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Konu Başlık No: 1 Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri
ÖZET
Bina cephe sistemlerinin eskime ve bozulması karşısında çoğunlukla konvansiyonel yeniden
yapılandırma ve yıkma yaklaşımları sergilenmektedir. Cephe parçalarının yaşam sürelerinin uzatılmasını
öngörmeyen bu yaklaşımlar büyük miktarda kaynak tüketimine ve yıkım atığı üretimine neden
olmaktadır. “Dekonstrüksiyona Uygun Bina Cephe Sistemi Tasarımı” yaklaşımıyla, cephe sistemi kolay
ve hasarsız biçimde sökülebilir, ayrıştırılabilir, böylece cephe parçaları yeniden kullanılabilir veya geri
dönüştürülebilir ve sonuçta yıkım atığı oluşumu engellenir. Bu çalışmada, temel olarak bina cephe
sisteminin başarılı söküm yaklaşımı ve cephe parçalarının geri kazanım olanakları üzerinde durulmuştur.
Çalışmada önce, “Dekonstrüksiyon” kavramı ve bina cephelerinde dekonstrüksiyonun gerekçeleri
açıklanmıştır. Sonra, cephe parçalarının yeniden kullanım olanağını artırabilecek önemli bir tasarım
yaklaşımı olan, “Söküme Uygun Bina Cephe Sistemi Tasarım” için ana stratejiler belirlenmiştir. Daha
sonra, kullanılabilecek cephe bileşenlerinin geri kazanım olanakları araştırılmış ve irdelenmiştir.
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ABSTRACT
Conventional restructuring and demolition approaches are commonly performed in response to the
obsolescence and deterioration of building façade systems. These approaches which do not take into
account the extension of the lifespan for the façade parts cause excessive resource consumption and
constructional waste generation. Through the “Building Façade System Design for Deconstruction”
approach, the façade system can be disassembled and decomposed in an easy and undamaged form, so
that façade parts can be reused or recycled, and as a result, constructional waste production is prevented.
In this study, mainly the successful disassembly approach of the building façade system and the
possibilities of recovering facade parts are emphasized. In the study, firstly, the "Deconstruction" concept
and the reasons for deconstruction in building façades are explained. Then, the main strategies for
“Building Façade System Design for Disassembly", an important design approach that could enhance the
reuse of façade parts, have been specified. And then, the possibilities for recovery of the usable façade
components were investigated and examined.
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1. GİRİŞ
Binaların yapım, onarım, yeniden yapılandırma ve yıkım dönemlerinde büyük miktarda yapısal atık
oluşumuna ve bu nedenle de aşırı kaynak ve enerji tüketimine yol açan malzeme ve bileşenler
kullanılmaktadır. Yıkıntı atığı olarak doğaya terkedilmeleri sonucunda çevresel kirliliği hızlandıran
yapısal atıkların gittikçe artan sorunları, mimarları, hizmet ömrü bitmiş yapı parçalarını az maliyetle,
yüksek nitelikte geri kazanıp, doğal kaynaklara olan ihtiyacı azaltacak çevreci ve sürdürülebilir çözümler
üzerinde çalışmaya yönlendirmektedir. Yıkıntı atıklarının ortaya çıkardığı sorunların ana nedeni, bina
sisteminin “doğrusal yaşam süreci” yaklaşımıyla tasarlanmasıdır [1]. Burada bina sistemini oluşturan yapı
parçaları bir seferlik hizmet süresi için kullanılır ve hizmet ömrünün sonunda yıkıntı atığı olur (Şekil 1).

Şekil 1: Doğrusal yaşam süreci [2].
Oysa doğal yaşam “atık” oluşumunu kabul etmez. Doğada bir canlıdan arta kalan diğeri için besindir ve
bu denge böyle sürüp gider. Diğer bir deyişle günümüz toplumunda konvansiyonel tasarım ürünü bir
seferlik yaşam süresine sahipken, doğa bir yaşamdan başka bir yaşama süregiden döngüsel bir süreçle var
olur [3]. Bu nedenle, hizmet ömrü sonuna gelen yapı parçalarının aynı veya başka bir hizmet için tekrar
kullanılabileceği, atıkla sonuçlanmayacak, döngüsel yaşam süreci içeren bina tasarımları yapılmalıdır [4]
(Şekil 2).

Şekil 2: Döngüsel yaşam süreci [2].
Binayı oluşturan yapı parçalarının hizmet ömrü sonunda geri kazanımları için sökülmelerinin ve
ayrıştırılmalarının kolaylaştırılmasını, böylece binanın ve yapı parçalarının yaşamının uzatılmasını,
sonuçta yapısal atık oluşumunun engellenmesini sağlayan döngüsel bir süreci, “Dekonstrüksiyona Uygun
Tasarım (DUT) (Design for Deconstruction)” yaklaşımıyla elde etmek olasıdır [5, 6] (Şekil 3).
Dekonstrüksiyon süreci, binanın yeniden kullanılabilecek veya geri dönüştürülebilecek şekilde yapı
parçalarına kolaylıkla ayrılması işlemlerini içerir. DUT, iki temel ilkeye dayalı olarak gerçekleştirilebilir:
Söküme Uygun Tasarım (SUT) (Design for Disassembly) ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı. Bu
iki temel ilke döngüsel yaşam sürecinin iki ana kriterini de oluşturur.
Binaları oluşturan yapı parçalarının sökümü genellikle hizmet ömürleri bitince gerçekleşir. Beklenen
hizmet süreleri, binayı oluşturan parçalar arasında çeşitlilik gösterir. Bu nedenle SUT yaklaşımı, binanın
sistemleştirilerek farklı hizmet ömürleri olan fiziksel parçalara ayrıştırılmasını, bu parçalar arasında da
bağımsızlık sağlanmasını gerektirir [5, 7, 8, 9]. Steward Brand, yaşam döngüsüne sahip bir bina
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sisteminin, çeşitli fiziksel parçaların, bunların ilişkili olduğu zaman (hizmet süresi) aralıklarına uygun
biçimde bir araya getirilmesiyle kurulabileceğini açıklamıştır. Brand’a göre, bir bina sistemi farklı işlevler
üstlenen ve her biri farklı yaşam aralıklarına sahip şu katmanlardan oluşur: Arsa, Strüktür, Dış Kabuk, İç
Bölmeler, Tesisat, Mobilyalar (Şekil 3) [10]. Katmanlar teorisi, tasarımcıyı, binayı, birbirinden bağımsız
olarak tasarlanacak (sökülebilecek) farklı hizmet ömrü olan işlevsel katmanlar toplamı olarak
değerlendirmeye olanak tanır.

Şekil 3: Bina sisteminin farklı katmanları ve BCS’nin bina sistemi içindeki konumu.
Strüktür katmanı, bina sistemi içinde en uzun hizmet ömrüne sahip ve ana (baskın) katman olması
nedeniyle, bina yaşam döngüsü süresince diğer katmanlardan önce sökülememektedir. Dış kabuk katmanı
kapsamında yer alan ve yan kabuk olarak da adlandırılabilecek, Bina Cephe Sistemi (BCS) (Şekil 3), bina
sisteminin, sökülmesi ve yeniden yapılandırılması en külfetli (maliyetli ve zor) parçalarından biridir. Bina
sisteminin tüm yaşam süresine bakıldığında, eskime ve bozulma sıklığına karşın yüksek maliyetli
müdahale gerektiren BCS, yapısal atık üretiminin ana kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Buradaki
ana sorun, BCS’nin ve onu oluşturan cephe parçalarının dekonstrüksiyona uygun olmamasıdır (Bu
çalışmada kullanılan “cephe parçası” terimi, BCS’ni oluşturan tüm fiziksel sistem, eleman ve bileşenlerin
genel ifadesidir). Dekonstrüksiyona uygun tasarlanan BCS, tüm bina yaşam döngüsü içinde yapısal
atığın, kaynak ve enerji tüketiminin azaltılması, hizmet ömrü bitmiş yapı parçalarının geri kazanılması,
yaşamlarının uzatılması ve ekonomik değerlerinin yükseltilmesi olanaklarını taşır.
Dekonstrüksiyon konusu, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde giderek ilgi çeken yeni bir
araştırma alanı oluşturmuştur. Çalışma kapsamında yapılan yayın araştırmalarında, bu ülkelerde,
dekonstrüksiyon, DUT ve SUT konularında çeşitli uluslararası konferanslar düzenlendiği, makaleler ve
kılavuzlar yayımlandığı ve çevrimiçi bilgiler hazırlandığı saptanmıştır. Yayın araştırmalarında,
Türkiye’de ise bu konularda yapılmış sınırlı araştırmaya ve yazılı yayına ulaşılmış, sürdürülebilir yapı
alanına önemli enformasyon girdileri sağlayan bu konuların daha yaygın araştırmalarla ele alınmasına
gereksinim olduğu saptanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada, bina cephelerinde dekonstrüksiyon olanakları
konusu araştırılmıştır. Çalışmada önce, “Dekonstrüksiyon” kavramı ve bina cephelerinde
dekonstrüksiyonun gerekçeleri açıklanmıştır. Sonra, cephe parçalarının yeniden kullanım olanağını
artırabilecek önemli bir tasarım yaklaşımı olan, “Söküme Uygun BCS Tasarım” için ana stratejiler
tartışılmıştır. Daha sonra, kullanılabilecek cephe bileşenlerinin geri kazanım olanakları araştırılmış ve
irdelenmiştir.

2. DEKONSTRÜKSİYON
Dekonstrüksiyon (deconstruction) kavramı ilk kez 1960’larda postyapısalcı düşünür Jack Derrida
öncülüğünde, yapısalcılık karşıtı görüş olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe’de “Yapıbozum”, “Yapısöküm”,
“Yapıçözüm” gibi karşılıklar bulan “Dekonstrüksiyon”, dilin kesin hatları çizilmeyen bir araç olduğu
kabulune dayanarak, eski metinlerin yeniden yapılandırılabileceğini ve yeni anlamlar inşa edilebileceğini
savunur. Derrida dekonstrüksiyon kavramını bir metafor, özellikle mimari bir metafor olarak görmüştür
[11]. Felsefe, edebiyat, dilbilim sosyoloji, estetik, iletişim gibi alanlarda yaygınlaşan dekonstrüksiyon
kavramı, 1980’lerde Peter Eisenman ve Bernard Tschumi gibi mimarların öncülüğünde mimariye bir
akımı olarak girmiştir. Mimaride dekonstrüktivizm akımı, “birbirinden farklı, birbirini karşılıklı etkileyen,
ÇATIDER – Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği

9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı 12 - 13 Nisan 2018
İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
hatta bozan, ancak birbirini yok etmeye çalışmayan biçimlerin bir arada var olması” tanımlamasıyla
açıklanabilir [12].
1990’larda yayımlanan birçok bilimsel çalışmada, “dekonstrüksiyon”, konvansiyonel söküm ve yıkımın
yol açtığı doğal kaynak tüketimi, ekonomik savurganlık, ekolojik çevrenin gittikçe daha fazla bozulması
gibi sorunların çözümlenmesinde mimarlara yardım edebilecek önemli bir strateji olarak ileri
sürülmüştür. Bu yaklaşımla dekonstrüksiyon, “bir sistemi oluşturan parçaların ve tüm sistemin yeniden
kullanılması (reuse) veya geri dönüştürülmesi (recycling), diğer bir deyişle geri kazanımı (recover)
amacıyla başarılı bir şekilde sökümüne (disassembly) ve ayrıştırılmasına (decompose) olanak sağlayan bir
strateji” olarak tanımlanabilir. Tarihte, malzemeleri yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir
potansiyel taşıyan bazı binaların, kısmen dekonstrüksiyona uygun biçimde yapıldığı, bunun için uygun
yapı sistemi hiyerarşisi ve mekanik bağlantı teknikleri geliştirildiği görülmektedir [13]. Daha önce
endüstriyel ürün tasarımı alanında uygulanan “geri dönüşüme uygun tasarım”, “yeniden kullanıma uygun
tasarım”, yeniden üretime uygun tasarım”, “söküme uygun tasarım” gibi tasarım statejilerinin mimarlık
alanına girmesiyle, mimaride “Dekonstrüksiyona Uygun Tasarım (DUT)” yaklaşımı gelişmiştir. DUT,
hizmet süresi bitmiş yapma çevrenin ve parçalarının geri kazanımını, böylece yaşamlarının uzatılmasını
amaçlayan bir tasarım yaklaşımıdır. DUT yaklaşımıyla, hizmet süresi sonunda binayı oluşturan yapı
parçalarının hasar/zarar oluşturmadan ve kolaylıkla sistematik biçimde sökülmesi, bu parçaların gelecekte
yeniden kullanılarak veya geri dönüştürülerek yaşamlarının uzatılması sağlanabilir. Bu yaklaşım mevcut
ve yeni bina stoğuna, gelecekteki değişimlerde, doğal çevreyi tüketmek yerine mevcut bina stoğundan
çıkarılmış ve elde edilmiş ana kaynak ve malzeme olarak hizmet etme olanağı sunar. Bu nedenle DUT
yaklaşımı, tüm parçaların yapısal atık olduğu geleneksel yıkıma alternatif bir çözüm olarak kabul
edilebilir [6, 14].
DUT yaklaşımı 21. Yüzyılın başlarında popülerlik kazanmasına karşın, çok az projede uygulamaya
geçirilmiştir. Dekonstrüksiyonun gerçekleştirilmesini engelleyen sorunlar, eğitim ve algı, DUT, pazar
gelişimi, ekonomi, yapım ve yıkım sektörü, yükümlülükler, yasalar ve teknik konular başlıkları altında
toplanabilir [14]. Birçok yararına ve gerekliliğine karşın DUT yaklaşımının henüz yeterince
yaygınlaşamamasının nedenleri genel olarak şöyle sıralanabilir [15, 16]:
-DUT uygulamalarının getirdiği maliyet ve zaman kaybı,
-Değişmez ve kalıcı nitelikli tasarımlar,
-Ayrılamaz ve kompozit yapı parçalarıyla tasarlama,
-Yeniden kullanılacak yapı parçalarını belirlemede risk kaygısı,
-İkinci el yapı parçalarının kullanımına olumsuz yaklaşım,
-Yapı parçalarının yeniden kullanımında performans riski,
-Kullanılmış yapı parçalarının yeniden kullanımına olanak sağlayacak pazar oluşmaması,
-Yapı parçalarının güvenli bir şekilde kurtarılmasının garanti edilememesi,
-Karmaşık ve erişimi olanaksız birleşim noktalarının (arayüzlerin) kullanımı,
-Kullanılan yapı parçaları ve yapım teknikler hakkında yeterince bilgi elde edilememesi,
-Bazı yapı parçalarının insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler içermesi,
-Yeniden kullanılacak yapı parçalarında görünen kirlenme ve bozulmalar,
-Görünen bağlantıların yeniden oluşturulması sonucunda estetik bozulma,
-Geri kazanılma olanağı taşıyan yapı parçalarının depolanma gereksinimleri,
-Dekonstrüksiyona uygun sökümü sağlayacak araç, gereç, işçilik ve eğitim eksikliği,
-DUT stratejilerinin ve ilkelerinin yeterince dikkate alınmaması ve önemsenmemesi.
Dekonstrüksiyon engellerinin aşılabilmesi amacıyla çeşitli çözümler geliştirilmiştir. Dekonstrüksiyon
çözümleri, bir binayı oluşturan yapı parçaları arasında olduğu kadar, farklı binalar arasında da çeşitlilik
gösterebilir. Fakat binaların dekonstrüksiyonunda kullanılabilecek genel DUT ilkelerinin belirlenmesi
olasıdır. DUT ilkeleri, yapı parçalarının geri kazanım olanaklarına bağlı olarak belirlenebilir. İlkelerin,
geri kazanım olanaklarıyla ne kadar ilişkili olduğunun bilinmesi, birbiriyle çelişen DUT ilkeleri arasında
karşılaştırma ve değerlendirme yapılmasını ve uygun olanın seçimini kolaylaştırır (Tablo 1). Bu ilkeler,
DUT sürecinde, yapı parçalarının yaşam döngüsü bitiminde, çevresel, ekonomik, sosyal vb. yararlar
doğrultusunda geri kazanılma olasılığını artırmak amacıyla uygulanabilir [4, 9, 17].
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Tablo 1: DUT ilkeleri ve yapı parçalarının geri kazanım olanaklarıyla ilişkileri [4].

3.BİNA CEPHE SİSTEMİNDE DEKONSTRÜKSİYON GEREKSİNİMİ
BCS, dış atmosfer ortamı ile koşulları oluşturulmuş bir iç ortam arasında çevreleme işlevi yapar. Bu
işlevini beklenen şekilde yerine getirebilmesi için, BCS’nin ve cephe parçalarının belirli performans
özelliklerini/kriterlerini belirli düzeylerde karşılaması gerekir. Böylece bina kullanıcısı, mal sahibi ve
kamu için hizmet sağlamış olur. BCS’nin veya onu oluşturan parçaların hizmet performansı zaman içinde
azalıp, beklenen düzeyin altına düşerse hizmet ömrü biter ve yapısal atık durumuna gelebilir. Hizmet
ömrünün bitmesi BCS için DUT gerekçesini oluşturur. Hizmet ömrü, “BCS ve parçalarının gereksinilen
performans özelliklerine belirlenen değerlerde sahip olduğu zaman aralığı” olarak tanımlanabilir. Yapım
ve kullanım dönemlerinde BCS ve parçalarının hizmet değerlerinin azalması ve hizmet ömrünün bitmesi
“bozulma” ve “eskime” gibi iki önemli süreç sonunda ortaya çıkar [18].
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3.1. Bozulma
Bozulma, “bir BCS’nin veya onu oluşturan parçalardan birinin çeşitli etkenler sonucunda hizmet
performansının beklenen düzeyin altına düşmesi ve gereksinilen işlevleri yerine getirememesi durumu”
olarak tanımlanabilir. Bina cephe sisteminde ortaya çıkan bozulma türleri iki ana grupta toplanabilir:
-Fiziksel bozulma (Su ve nem sızıntılarına, hava sızıntılarına, ısı kayıplarına, ısı köprülerine, güneş
denetim eksikliğine, yetersiz doğal aydınlatmaya, yetersiz doğal havalandırmaya, iç hava kalitesinin
düşmesine, yetersiz ses yalıtımına, akustik konforsuzluğa, çürümeye, korozyona, paslanmaya,
küflenmeye, çiçeklenmeye, dayanım kaybına, çatlamaya, kırılmaya, kopmaya, düşmeye, yosun, küf,
mantar, bakteri ve böcek oluşumuna vb. yol açan bozulmalar),
-Görsel bozulma (Kirlenmeye, biçimsel, renksel ve dokusal değişime, yıpranmış görüntüye vb. yol açan
bozulmalar).
Fiziksel ve görsel bozulma sonucunda işlevsel yeteneklerini kaybeden BCS veya parçalarının hizmet
ömrünün uzatılabilmesi için bakım, onarım ve iyileştirme müdahaleleri yapılabilir (Örneğin, bağlantı
vidalarının sıkıştırılması, boyası solmuş sıvanın boyanması, deforme olmuş sızdırmazlık levhalarının
iyileştirilmesi). Bakım, onarım ve iyileştirmenin yeterli olmadığı durumlarda değiştirme ve yenileme
müdahaleleri gerekebilir (Örneğin, kırık bir cam levhanın, su sızdıran doğrama fitillerinin veya derz
macunlarının yenilenmesi). Fiziksel bozulmaya uğramış bir BCS’ni işlevsel açıdan iyileştiren bakım,
onarım maliyetleri yenilenme maliyetlerini geçerse, yıkım (yenisini yapma) kararı verilebilir (Şekil 4).

Şekil 4: BCS’nin hizmet ömrü ve hizmet değeri ilişkisi.

3.2. Eskime
Eskime, “BCS’ne veya onu oluşturan parçalardan birine yönelik teknolojik, sosyal, kültürel, fikirsel,
estetik, ekonomik vb. koşullardaki değişim ve gelişmeler sonucunda, beklentilerin ve gereksinimlerin
değişmesi ve mevcut sistemin bu beklenti ve gereksinimleri karşılayamaması durumu” olarak
tanımlanabilir.
Teknoloji, bina cephesini etkileyen önemli bir güçtür. Bu etki, cephede kullanılan yalıtım
malzemelerinden, giydirme cephe camına kadar çok geniş bir alana yayılır. Yeni cephe teknolojileri
geliştikçe mevcut cepheler teknolojik açıdan eskiyebilir, teknoloji dışı kalabilir. Gelecekteki teknolojiler
kesin olarak tahmin edilemez ama bina cephelerinde daha yeni ve gelişmiş teknolojilere eğilimin olacağı,
bu teknolojilerin eski teknolojilere tercih edileceği söylenebilir. Cephe parçaları teknik güncellenmelere
uygun biçimde tasarlanırsa, mevcut parça teknolojisi eskidiğinde, parçaların yeni teknolojiye
dönüştürülmesine olanak sağlanabilir (Örneğin, bir giydirme cephedeki mevcut cam üniteleri
değiştirilerek yeni teknolojili cam üniteler takılabilir).
Bina cepheleri çoğunlukla günün modasına uygun ve inşa edildikleri dönemin estetik tarzını içerecek
biçimde tasarlanır. Ancak insanların estetik beğenileri kendi bakış açılarına ve zamana bağlı olarak
değişebilir. BCS’nin görünümü kullanıcıların (hane halkı, mal sahibi, kamu vb.) estetik zevkleriyle
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bağdaşmazsa, eskimiş olarak kabul edilebilir. Ayrıca, rasyonel gerekçeleri olmasa da, sanatsal ve kültürel
içeriği nedeniyle moda kaçınılmaz biçimde bina cephelerinde değişimi gerektiren bir güçtür. Estetik
eskimenin etkisi ticari binalarda daha fazladır. Çünkü yeni mimari tarzda bir cephe, bu tür binalarda kira
değerlerinin yükselmesini kolaylaştırır [19].
Ekonomik koşullardaki gelişmeler de BCS’nin eskimesi için bir gerekçe oluşturabilir. Ekonomik
olanakların artması durumunda, yükselen statüye uygun BCS arayışları ve beklentileri ortaya çıkabilir.
BCS’nin çekici, yarışmacı ve yeni teknolojilere uygun olmasını sağlayabilmek için, yaşam döngüsü
süresince değişen koşullara ve taleplere yanıt verebilecek değişiklikler ve düzenlemeler yapılmasını
kolaylaştıracak biçimde tasarlanması gerekir.
4. SÖKÜME UYGUN BCS TASARIMI
BCS'nin dekonstrüksiyon performansı, öncelikle cephe parçalarının sökülebilme ve yeniden monte
edilebilme yeteneklerine bağlıdır. Cephe parçalarının söküm yeteneğinin belirlenmesinde iki kriter
önemlidir: Bağımsızlık ve değiştirilebilirlik. Bir cephe parçası, cephe sisteminin bağımsız bir parçasıysa
ve diğer parçalarla arayüzleri sökülebilmeye olanak sağlıyorsa söküm yeteneğine sahip olur. Böylece
BCS ve parçalarının yeni hizmet olanakları artırılabilir ve yaşam süreleri uzatılabilir. Söküme uygun BCS
tasarımı, üç temel stratejiye dayalı olarak gerçekleştirilebilir [2]: Cephe işlevlerinin organizasyonu; cephe
parçalarının sistemleştirilmesi; söküme uygun montaj dizilerinin ve bağlantıların oluşturulması.

4.1. Cephe İşlevlerinin Organizasyonu
Bir yapı parçası, üstlendiği işlevin cisimleşmiş hali olarak ifade edilebilir. Söküme uygun BCS
tasarımında uygulanabilecek ilk stratejilerden biri işlevsel organizasyonun yapılmasıdır. Bu sürece
öncelikle BCS’nin karşılaması gereken işlevlerin farklı hiyerarşik düzeylerde ayrıştırılmasıyla
başlanabilir. Bu süreçte farklı işlevlerin bir cephe parçasına entegre edilip edilmeyeceği veya farklı
parçaların farklı işlevleri üstlenip üstlenmeyeceği kararları verilir. İşlevsel organizasyon kararları, fiziksel
organizasyonla ilişkilendirilmelidir. Çünkü işlevsel ayrışım, işlevin nasıl gerçekleştirileceği kararlarından
(fiziksel parça türü ve onun performans özellikleri) bağımsız yapılamaz. Bu, özellikle sökülebilir
yapıların tasarımında önemli rol oynar [8].
Bir cephe parçası BCS içindeki bir parçaya veya bitişiğindeki diğer bir alt sistem (Çatı, döşeme, strüktür
vb.) parçasına birleştirilebilir. Bu birleşim sonucunda ortaya çıkan etkileşim, parçalar arasında bağımlılık
oluşturabilir. Cephe parçaları arasındaki güçlü bağımlılık ve sabit bağlantılar, söküme uygun BCS
tasarımı için sınırlayıcı koşullar oluşturur. Çoklu işlevlere sahip ve aralarında işlevsel bağımlılık olan
cephe parçaları kapalı/statik bir sistemi temsil eder. Örneğin, dış yüzü kaplanmamış tuğla yığma duvarda,
gövde bileşeni taşıma, denetim ve bitirme gibi üç ana işlevi üstlendiği için kapalı sistem oluşturur (Şekil
5). Kapalı sistemlerde, işlevsel paylaşım yoktur ve kısa süreli işlevlerle uzun süreli işlevler aynı parçaya
atanabilir. Bu tür bir parça, kısa süreli işlevinden dolayı söküldüğünde, uzun süreli işlevi de bitirilmiş
olur. Bu nedenle söküme uygun BCS tasarımlarında kapalı sistemlerden kaçınılmalıdır.
Söküme uygun BCS tasarımında, karşılanması gereken işlevler, farklı cephe parçalarına paylaştırılarak
organize edilmelidir. İşlevlerin ayrılması ve farklı parçalara dağıtılması, cephe parçalarının işlevsel
bağımsızlığını sağlar ve açık sistem oluşturur. Açık sistemde bir cephe parçası işlevinden dolayı
söküldüğü zaman, diğer işlevler engellenmediği için, sorun oluşmaz (Şekil 6). Açık sistemin tasarım
özelliklerinden biri, sistem organizasyonunun tüm düzeylerinde farklı işlevler arasında hiyerarşik ayrımın
yapılmasıdır. Her parçanın kendi işlevini üstlendiği bu tür sistemlerde, bozulma ve işlevlerin yerine
getirilememesi durumunda, sadece sorumlu yapı parçaları sökülür. Böylece işlevlerini yerine getiren
parçalara gereksiz müdahaleler önlenmiş olur. Farklı işlevlerin farklı bağımsız parçalara dağıtılması,
sistemin bozulma ve eskime durumlarında yeni gereksinimlere göre kolaylıkla değiştirilebilmesine ve
yeniden düzenlenebilmesine olanak sağlar [2].
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Şekil 5: Kapalı sistemli dış duvar.

Şekil 6: Açık sistemli dış duvar.

BCS birçok işlevi çeşitli cephe parçaları vasıtasıyla karşılar. Bir BCS ve parçaları tarafından yerine
getirilen işlevler, işlevlerin BCS içindeki kapsayıcı (egemen, baskın) etkilerine göre hiyerarşik olarak üç
ana düzeyde organize edilebilir (Şekil 7). Daha kapsayıcı etkileri olan işlevler hiyerarşinin üst düzeyinde
yer almalıdır. İşlevlerin kapsayıcı etkilerine göre farklı düzeylerde düzenlenmesi, işlevleri üstlenen cephe
parçalarının birbirlerine aynı işlevler nedeniyle bağlı olmalarını önler, işlevsel bağımsızlığı sağlar.
İşlevsel bağımsızlık, bir cephe sisteminin farklı işlevleri arasındaki ayrımın ve bağımsız işlevlerin
özerklik düzeylerini belirler.
Bir düşey kabuk sistemi olarak bina cephesinin ana işlevi (hiyerarşik organizasyonunun 1. düzeyi), dış
atmosfer ortamı ile koşulları oluşturulmuş bir iç ortam arasında çevreleyici görevi yapmak, bu görevi
yerine getirirken ayrıca binanın görünen yüzü olmaktır. BCS genellikle bulunduğu çevrenin estetik
bağlamının yanısıra, inşa edildiği dönemin estetik beklentilerine göre tasarlanır. Binanın ana estetik
kimliğini oluşturan BCS, estetik beklentilerde ortaya çıkabilecek değişimlere ve yeni estetik tercihlere
uyum sağlayabilmelidir. İşlev hiyerarşisinin 2. düzeyinde BCS’nin karşılaması gereken üç farklı genel
işlev belirlenebilir: Etkenlere direnme ve koruma; hava, ışık geçişine ve görüşe olanak sağlama; binaya
giriş çıkışa olanak sağlama. Bu düzeydeki işlevler BCS’nin çevrelediği mekan kullanımlarına yönelik
genel gereksinimlerden kaynaklanır. Hiyerarşinin 3. düzeyinde cephe parçaları tarafından
karşılanabilecek daha özel ve ayrıntılı işlevler belirlenebilir: Taşıma, denetleme, bitirme, bütünleme.
Taşıma işlevi, çevrelenen dış ve iç ortamdan, binadan ve cephenin kendisinden kaynaklanan ağırlık,
çarpma, rüzgâr, deprem vb. strüktürel yüklere direnme ve bu yükleri iletme görevleridir. Denetleme işlevi
ile, çevrelenen dış ve iç ortamlar arasında oluşan hava, nem gibi madde ve ısı, ses gibi enerji akışları
düzenlenir, uygun durumda tutulur. Bitirme işlevi ile, çevrelenen dış ve iç ortamlar ile arayüz oluşturan iç
ve dış cephe yüzlerinin, beklenen görsel, estetik ve yüzey performans özellikleri sağlanır. Bütünleme
işlevi, mesafe ayarlama, düzeltme, tespit etme, kilitleme vb. tüm tamamlayıcı görevleri içerir. Burada
belirlenen her işlev ilgili cephe parçası tarafından karşılanmalıdır.

4.2. Cephe Parçalarının Sistemleştirilmesi
Bir tasarım stratejisi olarak sistemleştirme, tasarlanacak parçaları ve bu parçaların oluşturduğu grupları
belirli amaçlara, ilişkilere ve düzene göre bir araya getirerek bir sistem kompozisyonu oluşturma
eylemidir. Sistemleştirme, fiziksel parçaları ve parçalar arasındaki ilişkileri, gereksinimlerin ve işlevlerin
fiziksel parçalara nasıl çevrildiğini, sistem kompozisyonu için hangi teknoloji ve yöntemlerin
kullanıldığını açıklar. Fiziksel parçalar belirlenen bir işleve karşılık gelirken, fiziksel kompozisyon,
parçalar ve gruplar arasındaki ilişkileri açıklar. Tasarlanan fiziksel kompozisyonun özellikleri, sistemin
kullanım, söküm ve yeniden kullanım kapasitesi açısından belirleyici olur.
BCS’nin, belirli fiziksel parçaların ve grupların işlevlerine göre bir araya getirilmesiyle elde edilen bir
fiziksel kompozisyonu vardır. BCS’nin fiziksel kompozisyonu, işlevsel organizasyon kararları ile entegre
olabilmesi için, tüm parçaların hiyerarşik düzende organizasyonunu gerektirir. Cephe parçaları, belirlenen
kapsayıcı işlevlerine göre, “cephe sistemi”, “cephe elemanları” ve “cephe bileşenleri” olmak üzere,
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hiyerarşik düzende üç farklı düzeyde gruplaştırılarak BCS organizasyonu oluşturulabilir (Şekil 8). Bu
organizasyon BCS’nin, karmaşıklığa yol açmadan sökülme ve yeniden monte edilme süreçlerini anlaşılır
biçimde açıklayabilmelidir. DUT ilkeleri, böyle bir sistem çerçevesinde daha kolay uygulanabilir.

Şekil 7: BCS işlevlerinin hiyerarşik organizasyonu.

Şekil 8: BCS fiziksel parçalarının
hiyerarşik organizasyonu.

Hiyerarşik düzenin en üst düzeyinde tüm parçaların toplamı olan, “çevreleme ve estetik görünme” gibi
ana kapsayıcı işlevleri karşılayan “BCS” yer alır. Hiyerarşik organizasyonda üst düzey kapsayıcı ve alt
düzeye baskın olur. Buna göre, üst sistemin gereksinimleri, alt sistemin geliştirilmesi için gömülü
gereksinimleri belirler. Üst sistemdeki değişiklikler, alt sistemde de değişiklikleri gerektirir.
BCS’nin bir alt düzeyinde cephe bileşenlerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve kapsayıcı genel işlevleri
farklı üç cephe elemanı yer alır: Dış duvar (etkenlere direnme ve koruma); pencere (hava, ışık girişine ve
görüşe olanak sağlama); dış kapı (binaya giriş çıkışa olanak sağlama) (Şekil 8, 9).
BCS’nin taşıyıcı ve baskın elemanı “dış duvardır”. Dış duvarı oluşturan bileşenler duvar sistemine
yönelik işlevlerine göre şöyle sınıflandırılabilirler:
-Taşıyıcı bileşenler (Dış duvarı oluşturan tüm bileşenleri ve duvara gelen tüm yükleri taşıyan bileşenler),
-Dış ve iç kaplama bileşenleri (Renk, doku, biçim vb. estetik işlevlerin karşılanmasının yanısıra kısmen
yalıtım sağlayan, dış duvarın görünen iç ve dış yüzey bileşenleri),
-Yalıtım bileşenleri (iç mekân konforunun sağlanması için ısı akışını engelleyen bileşenler, dış ortamdan
gelebilecek suya ve neme karşı koruyucu ve geçirimsiz bileşenler vb.)
-Tamamlayıcı bileşenler (tespit bileşenleri, ayırıcı bileşenler, mesafe tutucu bileşenler vb.).
BCS içinde binaya giriş çıkışı sağlayan “dış kapı” ve hava, ışık girişine ve görüşe olanak sağlayan
“pencere” sistemlerini oluşturan yapı bileşenleri, oluşturdukları elemana yönelik işlevlerine göre şöyle
sınıflandırılabilirler:
-Sabit çerçeve bileşenleri (Kasa),
-Hareketli çerçeve bileşenleri (Kanat),
-Dolgu/cam levha bileşenleri,
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-Denizlik/eşik bileşenleri,
-Yalıtım bileşenleri,
-Tamamlayıcı bileşenler.

Şekil 9: BCS ve cephe parçaları.
Bir cephe bileşeni ise yapı malzemelerinin işlenmesi, biçimlendirilmesi, bir araya getirilmesi sonucunda
elde edilir. Malzemeler, BCS’nin diğer tüm parçalarını oluşturan kaynak yapı parçalarıdır.
BCS’ni oluşturan düzeylerin her biri, hiyerarşik düzen çerçevesinde amaçlanan farklı hizmet ömürlerine
sahiptir. Eğer BCS parçalarının sistemleştirilmesi hiyerarşik organizasyona göre yapılırsa, uzun hizmet
ömrüne sahip parçalar hiyerarşinin üst düzeyine ve kısa hizmet ömrü olan parçalar ise külfetsiz
sökülebilmeleri için hiyerarşinin alt düzeyine yerleştirilir. Bir düzeydeki parçalar grubunun başka bir
parçalar grubundan bağımsızlığını sağlayabilmek amacıyla, her grup içinde o gruba ait tüm bağımsız
parçaların entegre olduğu “esas parça” düzenlenmelidir. Esas parça, gruptaki farklı parçalar ve işlevler
arasındaki ilişkilerde aracı olan baskın parçadır. Buna göre BCS, hiyerarşik organizasyonun farklı
düzeylerine yerleştirilmiş çeşitli gruplar içindeki esas parçalar ile bağımsız parçalar arasındaki ilişkilere
bağlı olarak açıklanabilir. Esas parça, bir grup içindeki tüm bağımsız parçaların bağlayıcısıdır ve diğer
gruplarla da bağlantıları sağlar. Eleman düzeyinde yer alan cephe sistemi grubu içinde, “dış duvar
elemanı” pencere ve dış kapı elemanları için esas parça görevi yapar (Şekil 10). Bileşen düzeyinde yer
alan dış duvar elemanı grubu içinde, “taşıyıcı” bileşen (taşıyıcı gövde, çekirdek) dış duvarın diğer tüm
bileşenleri (dış ve iç kaplama, yalıtım, tamamlayıcı vb.) için esas parça görevi yapar. Bileşen düzeyinde
bulunan pencere ve dış kapı elemanlarına ait gruplardaki “çerçeve” (kasa) bileşenleri, aynı grubun diğer
tüm bileşenleri (kanat, cam levha, dolgu levhası, sızdırmazlık bantı, tamamlayıcı vb.) için esas parça
olarak görev üstlenir.
Kolay söküm ve yeniden montaj olanağının artırılması, BCS’nin hiyerarşik düzeninin “açık sistem”
biçiminde organize edilmesini gerektirir. BCS’nin etkin bir açık sistem özelliği kazanabilmesi için,
sistemin alt sistemleri arasındaki arayüzlerin sayısı en aza indirilmeli ve alt sistemler (parçalar ve gruplar)
fiziksel ve işlevsel açıdan birbirinden bağımsız olmalıdır. Açık BCS düzeninde, bir grup içindeki parçalar
sadece esas parçayla bağımlılık ilişkisi kurar, grubun diğer parçalarıyla olan ilişkilerinde bağımsızlıklarını
sürdürürler. Böylece, hizmet ömrü biten cephe parçaları, diğer parçaların sökümüne veya bozulmasına yol
açmaksızın kolaylıkla sökülebilir ve değiştirilebilir (Şekil 10).

4.3. Söküme Uygun Montaj Dizilerinin ve Bağlantıların Oluşturulması
Önemli SUT ilkelerinden biri, alt montaj işlemleri arasında uygulanabilir, doğru ilişkilerin kurulmasıdır
[20]. Bina sistemleri çoğunlukla nasıl söküleceği dikkate alınmadan, kolay monte edilebilecek şekilde
tasarlanmaktadır. Bu nedenle montaj, karmaşık bağlantı dizileri ve birçok uzman ve özel makine
gerektiren işlemler içerir. Bir bina sisteminin sökümü onun montajının tersi gibi düşünülebilir. Sökümü
dikkate alınmadan tasarlanan bina sistemlerinde montaj dizilerinin tersi genellikle yıkım ve yapısal atık
ile sonuçlanmaktadır [21].
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Şekil 10: BCS parçalarının sistemleştirilmesi.
Kolay sökümün sağlanabilmesi için, her parça ve grubu içeren geçerli ve anlaşılır bir montaj/söküm
hiyerarşisinin oluşturulması gerekir. Bir montaj hiyerarşisi, montaj açısından BCS’nin analizini ifade
eder. Montaj dizileri cephe parçaları arasındaki bağımlılık durumunu da belirler. İki tür montaj dizisi
vardır: Sıralı montaj, paralel montaj (Şekil 11). Sıralı montaj dizisinde her parça sonradan monte edilen
bir parça tarafından sabitlenir (tespit edilir). Bu nedenle parçalar arasında doğrusal bir bağımlılık vardır
ve parçaların birbirinden bağımsız sökülmesi olanaksızdır. Paralel montajda bir parça diğerlerine bağlı
olmadan monte edilebilir ve sökülebilir. Paralel montajın söküm performansı, BCS parçaları arasındaki
bağlantı türlerine bağlıdır. Paralel montaj dizisi, BCS’nin montaj/söküm sürecini kolaylaştırabilir ve
hızlandırabilir [2].
BCS parçalarının sistemleştirilmesi, BCS’nin montaj dizisiyle açıklanabilir. Şekil 12’de BCS içindeki dış
duvar bileşenlerinin montaj diyagramı gösterilmektedir. Burada önce esas bileşen P3.1.2 monte edilir.
Daha sonra sıralı montaj dizisi izlenerek, diğer bileşenlerin montajından önce P3.1.51 esas bileşene
bağlanır. 3. adımda, bu bileşene bağlı P3.1.3 ve P3.1.52 bileşenleri monte edilir. 4. adımda ise P3.1.1 ve
P3.1.4 bileşenleri uygulanır.

Şekil 11: Montaj dizileri

Şekil 12: Dış duvarın montaj diyagramı

Montaj dizileri cephe parçalarının bağlantı türlerinden ve kenar geometrilerinden etkilenir. İç içe geçmiş
formdaki bağlantılar, parçalar sadece bir yönde söküme olanak sağladığı için kısıtlama oluşturur ve
bağımsız söküme (paralel montaja) uygun değildir. Bu tür bağlantılarda hizmet ömrü bitmiş bir parçanın
sökümü, bitişiğindeki hizmet ömrü devam eden bir parçanın sökümünü de gerektirir (Şekil 13).
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Şekil 13: Montaj dizisi ve parça kenarlarının
geometrisi arasındaki ilişkiler.

Şekil 14: Bağlantı türleri ve parça
kenarlarının geometrisi arasındaki ilişkiler.

Açık sistem düzenindeki cephe parçaları, basit kenar geometrilerine ve paralel (bağımsız) montaj/söküm
dizilerine sahip olur. Kapalı sistemlerde ise yapışık ve iç içe geçmiş parçalar, sıralı (bağımlı) montaj
dizileri vardır. Açık sistemlerde montaj ve söküm işlemlerinin sayısı mümkün olduğunca azaltılır.
Cephe parçaları arasındaki bağlantılar, arayüz oluşturma şekillerine göre genel olarak üç grupta
toplanabilir [2, 22]: Dolaysız bağlantı, dolaylı bağlantı, dolgulu bağlantı (Şekil 14).
Dolaysız Bağlantı: Cephe parçalarının geçme veya bini vasıtasıyla birleştirildiği bağlantı tekniğidir.
Burada söküm, sıralı montaj sürecinden dolayı, hasarsız ve yıkımsız gerçekleştirilemez. Bu teknikle
cephe parçalarının kenar geometrileri tam bağlantı oluşturur. Binili bağlantıların sökümü, bağlantıda
kullanılan malzemenin türüne, montaj dizisine, cephe parçasının hiyerarşik konumuna ve parçanın diğer
parçalarla ilişki durumuna bağlıdır. Geçme bağlantılarda, cephe parçasının kenarları özel ve farklı
biçimlendirilir. Bu teknikte kenar geometrileri sadece sıralı montaja olanak sağlar ve bu nedenle söküm
sürecinde bağımlılık oluşur.
Dolaylı Bağlantı: Bu tür bağlantılarda, bağlantıyı gerçekleştirebilmek için ilave (ek) araçlara (parçalara)
gereksinim vardır. Ek parça, cephe parçasının içine sokulur veya dış kenarına uygulanır. Ek parçaların
cephe parçalarından bağımsız ve değiştirilebilir olduğu bağlantı durumlarında, söküm genellikle serbest
ve sorunsuz biçimde gerçekleştirilebilir. Eğer bağlantı yöntemi sıralı montaj dizilerini içeriyorsa, söküm
süreci bağımlılık nedeniyle zorlaşır.
Dolgulu Bağlantı: Tutkal, kaynak gibi dolgu (yapıştırıcı) malzemeler vasıtasıyla bağlantının sağlandığı bu
tür tekniklerde, dolgu çok yumuşak olmadıkça (örneğin, kireç harcı), hasarsız söküm olanaksızdır.
Dolgulu bağlantılarda cephe parçalarının montaj ve söküm süreci emek yoğun özelliklidir.
Cephe parçalarının birleşiminde kullanılan bağlayıcı türleri, parçaların başarılı şekilde sökülüp
sökülemeyeceğini belirleyebilir (Tablo 1). Parçaların mekanik ve kuru bağlayıcılarla (cıvata, vida, çivi
vb.) birleştirilmeleri, diğer parçaları bozmadan sökülebilmelerine ve BCS’nin atık oluşturmadan yeniden
yapılandırılmasına olanak sağlayabilir. Sıkıştırılarak uygulanan cıvata, çakılarak uygulanan çivilere göre
söküme daha uygun bağlayıcıdır. Çivi yerine mümkün olduğunca cıvata veya vida kullanılması cephe
parçalarında oluşabilecek hasarları azaltacaktır. Teknolojik değişimlerin karşılanabilmesi için cephe
parçalarının mekanik bağlayıcılara gereksinimi olur. Mekanik bağlayıcılar, sistemin tüm düzeylerinde
değiştirilebilir parçaların sağladığı olanakla teknolojik yeniliği destekleyebilir. Islak birleşimli, kimyasal
ve yapıştırıcı bağlantı araçları söküm için uygun değildir. Bu tür bağlayıcılar (yapıştırma harcı, yapıştırıcı
reçine, kaynak vb.) birleştirilen iki parçayı kalıcı biçimde bağlar ve parçaların sökülüp yeniden
kullanımına olanak vermez. Yeniden kullanılabilir cephe parçalarının, bağlayıcılarının ve kenar
çözümlerinin dayanıklı olması gerekir. Kenar çözümlerinin belirlenmesinde uygulanabilirlik ve söküm
dizisine uygunlukla birlikte dayanıklılık kriteri de dikkate alınmalıdır.
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Tablo 2: Bağlayıcı türleri [22].

Tablo 3: Çeşitli cephe bileşenlerinin
geri kazanım olanağı

5. CEPHE PARÇALARININ GERİ KAZANIM OLANAKLARI
BCS’nin dekonstrüksiyonu sürecinde en önemli sorun, kullanılan cephe parçalarının geri kazanım
(yeniden kullanım ve geri dönüştürülme) olanakları sağlayamamasıdır. Hizmet ömrü sonunda ortaya
çıkan yeni koşullara bağlı olarak cephe parçaları ya yıkım atığı olabilir veya geri kazanılabilir. BCS’nin
olumsuz çevre etkileri oluşturmaması için, hizmet ömrü sonuna gelmiş cephe parçalarının aynı veya
başka bir hizmet amacıyla, mevcut yerinde veya farklı bir yerde tekrar kullanılabilmesine olanak
sağlanmalıdır. BCS ve cephe parçalarının hizmet ömrü sonunda bütünüyle yeniden kullanımından,
parçaların geri dönüştürülmesine kadar, geri kazanım amacıyla uygulanabilecek çeşitli stratejiler vardır.
Cephe parçaları için geri kazanım stratejileri (geri kazanım senaryoları veya yaşam döngüsü senaryoları),
BCS’nin hiyerarşik organizasyonuna göre şöyle sıralanabilir [22, 23]:
-BCS’nin yeniden kullanımı (Aynı yerde uyarlanarak yeniden kullanma, yer değiştirilerek farklı yerde
yeniden kullanma),
-Cephe elemanlarının yeniden kullanımı (Benzer veya farklı amaçlar için aynı yerde yeniden kullanma,
benzer veya farklı amaçlar için farklı yerde yeniden kullanma, yüksek veya düşük değerde yeniden
kullanma),
-Cephe bileşenlerinin yeniden kullanımı (Benzer veya farklı amaçlar için aynı yerde yeniden kullanma,
benzer veya farklı amaçlar için farklı yerde yeniden kullanma, yüksek veya düşük değerde yeniden
kullanma),
-Cephe malzemelerinin geri dönüştürülmesi (Yüksek değerde geri dönüştürme, aynı değerde geri
dönüştürme, düşük değerde geri dönüştürme).
Cephe parçalarının geri kazanım stratejileri bu süreçte ortaya çıkan maliyet, gerekli işlem ve zaman,
çevresel yük vb. kriterlere bağlı olarak belirlenebilir. Örneğin, bir cephe bileşeninin yeniden kullanımı,
aynı bileşeni oluşturan malzemelerin geri dönüştürülmesinden daha az enerji ve işlem gerektirdiği ve
daha az çevresel yük getirdiği için daha uygun strateji olarak belirlenebilir.
Yeniden Kullanım: Bu geri kazanım stratejisi, bir cephe parçasının, hizmet ömrü sonunda bütün olarak
orijinal yerinden alınarak, orijinal işlevine uygun şekilde veya farklı bir işlev için başka bir yerde tekrar
kullanılmasını amaçlar. Örneğin, hizmet ömrü bittiği için mevcut yerinden sökülen bir pencere, aynı
binanın başka bir yerinde veya başka bir binada yine bir pencere işlevinde veya başka işlevlerde yeniden
kullanılabilir. Yeniden kullanım, bir cephe parçasının hizmet ömrü sonunda oluşan yeni koşullara göre
tekrar kullanılmasıyla yaşam süresinin uzatılmasına olanak sağlar. Birden fazla kullanıldığı için cephe
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parçasının değeri artar. Etkin yeniden kullanım olanağı, cephe parçalarında dayanıklılık gerektirir.
Yeniden kullanım ideal bir durumdur. Cephe parçaları belirli bir süre kullanımdan sonra bozulduğu için
yeniden kullanılma kapasitelerini kaybedebilirler. Bu durumda yeniden kullanım olanağının tekrar elde
edilebilmesi için temizleme, onarım, yenileme gibi işlemler gerekebilir. Yeniden kullanım stratejisinde
yüksek performanslı cephe parçalarının kullanılması önemlidir. Cephe parçasının kalitesi (performans
özellikleri) yeni kullanım (yaşam) için yetersiz kalırsa veya yeniden kullanım amacıyla kolaylıkla bir alıcı
bulunamazsa, geri kazanım stratejisi “yeniden kullanım” olmayabilir. Yeniden kullanım stratejisi, doğal
kaynaklara olan talebin ve yapısal atığın azaltılmasını sağlayan en etkili yol olduğu için en çok tercih
edilen seçenektir [24]. Tekrar kullanılacak cephe parçalarının, yeni yaşamındaki gereksinimleri ve
işlevleri karşılayıp karşılayamayacağı kontrol edilmelidir. Özellikle taşıyıcı cephe parçalarının yeniden
kullanımlarının uygun ve güvenli olup olmadığı, ayrıntılı incelenme ve testlerle belirlenmelidir. Eğer
cephe parçası yeniden kullanıma uygun değerde değilse, fakat bu değer geri dönüştürülme değerinden
daha yüksekse, parça uygun başka bir işlev (amaç) için yeniden kullanılabilir. Bu tür parçalar çoğunlukla
geri kazanılmış parça olarak kabul edilir. Örneğin, ahşap pencere kasası resim çerçevesi olarak, tahta
duvar kaplaması kitap rafı olarak, taş plak duvar kaplaması döşeme kaplaması olarak kullanılabilir.
Geri Dönüştürme: Bu geri kazanım stratejisi, hizmet ömrü bitmiş cephe parçalarının ham malzemelere
ayrıştırılmasını ve başka parçalar içinde işlenerek yeniden üretilmesini amaçlar (Örneğin, bir hurda çelik
profil veya çelik panel ham malzemelerine ayrıştırıldıktan sonra yeni bir çelik profile veya panele
dönüştürülerek tekrar kullanılabilir). Eğer bir cephe parçası yeniden kullanım ve yeniden işlevlendirme
için uygun değerde değilse, geri dönüştürülme seçeneği araştırılmalıdır. Yeterli boyutta ve kesitte bütün
olarak sökülemeyen parçalar genellikle geri dönüştürülür. Yeniden kullanımları güvenlik açısından riskli
olan taşıyıcı cephe parçaları geri dönüştürülebilir. Örneğin, yeniden kullanım için yapılan güvenlik testini
geçemeyen bir taşıyıcı çelik çerçevenin geri dönüştürülmesi daha doğru bir stratejidir. Geri dönüştürme,
genellikle az zaman ve düşük maliyet gerektirdiği için daha çok tercih edilmektedir. Bu strateji, yaşam
döngüsünün yeni hizmetlerle tekrar başlamasını sağlayan en temel yoldur. Yeniden kullanım olanağı olan
cephe parçaları belirli bir süre tekrar kullanımdan sonra (onarım ve iyileştirmenin yetersiz olduğu
durumlarda) dayanıklılıklarını, dolayısıyla yeniden kullanılma kapasitelerini kaybedeceklerdir. Bu
nedenle, yıkım atığına dönüşmemesi için, tüm cephe parçalarının geri dönüştürülebilme kapasitesine
sahip olması gerekir. Hizmet ömrü bitmiş ve yeniden kullanılamayan bir cephe parçası her zaman aynı
değerde geri dönüştürülemeyebilir. Üç farklı geri dönüştürme stratejisi uygulamak mümkündür [23]:
Yüksek değerde geri dönüştürme; aynı değerde geri dönüştürme; düşük değerde geri dönüştürme. Yüksek
değerde geri dönüştürme (Upcycling), sökülen cephe parçasının daha iyi kalitede veya çevreye daha az
zarar verecek şekilde yeni bir parçaya dönüştürülmesidir. Bu tür dönüştürme, cephe parçalarının yaşam
döngüsü sürelerini en üst düzeye çıkarabilir (Örneğin, duvar kaplama altlığı olarak kullanılan tahta, dolap
veya mobilya parçası olarak kullanılarak değerlendirilebilir). Aynı değerde geri dönüştürme (Recycling),
sökülen cephe parçasının ayrıştırılıp ham malzeme olarak aynı kalitede yeni bir parça içinde
kullanılmasıdır. Düşük değerde geri dönüştürme (Downcycling), sökülen cephe parçasının ayrıştırılıp
daha düşük kalitede ve performansta yeni bir parça içinde kullanılmasıdır (Örneğin, çürümüş bir tahta
cephe kaplaması, yeni üretilen ahşap yongalı levha içinde kullanılabilir veya bozulmuş bir beton prekast
cephe kaplaması agregalarına ayrıştırılarak arazi dolgusu olarak kullanılabilir).
Cephe parçasının yeniden kullanımı, yaşam döngüsü süresince yeni kaynak girdisi ve daha az enerji
gereksinimi avantajları nedeniyle, geri dönüştürmeden daha avantajlıdır. Bu nedenle BCS ve cephe
parçaları geri dönüştürülmek yerine, yeniden kullanılmak amacıyla tasarlanmalıdır. Ancak
dekonstrüksiyondan önce BCS’nin gelecek yaşam senaryoları çoğunlukla doğru tahmin edilemediği için,
geri dönüşüme uygun tasarım da avantajlı olabilir. Dekonstrüksiyona uygun BCS tasarımında, cephe
parçalarına geri kazanım olanakları kazandırabilmek için DUT ilkeleri ve stratejilerinden yararlanılabilir.
Cephe parçalarının geri kazanılma başarısı öncelikle doğru malzeme seçimine bağlıdır. Beton, tuğla, taş,
ahşap ve metal gibi temel yapı malzemelerinden oluşturulan parçalar hem geri dönüştürülme hem de
yeniden kullanım olanaklarına sahiptir. Cam ve plastik malzemelerden oluşturulan parçalar ise sınırlı
düzeyde yeniden kullanım olanağı sağlar ve genellikle geri dönüştürülme için daha uygundur.
Dekonstrüksiyona uygun BCS tasarımında, cephe bileşenlerinin sağlayabileceği geri kazanım
olanaklarının bilinmesi, bu süreçte doğru cephe parçası seçimi için yardımcı olabilir (Tablo 2) [6, 9, 22,
25].

ÇATIDER – Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği

9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı 12 - 13 Nisan 2018
İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
5.1.Beton Cephe Bileşenlerinin Geri Kazanım Olanakları
Beton, yapısal atığın büyük bir bölümünü oluşturmasına karşın, genellikle düşük değerde geri
dönüştürülmektedir. Betonun ana malzemeleri (kum, çakıl, çimento) zehirli değildir ve kolaylıkla elde
edilebilir. Ancak çimento üretimi enerji yoğun süreç gerektirmekte ve yüksek derecede zararlı gaz
salımına yol açabilmektedir. Prekast beton cephe bileşenleri uygun boyutsal özelliklere ve bağlantı
türlerine sahip olursa yeniden kullanım olanağı sağlayabilir. Prekast beton blok, panel, lento, denizlik,
eşik, harpuşta gibi hazır bileşenler yeniden kullanım olanağı sağlayan cephe bileşenleridir. Hem ısı
yalıtımı hem de taşıma görevi yapan hafif beton blok ve paneller, zehirli malzeme içermediği için yeniden
kullanım ve geri dönüştürülme olanaklarına sahiptir. Prekast beton cephe bileşenlerinin tespit ve birleşim
noktası çözümleri gelecekteki çeşitli değişikliklere karşılık verebilecek biçimde tasarlanabilirse, bu tür
bileşenlerin kolay sökülebilme ve yeniden kullanılma olasılıkları artırılabilir. Paslanmaz çelik tespit
bileşenleri, prekast beton cephe bileşenlerinin hem dayanıklılık hem de sökülebilirlik performansını
artırabilir. Beton parçaların birleşimlerinde silikon esaslı macun yerine, hazır bant türü sızdırmazlık
malzemelerinin kullanımı, sökümde kirliliği ve hasarı azaltır. Prekast beton cephe bileşenlerinin yeniden
kullanımı, teorik açıdan olası olmasına karşın, uygulama veya maliyet etkinliği beklenen düzeyin altında
kalmaktadır. Bu tür bileşenlerin boyutları ve biçimleri değiştirilemediği için, yeniden kullanımda, ancak
aynı bileşenler birlikte kullanıldığında olumlu sonuç alınabilmektedir (bileşenin ilk boyutunun ve
biçiminin, yeni konumuna uyması gerekir). Ayrıca, teorik açıdan yeniden kullanılabilir olan prekast beton
taşıyıcı bileşenler, çimento esaslı olmaları nedeniyle, ilk yerinden sökülmesi ve yeni yerine tespit edilmesi
sırasında risk oluşturabilecek karmaşık statik gerilmeler ortaya çıkarabilir. Prekast beton bileşenlerin
boyutsal özellikleri, fiziksel performansları ve uygulanabilme olanakları yeniden kullanım tercihlerinde
belirleyici olur. Pazar oluşturulabilirse, beton bloklar genellikle tasarımda herhangi bir değişiklik
gerektirmeden yeniden kullanılabilirler. Yerinde dökme beton cephe parçalarının, tahrip edilerek
sökülmeyi gerektirmeleri, yeniden kullanım olanaklarını azaltır ve geri dönüştürülmelerini avantajlı kılar.

5.2. Doğal Taş ve Pişmiş Toprak Cephe Bileşenlerinin Geri Kazanım Olanakları
Doğal taş blok, doğal taş plak, tuğla, seramik plak gibi cephe bileşenleri yeniden kullanım açısından
uygun cephe parçalarıdır. Yığma yapım sistemi, yeniden kullanım için taş/tuğla bileşenlerin elle tek tek
harçtan koparılarak ayrılmasına olanak sağlar. Burada bileşenlerin sökülme olanağı, yapıştırma harcının
sertliği ve dayanımına göre farklılık gösterebilir. Taş/tuğla bileşenlerin yapıştırılmasında çimento harcı
kullanımı, dekonstrüksiyon açısından sınırlama getirebilir. Çimento harcının sertliği ve dayanımı
çoğunlukla taş ve tuğladan daha fazla olduğu için bu bileşenlerin sökümü zorlaşır. Zorunlu olmadıkça bu
tür bağlayıcılar kullanılmamalıdır. Kireç harcı taş ve tuğladan daha yumuşaktır ve bu harçla yapıştırılan
taş/tuğla bileşenler kolay sökülüp yeniden kullanılabilir. Ayrıca kireç sıva uygulaması, bozulduğunda
kireçle yıkanarak kolaylıkla iyileştirilebildiği ve geri dönüştürülebildiği için, dekonstrüksiyonda plastik
esaslı sıva ve boya kaplamalardan daha olumlu sonuç verir. Tuğla yığma duvarlarda mevcut harcın
mevcut tuğla tarafından emilmiş olması, mevcut tuğlanın yeni harç ile iyi yapışmasını engelleyebilir.
Yığma duvarlar kuru birleşimli örgüyle de inşa edilebilirler. Bu tür çözümlerde taş/tuğla bileşenler
birbirine kilit bloklar ve çelik kenetlerle bağlanırlar. Dış duvar örgüsünde yapıştırma harcının olmaması,
taş/tuğla bileşenlerin kolaylıkla sökülebilmelerine ve yeniden kullanılabilmelerine olanak sağlar. Doğal
taş düzgün modüler boyutlarda ve uygun örgülerde kullanıldığında yüksek dayanıklılığa ve yeniden
kullanım olanağına sahip olabilir. Ancak doğal taş duvarın önemli dezavantajı, yapımında yüksek
düzeyde işgücü ve ekipman gerektirmesidir. Doğal taş ve seramik panel cephe kaplamalarının yeniden
kullanım olanakları, kaplama bileşenlerinin tespit ve birleşim noktası çözümlerine, dolayısıyla söküm ve
yeniden montaj kapasitelerine bağlıdır. Doğal taş plak ve seramik panel dış duvar kaplama bileşenlerinin,
duvar gövdesine mekanik yöntemlerle (askılı, kenetli, klipsli, vb.) tespit edilmesi, kaplamanın kolaylıkla
ve hasar olmaksızın sökülmesine ve yeniden kullanılmasına olanak tanıyabilir.

5.3. Ahşap Cephe Bileşenlerinin Geri Kazanım Olanakları
Temel özelliklerini kaybetmeksizin yeni boyut ve biçimlerde kullanılmak amacıyla kesilip işlenebildiği
için, masif ahşap bileşenler, yeniden kullanım ve yeniden üretim esnekliğine sahiptir. Doğal (masif) ahşap
biyobozunur özelliği nedeniyle olumsuz çevresel etkisi olmayan malzemedir. Zehirli koruyucularla,
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boyalarla veya yapıştırıcılarla kirletilmemiş ahşap bileşenler, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir,
biyolojik olarak ayrıştırılabilir veya içerdiği enerjiden yararlanmak için yakılabilir. Ahşap bileşenlerde
kullanılan zararlı kimyasal malzemelerin ayrıştırılarak yok edilmesi çok karmaşık ve maliyetli bir
işlemdir. Bu nedenle genellikle bu tür malzemelerin varlığı, ahşap bileşenlerin dekonstrüksiyonuna engel
oluşturur.
Dekonstrüksiyon için önemli engellerden biri, su sızıntısı ve ahşaba zarar veren organizmaların zaman
içinde ahşap bileşenlerde oluşturduğu bozulmadır. Bu bozulma, ahşap bileşeni zayıflatır ve ahşabın geri
kazanım değerini düşürür. Bu nedenle ahşap bileşenlerin bozulmaya karşı korunması gerekebilir. Ahşap
bileşenlerin korunmasında, zehirli olmayan malzemeler kullanılırsa güvenli yeniden kullanım veya geri
dönüştürme olanağı artar. Koruyucu boya, ahşap bileşenlerin dayanıklılığını artırırken, yeniden kullanım
ve geri dönüştürme olanaklarını sınırlandırır. Ahşap cephe bileşen yüzeylerinin zehirli olmayan
biyobozunur boyalarla boyanması, bileşenin hizmet ömrü sonunda güvenli biçimde doğal ayrışıma
uğramasına olanak sağlar. Boya yerine, sudan korumak amacıyla çıkıntı yapma, yağmur perdesi
oluşturma vb. cepheyi kuru tutacak tasarım çözümleri uygulanarak da ahşap bileşenlerin yaşam süresi
uzatılabilir. Ahşap dış duvar sistemlerinde buhar geçirimli levhalar kullanılarak ve duvar iç boşluğu
havalandırılarak, duvar içinde yoğuşma riski nedeniyle malzemelerin bozulma tehlikesi ortadan
kaldırılabilir.
Yatay uygulanan kaplama tahtalarından en altta (subasman bölgesinde) olanları su sıçraması nedeniyle
çürümeye açık durumdadır. Düşey uygulanan kaplama tahtalarının tümünün zemine yakın uçları bu
sorunla karşılaşır. Bu nedenle yatay tahta kaplama sisteminde sadece bazı tahtalar yeniden kullanım
sorunu yaşarken, düşey tahta kaplama sisteminde tüm kaplama tahtalarının yeniden kullanım olanakları
sınırlanmış olur. Duvar kaplama altlığı (kör kaplama) olarak ahşap yongalı levha yerine tahta kullanımı,
kaynak etkinliği, atık azalımı ve kullanıcı sağlığı açısından daha uygundur. Fakat bu seçeneğin ilk
maliyeti yüksektir.
Yapay (işlenmiş) ahşap cephe bileşenleri, hızlı büyüyen ve küçük çaplı ağaçların yanısıra, ahşap yonga,
ahşap lif vb. artıkların kullanılmasına da olanak sağladığı için, maliyet ve doğal kaynak korunumu
açısından masif ahşap ürünlere göre daha avantajlıdır. Küçük boyutlu malzemelerin bir araya
getirilmesiyle elde edilen yapay (lamine) ahşap bileşenler, yüksek kalite ve dayanım sunarlar. Bu tür
bileşenlerin önemli bir avantajı da yeniden kullanımlarında değişmeyen hassas boyutsal özelliklere sahip
olmalarıdır. Ancak yapay ahşap bileşenlerin bünyelerinde yapıştırıcı ve bağlayıcı kullanılması nedeniyle
geri dönüştürülmeleri sorunlu olabilir. Ayrıca bu bileşenlerin üretimlerinde çevre ve insan sağlığını
etkileyen reçineler de kullanılmaktadır. Ahşap yongalı ve ahşap lifli levhalar ise sökümlerinde bozulma
riski taşıdıkları için, yeniden kullanım olanağı zayıf ancak geri dönüştürülebilir bileşenlerdir.
Ahşap cephe bileşenlerinin mekanik yöntemlerle (vidalı, cıvatalı, klipsli, askılı vb.) tespit edilmesi (uygun
kalitede ahşap seçilmesi koşuluyla), kaplamanın kolaylıkla ve hasar olmaksızın sökülmesine ve yeniden
kullanılmasına olanak tanıyabilir. Tespitte çivi yerine vida veya cıvata kullanılması, söküm ve yeniden
tespit sürecini kolaylaştırıp söküm hasarını azaltır.
En çok tercih edilen duvar iç kaplama bileşenlerinden biri olan alçı levhaların tamamen yeniden
kullanılabilmesi için uygun tespit yönteminin bulunması gerekir. Alçı levha yüzeylerine genellikle
düzeltme sıvası veya boyası uygulandığı için, söküldükten sonra levhaların yeniden kullanımı sınırlanır.
Bu sorun yüzey kaplaması olarak kâğıt kullanımıyla kısmen azaltılabilir. Alçı levhalar güvenli moloz
dolgu malzemesi değildir.
Pencerelerde cam levhalar çerçeveye çıtalarla tespit edilmeli ve kolay sökülebilir doğrama
kullanılmalıdır. Doğrama ve çıta tespitleri mekanik yollarla yapılmalı, macun ve yapıştırıcılardan
kaçınılmalıdır. Ahşap pencere ve dış kapılar prefabrikasyona, kuru montaja ve kolay söküme uygun
biçimde tasarlanabilir. Doğrama tasarımlarında kolay sökümü sağlayan uygun kenar detayları
oluşturulabilirse bu elemanların yeniden kullanım olanağı artırılabilir. Kasa üzerine bindirilerek
uygulanan cephe kaplamaları ve sızdırmazlık levhaları sökümü kolaylaştırılabilir. Böylece bitişikteki
malzemeye hasar vermeksizin söküm gerçekleştirilebilir. Ahşap pencere çerçevesinde sızdırmazlık
amacıyla, gerektiğinde sökülebilme özelliği olan ek bini parçaları düzenlenebilir. Pencere ve dış kapı
ÇATIDER – Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği

9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı 12 - 13 Nisan 2018
İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
doğramalarında sızdırmazlık amacıyla kullanılan plastik bantlar, fitiller ve contalar, ikinci kullanımda
gerekli performansı gösteremeyeceği için, yeniden kullanımda güvenli olmaz. Yeniden kullanımda
iyileştirme gerektiren masif ahşap doğramaların performansı alüminyum profillerle artırılabilir. Pencere
ve dış kapılarda, zehirli atık oluşturabileceği için, yapay ahşap doğrama kullanımından kaçınılmalıdır.

5.4. Metal Cephe Bileşenlerinin Geri Kazanım Olanakları
Metal malzemelerin dekonstrüksiyondaki geri dönüşüm olanağı, yeniden kullanım olanağından daha
fazladır. Çünkü çoğu metal parça kesilerek sökülmekte ve bu parçalar özgün yüzeylerine uymayan yüzey
kaplamalarıyla kaplanarak tekrar kullanılabilmektedir. Yüzey kaplamalarıyla (galvaniz, metal veya
poliüretan toz boya, PVC, emaye vb.) kaplanmış metal bileşenlerin geri dönüştürülme olanağı vardır,
fakat yeniden kullanılmaları pahalı iyileştirme gerektirdiği için genellikle tercih edilmez. Yeniden
kullanım açısından en uygun metal parçalar, mekanik yollarla tespit edilen kaplamasız metal levhalardır.
Çeliğin, koruyucu kaplama olmaksızın kullanımı sorun yaratmasına karşı, alüminyum, bakır gibi metaller
kaplamaya gerek duymaksızın dayanıklılığını sürdürebilirler.
Metal cephe bileşenlerinin bağlantılarında erişilebilir ve sökülebilir tespit yöntemlerinin kullanılması,
dekonstrüksiyon için gereklidir. Bastırma, klips, vida, cıvata vb. mekanik tespitler, bileşenlerin bakım,
onarım, yenileme ve değiştirme amacıyla kolay, hızlı ve ucuz şekilde sökülüp takılmasına olanak sağlar.
Metal cephe bileşenlerinin erişilebilir mekanik tespit noktaları, bakım, onarım ve değiştirme kolaylığının
yanısıra estetik nedenlerden dolayı cephe yüzeyine yakın bir yerde düzenlenebilir. Bu tür tespit
noktalarında vandallığa dikkat edilmelidir. Bunun için, erişilemez tespit çözümleri tasarlamak yerine,
vandallığı engelleyici bağlantılar düzenlenmelidir. Metal cephe kaplamalarında tespit için istenmeyen
yerlerde açılan vida delikleri yeniden kullanım sorunu oluşturabilir.
Çeşitli katmanlardan oluşan metal cephe panellerinde, katmanlar birbirlerine mekanik yollarla tespit
edilirse, sökümleri ve yeniden montajları daha kolay olur. Katmanları sökülemeyen sandviç cephe
panelleri yeniden kullanım olanağı olan, fakat her yere uygulanamadıkları için ekonomik etkinliği düşük
bileşenlerdir.
Hafif çelik profillerin, ahşap lata veya kadronlarla karşılaştırıldığında, daha hafif, nem ve
mikroorganizmalara daha dirençli olduğu görülebilir. Her iki sistem vidalı bağlantılar açısından
karşılaştırıldığında, hafif çelik profillerin ahşap bileşenlere göre daha kolay sökülebildiği söylenebilir.
Ayrıca hafif çelik çerçeveler sökülmeden, bağlayıcıları ile birlikte geri dönüştürülmeye olanak sağlar.
Hafif çelik çerçeve profillerinde ön üretimle oluşturulan delikler, sonradan kesme ve delme gibi işlemlere
gerek kalmadan, profillerin içinden tesisat kablolarının geçirilmesine olanak tanır.

5.5.Yalıtım Bileşenlerinin Geri Kazanım Olanakları
PVC genellikle çevreye zararlı malzeme olarak bilinir ve birçok çevre örgütü bu tür malzemelerin
kullanılmaması gerektiğini önerir. Bu nedenle cephede PVC esaslı örtüler yerine, kolay elde edilebilen ve
bazı türlerinde geri dönüştürülebilme özelliği olan LDPE (Low Density Polyethylene) esaslı nem kesici
örtülerin kullanılması, dekonstrüksiyon açısından daha uygundur. Cephede kullanılacak plastik esaslı
yapay ısı yalıtım bileşenleri, zehirli madde içerdikleri, dolayısıyla yok edilmesi gereken atık
oluşturdukları için, gelecekte yüksek maliyete yol açar. Mineral esaslı ısı yalıtım levhaları geri
dönüştürülme olanağına sahiptir. Doğal/Biyobozunur ısı yalıtım bileşenleri ise, zehirli olmayan ve atık
üretmeyen seçenek sunar. Sıva üzerine yapıştırılarak uygulana rijit yalıtım levhalarının, söküldüklerinde
hasar gördükleri için, yeniden kullanım değerleri düşer. Duvar boşluklarında yapıştırılan rijit yalıtım
levhaları yerine, serbest yerleştirilen esnek yalıtım şiltelerinin kullanımı, kolaylıkla sökme ve sıfır atıkla
yeni yerine rahatça yerleştirme olanağı sağladığı için, yeniden kullanıma daha uygundur. Çift gövdeli
tuğla duvarların duvar boşluğuna doldurularak uygulanan taneli ısı yalıtım malzemeleri, hizmet ömrü
sonunda kolaylıkla kaldırılabilir ve yeni yerine yerleştirilebilir. Pamuk, selüloz, cam yünü ve taş yünü
şilte gibi yalıtım levhaları yapıştırılmadan uygulanırsa, kolaylıkla sökülebilme ve tekrar kullanılabilme
olanağı sağlarlar. Cam lifi şiltelerin lifleri, söküm ve yeniden kullanım sürecinde sağlık riski oluşturabilir.
EPS ve XPS gibi köpük yalıtım malzemeleri genellikle rijit levha formunda, duvar gövdesi üzerinde ve
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dış kaplama altında kullanılır. Yapıştırılmadan uygulanan köpük yalıtım levhalarının rijit yapıları,
formları bozulmadan, yeniden kullanılmak üzere sökülmelerine olanak sağlar. Bu tür yalıtım
malzemeleri, geri dönüştürülebilir özellikte olmalarına karşın, EPS’de sağlığa zararlı pentan, XPS’de ise
ozon tüketen kimyasallar kullanıldığı için çevre kirliliği oluşturmaktadır.

6. SONUÇLAR
Günümüzde Türkiye’de binalar çoğunlukla dekonstrüksiyon dikkate alınmadan ve önemsenmeden
tasarlanmaktadır. Bu nedenle BCS veya parçaları bozulma ve eskime nedeniyle hizmet ömrünün sonuna
geldiğinde, genellikle yıkıntı atığı olarak doğaya terkedilmekte ve böylece çevresel kirliliğin artmasına
katkı yapmaktadır. Ayrıca cephe parçalarının geri kazanılmayıp yıkıntı atığı olması, yeni ürün ve üretim
süreci gereksinimi oluşturmakta, bu durum da enerji ve kaynak tüketimini hızlandırmaktadır.
Bozulma ve eskimeye yol açan etkenler yok sayılamaz, fakat DUT vasıtasıyla bu etkenlerin olumsuz
sonuçları engellenebilir. Dekonstrüksiyona uygun BCS tasarımı, cephe parçalarının kolaylıkla ve hasarsız
biçimde söküm, yeniden düzenlenebilme, yeniden kullanım ve geri dönüştürme olanağını artırır.
Dekonstrüksiyona uygun BCS tasarımı iki temel ilkeye dayalı olarak gerçekleştirilebilir: SUT ve geri
dönüştürülebilir malzeme kullanımı. Bu çalışmada SUT için üç temel strateji belirlenmiştir: Cephe
işlevlerinin organizasyonu; cephe parçalarının sistemleştirilmesi; söküme uygun montaj dizilerinin ve
bağlantıların oluşturulması.
BCS parçalarının sökümünü kolaylaştıracak işlevsel bağımsızlığın sağlanabilmesi için, BCS’nin işlevleri
hiyerarşik bir organizasyon içinde alt işlevlere ayrıştırılmalıdır. Bu hiyerarşik düzende BCS işlevleri
kapsayıcı özelliklerine göre farklı düzeylerde düzenlenir. Daha kapsayıcı işlevler hiyerarşinin üst
düzeyinde yer almalıdır. Böylece farklı işlevlerin farklı cephe parçalarına paylaştırılması olanaklı olur. Bu
sürecin kararları, cephe parçalarının belirleneceği sistemleştirilme kararlarıyla birlikte verilmelidir. Farklı
BCS işlevlerinin farklı bağımsız cephe parçalarına atanması, bozulma ve eskime durumlarında cephe
parçalarının kolaylıkla değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine ve yeniden kullanılmasına olanak
sağlar.
Cephe parçalarının söküm ve değiştirilebilme yeteneği, bunların fiziksel bağımsızlıklarına da bağlıdır.
Fiziksel bağımsızlığın sağlanabilmesi için BCS’nin sistemleştirilmesi gerekir. Sistemleştirme, belirli
fiziksel parçaları ve bu parçaların oluşturduğu grupları belirli amaçlara, ilişkilere ve düzene göre bir araya
getirerek bir kompozisyon oluşturma eylemidir. BCS işlevlerinin onları üstlenecek cephe parçalarıyla
ilişkisini kuracak böyle bir fiziksel kompozisyon hiyerarşik düzende olmalıdır. Hiyerarşik düzen,
belirlenen ve atanan kapsayıcı işlevlerine göre cephe parçalarının ve parçalardan oluşan grupların belirli
düzeylerde ilişkilendirilmesi ile kurulur. Hiyerarşik düzeylerin her biri, farklı hizmet ömürlerine sahiptir.
Uzun ömürlü parçalar hiyerarşinin üst düzeyinde, kısa hizmet ömrüne sahip parçalar ise alt düzeyinde yer
almalıdır.
Cephe parçalarının söküme uygunluğunun önündeki engellerden biri montaj dizileridir. Montaj dizileri
cephe parçaları arasındaki bağımlılık durumunu da belirler. Sıralı montaj dizisinde her parça sonradan
monte edilen başka bir parça tarafından sabitlendiği için, parçalar arasında bağımlılık oluşur ve söküm
zorlaşır. Paralel montaj dizisinde ise her parça diğerlerinden bağımsız şekilde monte edilip sökülebilir. Bu
nedenle, paralel montaj dizileri, montaj ve sökümün bağımsız ve hızlı yapılmasına olanak sağlar. Cephe
parçalarının montaj dizileri, parçaların bağlantı türlerinden ve kenar geometrilerinden etkilenir. İç içe
geçmiş bağlantı geometrileri sıralı montaj dizisine olanak sağlar. Paralel montaj için parçaların kenar
geometrileri basit (birbirinden bağımsız yanaştırmaya olanak sağlayacak) biçimlerde düzenlenmeli ve
bağlantılarda yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Bağımsız (paralel) montaj dizisi ve parça kenarlarının basit
geometrisi söküme uygunluk için temel özelliklerdir.
Cephe parçalarının birleşiminde kullanılan bağlantı türleri, parçalar arasındaki özgürlük ve söküme
uygunluk derecelerini belirler. Basit, mekanik ve kuru bağlantılar, parçaların birbirlerini bozmadan
sökümüne ve atık oluşturmaksızın yeniden kullanımına olanak sağlar. Söküme uygun bağlantılarda tutkal,
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kaynak gibi dolgu (yapıştırıcı) malzemeler kullanılmamalıdır. Geçme veya binili bağlantı teknikleriyle
oluşturulan bağlantılar, sıralı montaj nedeniyle, söküm sürecinde bağımlılık ve karmaşıklık oluşturur. Düz
yanaştırma bağlantı tekniği, paralel montajla gerçekleştirilebildiği için, parçaların birbirinden bağımsız
sökümüne olanak sağlar. Ek parçalı bağlantılar ise, paralel montaja uygun şekilde tasarlanmalıdır.
Kimyasal ve ıslak bağlayıcılar, parçaları birbirine kalıcı biçimde bağladığı için, hasarsız söküme ve
parçaların yeniden kullanımına olanak vermez.
BCS’nin dekonstrüksiyonu, bina cephe parçalarının dikkatli ve belirli yöntemlere göre sökümünün
yapıldığı, ayrıştırıldığı ve böylece parçaların mümkün olduğunca etkin biçimde geri kazanıldığı bir yıkım
yaklaşımıdır. Cephe parçalarının hizmet ömürlerinin sonunda geri kazanımlarını sağlamak amacıyla
genellikle şu stratejiler (senaryolar) uygulanır: Cephe sisteminin, elemanlarının ve bileşenlerinin yeniden
kullanımı; cephe malzemelerinin geri dönüştürülmesi. Geri dönüştürme stratejisi ise, az maliyet ve az
zaman gerektirdiği için, geri kazanımda kullanılan en yaygın seçenektir. Yeniden kullanım stratejisi ise,
yaşam döngüsü sürecinde kaynak tüketimi talebinin ve atık üretiminin azaltılmasında en etkin yol olduğu
için daha uygun bir seçenektir. Bu nedenle sürdürülebilir yapı açısından, BCS parçalarının geri
dönüşümden daha çok yeniden kullanıma uygun biçimde tasarlanması gerekir. Hizmet ömrü bitmiş ve
yeniden kullanım için yeterince değeri olmayan cephe parçalarının ise geri dönüştürülme olanakları
araştırılmalıdır. Beton, tuğla, taş, ahşap ve metal gibi temel yapı malzemelerinden oluşturulan parçalar
genel olarak hem geri dönüştürülme hem de yeniden kullanım olanaklarına sahiptir. Cam ve plastik
malzemelerden oluşturulan parçalar ise sınırlı düzeyde yeniden kullanım olanağı sağlar ve genellikle geri
dönüştürülme için daha uygundur. Dekonstrüksiyona uygun BCS tasarımında, çeşitli yapı
malzemelerinden oluşturulan cephe bileşenlerinin sağlayabileceği geri kazanım olanaklarının bilinmesi,
bu süreçte doğru cephe parçası seçimi için gereklidir. Etkin geri kazanım olanağı sağlayan BCS
tasarımında DUT ilkeleri ve stratejilerinden yararlanılmalıdır.
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