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ÖZET 
 
Bu çalışmada, bina dış kabuğu üzerine uygulanan anglomera esaslı ağır yapı malzemeleriyle 
kaplanmış bir binada yaşanan kondensasyon olayları biyoharmoloji açısından  incelenmiştir. 
İncelenen yönetim binasında yapı elemanlarının maruz kaldıkları nem, rutubet ile bina kabuğunda 
yaşanan kondensasyon olayı sonucu küf oluşma riski önemli ölçüde giderilebilmiştir. Kullanıcı 
açısından ise özellikle aralık, ocak, şubat ve mart aylarındaki yaşanan soğuk ve çok soğuk ortamlar; 
konforlu ve az konforlu durumlara getirilmiştir. Böylece binada yaşanabilecek yapı fiziği ve 
biyoharmolojik bir çok sorun önemli ölçüde giderilebilmiştir. Diğer taraftan, binanın yıllık ısıtma 
enerjisi ihtiyacı Q=57,83 kWh/m3’den 39,83 kWh/m3’e ve yıllık tüketilecek yakıt miktarı da 115,2 
Ton-Yıl’dan 82 Ton-Yıl’a düşürülmüştür. 
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 1. GİRİŞ 
 
Yapı dış kabuğu, binanın düşey esaslı en dış yapı elemanıdır. Bu eleman görsel cam ve taşıyıcı 
ve/veya taşıyıcısız duvarlardan oluşur. Camlar; metal veya ahşap esaslı doğrama üzerine tekli, ikili 
gerekse üçlü uygulama; duvarlarda ise ahşap, metal, kagir gibi malzemelerden birbirinden çok farklı 
uygulama şekilleri söz konusudur. Bu uygulamalara örnek olarak, beton, gaz beton, briket, yatay 
delikli tuğla, anglomera gibi yapı malzemeleri gösterilebilir. 

 
Bina kabuk elemanlarında duvarlar en yüksek oranda ısı kayıplarının yaşandığı yüzeylerdendir. Bu 
nedenle dış duvarların ısı yalıtım düzeyleri binanın konfor şartları, yapı fiziği ve biyoharmolojik 
özelliklerini belirlemede oldukça önemlidir. Kabuk elemanlarında meydana gelen ısı transferi, 
sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, konveksiyon ya da ışınım yoluyla (veya bu 
yolların birbiri ile olan kombinasyonları yoluyla) gerçekleşen enerji transferinin incelenmesidir. Bu 
nedenle, en son kagir düşey dış kabuk elemanlarının seçiminde ısıl iletkenlik hesap değeri bakımından 
değeri en düşük olanlar seçilmelidir. Böylece, özellikle kış şartlarında, binanın özgül ısı kayıpları 
önemli ölçüde düşürülmesi sağlanır. 

 
İnsanların konforlu bir yasam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip 
olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında 
seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve 
termodinamiğin ikinci yasası gereği ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer 
olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana 
gelir. 

 
Bina içerisinde istenen konfor ortamının sağlanabilmesi için kış mevsiminde kaybolan ısının bir 
ısıtma sistemiyle karşılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir soğutma sistemiyle iç ortamdan 
atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek soğutma işlemleri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı kazanç ve 
kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının 
azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve soğutma prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk akışkanların 
ilgili tesisatlar aracılığıyla taşınmasını gerektirir. Termodinamiğin ikinci yasası gereği sıcak olan 
akışkandan ortama doğru veya ortamdan soğuk akışkana doğru enerjinin niteliğini azaltan bir ısı 
transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin istenen performansla 
işletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması 
gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine 
neden olur. 

 
Kapalı ortamlardaki ısıl koşullar, o ortamda yasayan insanların konforunu ve sağlığını doğrudan 
ilgilendirir. İnsanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulundukları ortamın sıcaklığı belirler. 
Çalışma ortamının ısıl koşulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını doğrudan etkiler. Çok 
soğuk ya da çok sıcak ortamların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk 
ortamların yol açtığı sağlık sorunları da işgücü kaybına ve buna bağlı sağlık harcamalarına neden olur. 
Ortam sıcaklığının iş yerlerinde iş kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir. Bunları engellemek için 
yapılarda ısıl konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey 
sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar 
düşük olacaktır. Konforlu bir mekân için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey 
sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, 
istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur. 

 
İç ortamda oluşan su buharı, yapılara zarar veren bir potansiyele sahiptir. Su buharı; basınç farkı 
nedeniyle ısı akımı ile aynı yönde hareket ederek yapı elemanının gözeneklerinden geçer ve dış 
ortama ulaşmaya çalışır. Su buharının yapı elemanı içerisindeki bu geçişi sırasında,  doyma veya daha 
düşük sıcaklıkta bir yüzeyle temas etmesi durumunda buharın bir kısmı yoğuşarak su haline geçer. Bu 



değişim olayına, yani, buharın yoğuşarak su haline dönmesi olayına kondensasyon denir. Oluşan suya 
ise kondensasyon suyu denir. 

 
Oluşan bu su yapı elemanları içerisinde birikerek yapıya ve konforumuza zarar verir. Yoğuşma iç 
yüzeyde veya yapı elemanları içinde meydana gelebilir. Bu nedenle, yapı elemanları tasarlanırken 
mutlaka yoğuşma kontrolü yapılmalıdır. Bina kabuğu tasarımında; bağıl nem değerinin, kısa süreler 
için bile 0,8’den yüksek olması durumunda iç yüzeylerde küf oluşumu riski vardır. Yüzeyde meydana 
gelen yoğuşma, neme karşı hassas olan korunmamış yapı malzemelerinde hasarlar oluşmasına neden 
olabilir. 

 
Yüzeydeki nem miktarının fazla olması; telafisi olmayan, fiziksel değişikliklere (dökülme, kabarma 
vb.), kimyasal reaksiyonlara (paslanma vb.), biyolojik gelişmelere (ahşabın çürümesi vb.) ve 
biyoharmolojik olarak da konfor şartlarının bozulması nedeniyle de canlı sağlığının olumsuz yönde 
etkilemesine neden olur. Yapı elemanlarının ara yüzeylerinde meydana gelen yoğuşma, yapımızın yük 
taşıyıcı kısımlarında bulunan demirlerin paslanmasına neden olduğu için, yapı ömrünü tehdit eden 
unsurlardan biridir. 

 
Yoğuşma riskinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için; yapı bileşenlerinin içinden birim 
zamanda geçen su buharı miktarı sınırlandırılmalı ya da yapı bileşeninin tüm kesitindeki sıcaklık 
dağılımı doyma sıcaklığının üstünde olmalıdır. Yoğuşmanın hiç olmaması için, yapı bileşeni içindeki 
tüm sıcaklıkların, su buharının doyma sıcaklığından daha yüksek olması gerekir. Bu da yapı 
bileşeninin dış iklim koşullarından korunmasıyla, yani dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile sağlanır. 

 
Böylece yapı bileşenlerinin, ısı yalıtımının sıcak tarafında kalmaları sağlanır ve yoğuşma sıcaklığının 
üstünde tutulur. Dolayısı ile yoğuşmanın zararlı etkilerinden korunulur. Yoğuşmanın zararlı 
etkilerinden korunmak için yapılabilecek uygulamalardan biri de içten ısı yalıtımı uygulamalarıdır. Bu 
uygulamalarda, yapı bileşeninin içerisinden geçen su buharının azaltılması için buhar difüzyon 
katsayıları, yüksek buhar dengeleyicileri kullanılabilir. İçten ısı yalıtımı uygulamaları ile iç yüzeyin 
sıcaklığı su buharının doyma sıcaklığının üzerinde tutularak küf, mantar, vb. oluşumu engellenebilir. 
Ayrıca yapı bileşeni içerisinden geçen su buharı miktarı sınırlandırılarak meydana gelebilecek 
yoğuşma miktarının yapı malzemelerine zarar vermesi önlenebilir. 

 
Küfler, evlerimizde ve işyerlerimizde varlığının fark edilmesinden çok daha önce, içinde 
bulunduğumuz mekanda vardır. Biyoharmolojik olarak küfün sağlık üzerindeki etkisi, yakın 
ortamdaki spor konsantrasyonuna ve birey üzerindeki alerjik etkiye bağlıdır. Küfe maruz kalma ile 
ili şkili sağlık problemleri, alerjik reaksiyonlar veya astım şeklini alabilir. Bu sorun evler ile sınırlı 
değildir. Yoğuşma veya su sızıntısının sebep olduğu nem işyerlerinde de  küf oluşumunun ortaya 
çıkmasına neden olabilir. 

 
İç mekan ortamında küf sporlarını ortadan kaldırmak için pratik bir yöntem yoktur, denilebilir. Küf 
oluşumunu kontrol etmenin en iyi yolu nemin kontrol edilmesidir. Küf, 24 saat gibi kısa bir sürede 
gelişmeye başlayabilir. Çatı sızıntıları ve su borusu sızıntıları, küf oluşumuna sebep olabilecek su 
birikimi sebeplerindendir. Benzer şekilde, doğru koşullarda, duvarların arkasındaki nemi özel bir 
kamera ile algılamak mümkündür. Duvarın iç yüzeyi üzerindeki nem mevcudiyeti ile oluşan sıcaklık 
farkı, etraftan daha farklı bir şekilde görünür. Kızılötesi inceleme, bina zarfında nem girişini bulmak 
için hızlı ve müdahalesiz bir yöntemdir. 

 
Sıcaklık ve nem, küf  mantarlarının gelişmesini sağlayan iki önemli faktördür. Ortamdaki %60-65 
nem oranı küf gelişimi için yeterlidir.  Ancak, böyle rutubetli bir ortamda küf oluşumu duvarlarla 
sınırlı kalmayacaktır; mobilyalarınızda, halınızda, hatta giysilerinizde de küf oluşabilir. 

 
Aşırı rutubetli bir ortamda küf oluşumu da başlayacağı için yapı elemanlarımzın yanı sıra tefriş 
elemanları ve sağlığımız tehlike altındadır. Duvarlarda leke ve mantarlar oluşur, boyalarda kabarma 
ve dökülmeler, giysi ve mobilyalarımızda da küf kokusu meydana gelecektir. İnsan sağlığına verdiği 



zarar neticesinde oluşan ekonomik kayıp, muhtemelen eşya ve binaya verdiğinden çok daha fazladır. 
Bu gibi ortamlarda daha zor solunum yapılır ve cildinizde yapışkanmış gibi bir his vardır.  Küflerin 
alerjen etkilerinden dolayı bu ortamlarda oturan kişiler, alerjisi (özellikle astım hastaları) ve kemik 
rahatsızlığı (romatizma gibi) olanlar, ciddi risk altındadır. 

 
Biyoharmoloji, canlıların yaşam sürecinde her türlü doğal ve yapay olarak oluşmuş fiziki çevre ile 
kullanıcı arasındaki uyumu araştıran-inceleyen, rasyonel çözüm önerileri üreten ve bu bilgileri 
uygulamada yapıya-binaya aktaran bilim dalıdır. Yani, biyoharmoloji; yapının doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkileşimde olduğu tüm canlıları, yapının sağlığını ve bu doğrultudaki çalışmaları, günlük 
yaşam ve sağlıklı yapılaşma alternatiflerini incelemektedir. Kısaca biyoharmoloji canlı uyum ve 
denge bilimi olarak da tanımlanabilir. Biyoharmolojinin kuramsal esaslarına göre oda içi nem oranı 
%35-50 arasında olmalıdır. Bu nem aralığı hem insan sağlığı hem de ev, ofis gibi ortamlar için en 
ideal değerdir (1, 2, 3, 4, 5 ve 6). 
 
 
2. ÇALIŞMANIN ÖNEMI 

 
Bu çalışmada, 3. derece-gün bölgesinde inşaa edilen ve dış babuğunda anglomera esaslı kagir kabuk 
malzemesi uygulanan ve yaklaşık yirmi yıl sonra bu malzemenin kaldırılarak tamamen hava tabakalı 
yeni bir dış cephe kaplaması yapılan binanın her iki durum için cephe tercihleri TS825 ve 
Biyoharmoloji açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bina dış kabuğu 
üzerine uygulanan anglomera esaslı ağır yapı malzemeleriyle kaplanmış binalarda yaşanan 
kondensasyon olayları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, bir binanın anglomera esaslı 
kabuk tercih edilmesini sonucu ortaya çıkan özellikle ısı yalıtımı, kondensasyon, yapı fiziği ve binada 
yaşanabilecek biyoharmolojik olumsuzluklar bir bütün halinde incelendiğinden, bu konuda yapılacak 
iyileştirme çalışmalarına örnek olması bakımından önem arzetmektedir.  
 
3. MATERYAL VE METOD 

 
TS825 esaslarına göre binanın ısı yalıtım hesapları için İzoder’in geliştirdiği hazır paket program 
kullanılmıştır. İncelenen bina ise Fırat Üniversitesi rektörlük binası olup şematik vaziyet planı Şekil 
1’de, duvar kesitleri Şekil 2’de, eski ve yeni görünümü Resim 1 ve 2’de verilmi ştir. Şekil 1’de verilen 
bina yalaşık 30 yaşında olup yönetim amaçlı kullanılmaktadır. Bina 6147,83 m2 kabuk alanına ve 
17256,80 m3 hacme ve doğu cephesi hariç toplam 523,44 m2 pencere alanına sahiptir. Söz konusu 
bina, 3.DG bölgesinde, 11 m yüksekliğe, Z+2 kat adedine ve BA karkas yapım sistemli olup, 
kullanılmayan oturtma çatısı vardır. 

 
Yönetim binası olarak kullanılan bina kabuğunda alimünyum doğrama esaslı 3+6+3 tabakalı pencere 
sistemine ve duvar elemanları olarak da D1=1516,68 m2, D2=803,55 m2 ve D3=141,48 m2 kagir duvar 
alanına sahiptir. Üç ayrı giriş kapısı bulunan binada kapılar yalıtımsız alimünyum esaslı doğrama 
sistemi vardır. 

 
Fırat Üniversitesi Rektörlük binası olarak halen kullanılmakta olan binanın kabuğunda 3 farklı duvar 
bileşenli olarak inşa edilmiştir. Söz konusu bina kabuğu havalandırmalı cephe kaplaması olması için 
tüm cephelerde  12 mm’lik granit kaplama malzemesi ana kabuk duvarından 5 cm boşluk kalacak 
şekilde tekniğine göre giydirilmiştir. Böylece bina hem yeni bir kabuk görünümüne sahip olmuş hem 
de zaman içinde kendiliğinden dökülmeye başlayan 803,55 m2’lik anglomera esaslı kaplama 
uygulamasından arındırılmıştır. Toplam 803,55 m2 anglomera esaslı soğuk tabakalı elemanın 
Bayındırlık Birim Fiyat Analizlerindeki poz numarası 26,031/MK (Presleme Plak Kaplaması) dır. 



 
Şekil 1. Binanın Şematik Vaziyet Planı ve Kesiti 

 
Şekil 2. Dış Kabuk Tipi ve Kesitleri 

   
Resim 1. Anglomera Kabuk Görünümü 

     

  
Resim 2. Yeni Görünümü 

 



4. BULGULAR 
 

TS825 esaslarına göre yapılan hesaplamalarda elde edilen sonuçlar Tablo 1, 2, 3 ve 4’de verilmiştir. 
 

  Tablo 1. Binanın TS825’e Göre Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı 
Anglomera Plak Kabuklu (Eski)  

 
 

Kar şılaştırma 

Hava Tabakalı (Yeni) 
Q=Qyıl/Vbrüt=57,83 kWh/m3 

An=5.522,12 m2 
Q=Qyıl/Vbrüt=39,83 kWh/m3 

An=5.522,12 m2 
Özgül Isı 

Kaybı 
(W/K) 

İç Isı 
Kazancı 

(W) 

Isıtma  
Enerjisi 

İhtiyacı (kJ) 

Özgül Isı 
Kaybı 
(W/K) 

İç Isı 
Kazancı 

(W) 

Isıtma 
Enerjisi 

İhtiyacı (kJ) 
16.367,84 27.611 3.589.897.215 12.169, 74 27.611 2.472.426.943 

0,36 A/V 0,36 
12.723,2  ΣAU (W/K) 8.525,1 
3.644,64 HV (W/K) 3.644,64 

Q’=Qyıl/Vbrüt=16,6 kWh/m3 Müsaade Edilen Yıllık 
Isıtma Enerjisi İhiyacı 

Q’=Qyıl/Vbrüt=16,6 kWh/m3 

Q’=Qyıl/Vbrüt=20,39 kWh/m3 En Büyük Isı Kaybı Q’=Qyıl/Vbrüt=20,39 kWh/m3 
Qyıl=997.991 kWh Toplam Isı Kaybı Qyıl=687.335 kWh 

122.366,59 m3 Birim Hacim Yakıt İht. 84.276,08 m3 
Q>Q’ (57,83>20,39) olduğundan 

TS825 standardına göre uygun değildir. 
SONUÇ 

 
Q>Q’ (39,83>20,39) olduğundan 
TS825 standardına göre uygun değildir. 

 
 

 Tablo 2. Yapı Bileşenlerinin Termofiziksel Özellikleri 
Anglomera Plak Kabuklu (Eski)  

Kar şılaştırma 
Hava Tabakalı (Yeni) 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 
24,825 4 18,75 SdT (m) 24,875 24,8 18,8 
0,477 0,515 0,797 RT  (m

2K/W) 1,144 1,127 1,464 
SdT Difüzyon dengi hava tabakası kalınlığı (Kümülatif) 
RT  Yüzeysel ısıl iletkenlik direnci, malzemenin ısıl direnci (Kümülatif) 
D1 İç Sıva+BA Betonu+Dış Sıva+Renkli Hazır Sıva 
D2 İç Sıva+BA Betonu+Dış Sıva+Yapıştırma Harcı+Anglomera 
D3 İç Sıva+YDT+GPT+BA Betonu+Dış Sıva+ Renkli Hazır Sıva 

 
 

Tablo 3. Kabuk Tipi ve Aylık Sıcaklık Dağılımının Neden Olduğu Konfor Durumu 
 
Aylar 

Anglomera Plak Kabuklu (Eski) Hava Tabakalı (Yeni) 
D1 D2 D3 D1 D2 D3 
Ti-Tiy Ti-Tiy Ti-Tiy Ti-Tiy Ti-Tiy Ti-Tiy 

Ekim 20-15,5=3,5 20-15,9=4,1 20-17,3=2,7 - - - 
Kasım 20-12,4=7,6 20-10=10 20-15,4=4,6 20-16,8=3,2 20-16,8=3,2 20-17,5=2,5 
Aralık 20-10,1=9,9 20-10,9=9,1 20-14,1=5,9 20-15,9=4,1 20-15,8=4,2 20-16,8=3,2 
Ocak 20-9,3=10,7 20-10,1=9,9 20-13,6=6,4 20-15,5=4,5 20-15,4=4,6 20-16,5=3,6 
Şubat 20-9,5=10,5 20-10,3=9,7 20-13,7=6,3 20-15,6=4,4 20-15,5=5 20-16,6=3,4 
Mart 20-11,6=8,4 20-12,2=7,8 20-15=5 20-16,6=3,4 20-16,4=3,6 20-17,2=2,8 
Nisan 20-14,8=5,2 20-15,1=4,9 20-16,8=3,2 20-17,8=2,2 20-17,8=2,2 - 
Mayıs - - 20-18,2=1,8 - - - 
Konfor 
Durumu 

2 Çok Konforlu 3 Konforlu 4 Az Konforlu 
6 Konforsuz 8,5 Soğuk >8,5 Çok Soğuk 

 
 



Tablo 4. Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı 
Açıklama D Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs 

SD/BD SD/BD SD/BD SD/BD SD/BD SD/BD SD/BD SD/BD 
Dış  
Ortam 

D1 11,6/1365 5,6/909 1,3/671 -0,3/596 0,1/615 4,1/819 10,1/1236 Yok 
D2 11,6/1365 5,6/909 1,3/671 -0,3/596 0,1/615 4,1/819 10,1/1236 Yok 
D3 11,6/1365 5,6/909 1,3/671 -0,3/596 0,1/615 4,1/819 10,1/1236 14,4/1640 

 
Dış 
Yüzey 

D1 12,3/1430 6,8/988 2,8/750 1,4/676 1,7/694 5,4/899 10,9/1306 Yok 
D2 12,2/1425 6,7/982 2,7/744 1,2/670 1,6/688 5,3/892 10,8/1301 Yok 
D3 12/1404 6,3/956 2,1/717 0,7/643 1/661 4,8/866 10,5/1277 14,6/1670 

1.Yüzey D1 12,6/1459 7,3/1024 3,5/787 2,1/712 2,4/730 6/935 11,2/1337 Yok 
D2 12,6/1462 7,3/1028 3,6/792 2,2/717 2,5/735 6/940 11,3/1341 Yok 
D3 12,2/1420 6,6/976 2,6/738 1,1/664 1,5/682 5,2/886 10,8/1295 14,8/1683 

2.Yüzey D1 13,1/1510 8,2/1089 4,7/854 3,4/779 3,7/798 7/1001 11,9/1393 Yok 
D2 13,1/1512 8,2/1091 4,7/857 3,4/782 3,7/800 7/1004 11,9/1395 Yok 
D3 12,4/1439 6,9/999 3/762 1,6/687 1,9/705 5,6/910 11/1316 14,9/1697 

3.Yüzey D1 15,2/1732 11,8/1388 9,4/1180 8,5/1110 8,7/1127 11/1312 14,3/1639 Yok 
D2 13,6/1561 9/1155 5,8/924 4,6/849 4,9/868 7,9/1069 12,5/1449 Yok 
D3 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

4.Yüzey D1 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
D2 15,5/1771 12,4/1444 10,1/1244 9,3/1175 9,5/1192 11,6/1371 14,8/1684 Yok 
D3 15,1/1722 11,7/1375 9,2/1165 8,3/1095 8,5/1112 10,8/1298 14,2/1629 16,7/1909 

5.Yüzey D1 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
D2 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
D3 17,1/1956 15,1/1718 13,6/1563 13,1/1509 13,2/1522 14,6/1662 16,6/1894 14,1/2076 

Iç Yüzey D1 15,5/1771 12,4/1444 10,1/1244 9,3/1176 9,5/1192 11,6/1371 14,8/1684 Yok 
D2 15,9/1808 13/1498 10,9/1305 10,1/1239 10,3/1256 12,2/1428 15,1/1726 Yok 
D3 17,3/1982 15,4/1758 14,1/1612 13,6/1560 13,7/1573 15/1706 16,8/1924 18,2/2095 

İç Ortam D1 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 Yok 
D2 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 Yok 
D3 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 20/2337 

SD (oC) Sıcaklık Dağılımı BD(Pa) Basınç Dağılımı 
 

 
    Tablo 5. Yapı Bileşenindeki Yoğuşma ve Buharlaşma Miktarı 

Açıklama  
D 

 
Td  
(oC) 

 
Φd  
(%) 

Anglomera Plak 
Kabuklu (Eski) 

Hava Tabakalı 
(Yeni) 

my  
(kg/m2) 

my 
(kg/m2) 
Kümülatif 

my  
(kg/m2) 

my 
(kg/m2) 
Kümülatif 

Ocak D1 -0,3 0,75 17,769 35,888 0 0 
D2 -0,3 0,75 14,504 26,663 0 0 
D3 -0,3 0,75 0,2923 0,6230 0,0185 0,0223 

 
Şubat 

D1 0,1 0,72 16,939 52,827 0 0 
D2 0,1 0,72 13,622 40,285 0 0 
D3 0,1 0,72 0,2794 0,9024 0,0144 0,0367 

Mart D1 4,1 0,66 7,6586 60,485 0 0 
D2 4,1 0,66 4,7046 44,989 0 0 
D3 4,1 0,66 0,1431 1,0455 -0,0258 0,0108 

Nisan D1 10,1 0,6 -0,2262 60,258 0 0 
D2 10,1 0,6 -0,3024 44,686 0 0 
D3 10,1 0,6 0,0057 1,0512 -0,0929 -0,0821 

Mayıs D1 14,4 0,55 -0,7073 59,550 0 0 
D2 14,4 0,55 -0,7553 43,930 0 0 
D3 14,4 0,55 -0,0830 0,9681 -0,1477 0 



Haziran D1 18,5 0,43 -1,2335 58,316 0 0 
D2 18,5 0,43 -1,2458 42,684 0 0 
D3 18,5 0,43 -0,1905 0,7775 -0,2104 0 

Temmuz D1 21,7 0,36 -1,6932 56,622 0 0 
D2 21,7 0,36 -1,6699 41,014 0 0 
D3 21,7 0,36 -0,2887 0,4887 -0,2635 0 

Agustos D1 21,2 0,36 -1,6185 55,003 0 0 
D2 21,2 0,36 -1,6023 39,411 0 0 
D3 21,2 0,36 -0,2732 0,2154 -0,2556 0 

Eylül D1 17,2 0,41 -1,0610 53,941 0 0 
D2 17,2 0,41 -1,0855 38,325 0 0 
D3 17,2 0,41 0,1575 0,0578 -0,1930 0 

Ekim D1 11,6 0,59 -0,3875 53,553 0 0 
D2 11,6 0,59 -0,4532 37,871 0 0 
D3 11,6 0,59 0,0229 0,0348 -0,1111 0 

Kasım D1 5,6 0,72 3,8750 3,870 0 0 
D2 5,6 0,72 1,0766 1,0766 0 0 
D3 5,6 0,72 0,0889 0,0889 -0,0394 0 

Aralık D1 1,3 0,76 14,244 18,119 0 0 
D2 1,3 0,76 11,082 12,159 0 0 
D3 1,3 0,76 0,2418 0,3307 0,0038 0,0038 

 
 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Anglomera esaslı bir kagir yapı malzemesinin yapı kabuğunda en son kaplama malzemesi olarak 
kullanılması durumunda binada meydana gelebilecek, ısı yalıtımı, yapı fiziği ve biyoharmolojik 
olaylar meydana gelmiştir. Bu bağlamda, anglomera elemanının kaldırılarak hava tabakalı cephe 
uygulaması sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

 
Buna göre Tablo 1’den de görüleceği üzere, ileti yoluyla yaşanan özgül ısı kaybı 16.367,84 W/K’den 
12.169, 74 W/K düşmüş olup havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybında bir değişiklik 
olmamıştır. Binanın ısıtma enerjisi ihtiyacı 57,83 kWh/m3 olan değer 39,83 kWh/m3’e düşmüştür. 
Ayrıca birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı 122.366,59 m3’den 84.276,08 
m3’e düşmüştür. 

 
Tablo 2’den de görüleceği üzere D2 duvarı anglomera esaslı olması nedeniyle  difüzyon dengi hava 
tabakası kalınlığı (Kümülatif) SdT (m), 4 düşmüştür. Ayrıca tüm duvar tiplerinde yüzeysel ısıl 
iletkenlik direnci, malzemenin ısıl direnci (Kümülatif) olan RT  (m2K/W)de artışlar meydana 
gelmiştir. 

 
Tablo 3’den de görüleceği üzere bina hava tabakalı uygulama sonrası konfor şartlarında hissedilir 
düzelmeler görülmüştür. Yani, D1 duvarı kasım ayındaki iç ortam ve iç yüzey arasındaki sıcaklık farkı 
7,6oC (Konforsuz) iken hava tabakalı uygulamadan sonra bu fark 3,2oC (Konforlu) durum 
sağlanmıştır. Aynı duvar ocak ayında 10,7oC (Çok Konforsuz) durum, hava tabakalı durum sonunda 
4,5oC (Az Konforlu) duruma getirilmiştir. D2 duvarı kasım ayındaki iç ortam ve iç yüzey arasındaki 
sıcaklık farkı 10oC (Çok Konforsuz) iken hava tabakalı uygulamadan sonra bu fark 3,2oC (Konforlu) 
durum sağlanmıştır. Aynı duvar ocak ayında 9,9oC (Çok Konforsuz) durum, hava tabakalı durum 
sonunda 4,6 oC (Az Konforlu) duruma getirilmiştir. D3 duvarı kasım ayındaki iç ortam ve iç yüzey 
arasındaki sıcaklık farkı 4,6oC (Az Konforlu) iken hava tabakalı uygulamadan sonra bu fark 2,5oC 



(Çok Konforlu) durum sağlanmıştır. Aynı duvar ocak ayında 6,4oC (Konforsuz) durum, hava tabakalı 
durum sonunda 3,6 oC (Konforlu) duruma getirilmiştir. 

 
Tablo 4’den de görüleceği gerek anglomera esaslı ve gerekse hava tabakalı durumlar için D1, D2 ve 
D3 duvarlarının iç yüzey sıcaklığı 17oC’nin altına olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski 
olduğundan uygulama standarda uygun değildir. 
 
Tablo 5’den de görüleceği üzere, anglomera esaslı duvarlarda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 
aylarında D1=60,487 kg/m2 ve D2=44,990 kg/m2 ve D3=1,0515 kg/m2 yoğuşma gerçekleşmiştir. 
Ancak bu miktar 1 kg/m2 olan sınır değerden daha büyük olduğu için kabül edilebilir sınırlar 
içerisinde değildir. Yoğuşan su yaz ayları içerisinde tamamen buharlaşamamıştır. Yoğuşan suyun 
kütlesi (60,487 ve 44,990 kg/m2) 1 kg/m2’den daha fazla olduğu için standarda uygun değildir. 
Yoğuşma tahkiki yapılan yapı elemanı standartta belirtilen tüm kriterleri sağlamadığından standarda 
uyun değildir. Diğer taraftan, D3 duvarında ise Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 
1,0515 kg/m2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 1 kg/m2 olan sınır değerden daha büyük 
olduğu için kabül edilebilir sınırlar içerisinde değildir. Yoğuşan su yaz ayları içerisinde tamamen 
buharlaşamamıştır. Yoğuşan suyun kütlesi (1,0515 kg/m2) 1 kg/m2’den daha fazla olduğu için 
standarda uygun değildir. Yoğuşma tahkiki yapılan yapı elemanı standartta belirtilen tüm kriterleri 
sağlamadığından standarda uygun değildir. 

 
Tablo 5’den de görüleceği üzere, anglomere kaplamasının kaldırılarak hava tabakalı duvar şeklinde 
uygulanması durumunda D1 ve D2 duvarlarında yoğuşma meydana gelmemiş olup, iç yüzeyde küf 
oluşma riski halen vardır. Bu nedenle bu duvarın stnadrta uygun olduğu söylenemez.  Diğer taraftan, 
D3 duvarında Aralık ocak, Şubat aylarında 0,0368 kg/m2 yoğuşma meydana gelmiştir. Ancak bu 
miktar 1 kg/m2 olan sınr değerinden daha küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığı 
anlaşılmıştır. Yoğuşan suyun tamamı yaz ayların tamamen buharlaşmıştır. Yoğuşma tahkiki yapılan 
yapı elemanı standartta belirtilen tüm kriterleri sağlanamadığından standarda uygun değildir.  

 
Sonuç olarak, anglomera esaslı yapı malzemeli kaplamaların kaldırılarak hava tabakalı yeni dış kabuk 
uygulamasıyla binada biyoharmolojik esaslara göre konfor şartların hissedilir iyileşmenin 
sağlanabildiği söylenebilir.   
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