip son mamul ürün durumunda kullanımına 

kadar yüksek düzeyde gömülü karbon salınımına neden olan birçok proses 

geçirmektedir. Aynı şekilde yüksek dereceli fırınlarda pişirilerek elde 

edilen toprak esaslı seramik kaplama malzemeleri de, imalat süreçlerinde 

önemli miktarda enerjinin kullanılmasına, dolayısıyla sera gazı etkisi 

oluşturan gazların salınımına yol açmaktadır. Mermer, granit, seramik, alçı 

levha, duvar kağıtları vb. birçok bitirme malzemesi benzer nitelikte 

olumsuz anlamda gömülü karbon özelliği göstermektedir. Dolayısıyla, 

bitirme malzemesi seçimi, dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken 

bir süreçtir. Bitirme malzemesi seçiminde, tedarikçisi firmaların 

sağlayacağı gömülü karbon bilgisini içeren EPD verileri karşılaştırılarak, 

en az çevresel etki ile üretilmiş malzemenin kullanımı tercih edilerek bu 

olumsuz durumun etkisi en aza indirilebilmektedir. 

4.1.3. Şartname ve tedarik stratejileri 

• EPD ve GWP sınırlarının proje şartnamesine yer alması 

Başta mimarlar olmak üzere tasarımda yer alan paydaşlar, mimari 

tasarımın erken aşamalarında belirlenen teknik ve malzeme 

şartnamelerinde, küresel ısınma potansiyeli (GWP) en az A1-A3 modülleri 

(ön karbon değerlendirmesi) dikkate alınarak hazırlanmış çevresel ürün 

beyanına (EPD) sahip yapı malzemesi tedariki konusuna değinmelidirler. 

Böylelikle kullanılacak olan yapı malzemelerine ilişkin alternatifli bir 
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yaklaşım geliştirilebilmektedir. Aynı şekildeki yaklaşım, yapının toplam 

gömülü karbon sınır değeri içinde geliştirilmelidir. Aynı niteliklere sahip 

(fonksiyon, kullanım alanı, LCA modül sınırları vb.) ve daha önce gömülü 

karbon analiz değerleri bilinen binalar araştırılarak, bir kıyaslama 

(benchmarking) imkânın oluşturulması ile verimli sonuçlar elde etmek 

mümkündür.  

• Beton özelliklerinin en uygun hale getirilmesi 

Çimeton, agrega ve sudan oluşan beton malzeme, gömülü karbon 

değeri en fazla etkileyen bileşenlerin başında gelmektedir. Kalker ve kil 

taşları karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde 

edilen çimento, karbon yoğun bir yapı malzemesi bileşeni olmasına 

rağmen, zorlu fiziksel koşullara karşı göstermiş olduğu üstün 

özelliklerinden dolayı dünya çapında kullanıma sahiptir. Dolayısıyla 

çimento hammaddesinde gerçekleştirilecek gömülü karbon azaltmaya 

yönelik işlemler oldukça büyük kazanımlara yol açabilir. Beton içeriğinde 

bağlayıcı bileşen olarak portland çimentosu yerine termik santrallerden 

elde edilen uçucu kül (fly ash), cüruf (slag) ve diğer çimentomsu 

tamamlayıcı malzemeler (SCM-supplementary cementitious materials) 

gibi gömülü karbon değeri daha düşük çimento alternatiflerinin tercih 

edilmesi gerekmektedir (Cannon, Guido, & Wright, 2021). Beton 

malzemeyi oluşturan bir diğer bileşen olan su, istenilen mukavemetin 

sağlanabilmesi için içme suyu niteliğinde olmak zorundadır. Dünyadaki 

içilebilir su kaynaklarının toplam su varlığı içindeki oranı %3 gibi oldukça 

az olmasına rağmen, beton (arme) üretimi için temiz su kullanımı dolaylı 

olarak birçok çevresel etkinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Son 

olarak, beton sistem hacminin yaklaşık %75’ini oluşturan agrega ise; kum, 

çakıl ve kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik bir 

malzeme karışımından ibarettir (ÇİMSA, 2021). Betonun teknik 

özelliklerine önemli katkıda bulunan agregalar, çimento bileşenine göre 

daha az gömülü karbon değerine sahiptir. Ancak, doğal ortamlardan kum, 

çakıl ve kırma taş elde etmek yerine, geri dönüştürülmüş atık malzemelerin 

agrega olarak kullanımı gömülü karbon değerinin azaltılmasında büyük 

avantajlar sağlamaktadır. Yapı üretiminde karar verici paydaşlar, beton 

malzeme tercihinde, geri dönüştürülmüş atık malzemenin agrega olarak 

üretilmesini gerçekleştiren santrallerden tedarik sağlayarak, yapının 

toplam yaşam döngüsü içerisinde karbon salınımının azaltılabilmesine 

katkı sağlayacaklardır.  

• Sürdürülebilir sertifikalı ahşap malzeme kullanımı 

Ekolojik ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi olan ahşap malzemenin, 

çoğu zaman karmaşık tedarik zincirleri ve karbon kazanımında farklılaşan 

hesaplama yöntemleri nedeniyle gömülü karbon etki ve faydalarının tespit 

edilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, ahşap 
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malzemenin tedarik zincirinin bilinmesi önem arz etmektedir. Orman 

ürünlerinin sertifikasyonuna yönelik uluslararası kurum ve kuruluşlar 

bulunmaktadır. Orman Yönetim Konseyi (FSC-forest stewardship council) 

ve Orman Sertifikasyon Onaylama Programı (PEFC-programme for the 

endorsment of forest certification) gibi uluslararası kurumlar ahşap 

ürünlerinin tedarik zincirine yönelik onay vermektedirler. FSC ve PEFC 

onaylı ahşap malzeme kullanımı, gömülü karbon değerinin daha doğru ve 

anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır. 

• Üretim tesislerine yönelik karbon kimlik değerlendirmesi 

Yapı malzemesi üretim tesislerinin kullandığı enerji kaynakları ve 

karbon salınım değerleri, benzer performans niteliklerine sahip farklı iki 

tesiste üretilmiş aynı yapı malzemeleri arasında tercih nedeni olmaktadır. 

Özellikle tesisin enerji için kullanmış olduğu yakıt türü, doğrudan yapı 

malzemesinin gömülü karbon değerinin değişmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla malzeme üreticileri, ürüne ilişkin EPD kimliğinde, üretim 

tesisinde kullanılan enerji temini hakkında da bilgiye yer vermesi artık bir 

zorunluluk olmuştur. Aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip yapı 

malzemelerinden, sürdürülebilir özellikteki enerji kaynaklarıyla üretilmiş 

olanı tercih sebebi olmalıdır. 

• Gömülü karbon azaltımının yapı maliyetine olan etkisi 

Yapılar, seri olarak üretilen endüstriyel ürünlere göre yüksek maliyeti 

olan ürünlerdir. Geleneksel yapı üretim yaklaşımının aksine, gömülü 

karbon azaltımı esas alınmış bir yapı üretim yöntemi, daha önce bu tür bir 

süreçte yer almayan paydaşlar için maliyetli olarak algılanmaktadır. 

Mimari tasarımın erken aşamalarında gerçekleştirilecek hesaplamalar ile 

maliyet-karbon kazanımı dengesi anlaşılır olarak, yapı üretimine katılan 

bütün paydaşlara aktarılmalıdır. Herhangi bir iyileştirmeme yapılmaması 

durumunu temel referans noktası alarak, gerçekleştirilen gömülü karbon 

azaltım yaklaşımlarının, toplam bütçenin ne kadarına karşılık geldiği ve 

hangi oranda gömülü karbon azalımı gerçekleştirildiği açıkça 

bildirilmelidir. Böylelikle hem bütün paydaşlar süreç hakkında 

bilgilendirilmiş olacak, hem de gelecekte yapılacak yeni yapım 

faaliyetlerine yönelik gömülü karbon azaltımı için yol gösterici bir kaynak 

elde edilmiş olacaktır.  

4.2. Gömülü Karbon Emisyonu Azaltımına Örnek Çalışmalar 

Gömülü karbon azaltma stratejileri, küresel çapta birçok mimari 

tasarımlarda başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle karbon emisyonunu 

azaltmaya yönelik önemli hedefleri olan Batı Avrupa ülkeleri ve ABD gibi 

gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen mimari tasarımlar hem gömülü karbon 

hem de kullanım karbonu değerlerini azaltmaya yönelik 

değerlendirmelerden geçmektedir. Mimari tasarımın erken aşamalarında 
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yapılan bu değerlendirmeler sayesinde gömülü karbon azaltımı, maliyet 

etkin bir biçimde mümkün olmaktadır. Yapı malzemesi tercihine bağlı 

olarak gerçekleştirilen gömülü karbon azaltma yaklaşımları, yalnızca 

yapıların tercih edilme özelliklerini arttırmakta kalmayıp, aynı zamanda 

yeni üretilecek yapılar içinde farklı ufukların açılmasını sağlayabilecektir. 

Bu çalışmada iki farklı yapının, yapı malzemesi tercihleriyle, maliyet etkin 

gömülü karbon azaltma hesaplamaları irdelenmiştir. Her iki çalışmada 

(yapıda) da gömülü karbon hesabı için LCA metodoloji kullanılmıştır. 

Gerçekleştirilen analizler, A1-A3 modüllerini (ön karbon değerlendirmesi) 

içeren beşikten kapıya (cradle to gate) basamağında yapılmıştır. Bununla 

birlikte, LCA hesaplamaları için kullanılan araç, “The Embodied Carbon 

in Construction Calculator (EC3)” olarak belirlenmiştir. Ücretsiz, bulut 

tabanlı, gömülü karbon değerinde azaltma, değerlendirme ve kıyaslamaya 

imkânı veren, kullanımı basit EC3 yaşam döngüsü değerlendirmesi aracı; 

yapı malzemelerinin tedarik zincirinde ön karbon (A1-A3 modülleri) 

analizine yönelik geliştirilmiştir. İçeriğinde kapsamlı EPD verileri 

bulunduran EC3 aracı, yapı metraj bilgilerini hem BIM modelinden 

alabilmekte hem de doğrudan el ile girilmesine izin vermektedir. EC3 

aracının ortaya çıkarılmasında “Carbon Leadership Forum (CLF)” ve 

“Skanska” (uluslararası müteahhitlik firması) başta olmak üzere birçok 

uluslararası kuruluş yer almıştır (BuildingTransparency, 2022). 

• Örnek Çalışma-1: Orta yükseklikte betonarme ve çelik yapı 

Yaklaşık olarak 18.580 m² (200.000 ft²) inşaat alanına sahip, beş katlı 

konut yapısı, betonarme ve çelik yapı malzemeleri kullanılarak üretilmiştir 

(Şekil 17). Mimari tasarım kapsamında geniş bir dizi yapı malzemesi ele 

alınmış ve gömülü karbon azaltılma stratejileri uygulanmıştır. Yapı 

malzemesi temelli yaklaşım sayesinde toplam yapı bedelinin %0.5’inden 

daha az bir maliyet ile %46’lık bir gömülü karbon azaltma potansiyeli elde 

edilmiştir (Jungclaus ve diğer., 2021).  
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Şekil 17. Örnek çalışma-1 yapım aşaması (Jungclaus ve diğer., 2021) 

Gömülü karbon azaltım stratejileri; 

➢ Verimliliği arttırılmış çimento kullanarak hazır beton üreten 

tedarikçi seçimi yapılmıştır. 

➢ Çelik bileşenler ve betonarme demiri için geri dönüştürülmüş 

metali, temiz enerji kaynağı kullanarak elektrik ark ocağında 

işleyen tedarikçi seçimi yapılmıştır. 

➢ Yalıtım malzemesi tercihinde petro-kimsayal (XPS) yerine 

biyolojik temelli (mineral yün) ürünler seçilmiştir. 

➢ Daha düşük gömülü karbon değerine sahip alçı kaplama tercih 

edilmiştir. 

➢ Daha düşük gömülü karbon değerine sahip cephe kaplaması, cam 

malzeme tercih edilmiştir. 

Mimari tasarım aşamasının başında gömülü karbonun azaltılmasına 

yönelik gerçekleştirilmiş bu stratejik yaklaşım adımları ve kazanım 

miktarları Şekil 18’de ifade edilmektedir. 
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Şekil 18. Örnek çalışma-1 gömülü karbon kazanım grafiği (Jungclaus 

ve diğer., 2021) 

• Örnek Çalışma-2: Orta yükseklikte ahşap ve çelik yapı 

Yaklaşık olarak 11.612 m² (125.000 ft²) inşaat alanına sahip, altı katlı 

konut yapısında, taşıyıcı sistem olarak ahşap karkas tercih edilmiştir. 

Döşeme ve duvarların (bölücü-kabuk) ahşap yapı malzemesi ile üretildiği 

yapı, betonarme sistem kullanılarak inşa edilmiş bir bodrum kat üzerinde 

yükselmektedir (Şekil 19). Yapının mimari tasarım erken aşamalarında 

gömülü karbon azaltma stratejileri uygulanmıştır. Yapı malzemesi temelli 

yaklaşım sayesinde toplam yapı bedelinin %0.5’inden daha az bir maliyet 

ile %41’lik bir gömülü karbon azaltma potansiyeli elde edilmiştir.  

 

Şekil 19. Örnek çalışma-2 yapım aşaması (Jungclaus ve diğer., 2021) 

Gömülü karbon azaltım stratejileri ve kazanım miktarları aşağıdaki 

gibidir (Şekil 20) (Jungclaus ve diğer., 2021); 
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➢ Yapı bodrumunda verimliliği arttırılmış çimento ve betonarme 

çeliği kullanarak hazır beton üreten tedarikçi seçimi yapılmıştır. 

➢ Ahşap yapı kabuğu bileşeni için gerekli olan nem bariyeri 

tercihinde düşük gömülü karbonlu olan malzeme seçilmiştir. 

➢ Hem strüktürel hem duvar bileşeni için gerekli olan ahşap 

malzeme sürdürülebilir ormancılık sertifikası olan tedarikçilerden 

temin edilmiştir. 

➢ İç-dış mekân kapıları, döşeme kaplamaları, boyalar ve iç mekâna 

ait diğer birçok bitirme malzemesi EPD verilerine göre en az 

gömülü karbon etkisine göre tercih edilmiştir. 

 

Şekil 20. Örnek çalışma-2 gömülü karbon kazanım grafiği (Jungclaus 

ve diğer., 2021) 

5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ  

Günümüzde artan yaşam kalitesi talebi, hızlı nüfus artışı ve büyüyen 

ekonomi gibi faktörler, yapıların enerji tüketimini, dolayısıyla karbon 

emisyonunun önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, 

yapı tasarımında gelecek projeksiyonları da dikkate alan doğru tasarım, 

uygulama ve kullanım ilkeleri benimsenmesiyle önemli düzeyde enerji 

kazanımı ve karbon emisyon azaltımı imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla 

yapı tasarımı sürecinde mimari planlama oldukça önemlidir. Mimari 

tasarımın erken aşamalarında alınacak kararlar ve yapılacak analizler, 

yapının kullanım ömrü ve hatta kullanım ömrü sonunu etkileyebilmektedir. 

Özellikle yapı malzemesi tercihi bu kararların başında gelmektedir. 

Yapıların devreye alınmasıyla başlayan kullanım aşaması, en uzun hizmet 

dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, karbon emisyonunu 

azaltmaya yönelik gerçekleştirilen bütün yaklaşımlar, en uzun servis 

dönemi olarak kabul edilen kullanım aşamasına yoğunlaşmıştır. Birçok 

kurum ve kuruluş tarafından geliştirilen gelecek yaklaşımları, söz konusu 
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dönemin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenerek, sıfır 

kullanım karbonu üretmesine yönelik çalışmalardır. Ancak, son on yıla 

kadar bu yaklaşımlarda gözden kaçırılan nokta, yapı malzemesi ve yapım 

süreçleri kapsamında tüketilen enerji kaynaklı gömülü karbon emisyonları 

olmuştur. Bir yapının kullanım emisyonu değerinin azaltılması, aynı 

zamanda, gömülü karbon değerinin artmasına yol açmıştır. Bu durumun 

hesaplanabilir duruma getirilip, kontrol altına alınabilmesi için “Yaşam 

Döngüsü Değerlendirmesi (LCA-life cycle assessment)” metodolojisi 

yaklaşımı geliştirilmiştir. LCA yaklaşımıyla birlikte yapılar hem bütün 

yaşam döngüsü hem de yaşam döngüsü ötesinde olmak üzere birçok açıdan 

ele alınarak planlanmıştır. Uluslararası standartlarla çerçevesi çizilen LCA 

yöntemi, birçok yapı üzerinden başarıyla uygulanarak gömülü-kullanım 

karbonu optimizasyonu sağlamıştır. Özellikle yapı malzemeleri bu 

optimizasyonun en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Yapı üretiminin 

temel elemanları olan malzemeler, gömülü karbon değerlerine göre 

oldukça farklılaşmaktadır. Beton(arme), çelik, alüminyum, çimento gibi 

yüksek yoğunluklu gömülü karbon emisyon düzeyine sahip yapı 

malzemelerinin yanı sıra, geçmişte geleneksel olarak kullanılmış ancak 

teknolojik gelişmeler sayesinde ileri yapı malzemeleri sınıfına girmiş, 

düşük gömülü karbon değerlerine sahip biyolojik esaslı yapı malzemeleri 

de bulunmaktadır. Dolayısıyla gömülü karbon değerinin azaltılmasında 

yapı malzemesi tercihine yönelik geliştirilecek stratejiler, kuşkusuz yapı 

sektörü kaynaklı sera gazı salınım değerlerini doğrudan etkileyecektir. 

Dolayısıyla, mimari tasarımın erken aşamalarında geliştirilecek yapı 

malzemesi tercih stratejileri sayesinde düşük maliyet ile yüksek verimlilik 

elde etmek mümkündür. Tasarım ve uygulama aşamaları ilerledikçe 

yapılacak değişikliklerin hem uygulanabilirliği azaltmakta hem de maliyet 

düzeyi artmaktadır. Maliyet-verimlilik ilkesi, tasarıma katılan bütün 

paydaşlar tarafından benimsenerek yapı üretimi gerçekleştirilmelidir. 

Mimar, inşaat mühendisi, malzeme üreticisi, yüklenici, jeoloji mühendisi, 

peyzaj mimari ve yapı sahibi gibi birçok paydaş tasarımın her aşamasında 

farklı görevler üstlenerek, yapının bütün yaşam döngüsü boyunca optimum 

düzeyde olmasını sağlamalıdır (Şekil 21). 
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Şekil 21. Yapı üretim sürecinde paydaşların tasarım aşamalarında 

yapacakları gömülü karbon azaltma stratejileri 

Gömülü karbon azaltımına yönelik gerçekleştirilecek bütün 

çalışmalar bir ekip çalışması ile mümkün olmaktadır. Bu ekibin içinde en 

önemli paydaşlardan biri olan mimar, yapı malzemesi tercihinde gömülü 

karbon değerini en aza indirecek kararları alabilecek sorumluluğa sahiptir. 

Yapılar, canlı bir organizma gibi ele alınarak, inşa aşamasından yıkımına 

kadar gözetim altında tutulmalıdır. Böylelikle, küresel sera gazı 

emisyonunu azaltmaya yönelik büyük bir potansiyel barındıran yapı 

sektörü en verimli şekilde kendi payına düşüne yerine getirmiş olacaktır. 

Başta mimarlık eğitiminin verildiği üniversiteler olmak üzere, meslek 

odaları, belediyeler gibi birçok resmi ve yarı resmi kurum ve kuruluşlar, 

küresel iklim değişikliği mücadelesinde yapı sektörünün söz konusu 

potansiyeli üzerinde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak, rehber 

niteliğinde kılavuzlar ile meslek uygulayıcılarının ve yapı üreticilerinin 
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bilinçlendirilmesinde görev üstlenmelidir. Bununla birlikte, ülkemiz yapı 

malzemesi endüstrisinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı teşvik 

edilerek, sektörde üretilen bütün yapı malzemelerine ilişkin EPD verileri 

oluşturulmalı ve ülkemize ait bir yaşam döngüsü envanteri (LCI) veri 

tabanı meydana getirilmelidir.  
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1.Giriş 

İnsanoğlu, gerek çelik ve beton teknolojilerindeki gelişmeler, gerek 

asansörün icadı ve geliştirilmesi ve gerekse de basınçlandırma, ısıtma ve 

havalandırma gibi teknolojilerdeki gelişmeler paralelinde daha yüksek 

binalar yapmaya başlamıştır. Binalardaki bu yükselme, birçok avantajın 

yanı sıra, daha önce karşılaşılmayan çeşitli durumlar ile karşı karşıya 

kalınmasına sebep olmuştur. Bu durumlardan biri olan yangın; kontrol 

dışına çıkarak “zarara yol açan büyük ateş” (TDK, 2021), “ısı, duman, 

zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal kaybına yol 

açabilecek tehlike” (Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik: 

Madde 2.1.b) olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılı çevrede yangın, yüksekliği ne olursa olsun tüm binalarda 

tehdit oluşturmaktadır. Ancak bu tehdit, yüksek yapılarda daha farklı ve 

tehlikeli dinamiklere sahip olmakla birlikte (Beyhan, 2015:15; Pershakov 

vd., 2016:1); bu tehdide yönelik, önleme, ihbar, söndürme ve tahliyeyi 

sağlama amaçlı pasif ve aktif yangın güvenlik önlemleri bulunmaktadır 

(Chehadeh vd., 2021:203-204). 

Pasif yangın güvenliği; yangın önleme, yatay ve düşey tahliye 

güzergâhları, yangın duvarları, duman rezervuarları, yangın 

kompartımanları gibi, yangının yayılmasını önleyen ve kullanıcılara 

güvenli tahliye imkânı sağlayan düzenlemeler iken; aktif yangın güvenliği 

BÖLÜM XVI 
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ise yangın durumunda manuel ya da otomatik olarak devreye giren 

algılama, ikaz, operasyon, tahliye ve söndürme sistemleridir. Mevzuatta 

gerek pasif ve gerekse de aktif yangın güvenliğine yönelik mimari 

düzenlemeler bulunmaktadır. Tüm bu önlemler, bir yangın durumunda: 

-bina strüktürünün taşıyıcılığını belirli bir süre için korunmak, 

-alev ve dumanın bina bünyesinde genişleme ve yayılmasını 

sınırlandırmak, 

-yangının çevre binalara sıçramasını önlemek, 

-kullanıcıların binayı terk etmesine veya çeşitli şekillerde 

kurtarılmasına imkân vermek, 

-tüm bu süreçler bağlamında itfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyetini 

göz önüne almak (Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik: 

Madde 20.1) 

esasına uygun şekilde alınmalıdır. Yönetmelikten de anlaşılabileceği 

üzere, pasif ve aktif yangın güvenliğinin birincil amacının tahliyeyi, 

kurtarma ve söndürme ekiplerinin can güvenliğini sağlamak olduğu; mal 

güvenliğinin de aslen can güvenliğini sağlama bağlamında önemli olduğu 

açıktır. 

Büyük felaketler birçok olumsuzluğun bir arada yaşanması sonucu 

meydana gelir. Bununla birlikte, yapılı çevre üzerinde ciddi tehdit 

oluşturan, özellikle yangın ve deprem gibi olaylara yönelik mevzuat, norm, 

standart ve benzeri düzenlemeler büyük felaketler baz alınarak 

oluşturulmakta ve bu düzenlemelere rağmen meydana gelen yeni felaketler 

ile güncellenmektedir. Dolayısıyla yangınların başlama sebepleri kadar 

yayılma eğilimleri, can ve mal kaybına sebep olma biçimleri ile süreleri de 

önemlidir. 

Artan nüfusa paralel olarak yaygın bir biçimde inşa edilen yüksek 

yapıların termal yükleri ve dolayısı ile enerji tüketimleri; cephe 

mimarilerindeki değişimlere ek olarak, yapı üzerinde artan kullanıcı 

yoğunluğu nedeniyle artış göstermiştir (Taborianski ve Prado, 2012:41). 

Bina işletim süreci boyunca iç mekân sıcaklıklarının konfor seviyelerinde 

tutulması ihtiyacı karşılamak için kullanılan enerji miktarı, cephe 

malzemesinin termal özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir 

(Nadoushani vd., 2017:73). Diğer bir deyişle, iklimsel konfor koşullarının 

ve dolayısıyla enerji korunumunun sağlanması, iklimlendirmeye yönelik 

enerji kullanımının azaltılması ve cephede meydana gelen ısı kaybının 

kontrol edilebilmesi ile sağlanmaktadır (Manioğlu ve Yılmaz, 2006:266). 

Ancak, cephede enerji verimliliğinin sağlanması önemli bir hedef haline 

geldikçe, cephe malzemelerinin yanmazlığına dair kısıtlamaların 

gevşetilmesi de söz konusu olabilmektedir (McKenna vd., 2019:115).  
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Dış cephe sistemleri de, tüm bina yüzeylerini kaplamaları; pencere, 

balkon ve kapı gibi yapı elemanları vasıtasıyla tüm iç mekânları 

etkileyebilme potansiyelleri; dış etkilere birebir açık olmaları nedeniyle, 

özellikle yüksek binalarda önemle üzerinde durulması gereken bir yangın 

güvenliği konusudur (Yaman, 2019:176). Son 30 yılda küresel çapta büyük 

cephe yangınlarının sayısının 7 kat artmış olması da cephe konusunun 

yangın bağlamında değerlendirilmesi gerekliliğini net bir biçimde ortaya 

koymaktadır (Yuen vd., 2021:664). 

Dış cephe sistemleri ve bu sistemlerin bileşenlerinden olan yalıtım 

malzemeleri, yangının çıkışlarında olmasa bile, yangınların yayılmalarında 

büyük pay sahibidir. Mevzuatta, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan 

binaların dış cephelerinin zor yanıcı malzemeden olması; yangının katlar 

arasında geçişinin engellenmesine yönelik olarak iki katın korumasız 

boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı 

cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulması; iç mekânlarda ise cepheye en 

fazla 1.5 m mesafede ve en çok 2 m aralıklarla otomatik yağmurlama 

sistemleri oluşturulmasına hükmedilmiştir (Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik: Madde 27.1). 

Dış cephe kaplama yöntemlerinden biri olan giydirme cepheler, yapıya 

kendi konstrüksiyonu ile asılarak (binanın yükünü almaksızın) bir kabuk 

oluşturan sistemler olarak tanımlanmaktadır (Yaman ve Demirel, 

2020:92). Bu sistemlerde; 

-cephe sistemini oluşturan elemanlar ile döşemelerin kesiştiği yerlerde 

alevlerin geçebileceği boşluklar olmaması, döşemenin ise yangının 

diğer katlara atlamasını engelleyecek ve gerekli dayanımı sağlayacak 

süre kadar yalıtılması; 

-açık derzli ya da havalandırılan giydirme cephe sistemleri 

kullanıldığında ise, bu sistemlerin ve bileşenlerinin en az zor yanıcı 

malzemelerden teşkil edilmesi gerekmektedir (Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik: Madde 27.3.a ve b). 

Bu çalışmada bir giydirme cephe türü olan Alüminyum Kompozit 

Panellerin (ACP - Aluminium Composite Panel) yüksek yapı 

yangınlarındaki etkileri incelenmektedir. 

Doğal havalandırmalı giydirme cephe sistemi adı da verilen ACP 

sistemler, cephe sistemleri sistematiğinde ‘çerçeveli giydirme cephe’ 

kategorisinin ‘panel sistem’ alt kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Sistem, 

yapının strüktürüne bağlanarak mekanik olarak taşıtılan bir kaplama 

malzemesi; polietilen (PE), polistren (PS), etilenvinilasetat (EVA) vb 

polimerlerden oluşan bir yalıtım katmanı (çekirdek adı da verilmektedir) 

ve hava boşluğundan oluşmaktadır (Byrnes vd., 2019:1). Hava boşluğu, 

kaplama malzemesi ile yalıtım katmanının arasında olabileceği gibi, sistem 
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kesitinin herhangi bir düşey kısmında da konumlanabilmektedir. Ancak, 

yapıda olabilecek yapısal hareketler bağlamında, yalıtım katmanının 

taşıyıcı sistem ile dış bölücü duvarların dışına uygulanması önerilmektedir 

(Resim 1). 

 

Şekil 1: Doğal havalandırmalı giydirme cephe sistemi detayları 

(URL-1) 

Sistemin en karakteristik bileşeni olan hava boşluğu, düşeyde tüm 

yapı yüksekliğini boydan boya kat edebilmekte olup, bu sayede sürekli 

olarak doğal havalandırmaya izin vermektedir. Dolayısıyla bu hava 

boşluğu, yapıdaki en alt, ara ve en üst kotlarındaki sıcaklık farklarından 

ötürü oluşan konveksiyon akımları nedeniyle ‘baca etkisi’ oluşturmaktadır. 

Bu etki de, cephenin iç katmanlarında sabit bir sıcaklık sağlayarak enerji 

verimliliğini arttırmakta ve yoğuşma, nem gibi hasar verici etkileri 

önlemeye yardımcı olmaktadır (Byrnes vd., 2019:2). Bu boşluğun, sağlıklı 

havalandırma sağlayabilmesi için asgari 2 cm olması gerekmektedir. 

Ayrıca bu sistemlerin, cephenin kullanım ömrünü arttırmak, ısı ve 

ses yalıtımı sağlamak, binanın görselliğine katkıda bulunmak, kolay 

kurulum (URL-1), hafiflik, şekillendirilebilirlik, maliyet etkinlik (Khan 

vd., 2021:3) gibi avantajlarının yanı sıra, çekirdek malzeme ile iç ve dış 

yüzeylerinde bulunan plaklar geri dönüştürülebilir / dönüştürülmüş 

olmaları da önemlidir (Yeniay ve Arpacıoğlu, 2021:59). Geri dönüşüm 

sürecinde alüminyumun kimyasal özelliklerinin bozulmaması ise diğer bir 

olumlu husustur (Nadoushani vd., 2017:73). Diğer bir deyişle ACP 

sistemlerin yaygın biçimde uygulanmasının nedeni, yalıtım ve dayanıklılık 

özelliklerini bir araya getirebilmeleridir (Yuen vd., 2021:3).  

Ancak, tüm bu olumlu özelliklerine karşın, Yuen vd.’ne göre (2021), 

alüminyum kompozit paneller; “yangının hızlı yüzey yayılımı; yalıtım 

verimliliği için kullanılan boşlukların dikey olarak yayılımı desteklemesi; 

ve açıklıklar sebebi ile binaya geri yayılması” şeklinde üç ana yangın 

mekanizması içermektedir. Bu üç yangın mekanizması:  

-Yangının kompozit çekirdek içerisinde, tüm yönlere doğru hızlı 

yayılımı,  

-Yalıtım katmanının akan alev ve benzeri şekillerde, yangını birden 

fazla kata yayması,  
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-Yaşlılar ve engellilerin tahliyesinde yaşanabilecek zorluklar,  

-Havadan müdahalede yaşanabilecek zorluklar,  

-Sprinkler ve hidrant sistemlerinin yetersiz kalabilme ihtimali,  

-Yanarak düşen malzemelerin çevreye zarar vermesi, çevredeki 

yapılarda yangın çıkarma ihtimali,  

-Yapısal hasar ve çökme tehlikesi gibi potansiyel yangın riskleri 

bulundurmaktadır (Yuen vd., 2021:665-671).   

Bu doğrultuda, ACP sistemlerin yalıtım katmanının düşük 

yanmazlık sınıfından malzeme kullanılarak oluşturulması, yangınların dış 

cephe bünyesinde yayılmasına neden olmaktadır. Burada önemli olan, alev 

alabilen ve yangını yayabilen malzemenin varlığının yanı sıra, yangının 

hava boşluğunda sebep olduğu ‘hava bacası’ etkisi nedeniyle hızlı 

yayılması, özellikle pencere, kapı, balkon ve benzeri boşluklar vasıtasıyla 

insanların güvende oldukları varsayılan iç mekânlara yayılmasıdır. Diğer 

yandan, böylesi bir yangın, ACP sistemin yapısal bütünlüğünü yitirmesi 

bağlamında da olumsuzluk arz etmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada, ACP dış cephe sistemi kullanılan yüksek 

yapılarda meydana gelen cephe yangınlarının olumsuz etkileri, görgü 

tanıkları, bilimsel ve teknik raporlar bağlamında değerlendirilmektedir. 

2. Yüksek Yapılarda Dış Cephe Yangınları 

Yüksek yapılardaki büyük yangınların çoğunun dış cephe yoluyla 

yayılması söz konusudur (Drean vd., 2019:1). Gelişmiş yangın tespit ve 

uyarı sistemleri, dumansız kaçış güzergâhları ve benzeri önlemler 

sayesinde, 6-7 saat süren yüksek bina yangılarının can kaybı meydana 

gelmeksizin söndürülebilmesinin bazı durumlarda başarı olarak 

savunulduğu görülmektedir (URL-2). Ancak asıl hedef, yangının 

büyümeden kontrol altına alınabilmesidir. 

2.1. Londra yangınları 

Londra’da 2009 yılında meydana gelen Lakanal Evi (Lakanal 

House) ve 2017’de meydana gelen Grenfell Kulesi yangınlarının 

büyümesinde ACP sistemleri rol oynamıştır. Bu bağlamda, basın 

organlarında Grenfell Kulesi yangınının, Lakanal Evi yangınından ders 

alınmamasının bir sonucu olduğundan bahsedilmektedir (URL-3). 

Lakanal Evi, Londra’nın Camberwell bölgesinde yer alan 14 katlı, 

98 bağımsız bölüme sahip ve 41.91 m yüksekliğinde bir konut bloğudur 

(URL-4). Yapım yılı 1959 olan binanın 9. katında 3 Temmuz 2009 günü 

öğleden sonra (URL-5) televizyondan kaynaklanan ve çok hızlı bir şekilde 

11. kata kadar yayılan bir yangın meydana gelmiştir (Resim 2) (URL-6). 

Binadaki kaçış güzergâhlarının tahliye sürecinde kullanıcılar tarafından 
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algılanamadığı (URL-6), ayrıca binada yangın alarmı ve sprinkler gibi 

aktif yangın güvenlik sistemlerinin olmadığı belirtilmektedir (URL-5).  

 

Şekil 2: Lakanal Evi yangını (URL-7) 

Yangının can kaybı ile sonuçlanmasındaki en büyük sebebin, 

yangının kontrol altına alınması sırasında itfaiyenin, insanları binayı 

tahliye etmek yerine, güvenli olduğu varsayılan dairelerinde tutması 

olduğu yaygın bir şekilde ifade edilmiştir (URL-8). Bu durumu, Londra 

Yangın ve Acil Durum Planlama Yetkilisi:  

böyle bloklarda, yangın bir mahalden diğerine sıçramadan önce 

insanların en az bir saat güvende olacağını kabul ederiz. Ancak burada 

durum böyle değildi ve yangının bu kadar hızlı yayılabileceğini 

bilmemiz gerekiyordu (URL-5) 

 ifadeleri ile savunmuştur.  

Yangın sonrasında yürütülen soruşturmada; binada yapılan 

tadilatlarda pasif yangın güvenliği elemanlarının kaldırıldığı, bu durumun 

denetim konseyi tarafından dikkate alınmadığı, yangının başlamasını 

müteakip cephe kaplama panellerinin sadece dört buçuk dakika içinde 

yandığı, ayrıca yangının yatayda ve düşeyde “beklenmedik bir şekilde 

hızlı” yayılarak insanları konutlarında mahsur bıraktığı tespit edilmiştir 

(URL-9; URL-10). Bir yangın güvenlik uzmanı olan Arnold Tarling ise 

yönetmelikte, binanın cephesinde kullanılan yalıtım panellerinde sadece 

“yüzey yayılmasına” karşı yangın dayanımı arandığını ifade etmektedir 

(URL-9). 

Savaş sonrası sosyal konut risklerini değerlendirme uzmanı olan 

mimar Sam Webb, tüm cephe malzemelerinin ve pencere çerçevelerinin 

yanıcılığı yüksek malzeme ile değiştirilmiş olması nedeniyle, erimiş 
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malzemenin üst kotlardan düşerek alt kottaki (5. kattaki) bir konutun 

perdelerini tutuşturduğunu söylemiştir (URL-5). 

Ayrıca bir görgü tanığı, olayın küçük bir yangın olarak başlamasına 

rağmen birkaç dakika içinde yayıldığını, (URL-11), bir diğeri ise binanın 

tek yangın tahliye güzergâhı olan ana merdivenin yangın sırasında siyah 

dumanla dolduğunu belirtmiştir (URL-5).  

Londra’da meydana gelen diğer bir yangın ise Grenfell Kulesi 

yangınıdır. Grenfell Kulesi, Londra’nın Kuzey Kensington bölgesinde yer 

alan, 67.3 m yüksekliğe sahip, betonarme, 24 katlı ve 120 bağımsız 

bölümün bulunduğu bir konut bloğudur (Guillaume vd., 2019:2). İnşasının 

1974’te tamamlanmasının ardından bina, 2016 yılında kapsamlı bir 

yenilemeden geçirilmiştir. Bu yenilemede, binanın pencereleri yenilenmiş, 

özgün dış cephesindeki prekast cephe panelleri ise, binanın dış 

görünümünü geliştirmek adına yeni ACP ‘doğal havalandırmalı giydirme 

cephe’ (rainscreen) sistemi ile kaplanmıştır (Studio E, 2012:4). 

Tartışmaların odağında 2009’da Lakanal Evi yangının meydana gelmesine 

rağmen Grenfell Kulesi’nin yenilenmesinde ACP cephe sisteminin nasıl 

kullanılabildiği sorusu vardır. 

 

Şekil 3: Grenfell Kulesi yangını (URL-13) 

ACP cephe sistemi, Lakanal Evi yangınında olduğu gibi Grenfell 

Kulesi Yangını’nın faciaya dönüşmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Tabi 

ki her iki olayın raporlarında yazan; binanın geç tahliye edilmesi, tahliye 

planı olmaması, yetersiz yangın kapıları, asansörler, havalandırma sistemi, 

tek ve dar kaçış merdiveni gibi birçok unsur (URL-3) “talihsiz koşulların 

bir araya gelmesi” (URL-12) bağlamında rol oynasalar da, yangının hızlı 

büyümesinde, tercih edilen cephe sistemi ve malzemesinin büyük rolü 

olmuştur (Maguire ve Woodcock, 2021:2-8) (Resim 3).  

Resmi raporlarda Grenfell Kulesi yangınının 14 Haziran 2017 

gecesi, binanın dördüncü katındaki bir dairenin mutfağındaki bir 

buzdolabından başladığı belirtilmektedir (URL-14). Alevlerin dış cepheye 

ulaşmasını takip eden süreçte ise cephe detaylarının yetersizliğinden ve 

alüminyum kaplamanın aşırı ısınması ve baca etkisi sonucu yalıtım 
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katmanının alev alması ile yangın cephe boyunca büyümüştür (Resim 4). 

Resim 5’te görüldüğü üzere yangının, başladıktan 15 dakika sonra binanın 

24. katına ulaştığı görülmüştür (Maguire ve Woodcock, 2021:2; URL-15). 

  

Şekil 4: Grenfell Kulesi’nin cephe detayı bağlamında baca etkisi 

(URL-16) 

 

 

Şekil 5: Grenfell Kulesi’nin doğu/kuzey cephelerinde yangınının yayılma 

hızı (URL-17) 

 Grenfell Kulesi’nde kullanılan ACP cephe sisteminin ısı yalıtımı 

bileşeni polietilendir (PE - polyethylene) (URL-12; URL-18). Polietilen, 

çok kolay tutuşan, yanma sonucu zehirli gaz salan ve ateş damlaları 

oluşturan bir malzeme (Erdem ve Arıoğlu, 2016:4; URL-19) olması 

bağlamında “yakıt kaynağı” olarak görev yaparak, yangının “son derece 

şok edici” şekilde hızlı yayılmasına sebep olmuştur (URL-12). Bununla 

birlikte itfaiyenin yangının başında olay yerine az sayıda personel 

yönlendirmiş olması da (URL-3), yangının betonarme bir yapıda bu kadar 

hızlı yayılabileceğinin tahmin edilememesi kaynaklı olduğu düşüncesini 

doğurmuştur. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, yüksek yapılarda PE 

kullanımı, ABD ve Almanya’da yasak iken, Birleşik Krallık’ta yasaldır ve 

Grenfell Kulesi yenileme uygulamasında da maliyeti açısından kullanıldığı 

ifade edilmektedir (Węgrzynski vd., 2020:2). Kasım 2017 tarihli bir 

raporda da, Avustralya genelinde ACP ve genleştirilmiş polistren (EPS) 

dış cephe sistemlerinin uygun kullanılmamasının yangın riski oluşturduğu, 
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bunun da kamu güvenliğini tehlikeye attığı belirtilmiştir (George vd., 

2019:3). 

Yangın raporlarında, PE malzemenin yanması nedeniyle henüz 

yangının ilk saatinde bile önemli miktarda duman oluştuğu ifade 

edilmektedir (Maguire ve Woodcock, 2021:1, 4 ve 5; URL-3). Ayrıca, 

yapısal bütünlüğü bozulan cephe sisteminin parçalanarak, binanın alt 

kotlarına düştüğü, yangının çevre binalara sıçrama riskini arttırdığı ve 

söndürme ve kurtarma ekiplerinin bina çevresindeki operasyonlarını 

kısıtladığı belirtilmektedir (Resim 6) (Maguire ve Woodcock, 2021:9). 

 

Şekil 6: Grenfell Kulesi yangınında cepheden kopan enkaz parçaları 

(URL-20) 

Sonuç olarak Grenfell Kulesi yangını 24 saat boyunca kontrol altına 

alınamamış ve 60 saatte söndürülebilmiştir. Yangında 72 kişinin hayatını 

kaybetmesi (URL-21) sonucu, ACP cephe sisteminin yanabilir yalıtım 

katmanı ile oluşturulmasının ölümcül etkileri kamuoyunun dikkatini 

çekmiştir (URL-22). 

Lakanal Evi yangınının Grenfell Kulesi kadar geniş bir yayılım 

göstermemesinin asıl nedeni, ACP’nin Lakanal Evi’nde daha bölgesel 

kullanılması ve her ne kadar pencerelerden iç mekânlara sıçrasa da tüm 

cepheye yayılmadan önce itfaiye tarafından kontrol altına alınabilmiş 

olmasıdır. Grenfell Kulesi’nde ise ACP tüm binayı en alttan en üst kota 

kadar kesintisiz sardığı için yangın tüm binaya hızla yayılabilmiştir. Her 

iki yangında ortak olarak gözlemlendiği ve görgü tanıklarınca da ifade 

edildiği üzere, yangın sırasında yanarak damlayan yalıtım malzemeleri 

gerek bina altında çalışan söndürme ve kurtarma görevlilerinin işlerini 

zorlaştırmış, gerekse de özellikle Lakanal Evi’nde yangının açık 

pencerelerden girerek alt kotlara sıçramasına sebep olmuştur. 

2.2. Dubai yangınları 

Birleşik Arap Emirlikleri, 2013 yılında, yüksekliği 15 m’den fazla 

olan tüm binaların yapı malzemelerinin yangına dayanıklı olması şartı 

getirmiştir. Ancak bu tarihten önce inşa edilmiş, aralarında The Marina 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

444 

Torch’un da olduğu binalar ise bu zorunluluktan muaf bırakılmıştır (URL-

23; URL-24). 

Dubai’de bir konut binası olan The Marina Torch, 352 m yüksekliği 

ve zemin üstündeki 86 katıyla, tamamlandığı 2011 yılında dünyanın en 

yüksek konut yapısı idi. Binada, 676 bağımsız bölüm, yüzme havuzu, 

sağlık kulübü, kafeterya gibi destek birimleri ve 6 perakende birimi 

bulunmaktadır (URL-25). 

Binada 2015, 2017 ve 2019’da üç yangın meydana gelmiştir (URL-

26). İlk yangın, 21 Şubat 2015 gecesi, görgü tanıklarının ifadesine göre, 

binanın 51. katındaki bir balkondaki mangaldan çıkmıştır (URL-27). Dış 

cephe sistemine sıçramasını müteakip, yangın çok hızlı bir şekilde 

yayılarak binanın 60 katına zarar vermiştir (URL-24). Bununla birlikte, 

binaya çok yakın mesafede birçok bina daha bulunması, rüzgârın, yangını 

diğer kulelere taşıması ihtimalini ortaya çıkarmıştır (Resim 7) (URL-27). 

 

Şekil 7: The Marina Torch 2015 yangını (URL-28) 

Bir görgü tanığı BBC’ye verdiği röportajda “her yerde uçuşan ve 

komşu binalara düşen enkaz vardı” ifadesini kullanmış; sosyal medyada 

ise görgü tanıklarınca olay anında çekilen, erimiş cam ve kaplama 

parçalarının yere düştüğü görüntüler yayınlanmıştır (Resim 8) (URL-29). 
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 Şekil 8: The Marina Torch 2015 yangını sonrası çalışmalar (URL-30) 

Yangın sonrası, binanın dış cephesinde 2016 yılında yenileme ve 

onarım çalışmaları yapılmıştır. Bunu müteakip binada, 4 Ağustos 2017 

gecesi bir cephe yangını daha meydana gelmiştir. Bu yangında da görgü 

tanıkları cepheden “yağmur gibi ve yanarak” düşen enkaz parçalarından, 

bu parçalar nedeniyle çevrede hasar gören araçlardan, enkazla kaplı 

sokaklardan bahsetmektedir (URL-23; URL-24; URL-31). Bu yangında 

ise binanın 50 katı etkilenmiştir (Resim 9) (URL-24). Bu yangının hızlı 

söndürülme sebeplerinden birinin, cepheye yerleştirilen ve yangının iç 

mekânlara girmesini engelleyen yan sprinklerler olduğundan 

bahsedilmektedir (URL-32). Bu tür sprinkler sistemleri, Grenfell Kulesi 

yangının ardından Swansea kentindeki yüksek binalara da yerleştirilmiştir 

(URL-33). 

 

Şekil 9: The Marina Torch 2017 yangını (URL-34) 

Üçüncü yangın 5 Ocak 2019’da, binanın spor merkezinde çıkmış ve 

bina, yangının cephe nedeniyle büyüme ihtimaline karşı boşaltılmıştır. 

Ancak bu ihtimal gerçekleşmemiştir (URL-35). Her üç yangında da can 
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kaybı olmamasına karşın, beş yılda çıkan üç yangın, binanın yangın 

güvenliğinin tartışılmasına neden olmuştur (URL-36). 

Dubai’de diğer bir yüksek yapı cephe yangını, Burj Dubai Gelişme 

Alanı’nda yer alan 63 katlı ve 302.2 m yüksekliğinde, 196 odalı otel ve 626 

servisli konuttan oluşan Address Downtown binasında meydana gelmiştir. 

Yangın 31 Aralık 2015 tarihinde binanın 14. ve 15. katları arasındaki 

bir cephe motifinde, cephe aydınlatmasını sağlayan sistemdeki elektrik 

arızasından dolayı başlamıştır (Resim 10) (URL-37; URL-38; URL-39). 

 

Şekil 10: Address Downtown yangını (URL-40) 

Dubai Polisi Adli Bilimler ve Kriminoloji Genel Departmanı’nda 

adli tıp ve mekanik mühendisliği bölüm başkanı olan Ahmed Mohammed 

Ahmed, otel cephesinin ACP ile kaplı olduğunu, cepheyi aydınlatmak için 

kullanılan projektörlerin de cephe içindeki kanallardan geçen elektrik 

kabloları ile beslendiğini ifade etmiştir (Resim 11) (URL-41). Bu tür 

yangınlar cephelerin kör noktalarında başladıkları için, gerek bina 

kullanıcıları ve bina dışındaki insanlar ve gerekse de algılama sistemleri 

tarafından geç fark edilmektedir. 

 

Şekil 11: Address Downtown yangınının başlangıç noktası (URL-41). 

Yukarıda sözü edilen yangınların hepsinde olduğu gibi bu yangın da 

görgü tanıklarının ifadelerine göre “beş dakika içinde” ve “görevliler 

yangının başladığı yeri tespit edene kadar” (URL-40) yapıyı en alttan en 

üste sarmıştır (Chehadeh vd., 2021:203-204; URL-42; URL-43). Dubai 

Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Rashid Al Matrooshi, yangının 
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yalnızca dış cepheyi etkilediğini ve iç mekânları büyük ölçüde 

etkilemediğini belirtmiştir (URL-42). 

Binanın tüm katlarını etkileyen yangın sırasında, üst kotlardan düşen 

sıcak ve alevli molozların itfaiye ekiplerinin olaya müdahalesini olumsuz 

etkilediği bu örnekte de belirtilmektedir (URL-44). Bir görgü tanığı, 

yangının başlamasından dokuz saatten fazla bir süre sonra bile cephe 

parçalarının yere düştüğünü (URL-45), bir diğeri “gökten yanan enkaz 

yağdığını” (URL-44), bazıları ise dumandan dolayı etraflarını 

göremediklerini ifade etmişlerdir (URL-40). 

Bu denli büyük çaptaki bir yangının kentsel etkileri de olmuştur. 

Gerek itfaiye ekiplerinin rahatlıkla geçebilmeleri ve gerekse de üst 

kotlardan düşen parçaların çevre bina ve insanlara olası zararlarının önüne 

geçilebilmesi amacıyla Dubai polisi birçok yolu ve metroyu kapatmıştır 

(URL-46). 

Sonuç olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yüksek binalarda 

2012-2017 arasında ACP cephe sistemi kaynaklı toplam yedi yangın 

meydana gelmiştir: Dubai Torch (2 kez), Al Baker Kulesi/25 katlı, Al 

Tayer Kulesi/40 katlı, Saif Belhasa Binası/13 katlı, Tamweel Kulesi/37 

katlı ve Adress Downtown (URL-36). 

2.3. Çin yangınları 

Pekin’in simgesel yapılarından 51 katlı CCTV yönetim binasının 

yanında yer alan Pekin Televizyonu Kültür Merkezi 159 m yükseklikte ve 

34 katlıdır (Resim 12) (URL-47). Yangın, 9 Şubat 2009 tarihinde, Çin Yeni 

Ay Yılı Fener Bayramı kutlamaları nedeniyle izinsiz yapılan bir havai fişek 

gösterisi sırasında, kıvılcımların binanın çatısına düşmesi ile başlayıp, 

rüzgâr yardımıyla alt kotlara doğru büyümüştür (URL-48; URL-49; URL-

50). Yangın meydana geldiğinde bina henüz kullanılmamaktaydı ve 

Mandarin Oriental Hotel olarak hizmet vermek üzere inşaatı yeni 

tamamlanmıştı. 

 

Şekil 12: Pekin Televizyonu Kültür Merkezi ve CCTV binaları (URL-

51). 
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Görgü tanıkları yangının “inanılmaz derecede hızlı yayıldığını”, 

“tüm binayı 13 dakikadan daha kısa sürede sardığını”, “inşaat sahasındaki 

malzemelerin yandığını”, “binanın çevresinde biriken enkazın, yukarıdan 

düşen yanan enkaz nedeniyle tekrar tutuştuğunu”, “binadan kar gibi kül 

yağdığını” (URL-50; URL-52), 6 ila 9 metre yüksekliğinde alevler 

olduğunu (URL-53) belirtmişlerdir (Resim 13). 

  

Şekil 13: Pekin Televizyonu Kültür Merkezi yangını (URL-50). 

Pekin İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Luo Yuan da, kuvvetli rüzgârların, 

bina çevresini saran zehirli dumanların ve çalışan sprinkler eksikliğinin 

binanın çatısında başlayan ve alt katlara yayılan yangını söndürme 

çabalarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir (URL-49; URL-50). 

Yangında bir itfaiye görevlisi hayatını kaybetmiş, (URL-49), yangın 

sonrasında ise, inşaatın giydirme cephe firmasının yöneticileri, ACP 

sistemin çekirdeğinde yer alan yalıtım malzemesinin yangın güvenliğine 

uygun olmadığı gerekçesi ile tutuklanmıştır (URL-54). 

Çin’deki diğer bir yüksek bina yangını ise Kaixuan International 

Binası’nda meydana gelmiştir. Mimarisinden ötürü ‘büyük pantolon (big 

pants)’ lakabı ile de anılan bina, Dalian şehrinde bulunan, bünyesinde 

konut işlevli 636 bağımsız bölüm barındıran ikonik bir yapıdır (URL-55).  
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Şekil 14: Kaixuan International Binası yangını (URL-56) 

Yangın, 27 Ağustos 2021 öğleden sonra, 31 katlı binanın 19. 

katında, iç mekândaki bir elektrikli cihazdan başlamıştır (URL-57). 

Raporlarda, yangının dört saat söndürülemediği ve yanan levhaların 

yüksek kotlardan düştüğü belirtilmektedir (Resim 14) (URL-55). 

Çin’de diğer bir yüksek yapı yangını ise 15 Kasım 2010 tarihinde 

Shangai’da 28 katlı konut kulesinde meydana gelmiştir. Lisanssız 

kaynakçıların yapmakta olduğu kaynak sırasında kıvılcımların bambu 

tadilat iskelesi (URL-58) ve bu iskeleyi çepeçevre saran brandayı 

tutuşturması ile başlayan yangın (URL-59), sonrasında dış cephede 

kullanılan poliüretan ısı yalıtımı malzemesinin tutuşması ile tüm binaya 

yayılmıştır (URL-60; URL-61). Yangının büyümesinin en büyük 

sebebinin ise, yukarıdaki sebeplere ek olarak şiddetli rüzgâr olduğu 

belirtilmiştir (Resim 15) (URL-62). 

Bununla birlikte, görgü tanıkları ve tahliye edilen sakinler, nefes 

almayı imkânsız kılan çok yoğun dumandan bahsetmişlerdir (URL-63). 

Ayrıca bu yoğun duman, kurtarma operasyonu için olay yerine gelen üç 

helikopterin görev yapmasını da engellemiştir (URL-63). 

Yangında 58 kişi hayatını kaybetmiştir (URL-60; URL-64; URL-

65). Yangın sonrasında kamuoyunda oluşan tepkiler, yüksek binalarda iç 

ve dış sprinkler sistemlerinin eksikliği ve yanıcı malzemelerin dış 

cephelerde kullanılması üzerine olmuştur (URL-66). Çin hükümeti ayrıca 

benzer cephe sistemlerinin kullanıldığı yenileme projelerini durdurmuş, 

hatta yanan binanın bitişiğindeki iki binanın dış cephelerinin yanmaz 

malzeme ile değiştirilmesini sağlamıştır (URL-64). 
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Şekil 15:  Shangai’da konut kulesi yangını (URL-67). 

2.4. Bakü’de konut binası yangını 

Bina, Bakü’de bulunmaktadır ve 16 katlıdır. Yangın, 19 Mayıs 2015 

tarihinde meydana gelmiştir. Dış cephede ACP sistemin çekirdeğini 

oluşturan EPS (strofor ve ekspande polistren adı da verilmektedir) yalıtım 

malzemesi, yangının hızlı yayılmasına neden olmuştur. Görgü tanıkları, 

binanın birinci katında başlayan yangının birkaç saniye içinde tüm binayı 

sardığını söylemişlerdir (Resim 16) (URL-68). EPS plakaların binanın dış 

duvarlarından yaklaşık 30 santimetre uzakta konumlanması, düşey bir 

oksijen tüneli oluşturmuştur (URL-69). 

Konu hakkında soruşturma yürüten başsavcı Zakir Qaralov, 

yangının düşük kaliteli dış cephe kaplamasından kaynaklandığını 

belirtmiştir (URL-70). Söz konusu malzemenin, Azerbaycan hükümetinin 

Sovyetler Birliği döneminden kalan 200’den fazla binanın cephesini 

“güzelleştirme projesi” kapsamında yenilemesi sırasında uygulandığı ifade 

edilmiştir (URL-70). Yangından sonra, bu binalarda kullanılan 

malzemelerin söküm çalışmaları başlatılmıştır (URL-69; URL-70). 

 

Şekil 16: Bakü konut binası yangını (URL-71). 

İtfaiye görevlileri, kalıcı ve keskin duman nedeniyle, yangın 

söndükten sonra bile binanın yakın çevresinde bulunmanın mümkün 

olmadığını (URL-72), zaten yangında meydana gelen can kayıplarının 
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çoğunun yangın nedeniyle değil, bu duman nedeniyle olduğunu ifade 

etmişlerdir (URL-69). 

2.5. Torre dei Moro yangını 

Bina, Milano’da 18 katlı ve 60 m yüksekliğinde bir konut binasıdır. 

Yangın, 29 Ağustos 2021 tarihinde, üst katlardaki bir konuttan atılan sigara 

izmaritinin, 15. kattaki bir balkondaki kullanılmayan eşya torbalarını 

tutuşturması nedeniyle başlamıştır (URL-73). Yangın önce üst kotlara 

doğru yayılım göstermiş, sonrasında ise rüzgârın da yardımı ile, Milano 

Belediye Başkanı Beppe Sala’nın ifadesine göre “Grenfell Kulesi 

yangınını hatırlatır şekilde doğal olmayan bir yolla” alt kotlara yayılmıştır 

(URL-74). Bu hızlı yayılmanın nedeni, önceki örneklerde de olduğu gibi 

ACP sistem olduğu, yalıtım tabakasının “benzin görevi” gördüğü 

belirtilmiştir (URL-75; URL-76; URL-77). Bir görgü tanığı ise, yangın 

öncesinde dış cephe sisteminin yanmazlığından emin olduklarını, ancak 

yangın sırasında panellerin tereyağı gibi eridiğini dile getirmiştir (URL-

77). Milano Polytechnic Teknik Mimarlık Profesörü Angelo Lucchini de 

bu görüşü destekleyen ifadeler kullanmıştır (URL-77). 

 

Şekil 17: Torre dei Moro yangını (URL-78). 

Yangın ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Tiziana Sicilano da, 

çevreye yayılan malzeme kalıntılarının “karton gibi” yandığını belirtmiştir 

(Resim 18) (URL-74). 
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Şekil 18: Torre dei Moro yangını sırasında çevreye yayılan enkaz (URL-

79). 

Olay sonrasında açıklama yapan bir dış cephe üreticisi firma, 

yangının genişlemesine neden olan malzemenin yangın dayanımı EN 

13501-1’e göre D-E1 sınıfında, yangın geciktirici veya yanmaz olmayan 

PE çekirdekli bir ACP olduğu belirtmiştir (URL-73; URL-80). Bununla 

birlikte, ACP sistemlerin karakteristik bir özelliği olan baca etkisinin 

olumsuz etkileri bu yangında da dile getirilmiştir (URL-76; URL-77). 

2.6. Polat Tower yangını: 

Polat Tower, İstanbul’da 2001 yılında inşa edilmiş olan 40 katlı ve 

152.5 m yüksekliğinde bir binadır (URL-81).  Bina yalnızca konut işlevi 

ile kullanıma açılmıştır. Ana taşıyıcı sistemi betonarme olan binanın 

cephesinde cam ve alüminyum giydirme sistem tercih edilmiştir. Giydirme 

cephe altında PS yalıtım kullanılmıştır (Kanan ve Beyhan, 2013:1521). 

Gökdelende meydana gelen, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirilen 

yangının arızalı bir klima ünitesinden kaynaklı olarak başladığı 

belirtilmiştir (URL-82). Rüzgârın da etkisi ile kısa sürede dış cepheye 

yayılan yangın sebebi ile binanın yalıtım malzemelerinin yanarak yere 

düştüğü belirtilmiştir (URL-83).  

Binanın yönetim kurulu üyesi “yanarak aşağıya düşen malzeme, PS 

dediğimiz bir dış cephe kaplama malzemesi” şeklinde açıklamada 

bulunmuştur. Kullanılan PS malzemenin, yangının “3 buçuk dakikada 140 

metre yukarıya çıkmasına” neden olduğunu da belirtmiştir (Resim 19) 

(URL-84). 

                                                           
1 EN 13501-1’e göre D sınıfı malzemeler “yangının büyümesine orta katkıda bulunabilecek 

malzemeler”, E sınıfı ise “yangının büyümesine yüksek katkıda bulunabilecek malzemeler” 

(URL-86). 
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Şekil 19: Polat Tower yangını ve çevreye yayılan enkaz (URL-82). 

Görgü tanıkları, yönetim kurulu üyesinin söyledikleri ile de paralel 

olarak yangının “çok hızlı bir şekilde” ve “bir iki dakika içinde” hızla alt 

katlardan üst katlara kadar yayıldığını ifade etmektedir. Ayrıca yine aynı 

görgü tanığı yanan yalıtım malzemelerinin “uçuşur” vaziyette olduğunu ve 

düşen parçaların üzerine “yapıştığını” belirtmektedir (Resim 20) (URL-

85). 

  

Şekil 20: Polat Tower yangını ve çevreye yayılan enkaz (URL-82). 

Bina cephesini saran yangının bina içine sıçramadığı, cephe 

düzleminde kaldığı görülmüştür. Bu durumun en büyük sebebi yanan 

cephenin kaplama dışında kalan bölümlerinin penceresiz ve perde beton 

olması ile açıklanmaktadır. Buna ek olarak cam giydirme cephede yalıtım 

malzemesi olarak tercih edilen A1 sınıfı hiç yanmaz taş yününün 

kullanılmış olmasının da yangının yüzeyde kalmasını sağladığı 

değerlendirmeler arasındadır. Bu malzemeler yangın sırasında yanmadan 

aşağı dökülmüştür (Soğukoğlu ve İnce, 2013:11). Polat Tower akıllı 

yangın algılama ve söndürme sistemine sahiptir. Sisteme bağlı olarak, 

yangın başladığı anda anons sistemi devreye girmiş, ayrıca kaçış 

koridorlarındaki iç basınç arttırılarak dumanın tahliyesi sağlanmıştır 

(Kanan ve Beyhan, 2013:1521). İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 

Makine Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile 

Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) Onursal Başkanı Prof. Dr. 

Abdurrahman Kılıç, Polat Tower yangınını değerlendirmiştir. Binada 

doğru tasarlanan yangın merdivenlerinin yanı sıra anons sistemleri ve 
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duman algılama sistemlerinin mevcut olmasının akıllı bina teknolojisi 

olmaktan öte birer “yangın önlemi” olduğunu ifade etmektedir (URL-83).  

Sonuç olarak incelenen yangınların büyümesinde ve can kayıplarına 

neden olmasında, yangın sınıfı düşük yalıtım malzemelerinin kullanıldığı 

ACP dış cephe sistemleri büyük rol oynadığı görülmüştür. 

3. Sonuç 

Alüminyum kompozit panellerin ısı ve ses yalıtımında sağladığı 

performans, kolay kurulum, hafiflik, şekillendirilebilir, yüksek maliyet 

etkinliği ve geri dönüştürülebilir olması özellikleri ile birçok avantaja sahip 

bir malzemedir. Bu sistemlerin, dış cephede kullanımının birçok avantajına 

karşın, bir yapıda sağlanması gereken en temel yangın güvenliği 

bağlamında dezavantajlı olabildiği görülmektedir.  

Binaların özellikle dış cephelerinin iyileştirilmesi; enerji korunumu, 

CO2 emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilirliğe yönelik politikalar 

bağlamında önem arz etmektedir (Çakır, 2016:294). Bu süreçte yapılan 

bazı uygulamalarda kullanılan dış cephe sistemlerinde yangın güvenliğine 

uyulmadığı görülmektedir (URL-9). İtfaiyeciler ile yapılan bir çalışmada, 

1990’ların sonlarından itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen 

benzer yangınların, bu ısı yalımın malzemeleri kaynaklı büyüdüğü 

belirtilmektedir (URL-60). Akademik yayınlar da bu durumu 

desteklemektedir (McLaggan vd., 2021:1-2). 

PS, PE, EPS, XPS ve benzeri yalıtım malzemeleri; düşük 

maliyetleri, uygulama kolaylığı, termal performansları açısından avantajlı 

malzemelerdir. Ancak, üretim proseslerinde çimento ya da kimyasal 

yanma geciktiriciler ile işlenmedikleri durumlarda yangın sınıfları düşük 

olmaktadır. Örneğin, bir kilogram PS yandığında, bir litre benzin ile aynı 

düzeyde ya da eşdeğer kütlede kerestenin yanmasından iki buçuk kat daha 

fazla enerji açığa çıkarmaktadır (George vd., 2019:2). Hatta bu 

malzemelerin, yangın sınıfını iyileştirici proseslerden geçirilse bile, 

yanmaz nişler, yanmaz katmanlar gibi pasif yangın önlemleri ile birlikte 

kullanılmaları gerekmektedir (Beyhan, 2015:4). Bu kapsamda irdelenen 

yüksek bina yangınlarında kullanılmakta olan alüminyum kompozit 

panellerdeki yalıtım malzemelerinin oldukça önemli olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Grenfell Kulesi’nde PE, Shangai konut kulesinde 

PU, Bakü’de konut binasında EPS ve Polat Tower’da PS malzemelerin 

kullanılmış olduğu göz önüne alındığında, yangının, yangın sınıfı düşük 

olan bu yalıtım malzemeleri nedeniyle yayılması da bu sonucu 

desteklemektedir.  

Ayrıca ACP çekirdeğini oluşturan benzeri yanıcı malzemeler yangın 

anında erimeye, damlamaya ve yapısal bütünlüğünü kaybetmeye 

meyillidir (URL-60). Ayrıca, yanma sınıfı düşük malzeme ile uygulanmış 
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hava boşlukları nemi önlemek için başarılı olsa da, yangın durumunda baca 

etkisi ile alevlerin yayılmasına neden olmaktadır (URL-9). Diğer yandan, 

ACP sistemlerin bünyelerinde yer alan hava boşluğu alevleri olduğu kadar, 

zehirli ve boğucu gaz ve dumanları da diğer katlara çok hızlı bir şekilde 

iletmektedir (URL-22). 

Sonuç olarak, çalışmada incelenen örneklerden elde edilen bulgular 

ışığında; 

• Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik: Madde 20.1 

kapsamında belirtilmiş olan strüktür taşıyıcılığının sağlanması, alev ve 

duman yayılımının sınırlanması, çevre binalara sıçramanın önlenmesi ve 

kullanıcıların kaçabilmesi esaslarının, yangın sınıfı düşük yalıtım 

malzemelerinin kullanıldığı ACP sistemlerde sağlanamadığı açıkça 

görülmektedir (Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik: 

Madde 20.1).  

• Cephe sistemlerinin, tüm iç-dış pencere ve kapı sistemleri ile birlikte 

değerlendirilerek tek bir sistem olarak tasarlanmaları da önemlidir 

(Guillaume vd., 2018:1). Ayrıca, bu hassasiyetin yapının projelendirilme 

sürecinde olduğu kadar renovasyon süreçlerinde de gösterilmesi 

gerekmektedir. Bazı kaynaklarda, tüm bu risklere rağmen hâlâ Asya’da 

binaların ACP ve EPS’nin uygun olmayan kullanımıyla inşa edilmekte 

veya yenilenmekte olduğunu söylenirken, hükümetlerin, iki katın 

üzerindeki binalarda ACP ve EPS kullanımını kısıtlamak için harekete 

geçmelerini tavsiye edilmekte ve Avrupa İtfaiyeci Sendikaları Birliği de 

konuyla ilgili olarak AB’de lobi faaliyeti yürütmektedir (URL-60). 

• Grenfell Kulesi Yangın Raporu, yüksek binalarda yangınla 

mücadelede, dış cephe kaplama yangınları için planlama veya eğitim 

gerekliliğini de vurgulamaktadır (URL-3). Bununla birlikte, gene özellikle 

Grenfell Kulesi yangınında, yüksek yapı tasarlayan ya da bu tür binalarda 

yapılacak renovasyonları yürütecek mimari büroların yüksek yapılarda 

yangın güvenliği konularındaki yeterlilikleri de sorgulanmaya başlanmıştır 

(URL-87). Yangın güvenliği, salt pasif ve aktif sistemler ile değil, tasarım 

sürecinden itibaren düzenli bir eğitim ve farkındalık bağlamında da büyük 

önem arz etmektedir. 

Sürdürülebilik bağlamında, binaların dış cephe performanslarını 

arttırmak çevresel bir zorunluluktur. Ancak, bu süreçlerde kullanılan bina 

sistem, eleman ve bileşenlerinin yangın dayanımları, özellikle yüksek 

binalarda önemli bir ölçüttür. Kendilerine has koşulları olan yüksek 

yapıların mimari tasarımları kadar, yapı bilgisi bağlamındaki yaklaşımlar 

da hayati önem taşımaktadır. 

 

 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

456 

Kaynakça 

Beyhan, F. (2015). Mimari Bir Bağlam Olarak Binalarda Çeliğin 

Yangından Korunumu. TUCSA Türk Yapısal Çelik Derneği 

Yayınları. 

https://www.tucsa.org/images/yayinlar/makaleler/FigenBEYHAN-

MAKALE.pdf (erişim: 15.12.2021) 

Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik, (2007, 19 Aralık). 

Resmi Gazete (Sayı: 26735). 

Byrnes, T., Angel, L., Hunt, K., Flynn, T. (2019). Review of Techniques 

for Identifying the Chemical Composition of Aluminium Composite 

Panel Cores. Conference: Tall Buildings Conference.  

Chehadeh M.S., Wahbah, M., Awad, M.I., AbdulHay, O., Al Handawi, K., 

Seneviratne, L., Greatbatch, I., Zweiri, Y. (2021). Aerial Firefighting 

System for Suppression Ofincipient Cladding Fires. Field Robotics, 

October, Special Issue: The Mohamed Bin Zayed International 

Robotics Challenge (MBZIRC), 2021, 203–230.  

Çakır, G. (2016). Enerji Etkin Çift Kabuk Cephe Sistemlerinde Yangın 

Performansını İyileştirecek Yöntemler. 8. Ulusal Çatı & Cephe 

Sempozyumu 2– 3 Haziran 2016 Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Fındıklı- İstanbul. 

Drean, V., Guillaume, E., Girardin, B., Fateh, T. (2019). Numerical 

Simulation of the Fire Behaviour of Facade Equipped with Aluminium 

Composite Material‐Based Claddings‐Model Validation at Large 

Scale. Fire and Materials. 2019;1-22. DOI: 10.1002/fam.2759.  

Erdem, S. & Arıoğlu, N. (2016). Polimer Çatı Malzemelerinin Yangın 

Karşısında Davranışlarının İrdelenmesi. 8. Ulusal Çatı & Cephe 

Sempozyumu2–3 Haziran 2016Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Fındıklı-İstanbul. 

George, L., Wuhrer, R., Fanna, D.J., Huang, Q.E. (2019). Characterisation 

Techniques for the Identification of Composite Cladding Materials 

and their Thermal Properties. iCMMERP2019: International 

Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering Research 

and PracticeAt: Sydney, Australia. 

Guillaume, E., Fateh, T., Schillinger, R., Chiva, R., Ukleja, S., Weghorst, 

R. (2018). Intermediate-Scale Tests Of Ventilated Facades With 

Aluminium-Composite Claddings. 3rd European Symposium on Fire 

Safety Science. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 

1107 (2018) 032007. DOI:10.1088/1742-6596/1107/3/032007 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

457 

Guillaume, E., Dréan, V., Girardin, B. (2019). Reconstruction of Grenfell 

Tower Fire. Part 3—Numerical Simulation of the Grenfell Tower 

Disaster: Contribution to the Understanding of the Fire Propagation 

and Behaviour During the Vertical Fire Spread. Fire and Materials. 

44(5). 2019;1-23. DOI: 10.1002/fam.2763. 

Kanan, N. Ö., & Beyhan, F. (2013). Enerji Etkin Binalarda Çift Katmanlı 

Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği.  

Khan, A.A., Lin, S., Huang, X. (2021). Alev Geciktirici Çekirdekli Tezgah 

Ölçekli Alüminyum Kompozit Panelin Cephe Yangın Tehlikeleri. 

Yangın Teknolojisi (2021). https://doi.org/10.1007/s10694-020-

01089-4 

Maguire, J.F. & Woodcock, L.V. (2021). Grenfell Fire Scientific Timeline. 

Technical Report March 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/349692532_Grenfell_Fire_

Scientific_Timeline. (erişim: 15.12.2021) 

Manioğlu, G., & Yılmaz, Z. (2006). Economic Evaluation of the Building 

Envelope and Operation Period of Heating System in Terms of 

Thermal Comfort. Energy and Buildings, 38(3), 266-272. 

McKenna, S. T., Jones, N., Peck, G., Dickens, K., Pawelec, W., Oradei, S., 

... & Hull, T. R. (2019). Fire Behaviour of Modern Façade Materials–

Understanding the Grenfell Tower Fire. Journal of hazardous 

materials, 368, 115-123. 

McLaggan, M.S., Hidalgo, J.P., Osorio, A.F., Heitzmann, M.T., Carrascal, 

J., Lange, D., Maluk, C., Torero, J.L. (2021). Towards A Better 

Understanding of Fire Performance Assessment of Façade Systems: 

Current Situation and A Proposed New Assessment Framework. 

Construction and Building Materials 300 (2021) 124301. DOI: 

j.conbuildmat.2021.124301. 

Nadoushani, Z. S. M., Akbarnezhad, A., Jornet, J. F., & Xiao, J. (2017). 

Multi-criteria selection of façade systems based on sustainability 

criteria. Building and Environment, 121, 67-78. 

Pershakov, V., Bieliatynskyi, A., Popovych, I., Lysnytska, K., 

Krasheninnikov, V. (2016). Progressive Collapse of High-Rise 

Buildings from Fire. MATEC Web of Conferences TPACEE-2016. 

73, 01001. DOI: 10.1051/matecconf/20167301001. 

Soğukoğlu, M. M., & İnce, A. (2013). Yüksek Binalarda Yangın Güvenliği 

Açısından Dış Cephe Yalıtım Ve Kaplama Malzemeleri. In Yangın ve 

Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, Yüksek Yapılarda Yangın ve 

Güvenlik, TÜYAK, WOW Convention Center. 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

458 

Studio E. (2012). Grenfell Tower Regeneration Project - Planning 

Application - Design and Access Statement. The Royal Borough of 

Kensington and Chelsea. 

https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/TMO00834924_Studio%2

0E%20GT%20Regeneration%20Project%20Stage%20D%20Report

%20with%20embedded%20drawings.pdf (erişim: 15.12.2021) 

Taborianski, V. M. & Prado, R. T. (2012). Methodology of CO2 Emission 

Evaluation in the Life Cycle of Office Building Façades. 

Environmental Impact Assessment Review, 33(1), 41-47. 

TDK (Türk Dil Kurumu). (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 

https://sozluk.gov.tr/ (erişim: 15.12.2021) 

Węgrzynski, W., Antosiewicz, P., Burdzy, T., Tofiło, P., Papis, B.K. 

(2020). Experimental Investigation into Fire Behaviour of Glazed 

Façades With Pendant Type Sprinklers. Fire Safety Journal. 115 

(2020). DOI: 10.1016/j.firesaf.2020.103159   

Yaman, M. (2019). Cephe Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında Ulusal 

ve Uluslararası Büyük Ölçekli Test Standartlarının Karşılaştırmalı 

Analizi. Uygulamalı Bilimler Kongre Kitabı. UBAK Uluslararası 

Bilimler Akademisi. ISBN:978-605-69046-7-7.  

Yaman, M. & Demirel, F. (2020). Cephelerde Yangın Güvenlik Önlemleri 

ve Mevzuatların Karşılaştırmalı Analizi. IJEASED International 

Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design. ISSN: 

2667-8764, 2(1), 88-108, 2020. 

Yeniay, G. M., & Arpacıoğlu, Ü. (2021) Fire Risk Assessment in 

Sustainable Facade. Tasarım Kuram. 2021; 17(32): 55-69 

Yuen, A.C.Y., Chen, T.B.Y., Li, A., De Cachinho Cordeiro, I.M., Liu, L., 

Liu, H., ... & Yeoh, G.H. (2021). Evaluating the Fire Risk Associated 

with Cladding Panels: An Overview of Fire Incidents, Policies, and 

Future Perspective in Fire Standards. Fire and Materials. 

URL-1. (2019). What is a rainscreen cladding system and what are the 

advantages? Cupa Pizzaras Company Web Site. 

https://www.cupapizarras.com/int/news/what-is-rainscreen-cladding-

advantages/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-2. (2017). How are fires fought in high-rise blocks? BBC News 

Channel. https://www.bbc.com/news/uk-england-london-40273714 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-3. (2019). ( Grenfell Tower Inquiry - Phase 1 Report Published. Fire 

Brigades Union.  



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

459 

https://www.fbu.org.uk/circulars/2019hoc0542mw/grenfell-tower-

inquiry-phase-1-report-published (erişim: 01.12.2021) 

URL-4. (2009). Sceaux Gardens, Camberwell: The Original 1960 AJ 

Building Study. The Architects’ Journal. 

https://www.architectsjournal.co.uk/news/sceaux-gardens-

camberwell-the-original-1960-aj-building-study (erişim: 01.12.2021) 

URL-5. (2009). Lakanal House: new evidence reveals how fatal fire 

spread. The Architects’ Journal.  

https://www.architectsjournal.co.uk/archive/lakanal-house-new-

evidence-reveals-how-fatal-fire-spread (erişim: 01.12.2021) 

URL-6. (2009). Fatal Fire Block’s Layout Probed. BBC News Channel. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/8135535.stm (erişim: 

01.12.2021) 

URL-7. (2017). Council Will Pay £570,000 for Fire Safety Breaches In 

Deadly Lakanal House Fire In 2009. Southwark News. 

https://www.southwarknews.co.uk/news/council-will-pay-570000-

fire-safety-breaches-deadlines-lakanal-house-fire-2009/ (erişim: 

01.12.2021) 

URL-8. (2013). Lakanal House tower block fire: deaths ‘could have been 

prevented’. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/uk/2013/mar/28/lakanal-house-fire-

deaths-prevented (erişim: 01.12.2021) 

URL-9. (2017). ‘Disaster waiting to happen’ fire expert slams UK tower 

blocks. The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-

news/2017/jun/14/disaster-waiting-to-happen-fire-expert-slams-uk-

tower-blocks (erişim: 01.12.2021) 

URL-10. (2009). Poor design ‘contributed to six deaths’ in Camberwell 

flats fire. The Architects’ Journal. 

https://www.architectsjournal.co.uk/archive/poor-design-

contributed-to-six-deaths-in-camberwell-flats-fire (erişim: 

01.12.2021) 

URL-11. (2009). Tower block blaze victims named. BBC News Channel. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8134467.stm 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-12. (2019). Report finds the cladding on Grenfell Tower was the main 

reason why the fire spread so quickly. The Journal. 

https://www.thejournal.ie/grenfell-tower-cladding-inquiry-4871900-

Oct2019/ (erişim: 01.12.2021) 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

460 

URL-13. (2021). Grenfell Tower External Cladding. The Journal. 

https://img2.thejournal.ie/inline/4871916/original/?width=630&versi

on=4871916 (erişim: 01.12.2021) 

URL-14. (2019). Grenfell Tower inquiry: ‘Serious shortcomings’ in 

response of fire service likely led to more deaths. The Journal. 

https://www.thejournal.ie/grenfell-tower-inquiry-report-2019-

4870321-Oct2019/?utm_source=story (erişim: 01.12.2021) 

URL-15. (2021). London fire probe focuses on cladding. 

https://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2017/06/london-fire-

update-746x1024.png (erişim: 01.12.2021) 

URL-16. (2021). “Chimney effect” of exterior cladding. BBC News 

Channel.  

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/1ED1/production/_966

98870_cladding_624_v2-2.png (erişim: 01.12.2021) 

URL-17. (2021). Grenfell fire: how quickly it spread (east/north face of 

tower). 

https://img2.thejournal.ie/inline/4871913/original/?width=630&versi

on=4871913 (erişim: 01.12.2021) 

URL-18. (2017). Grenfell Tower: cladding material linked to fire pulled 

from sale worldwide. The Guardian.  

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/26/grenfell-tower-

cladding-linked-to-fire-pulled-from-sale-worldwide (erişim: 

01.12.2021) 

URL-19. (2017). Why is cladding banned in the US and Germany used on 

buildings in the UK? Metro News. 

https://metro.co.uk/2017/06/16/why-is-cladding-banned-in-the-us-

and-germany-used-on-buildings-in-the-uk-6712578/ (erişim: 

01.12.2021) 

URL-20. (2021). https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/7E5C/ 

production/_96484323_hi040048948.jpg (erişim: 01.12.2021) 

URL-21. (2018). Grenfell Tower fire: Who were the victims? BBC News 

Channel. https://www.bbc.com/news/uk-40457212 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-22. (2021). Cladding and fire risks. Under One Roof. 

https://underoneroof.scot/articles/1598/Cladding/Cladding_and_fire_

risks (erişim: 01.12.2021) 

URL-23. (2017). Dubai The Marina Torch fire: All you need to know about 

the tower’s second blaze since 2015. The Indian Express. 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

461 

https://indianexpress.com/article/world/dubai-the-marina-torch-fire-

all-you-need-to-know-4781652/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-24. (2017). Dubai Tower Burns a 2nd Time, and Flammable 

Cladding Is Again Under Scrutiny. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2017/08/03/world/middleeast/torch-tower-

dubai-fire.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-25. (2021). The Torch Dubai. The Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat (CTBUH). 

https://www.skyscrapercenter.com/building/the-torch/344 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-26. (2021). Development-The Torch. Select Group. http://select-

group.ae/development/the-torch-2/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-27. (2015). Winds fan flames as fire races up Dubai high-rise. USA 

Today. 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/20/dubai-

building-fire/23778589/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-28. (2017). Dubai Torch tower blaze: residents thought it was a false 

alarm. The National News UAE.  

https://www.thenationalnews.com/uae/dubai-torch-tower-blaze-

residents-thought-it-was-a-false-alarm-1.616755 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-29. (2015). Fire rips through Torch skyscraper in Dubai. BBC News 

Channel. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31562099 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-30. (2021). https://ichef.bbci.co.uk/news/976/mcs/media/images 

/81147000/jpg/_81147646_81147645.jpg (erişim: 01.12.2021) 

URL-31. (2017). Dubai’s Torch Tower catches fire for second time in two 

years. BBC News Channel. https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-40822269 (erişim: 01.12.2021) 

URL-32. (2017). Large Fire Breaks Out at Dubai’s ‘Torch Tower,’ One of 

Tallest in World. NBC News. 

https://www.nbcnews.com/news/world/large-fire-breaks-out-dubai-

s-torch-tower-one-tallest-n789421 (erişim: 01.12.2021) 

URL-33. (2017). Sprinkler systems to be installed in all Swansea council 

high rise blocks after Grenfell Tower tragedy. Wales Online. 

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/sprinkler-systems-

installed-council-owned-13263961 (erişim: 01.12.2021) 

URL-34. (2021). https://pbs.twimg.com/media/DGVjj7mV0AE4fxP? 

format=jpg&name=360x360 (erişim: 01.12.2021) 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

462 

URL-35. (2019). Third fire breaks out in Dubai’s Torch Tower. The 

National News UAE. https://www.thenationalnews.com/uae/third-

fire-breaks-out-in-dubai-s-torch-tower-1.809793 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-36. (2017). External cladding fires at UAE skyscrapers. Graphic 

News. https://www.graphicnews.com/en/pages/35673/disasters-

external-cladding-fires-at-uae-skyscrapers-1 (erişim: 01.12.2021) 

URL-37. (2016). Dubai Hotel Smolders as Firefighters Tackle Last Gasps 

of Blaze. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2016/01/02/world/middleeast/address-

downtown-hotel-dubai-fire.html?_r=0 (erişim: 01.12.2021) 

URL-38. (2016). Electrical fault caused The Address Downtown Dubai 

hotel fire. The National News UAE.  

https://www.thenationalnews.com/uae/electrical-fault-caused-the-

address-downtown-dubai-hotel-fire-1.201694 (erişim: 01.12.2021) 

URL-39. (2019). The Address Downtown contractor sued over NYE 2015 

fire. Arabian Business. 

https://www.arabianbusiness.com/industries/travel-

hospitality/436159-the-address-downtown-contractor-sued-over-

nye-2015-fire (erişim: 01.12.2021) 

URL-40. (2021). Address hotel in downtown Dubai on fire – Video. 

https://www.dpccars.com/blog/address-hotel-in-downtown-dubai-

on-fire/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-41. (2016). Address Hotel fire sparked by short-circuit. Khaleej 

Times. https://www.khaleejtimes.com/article/address-hotel-fire-

sparked-by-short-circuit (erişim: 01.12.2021) 

URL-42. (2016). Investigation starts into cause of Address fire. Emirates 

24/7. https://www.emirates247.com/news/investigation-starts-into-

cause-of-address-fire-2016-01-01-1.615639 (erişim: 01.12.2021) 

URL-43. (2016). Dubai blaze raises questions over Gulf skyscraper 

design. Yahoo News. https://news.yahoo.com/dubai-blaze-raises-

questions-over-gulf-skyscraper-design-160747983--finance.html 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-44. (2015). Dubai hotel fire: ‘One killed and 14 hurt’ - but a miracle 

escape for thousands. The Mirror. 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/dubai-hotel-fire-one-

killed-7100180 (erişim: 01.12.2021) 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

463 

URL-45. (2015). Fire engulfs downtown Dubai’s high-rise Address hotel. 

CNN World. https://edition.cnn.com/2015/12/31/middleeast/dubai-

address-hotel-fire/index.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-46. (2015). Fire breaks out near Dubai’s New Year’s fireworks 

display. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/fire-new-year-

fireworks-display-dubai-building/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-47. (2021). TVCC Beijing. The Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat (CTBUH). 

https://www.skyscrapercenter.com/building/tvcc/3418 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-48. (2009). http://news.sina.com.cn/c/2009-02-

10/121117184739.shtml (erişim: 01.12.2021) 

URL-49. (2009). China TV Network Apologizes for Fire. The New York 

Times. 

https://www.nytimes.com/2009/02/11/world/asia/11beijing.html 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-50. (2018). Beijing Television Cultural Center fire. Alchetron. 

https://alchetron.com/Beijing-Television-Cultural-Center-fire 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-51. (2009). CCTV Headquarters Fire: Rem Koolhaas Tower In 

Beijing Survives Blaze (UPDATED). The Huff Post. 

https://www.huffpost.com/entry/cctv-building-on-fire-ico_n_165186 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-52. (2009). Witness: Top of Beijing luxury hotel ‘exploding’. CNN 

World. https://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/02/09/china 

.hotel.fire/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-53. (2009). Fire destroys Mandarin Oriental Beijing. Business 

Traveller. https://www.businesstraveller.com/news/2009/02/09/fire-

destroys-mandarin-oriental-beijing/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-54. (2010). http://news.ifeng.com/gundong/detail_2010_11/19/ 

3168013_0.shtml (erişim: 01.12.2021) 

URL-55. (2021). Dalian landmark building “big pants” Kaixuan 

International burns into a fire dragon from top to bottom (video). 

Breaking Latest News. https://www.breakinglatest.news/news/dalian-

landmark-building-big-pants-kaixuan-international-burns-into-a-fire-

dragon-from-top-to-bottom-video-dalian-jinpu-new-district-

landmark-buildings-big-pants-kaixuan-international-bu/ (erişim: 

01.12.2021) 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

464 

URL-56. (2021). https://oss.seetao.com/upload/image/20210915 

/78f3bcfe8890ce451a754b37a6d8fd4d.jpg_webp (erişim: 

01.12.2021) 

URL-57. (2021). The cause of the fire in a high-rise building in Dalian has 

been identified. Seetao. https://www.seetao.com/details/112114.html 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-58. (2010). Eight held after deadly Shanghai high-rise blaze. BBC 

News Channel. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-

11762817 (erişim: 01.12.2021) 

URL-59. (2010). Workers Detained as Toll Hits 53 in Shanghai Fire. The 

New York Times. 

https://www.nytimes.com/2010/11/16/world/asia/16shanghai.html 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-60. (2020). Flammable cladding in China: A site study 2020. Asia 

Pacific Fire. https://apfmag.mdmpublishing.com/flammable-

cladding-in-china-a-site-study-2020/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-61. (2021). http://eastday.com/e/101124/u1a5567898.html (erişim: 

01.12.2021) 

URL-62. (2010). 4 held in China high-rise fire that killed 53. CNN World. 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/15/china.building.fi

re/?hpt=T2 (erişim: 01.12.2021) 

URL-63. (2021). http://cntv.cn/program/newsupdate/20101116 

/103778.shtml (erişim: 01.12.2021) 

URL-64. (2010). Shanghai fire victims’ payouts detailed. China.org.cn. 

http://www.china.org.cn/china/2010-11/24/content_21407451.htm 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-65. (2010). http://www.xinhuanet.com//english2010/china/2010-

11/19/c_13613065.htm (erişim: 01.12.2021) 

URL-66. (2010). Fire Trips Alarms About China’s Building Boom; 

Censors Respond. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2010/11/17/world/asia/17shanghai.html?_

r=2&ref=china (erişim: 01.12.2021) 

URL-67. (2021). http://www.chinadaily.com.cn/china/images 

/attachement/jpg/site1/20101115/00221917dead0e4b54f510.jpg 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-68. (2015). Fire kills 16 in Baku (UPDATE). Azer News. 

https://www.azernews.az/nation/82248.html (erişim: 01.12.2021) 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

465 

URL-69. (2015). Deadly Blaze Reveals Ugly Truth Behind Baku 

Beautification. Radio Free Europe. 

https://www.rferl.org/a/azerbaijan-public-anger-over-deadly-

fire/27027429.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-70. (2015). Deadly Fire In Baku Apartment Building. Radio Free 

Europe. https://www.rferl.org/a/azerbaijan-baku-fire-apartment-

deaths/27024769.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-71. (2015). 17 dead in Azerbaijan as high-rise combusts in seconds 

(PHOTOS, VIDEO). RT News. https://www.rt.com/news/260125-

azerbaijan-building-fire-fatal/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-72. (2015). http://mir24.tv/news/incidentes/12613568 (erişim: 

01.12.2021) 

URL-73. (2021). The fire at the Torre dei Moro in Milan caused by a 

cigarette? Italy 24 News. 

https://www.italy24news.com/News/182420.html (erişim: 

01.12.2021) 

URL-74. (2021). Milan apartment block fire “closely recalled Grenfell 

Tower” says mayor. De Zeen. 

https://www.dezeen.com/2021/08/31/milan-apartment-block-fire-

torre-del-moro-grenfell/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-75. (2021). Incendio Torre dei Moro: le prime ipotesi sulle cause. 

Archiportale-Architetture. 

https://www.archiportale.com/news/2021/08/architettura/incendio-

torre-dei-moro-le-prime-ipotesi-sulle-cause_84391_3.html (erişim: 

01.12.2021) 

URL-76. (2021). In the Torre Dei Moro some fire hydrants did not work. 

Web 24 News. https://www.web24.news/u/2021/08/in-the-torre-dei-

moro-some-fire-hydrants-did-not-work.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-77. (2021). Grenfell-like fire at tower block in Milan, Italy endangers 

hundreds of lives. World Socialist Web Site. 

https://www.wsws.org/en/articles/2021/09/05/mila-s05.html (erişim: 

01.12.2021) 

URL-78. (2021). Milan mayor likens tower fire to Grenfell as questions 

raised over cladding. Architects’ Journal. 

https://www.architectsjournal.co.uk/news/milan-mayor-likens-

tower-fire-to-grenfell-as-questions-raised-over-cladding (erişim: 

01.12.2021) 

URL-79. (2021). Street view of the burned skyscraper Torre dei Moro in 

Milan, after the fire of August 29, 2021. Alamy. 



YÜKSEK BİNA YANGINLARINDA DIŞ CEHPE SİSTEMLERİ 

 

466 

https://www.alamy.com/milan-italy-september-5-2021-street-view-

of-the-burned-skyscraper-torre-dei-moro-in-milan-after-the-fire-of-

august-29-2021-image440808772.html (erişim: 01.12.2021) 

URL-80. (2021). Update: information Torre Dei Moro in Milan. 

Alucobond. https://alucobond.com/news/update-information-torre-

dei-moro-in-milan (erişim: 01.12.2021) 

URL-81. (2021). Polat Tower Residence – İstanbul. The Council on Tall 

Buildings and Urban Habitat (CTBUH). 

https://www.skyscrapercenter.com/building/polat-tower-

residence/3837 (erişim: 01.12.2021) 

URL-82. (2021). Towering inferno of Istanbul: Forty-two storey 

skyscraper is engulfed by blaze. Mail Online News. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2174853/Polat-Tower-

Firefighters-huge-blaze-engulfed-150m-Istanbul-skyscraper.html 

(erişim: 01.12.2021) 

URL-83. (2012). Polat Tower’da yangın. Arkitera. 

https://www.arkitera.com/haber/polat-towerda-yangin/ (erişim: 

01.12.2021) 

URL-84. (2012). Gazeteciler, Polat Towers'ı Gezdi. Haberler.com. 

https://www.haberler.com/gazeteciler-polat-towers-i-gezdi-3794932-

haberi/ (erişim: 01.12.2021) 

URL-85. (2012). Görgü tanığı Ufuk Sönmez, yangını anlatıyor. Haber 

Türk. https://www.haberturk.com/video/haber/izle/gorgu-tanigi-

ufuk-sonmez-yangini-anlatiyor/64001 (erişim: 01.12.2021) 

URL-86. (2021). BS EN 13501-1:2018 Fire classification of construction 

products and building elements Classification using data from 

reaction to fire tests. European Standards. https://www.en-

standard.eu/bs-en-13501-1-2018-fire-classification-of-construction-

products-and-building-elements-classification-using-data-from-

reaction-to-fire-tests (erişim: 01.12.2021) 

URL-87. (2020). Grenfell architect unaware of fire rules and cladding 

risk. De Zeen. https://www.dezeen.com/2020/03/06/grenfell-tower-

inquiry-architect-fire-rules-news/ (erişim: 01.12.2021) 

 


