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ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİNDE ETFE KAPLAMALARININ 

KULLANIMI 

Fatma Yelkenci Sert 1 

 

Konu Başlık No: 1 (Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri) 

ÖZET  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte, çatı ve cephe sistemlerinde kullanılan kaplama 

malzemelerinin sayısı artmıştır. Bir yapının yapım aşamasında, cephe veya çatıda kullanılacak saydam 

malzemelerin seçiminde UV ışınlarını engelleme, günışığının iç hacme kontrollü alınımı ve ısı 

performansını sağlama gibi bazı kriterler aranmaktadır.  

Bu bildiride çok geniş bir sıcaklık aralığında yüksek kimyasal dirence sahip olan Etilen 

Tetrafloroetilen (ETFE) malzemesi incelenecektir. Bu plastik türü, saydam yapı malzemesi olan cam 

gibi malzemelere kıyasla hafif olması, uygulama kolaylığı, daha fazla ışık geçirgenliği sağlaması, 

esnek oluşu, yüzeyinin yapışmaz özelliği sayesinde temiz kalması, uygun akustik ortam ve yalıtım 

sağlaması gibi avantajlara sahiptir. Bu çalışmada ETFE malzemesinin ortaya çıkışı, günümüze kadar 

yaşadığı gelişmeler, başlıca kullanıldığı alanlar, fiziksel, kimyasal özellikleri ve uygulama çözümleri 

güncel örnekler aracılığı ile incelenecektir. Çalışma sonucunda, ETFE’nin kaplama malzemesi 

amacına yönelik pek çok detayın geliştirildiği, mimari projelere görsel anlamda yenilik kazandırdığı 

ve enerji etkin bina yapımına olumlu katkılar sağladığı görülmektedir.  

ANAHTAR KELİMELER 

ETFE, Yenilikçi çatı ve cephe sistemleri, Saydam yapı malzemeleri, Enerji korunumu 

ABSTRACT 

Today, with the advancement of technology, the number of coating material used in roof and wall 

systems has increased. During the construction, blocking UV lights, daylight control and thermal 

performance are needed as criteria from the transparent materials. 

In this paper, Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) that with high chemical resistance over a wide 

temperature range will be examined. This type of plastic, is lighter than glass, have an easy 

application, provides more light transmittance, is flexible, stay clean thanks to the non-stick properties 

of the surface, provides proper acoustic environment and insulation. In this study, the emergence of 

ETFE, the developments that have until now, physical, chemical properties and application solutions 

will be investigated by recent examples. As a result of study, ETFE have many application details, 

provides visual development to the architectural projects and have positive contributions for the 

construction of energy efficient buildings. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde karbondioksit emisyonları, enerji kullanımı konularını kapsayan çeşitli sorunlar 

gündemimizi oluşturmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak mevcut enerji kaynaklarının daha etkin 

kullanımı hakkında bilgilendirmeler, öneriler geliştirilmektedir. Binaların yapımında kullanılan 

malzemeler, yapım süreci ve yapım sonrası kullanım sürecinde yapının çevreye verdiği etki son 

yıllardaki yaygın araştırma konularındandır. Bazı kaynaklar enerjiyi doğru kullanım açısından 

yapıların çatı kaplamalarında tercih edilen saydam malzemelerden etkin ve doğal aydınlatma, ısı 

yalıtımı, ses yalıtımı, uygulanabilirlik kolaylığı gibi özellikler aramaktadır. Genellikle günışığını 

hacim içerisine taşıyan çatı ve cephe kaplama malzemesi olarak cam, avlu ve tepe pencerelerine genel 

bir çözüm olarak yıllardır kullanılır. Ancak bazı özel durumlarda (geniş açıklıklı yapılar, düzgün 

geometriye sahip olmayan yapılar vb.) cama alternatif yapı malzemeleri arayışına gidilmiştir. Cama 

alternatif olarak, camdan daha hafif saydam yapı malzemesi ETFE ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkış amacı 

öncelikli olarak mimari olmayan ETFE’nin zamanla mimariye olan olumlu yönleriyle son yıllarda 

sıklıkla tercih edilen çatı ve cephe kaplama malzemesi olmuştur. Cama göre yeni bir malzeme olarak 

kabul edilen ETFE’nin fiziksel, kimyasal özellikleri, çatı ve cephe uygulama önerileri, teknik 

özellikleri araştırılmalı ve elde edilen bilgiler ilgili disiplinlerle (mimar, mühendis vb.) paylaşılmalıdır.  

2. ETFE NEDİR? 

Etfe (Etilen Tetrafloroetilen) malzemesinin ana bileşeni, Hidrojen sülfat ve kloroform ile birleşen 

flüorittir. Bu bileşenler ısı ile bozunma yoluyla renksiz kokusuz gaz olan tetrafloroetilene (TFE) 

dönüşen klorodiflorometanı oluşturmaktadır. Tetrafloroetilenin etilen ile birleşmesiyle ETFE 

eşpolimeri meydana gelir. İçeriğinde bulunan malzeme özellikleri sayesinde kolayca şekil verilebilen, 

kalıptan geçebilen ve yapışkan olmayan bir plastik türü elde edilir. İçerdiği kimyasal özellikler 

sayesinde ETFE kimyasal unsurlara ve UV ışınlarına karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir [1].  

3. ETFE’NİN MİMARİDE KULLANIMI 

Avrupa’da 1973-1974 yıllarında yaşanılan petrol krizi ile fosil yakıtların yerine güneş enerjisi 

kullanımı önemli bir konu haline gelmiştir. Bu dönem ile birlikte ETFE malzemesi, bu amaç 

kapsamında mimaride kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla camın yerini alan bu malzeme, binalarda 

cama göre daha avantajlı yönleri bulunmaktadır [2]. Etfe’nin ışık geçirgen bir malzeme olması, cam 

gibi sıklıkla tercih edilme sebebidir. Ancak, 6 mm kalınlığında bir camın ışık geçirgenliği %89 

değerindeyken, ETFE kaplamlarda bu değer %94-97 değerlerinde elde edilmiştir. Aynı zamanda, 

ETFE malzemesi akustik açıdan ele alındığında, saydam yapı malzemesi olarak cam yüzeylerin 

oluşturduğu yüksek yansıtıcı ortamın aksine ETFE kaplamalarının kullanıldığı mekanlarda uygun 

akustik ortam sağlanmaktadır [3].  

 

Şekil 1. Çift taraflı ETFE yastık (üç katmanlı) uygulama detayı [1] 

Bir yapının ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için harcanan enerji giderleri iklim bölgelerine uygun yalıtım 

çözümleri ile azaltılabilmektedir. Isı geçirgenlik kat sayısı olarak tanımlanan U değeri (W/m²K) ETFE 
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kullanılan yüzeylerde 1,9 W/m²K olarak elde edilmiştir [3]. Bu değere göre, ETFE malzeme 

kullanılarak ısı kaybının az olduğu ve yalıtımın iyi sağlandığı mekanlar yapılmaktadır. ETFE 

yüzeyleri oldukça pürüzsüz ve yumuşak yüzeyler olduğundan kuşların üzerinde dolaşması veya 

yüzeye zarar verme ihtimali düşük görülmektedir. Her ihtimale karşılık, kuşlara alınacak önlem olarak 

V şeklinde alüminyum teller ETFE yastık ya da membranların gerildiği taşıyıcı elamanlara 

sabitlenebilir (Şekil 1) [1].  

Üreticiler granül halinde satılan ETFEyi, 170°C de ısıtırak yumuşamış halini kalıp makinesinden 

geçirirler. 50-100-150-200 micron kalınlığında geniş ETFE filmleri elde edilmektedir. Etfe filmleri, 

şişme hava yastıkları veya tek tabaka gergi giydirme yöntemleriyle yapının çelik taşıyıcılarına montajı 

yapılır. ETFE hava yastık yönteminde 2-3 ETFE katmanı bulunmaktadır. Etfe yastıklarının şişmiş 

olması için katmanlar arasına 250-400 Pa basınç hava pompalanmaktadır. ETFE yastıkları, genellikle 

genişlikleri 150-450 cm, uzunlukları 6090 cm olarak boyutlandırılmaktadır. Tek katmanlı ETFE eğri 

yüzey uygulamalarında, çelik kablo elemanları ile yüzey önceden tanımlanmalı ve uygulanacak ETFE 

elemanlara ön gerilme kuvveti uygulanmalıdır [1] [3]. Yapışmaz yüzey özelliği ile ETFE çatı ve 

cephelerin cam yüzeylere göre daha az sıklıkla temizlenmektedir. Bu durum, binanın temizlik 

ihtiyaçlarını ve su, temizlik malzemelerine ayrılacak bütçeyi azaltmaktadır. Aynı zamanda ETFE 

kullanılan çatı ve cepheler yüksek oranda ışık geçirgenliği ile gün içinde yapay aydınlatma kullanımını 

engellemektedir [3].  

 

Şekil 2. ETFE filmlerinin mimaride uygulama çözümleri [4] 

ETFEnin mimari uygulamaları için firmalar tarafından farklı ETFE film türleri oluşturulmuştur. 

Saydam, mat, beyaz, mavi, desenli, UV yalıtımlı çeşitleriyle ETFE film piyasası zenginleştirilmiştir. 

ETFE üreticileri, her bir ETFE türünün farklı amaçlar doğrultusunda üretildiğini belirtmektedir. 

Örneğin, desenli ETFE türeleri ile ısı kazanımı, günışığı kontrol edilebilmekte, hacim içerisinde göz 

seviyesinde meydana gelebilecek parlama gibi soruları önleyebilmektedir [4]. 

4. ÖRNEK MİMARİ UYGULAMALAR 

4.1 Burgers’ Hayvanat Bahçesi, Arnheim, Hollanda  

ETFE filmlerinin mimaride, Vector Foiltec firmasının öncülüğü ile ilk olarak 1982 yılında 

Hollanda’nın Arnheim şehrinde Burgers’ Hayvanat Bahçesi projesinde ABT mimarlık tarafından 

tasarımı gerçekleştirilen Mangrov yetiştirme alanında kullanılmıştır. Mangrov, tropikal kuşaktaki kıyı 

ve bataklıklarda yetişen bir bitki cinsidir. Mangrov yetiştirilen 800 m² alanın çatısı çelik ve kablo 

taşıyıcı elemanlara montajı yapılan ETFE yastıklarla örtülmüştür. ETFE çatı ile yüksek ışık 
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geçirgenliği ile ziyaretçilere ferah bir ortam ve açık havada bulunma hissi vermektedir. Mangrov 

bitkisi için gerekli sulak alan ve yalıtımlı iç hacim üç katmalı ETFE yastıkların kullanıldığı çatı ile bu 

projede gerçekleştirilmiştir [1].  

     

Şekil 3. Mangrov yetiştime alanı, Burgers’ Hayvanat Bahçesi, Arnheim, Hollanda (a) Genel görünüş 

[5] (b) Mangrov yetiştirme alanının iç hacmi (c) Yapının çatısı [1].  

4.2 Eden Projesi, St. Austell, Cornwall, İngiltere 

2001 yılında yapımı tamamlanan ve insan ve bitki ekolojisinin birbirine bağlılığı vurgulanması 

amaçlanan yapıda, 3.865 bitki türüne ait yaklaşık 97.400 bitki sergilenmektedir. Projenin en zor tarafı, 

proje alanının önceden kaolin ocağı olarak kullanılan ve büyük çukurların olduğu bir arazide 

planlanması olmuştur. Ancak bu proje alanının seçilme sebebi olarak proje ekibi, bölgenin ekonomik, 

sosyal yapısının geliştirilmesinin yanında arazinin iklim koşullarının bitkilerin gelişmesi için uygun 

olduğunu söylemektedir [6].  

Mimar Grimshaw projede, nemli tropik ve ılıman iklim özelliklerine sahip biome (biyom) olarak 

adlandırılan 2 adet sera tasarlamıştır. Bitkilerin yetiştiği ve sergilendiği bu seralar için maksimum 

güneş geçirgenliği sağlayan, taşıyıcı eleman sayısının ve boyutunun minimumda tutulduğu hafif 

strüktür önerileri istenmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Eden Projesi için, camın %1 ağırlığında olan, 

cama göre daha iyi termal yalıtım sağlayan ve daha yüksek oranda morötesi ışık geçirme özelliklerine 

sahip ETFE kaplama malzemesi tercih edilmiştir. ETFE yastıkların gerilerek sabitlendiği 193 mm 

çapında çelik boruların kullanıldığı altıgen ve beşgen çerçevelerin oluşturduğu jeodezik kubbeler ile 

sera alanları kapatılmıştır. Kullanılan altıgen ve beşgen çerçevelerin açıklığı proje genelinde 5-11 m 

aralığında değişmektedir. 5-11 m boyutlarında açıklıkları kolaylıkla örtebilen ETFE yastıklar ile 

projenin enerji etkinli artırılarak bitki canlılığı için gerekli olan günışığı maksimum düzeyde iç hacme 

alınmıştır.  

 

Şekil 4. Eden Projesi (a) Yapının genel görünüşü [6] (b) Yapının iç hacminden ETFE yastıkların 

görünümü [1] 

4.3 Kingsdale Okulu, Londra, İngiltere 

Londra’nın güneyinde bulunan okul yapısı, hükümet tarafından mevcut olanaklarının teknoloji ve 

donanım açısından daha iyi bir konuma getirilmesi hedeflenmiştir. 2004 yılında tamamlanan proje 

kapsamında Rijke Marsh Morgan Mimarlık ve Etfe firması olarak Vector Foiltec ile çalışılmıştır. 

Yenileme öncesi 8 şeklindeki plana sahip yapının, iki avlusu birleştirilerek yapının ortasında tek bir 

avluya dönüştürülmüştür ve çatısında çelik taşıyıcı elemanlara sabitlenen ETFE yastıklar 
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kullanılmıştır. ETFE yastıkları taşıyan, 19.6 cm çapa sahip çelik boru kirişler avluyu örten çatının 

taşıyıcı elemanlarını oluşturmaktadır. Çelik kirişlerin aralığı 3.5- 4 metredir ve eğriliğin arttığı 

bölümlerde aralık biraz daha az tutulmuştur. Çatının taşıyıcı elemanları 36 m açıklık geçmektedir ve 

her iki çelik kiriş arası 38 m uzunluğunda ETFE yastıklarıyla kapatılmıştır. Etfe katmanları 1510 x 

1260 mm modül boyutlarında üretilmiştir ve her bir modül gümüş renkli FEP (Florlu Etilen Propilen) 

boyalarla desenler oluşturulmuştur.  Modüllerin dört bir yanında 15 mm boyasız alan ile kaynak için 

boşluk bırakılmıştır [1]. 

 

Şekil 5. Kingsdale Okulu kesit çizimi [1] 

 

Şekil 6. Kingsdale Okulu’nun ETFE yastıklarının çatıya montaj aşaması [1] 

 

Şekil 7. Kingsdale Okulu (a) ETFE yastıklı çatı penceresi detay çizimi (b) genel görünüşü [1] 

Bu projede, ETFE çatının bina yenileme konusunda en az enerji harcayarak enerji etkin ve 

sürdürülebilirlik bağlamında daha verimli bir yapı elde edilmiştir. Sistem iyi yalıtım özelliği 

sayesinde, soğuk aylarda bina içinde üretilen enerjinin dışarı çıkışını engellemektedir. Böylece yapının 

ısınması için harcanan enerji miktarını önceki durumuna göre azaltmaktadır. Sıcak aylarda ise, çatıda 

bulunan ETFE yastıklarından oluşan çatı pencereleri açılarak hacim içerisinde doğal havalandırma 

sağlanmaktadır. Projede, desenli ETFE yastıklarının kullanımı ile daha dinamik, estetik ve enerji etkin 

bir iç hacim elde edilmiştir.  

4.4 Ulusal Yüzme Merkezi (Su Küpü), Pekin, Çin 

“Su Küpü” yapısının tasarımı, 2008 yılı Yaz Olimpiyat Oyunları yüzme sporları için PTW (Peddle 

Throp & Walker) Mimarlık tarafından yapılmıştır. Toplam kullanım alanı 70.000 m² olan yapı, 17.000 

kişi kapasitesine sahiptir. Çin kültürü için su oldukça önemlidir. Yapının cephe ve çatı kaplaması 

tasarımında, su kabarcıklarından yola çıkılmıştır. İstenilen tasarım için, sabun köpüklerinin birbirini 
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tekrar eden doğal oluşumunu örnek alarak, bazı fizik profesörleri ile çalışılmıştır. Üretilen 

matematiksel formüllerle, düzenli birleşme noktaları barındıran bir sistem elde edilmiştir [1].  

  

Şeki 8. Su Küpü Binası (a) Yapının genel görünüşü (b) Cephe tasarımında temel alınan sabun 

köpükleri [1]. 

 

Şeki 9. Su Küpü Binası (a) Etfe kaplama (b) Kesit çizimi [1]. 

190 farklı yükleme durumuna maruz kalan 177 m açıklık geçen taşıyıcı sistem için, toplam 22.000 

boru profilli çelik eleman (16.8 – 61 cm çapında) ve 12.000 adet düğüm noktası kullanılmıştır [7]. 

Yapının inşaatında kullanılan çelik elemanlar ile inşaat alanında kaynaklanabilen, bulonlanabilen düz 

ağlar oluşturulmuştur. Yapının duvar kalınlığı 3.6 m, çatı kalınlığı 7.2 m’dir. Çatı strüktürü, içten ve 

dıştan 4 katmanlı, duvar strüktürünü oluşturan düz ağlar ise 3 katmanlı ETFE yastıklar kullanılarak 

kapatılmıştır. Yapının çatı ve cephesi için kullanılan ETFE yastıklar, toplamda 100.000 m² alana 

sahiptir. Yapı, ETFE malzemeyle kapatılması ile Pekin Olimpiyatları’nın ‘yeşil olimpiyatlar’ olan ana 

temasına uyum sağlamaktadır. ETFE kaplı çatı ve cephe yüzeyleri sayesinde, yapının iç hacmine 

yüksek oranda günışığı alınmaktadır. Havuz suyunun ısıtılması için gereken enerji güneş enerjisi ile 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda, yapının içerisine alınan günışığı ile doğal aydınlatma sağlanarak 

elektrik harcamaları azaltılmıştır. Yapıda kullanılan suyun, %80’i geri dönüştürülerek yüzme 

havuzlarında kullanılmaktadır. Etfe yastıklar, yapının iç hacminde kullanılan yüksek yansıtıcı 

malzemeler ve seyirci yoğunluğundan dolayı meydana gelen yüksek oranda ses enerjisinin dışarı 

çıkmasında akustik yalıtım sağlamaktadır. Bu bağlamda, alınan tasarım kararları ile yapıda toplam 

%30 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır [1]. 
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Çift yüzeyli cephe sisteminin, yapıda mevsim koşullarına bağlı 3 kullanım şekli bulunmaktadır. 

Mevsim geçişlerinde, her iki yüzeyde bulunan havalandırma kapakları açık durumdadır. Temiz hava 

dış cephe yüzeyinden alınarak güneş enerjisi ile ısınır ve iç-dış yüzey arasındaki boşluktan havuzların 

bulunduğu iç hacme fan yardımıyla taşınır. Yaz aylarında, dışarıdaki hava sıcak ve nemli olmasından 

dolayı iç cephe yüzeyindeki kapaklar kapalı tutulmaktadır. Kış aylarında ısı kaybının önlenmesi için, 

her iki yüzeydeki havalandırma kapakları kapalı tutulur [1].  

4.5 Khan Shatyr ‘Han Çadırı’ Eğlence ve Alışveriş Merkezi, Astana, Kazakistan 

Yazın sıcaklığın +35, kışın ise -35 olduğu bir bölgede tasarlanan eğlence merkezinin yapım amacı 

yemyeşil bir peyzajın olduğu, çevresine göre farklı iklim koşullarının oluşturulduğu mikroklima 

özelliği gösteren iklim alanı yaratmaktır. 2008 yılında yapılan projede cafe, restoranlar, su parkı, 

yüzme havuzları, alışveriş merkezleri, tropik bahçe, sağlık merkezleri gibi çok sayıda birim 

bulunmaktadır. Yapı, 150 m yüksekliğindeki üç ayaklı çelik dikmenin taşıdığı kablo ağlarla örtülü, 

zeminde 200 x 195 m eliptik bir alana sahiptir. Yapının sert iklim koşullarından korunmasını sağlayan 

iyi yalıtım özelliğine sahip, günışığını yapı içerisine yüksek oranda alabilen bir malzeme olan ETFE 

yastıklar 3 katmanlı olarak kablo ağların arasına yerleştirilmiştir. Kullanılan ETFE yastıkların 

boyutları 3.5 x 30 m’dir [1] [8].  

 

Şekil 10. Khan Shatyr Eğlence ve Alışveriş Merkezi [8] (a) Genel görünüş (b) İç mekandan görünüş 

   

Şekil 11. (a) Kablo ağlar (b) ETFE elemanların montajı (b) Kablo elemanların detay çizimi [8] 

5. Sonuç  

Çalışma kapsamında incelenen yapıların, ETFE kaplaması ile elde edilen avantajları Tablo 1’de 

özetlenmiştir. Mimari alanda, birçok amaç doğrultusunda ETFE, yapılarda kaplama malzemesi olarak 

cama göre daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Örneğin, bir bitkinin yetiştirilme ortamını 

sağlamak amacıyla iyi termal yalıtımı ve yüksek ışık geçirgenliği sağlamasından, bir spor salonunda 

yüksek ses enerjinin dışarı yayılımını önleyerek yüksek akustik yalıtımı sağlayan bir malzeme 

olmasından veya geniş açıklık geçen projelerde hafif strüktürlerin oluşturduğu büyük çerçeveleri 
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kapatacak uygun boyutta, hafif bir malzeme olması ve uygulama kolaylığından dolayı tercih 

edilmektedir.  

Tablo 1. Çalışma kapsamında incelenen ETFE kullanılan örnekler. 

 

ETFE filmlerinin farklı türden yapılarda tercih edildiğini gösteren bu çalışma kapsamında, ETFE’nin 

cam yerine kullanılabilen ve cama göre oldukça fazla avantajı bulunan yenilikçi bir malzeme olduğu 

vurgulanmıştır. Cama göre daha hafif, kendini temizleyen, yapışmaz özelliği sayesinde hava 

kirliliğinden fazla etkilenmeyen, bu nedenle bakım sıklığı az olan, yapıda enerji giderlerini azaltan ve 

uzun ömürlü bir malzeme olmasından dolayı ETFE’nin mimaride kullanımı yaygınlaşmıştır ve 

gelecekte daha fazla tercih edilmesi beklenmektedir.  
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Proje Yapım yılı
Kullanılan 

ETFE türü

Bitkiler için 

uygun ortamı 

sağlama

Yüksek oranda 

ışık 

geçirgenliği

Kendini 

temizleme

Hafif 

strüktür

Doğal 

havalandırma

Enerji 

giderlerinde 

azalma

Burgers’ Hayvanat 

Bahçesi,(Mangrov 

yetiştirme alanı)  

Arnheim, Hollanda

1982 Etfe yastık x x x x x

Eden Projesi, St. 

Austell, Cornwall, 

İngiltere 

2001 Etfe yastık x x x x x

Kingsdale Okulu, 

Londra, İngiltere
2004 Etfe yastık x x x x x

Ulusal Yüzme 

Merkezi (Su Küpü), 

Pekin, Çin

2008 Etfe yastık x x x x x

Khan Shatyr ‘Han 

Çadırı’ Eğlence ve 

Alışveriş Merkezi, 

Astana, Kazakistan

2008 Etfe yastık x x x x x


