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ÖZET
Ülkemizde yaygın biçimde uygulanan kâgir yığma dış duvar sistemleri birçok yapısal problemle
karşılaşmaktadır. Söz konusu problemlerin çözümü için öncelikle tasarımcıların, duvar tasarım
etmenleri olarak belirlenen ilkeler, kurallar ve zorunluluklar konusunda bilgi sahibi olması ve bunlara
uyması gerekmektedir. Bu çalışmada, kâgir yığma dış duvar tasarım ve seçiminde doğru karar
verebilmesi için tasarımcılara, bu tür duvarların tasarımlarını yönlendiren ve belirleyen etmenleri
irdeleyen ve açıklayan, rehber niteliğinde özlü bilgi sunulacaktır. Kâgir yığma dış duvarların tasarım
etmenleri; duvar performansını etkileyen faktörler, duvardan beklenen fonksiyonlar, duvarın
dayanıklılığı ve duvarın yapılabilirliği başlıkları altında ele alınabilir. Kâgir yığma dış duvarın
performansı, iç ortamdan, dış ortamdan ve duvarın kendisinden kaynaklanan çeşitli faktörlerin etkisine
bağlı olarak değişebilir. Duvar, bu faktörleri karşılamak, kontrol etmek ve uzlaştırmak amacıyla belirli
fonksiyonlar üstlenir. Kâgir yığma dış duvarın, taşıma, kontrol etme ve estetik görünüm olmak üzere
üç temel fonksiyonu gerçekleştirmesi gerekir. Taşıyıcı katmanları genelde dayanıklı kabul edilen kâgir
yığma dış duvar sistemlerinin, bütünsel açıdan da dayanıklı olabilmesi için, beklenen koşullara uygun
özellikteki malzeme ve bileşenlerle konfigüre edilmesi gerekir. Kâgir yığma dış duvar tasarım
çözümlerinde dikkate alınacak yapılabilirlik etmenleri üç temel başlık altında özetlenebilir; kolay
uygulanabilme, küçük hataları karşılayabilme, yapım imkânlarının etkin kullanımını. Kâgir yığma dış
duvarlara ilişkin tasarım etmenleri, doğru anlaşılır ve dikkate alınırsa, tasarımcılar, tasarım ve seçim
kararlarında rasyonel ve doğru sonuçlara ulaşabilir.
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1.GİRİŞ
Dış duvar genel anlamda, koşulları oluşturulmuş bir iç ortamı, bir dış ortamdan belirli bir amaca
yönelik olarak ayıran çevreleyicidir. Günümüzde enerji etkinlik ve dayanıklılık taleplerindeki artıştan
dolayı, dış duvar tasarımı, bina tasarım sürecinde önemli bir odak haline gelmiştir. Modern yapı
sistemlerinde kâgir yığma dış duvarın, geleneksel yapılardaki duvarlara göre incelmesi, su, nem, ısı,
gürültü gibi problemleri beraberinde getirmiştir. Bina ihtiyaç ve koşullarının yansıra, sunulan kâgir
yığma dış duvar ürün ve sistemlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı, kâgir yığma dış duvar tasarımlarının
ve detaylarının kolay ve basit biçimde geliştirilmesini güçleştirmekte, problemlerin artmasına yol
açmaktadır.
Bu çalışma, ülkemizde yaygın biçimde uygulanan kâgir yığma dış duvar sistemlerinin tasarımını
yönlendiren ve belirleyen etmenleri irdeleyen ve açıklayan bilgi sunmak ve bu kapsamda tasarımcılar
için yol gösterici genel bir enformasyon oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. “Kâgir Bileşen” kavramı,
doğal taş blok, pişmiş toprak tuğla, beton blok, kalsiyum silikat tuğla, kerpiç gibi organik ve metal
olmayan yapı bileşenlerini kapsar. Çalışmada ele alınan “kâgir yığma dış duvar” kavramı, “taşıyıcı
konstrüksiyonu kâgir bileşenlerin yığma/örme tekniğine göre bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ve
bir dış hacimle bir iç hacmi ayıran duvar” anlamında kullanılmıştır. Çeşitli katmanlardan oluşturulan
kâgir yığma dış duvar, bu katmanların, belirli fonksiyonları karşılamak üzere bütünsel davranış
gösterdiği bir sistem olarak dikkate alınabilir. Bu çalışmada, gövdesi kâgir bileşenlerden oluşturulmuş,
kaplamalı ve kaplamasız, yalıtımlı ve yalıtımsız tüm dış duvar sistemleri konu kapsamına alınmıştır.
Çalışmanın çıktısı, söz konusu duvarların tasarımlarını belirleyen ve yönlendiren ana etmenlere ilişkin
temel bilgilerin genel bir açıklaması olacaktır.

2.KÂGİR YIĞMA DIŞ DUVARIN TASARIM ETMENLERİ
Çeşitli bileşen ve malzemelerin belirli amaçlara göre bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan kâgir
yığma dış duvar, birçok faktörün etkisindeki bu bileşen ve malzemelerin, belirli fonksiyonları
karşılamak üzere bütünsel davranış gösterdiği bir sistem olarak dikkate alınmalıdır. Böyle bir sistemin
tasarımı, birçok etmen tarafından yönlendirilir ve belirlenir. Amaca uygun, doğru ve rasyonel bir
tasarım için öncelikle söz konusu etmenlerin bilinmesi ve doğru anlaşılması gerekir. Bir kâgir yığma
dış duvar sistemi, kendisini etkileyen çeşitli faktörler karşısında fonksiyonlarını istenen nitelikte yerine
getirirken, aynı zamanda beklenen yaşamını da sürdürmeye çalışır. Bu tür bir duvar tasarımında,
tasarımın yapılabilir olması, duvarın beklenen fonksiyonları karşılayabilmesi ve belirlenen süre ve
kalitede yaşamını sürdürebilmesi, tasarımın ana amaçları olarak dikkate alınabilir. Bu amaçları
karşılamak üzere gerçekleştirilecek kâgir yığma dış duvar tasarımında dikkate alınması gereken ana
etmenler ise; duvarı etkileyen faktörler, duvarın fonksiyonları, duvarın dayanıklılığı ve duvarın
yapılabilirliği olarak sıralanabilir.

2.1.Kâgir Yığma Dış Duvarı Etkileyen Faktörler
Kâgir yığma dış duvar, iç ortamdan, dış ortamdan ve duvarın kendisinden kaynaklanan çeşitli olaylar,
olgular ve özellikleri içeren faktörlerin etkisi altında kalır. Sıcaklık, su ve nem, hava hareketi ve zemin
hareketi olmak üzere dört temel grupta toplanabilen bu faktörler duvar tasarımında önemli
parametreleri oluşturur (Tablo 1).
Dış Ortamdan Kaynaklanan Faktörler:
Dış ortama ilişkin faktörlerin kaynakları; hava durumu veya doğal iklim, olağan olmayan iklim, doğal
olaylar, insan yapımı hava durumu ve kirlilik, insanın neden olduğu olaylar olarak sıralanabilir.
Burada, kâgir yığma dış duvar tasarımının sadece strüktürel faktörleri değil, aynı zamanda madde
(hava, su ve nem, vb.) ve enerji (sıcaklık, gürültü, vb.) faktörlerine ilişkin konuları da içerdiği
görülebilir [1, 2].
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İç Ortamdan Kaynaklanan Faktörler:
İç ortam kullanılan ve çoğunlukla koşulları oluşturulmuş mekânlardan meydana gelir. Bu mekânlarda
ortaya çıkan faktörlerin kaynakları; iç ortamın iyileştirilmesi, doğal olaylar ve insanın neden olduğu
olaylar sonucunda ortaya çıkar. İç iklim çeşitlemeleri ve ilişkili sıra dışı değerler, hem kâgir yığma dış
duvarda, hem de dış ortamda oluşan değerlerden daha az veya küçük olma eğilimindedir. Bu durum
sadece dış duvarın dış faktör çeşitlemelerinin etkisini uzlaştırmasından dolayı ortaya çıkmaz, ayrıca iç
ortamın genellikle madde ve enerji girdileriyle iyileştirilmesinden de kaynaklanır. Kâgir yığma dış
duvarın istenen performansı başarılı biçimde yerine getirebilmesi, ayırdığı iç ortamın ihtiyaç duyulan
her koşulunu sağlayabilmesine bağlıdır [1, 2].
Kâgir Yığma Dış Duvardan Kaynaklanan Faktörler:
Kâgir yığma dış duvara ilişkin faktörler dış duvarda kullanılan bileşen ve malzemelerin yanısıra,
bitişikteki eleman, bileşen ve malzemelerden de kaynaklanabilir. Kâgir yığma dış duvarı amaca uygun
biçimde tasarlayabilmek için, duvarın bağımsız ilişkileri kadar, ilgili ortamlarının anlaşılması ve bu
konudaki bilgilerin elde edilmesi de gerekir [1, 2].

2.2.Kâgir Yığma Dış Duvarın Fonksiyonları
Dış duvarın temel görevleri, iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayırmak ve bazı durumlarda binayı
taşımaktır. Ancak bu görevleri yerine getirirken yapıda görünen bir yüzey de oluşturur. Bu nedenle bir
kâgir yığma dış duvar genel olarak üç farklı fonksiyon üstlenebilir; yük taşıma fonksiyonu, çevresel
kontrol fonksiyonu, estetik görünüm fonksiyonu.
Yük Taşıma Fonksiyonu:
İç ve dış ortamdan, yapıdan ve duvarın kendisinden gelen yüklerin tüm strüktürel biçimlerini taşımak,
mukavemet göstermek ve iletmek kâgir yığma dış duvarın taşıyıcılık görevidir. Eğer kâgir yığma dış
duvar veya onun bileşenleri yapı taşıyıcı sisteminin bir parçası ise, bu durumda duvar, kendisini
etkileyen yüklerin yanısıra yapı bütününü etkileyen yükleri de taşımakla görevli olur. Taşıyıcı kâgir
yığma duvarlar, çatı ve döşemelerden gelen düşey ve yatay yükleri taşıyan ve döşeme ve çatı
tarafından yatay biçimde desteklenen sürekli düşey elemanlar olarak dikkate alınabilirler.
Kâgir yığma dış duvarın karşılaması gereken karakteristik yükler; kalıcı düşey yükler (çatı, döşeme ve
duvarın öz ağırlıkları), hareketli düşey yükler (eşya, insan, kar gibi döşeme, çatı ve duvarı zaman
zaman etkileyen ve yer değiştiren statik yükler), yatay yükler (deprem yükü, rüzgâr yükü, toprak itkisi,
sıvı yükü) ve diğer yapı yükleri (sıcaklık farkından, farklı oturmalardan, büzülme ve sünmeden ve
buzlanmadan oluşan yükler) olarak sınıflandırılabilir. Malzeme doğası gereği kâgir yığma duvarların
düşey yükleri iletmek için gerekli basınç dayanımı genellikle yeterlidir. Bir kâgir yığma duvarın basınç
dayanımı; taşıyıcı kâgir bileşen türü ve dayanımı, harç ve yatak derzi dayanımı, duvarın plan alanı,
duvarın kalınlığı, duvarın narinliği, uygulanan yükün eksantrikliği gibi faktörlere bağlıdır [3]. Kâgir
bileşenler bireysel olarak yüklere karşı dirençli olsa bile, yatay yükler bir bütün olarak duvara ve
duvarların oluşturduğu yapıya hasar verebilir. Kâgir yığma duvarın ve yapının dayanımını artırmak
için duvarlarda hatıllar ve donatılar kullanılır. Duvar sisteminde, doğru bileşen ve örgü düzeni
seçildiğinde ve güçlendirme donatıları kullanıldığında, kâgir yığma duvarlar betonarme perde benzeri
davranış gösterebilir. Deprem riski olan bölgelerde yapılacak ve yükleri kâgir bileşenli taşıyıcı
duvarlarla karşılayacak olan yığma yapıların boyutlandırılması ve donatılması, standart ve
yönetmeliklerle belirlenmiştir (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007).
Kâgir yığma dış duvarın yüklere karşı dayanımı, duvar ile döşeme ve çatı bağlantılarının yeterliliğine
göre de dikkate alınmalıdır. Taşıyıcı duvarların konumu ve boyutları, taşıyıcı duvar bileşenlerinin
özellikleri, duvar açıklıkları, taşıyıcı olmayan duvarların özellikleri, vb. parametreler, dikkate alınarak,
kâgir yığma dış duvar tasarımı gerçekleştirilmelidir.

6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu12 – 13 Nisan 2012
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü - Bursa
Kâgir yığma dış duvarlar inşa edildikten sonra hareket eder ve çeşitli boyutsal değişikliklere uğrarlar.
Duvarlarda çatlamalara ve hasarlara yol açabilecek bu hareketler; malzemelerdeki nem miktarı
değişikliği, sıcaklık değişiklikleri, uygulanan yüklerin etkisi, malzemelerdeki kimyasal reaksiyonlar,
yetersiz zemin ve temel koşulları gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir [4]. Eğer hareketler önlenirse
çok büyük kuvvetler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tasarım aşamasında, kabul edilemez çatlaklar
oluşmadan nem, sıcaklık ve gerilme kaynaklı olası hareketlerle ilgili gerekli koşullar sağlanmalıdır. Bu
tür koşullar bir hesaplamadan çok, dikkatli detaylandırmayla ve uygun malzeme seçimiyle elde
edilebilir. Hareket etkisini kontrol etmenin en uygun yolu, hareket derzleri düzenleyip, bunları da
elastik macunla doldurarak, belirli aralıklarda duvar uzunluğunu sınırlandırmaktır. Hareket derzleri;
genleşme (dilatasyon), çarpma (deprem) ve oturma derzleri olmak üzere üç farklı türe ayrılabilir.
Hareket derzleri, dış duvarın kesintiye uğradığı bölgelerdir. Taşıma sorunları, ısı, su ve nem etkileri,
akustik sorunlar, vb. faktörler dikkate alınarak tasarlanan kâgir yığma dış duvarın kesintiye uğradığı
derz bölgelerinin tasarımında da bu faktörler aynı önemde göz önünde bulundurulmalıdır [5].
Çevresel Kontrol Fonksiyonu:
Dış duvarın ayırdığı iç ve dış ortamlar, birçok çevresel özellikleriyle nitelendirilebilir. Bu ortamlar
arasındaki farklılığın önemli miktarda artması sonucunda duvarda madde ve enerji akımları ve
iletimleri olur. Dış duvarın temel amaçlarından biri, bu akım ve iletimleri engellemek ve/veya
uzlaştırmak, dış çevre ile iç çevre arasında, istenen konfor koşullarına uyumu kontrol edecek
fonksiyonlarda bulunmaktır. Kâgir yığma dış duvarın çevresel kontrol fonksiyonları genel olarak; su
ve nem kontrolü, ısı kontrolü, buhar kontrolü ve ses kontrolü başlıkları altında toplanabilir. Duvardaki
çevresel kontrolün istenen düzeyde sağlanabilmesi için, kâgir yığma dış duvarı oluşturan katmanların,
amaca uygun biçimde seçilmesi ve düzenlenmesi gerekir. Bu katmanların bir araya geldiği düzen ve
kompozisyon, dış duvar kesiti içindeki çeşitli koşulları ve imkânları belirleyeceği için önemlidir.
Kâgir yığma dış duvara su ve nem sızması sonucu oluşabilecek problemler şöyle sıralanabilir: İç
mekâna su girmesi, duvarda çiçeklenme, duvar yüzünün kabarıp pul pul dökülmesi, duvardaki metal
malzemelerde korozyon oluşması, kontrol katmanlarında yalıtım kapasitesinin azalması, duvarda leke
ve küf oluşması [6]. Kâgir yığma dış duvarla çevrelenmiş bir mekânı kuru tutmanın üç farklı yolu
vardır: Su geçirgen kalın duvar kullanımı, duvarda havalandırma boşluğu oluşturma, su geçirimsiz
duvar kullanımı (Resim 1). Kompozisyonu belirlenmiş ve malzemeleri seçilmiş bir kâgir yığma dış
duvarı, direkt gelen yağıştan, zeminden kapilarite yoluyla yükselen sudan ve duvar, çatı ve
açıklıklardan sızan yağış suyundan korumak için, su yalıtım ve sızdırmazlık malzemeleri kullanılır.
Dış kaplamasız kâgir yığma dış duvar çözümlerinde, duvar gövdesinin, yağış sularından
etkilenmeyecek özellikler taşıması ve kendinin ve birleşim yerlerinin kapilarite yoluyla su emmeyecek
nitelikte olması gerekir [7].

Resim 1: Kâgir yığma dış duvarla çevrelenmiş bir mekâna duvardan su girişini önlenme yöntemleri.
Dış duvarlar, soğuk mevsimlerde ısı kaybını, sıcak mevsimlerde ise ısı artışını önleyecek ve duvarın
çevrelediği iç mekânda istenen ısıl konfor koşullarında yaşanabilir bir ortam sağlayacak biçimde
tasarlanmalıdır. Bir kâgir yığma dış duvarı oluşturan katmanların malzeme yoğunluğu arttıkça ısı
biriktirme kapasitesi de artar. Buna karşılık, yoğunluğu fazla olan malzemelerde ısı iletkenlik
katsayılarının artmasına bağlı olarak duvarın ısı geçirgenlik direnci azalır. Bu nedenle kâgir yığma
duvarın kesit tasarımında katmanların, duvarın hem ısı biriktirme kapasitesini, hem de ısı geçirgenlik
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direncini artıracak şekilde düzenlenmesi gerekir [7]. Duvarın ısı geçirgenlik direncini artırmak
amacıyla, duvarda ısıl performansı yüksek olan kalın kâgir bileşenler kullanılabileceği gibi, duvarın
ince kesitli olması istenen durumlarda, kâgir yığma duvarın dışına, içine veya iki gövde arasına ısı
tutucu malzeme uygulanabilir.
Dış duvara sızan su buharının yoğuşması duvarın ıslanmasına, dolayısıyla duvar katmanlarında hasara
ve bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle kâgir yığma dış duvar tasarımında yoğuşmanın önlenmesi,
dikkate alınması gereken önemli bir konudur [4]. Bir kâgir yığma dış duvarın buhar nedeniyle
oluşabilecek zarardan korunması için iki farklı önlem alınabilir [7]: Kâgir yığma dış duvar
katmanlarını su buharının yoğuşmadan geçebileceği şekilde düzenlemek, duvarın sıcak yüzünde su
buharının duvara sızmasını engelleyecek malzeme kullanmak. Buhar basıncının yüksek olduğu iç
taraftan, basıncın düşük olduğu dış tarafa doğru, duvarı oluşturan katmanların buhar difüzyon direnç
faktörlerinin gitgide azaldığı bir düzeni öngören birinci önlem, başka bir önleme gerek kalmadan
buharlaşmayı kolaylaştıran en uygun çözümdür (Resim 2).

Resim 2: Kâgir yığma dış duvarın su buharı nedeniyle oluşabilecek zarardan korunma yolları.
Dış duvarlar, rahatsız edici gürültünün gelebileceği dış mekâna açık olması nedeniyle, özellikle
havadan yayılan sese karşı yalıtılmaları gerekir. Kütlesi ağır olan kâgir yığma duvarlar bu tür ses geçiş
direnci açısından genellikle etkindir. Fakat ses yalıtımı sorunu, sesin bir duvardan direkt geçmesinden
çok, bağlantılı duvarlardan veya hava katmanından dolaylı yollar izleyerek de geçebilmesi nedeniyle
karmaşıktır. Dolaylı ses iletim yollarının, tasarımda dikkate alınması ve önlenmesi gerekir [4]. Bu tür
duvarların bünyesinde kullanılacak ısı tutucu katman, duvardan geçen sesin emilmesini sağlayarak
akustik düzenlemede rol oynayabilir. Kâgir yığma dış duvarlar ses yalıtımı açısından etkin olmalarına
karşın, iç mekân akustik düzeni amacıyla, iç yüzeylerde ses emici malzemelere ihtiyaç duyulabilir.
Estetik Görünüm Fonksiyonu:
Kâgir yığma dış duvar tasarımında kullanılan malzeme ve bileşenlerin fiziksel olduğu kadar estetik
etkileşimi de dikkate alınmalıdır. Bu etkileşimin kontrol edilmesi, çeşitli bileşenlerin oynadığı veya
gerektirdiği rollerin anlaşılmasını ve duvarın birbirleriyle uyumlu parçaların oluşturduğu tek bir sistem
olarak tasarlanmasını gerektirir [8]. Duvar yüzey malzemelerinin kirlenmesi ve aşınmasına neden
olabilecek yağış suları ve bu sularla taşınan kirli maddelerin geçişinin, dolayısıyla estetik bozulmanın
kontrol altına alınması için özel çaba sarf edilmelidir.
Estetik görünüm fonksiyonu, ya yüzey kaplamaları veya kâgir yığma dış duvarın taşıyıcı gövdesi
vasıtasıyla sağlanabilir. Kâgir yığma dış duvar sistemlerinde, estetik görünüm fonksiyonunu üstlenen
çeşitli türde kaplama alternatifi mevcuttur [9] (Tablo 1). Estetik görünüme yönelik tasarımda, yüzey
kaplamaları kullanılacaksa, kaplama bileşenlerinin seçiminde, estetik imkânlarının yanısıra, fiziksel
performansları, dayanıklılıkları ve uygulanabilirlik imkânları da dikkate alınmalıdır. Eğer duvar
kaplanmıyorsa, taşıyıcı gövdenin kil tuğla, doğal taş blok, beton blok gibi bileşenlerinin estetik
imkânlarından yararlanılarak, tasarımcının belirlediği örgüye, renk ve doku çeşitliliğine, özel
bileşenlerin kullanımına ve biçimsel hareketliliğe bağlı olarak tektonik etki oluşturulabilir.
Tablo 1: Kâgir yığma dış duvar sisteminde estetik amaçla kullanılabilen çeşitli kaplama alternatifleri.
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2.3.Kâgir Yığma Dış Duvarın Dayanıklılığı
Dayanıklılık (Durability), duvarın ve duvarı oluşturan bileşen ve malzemelerin, kabul edilebilir bir
zaman içinde bozulmaya neden olan faktörlere karşı direnerek, istenen hizmeti yerine getirme
yeteneğidir. Çeşitli katmanlardan meydana gelen bir kâgir yığma dış duvar sisteminin hizmet
edebilirlik süresi bünyesindeki en az dayanıklı malzeme veya bileşenle sınırlıdır. Kâgir yığma dış
duvarlarda taşıyıcı gövde katmanlarının dayanıklılık süresi, kaplama, yalıtım gibi diğer katmanlardan
daha uzun olması nedeniyle, duvar tasarımlarında, dayanıklılık süresi daha erken biten ve bakım,
onarım ve değiştirme ihtiyacı duyulan kaplama ve yalıtım katmanlarına erişimin kolay olduğu
çözümler geliştirilmelidir.
Duvar Katmanlarının Dayanıklılığı:
Kâgir yığma dış duvar katmanlarının dayanıklılığını etkileyen faktörler arasında; buzlanma, tuz
kristalleşmesi, sülfata maruz kalma, biyolojik unsurların oluşumu gibi olaylar yer alır. Tüm bu
faktörler su varlığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, duvarın kuru kalmasını sağlayacak mimari çözümler,
duvarın dayanıklılığını olumlu yönde etkileyecektir. “1:1:6” (çimento:kireç:kum) oranında veya
yüksek donma riski olan yerlerde daha güçlü harç karışımı, dış duvarlarda buzlanma için uygun
çözümdür. Kâgir bileşenlerin gözenek yapısındaki tuzun kristalleşmesi, bileşen yüzeyinde önemli
hasarlara yol açabilir. Erimemiş tuz, kâgirin içine zemin suyu veya atmosferik kirlenme yoluyla
taşınabildiği gibi, kâgir bileşenin veya bitişikteki malzemenin kendi orijinal bünyesinde de mevcut
olabilir. Sıcak havada suyun buharlaşmasıyla suda erimiş olan tuz, bileşen yüzeyinin altındaki
malzeme gözeneklerinde kristalleşir. Yüzeyin ince tabakalar halinde dökülmesine yol açabilecek bu
sürecin önlenmesi için, kâgir bileşenin, suyun buharlaşma mekanizmasını geciktirecek ve tuz
çözülmesini sağlayacak bir zaman aralığında ıslak kalması gerekir. Eğer duvar uzun süre ıslak kalırsa
sülfat etkisinin şiddeti artacağı için, bu etki, suyun girişi engellenerek ve doğru malzeme seçilerek
minimize edilebilir. Kâgir bileşenin gözenekleri atmosferdeki asitli nemi çeker ve yüzey tabakaları
uzun süre asitli nem etkilerine maruz kalır. Bu etki içeri giren çözeltilerde tuzun kristalleşmesine ve
tuz kristallerinin yol açtığı hasarlara neden olur. Böylece, bir kâgir bileşenin mikro gözenekliliğinin,
onun dayanıklılığına ilişkin belirleyici bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Dış duvarın yüzeyinde
bitkilerin yanısıra, büyük miktarda yosun, mantar, liken ve bakteri kendiliğinden oluşabilir. Bu
organizmalar, kâgir bileşenlerin gözeneklerine girer ve organik asitler üreterek hasarlara yol açabilir.
Bu nedenle yüzeyindeki organik faktörlerin varlığı, duvarın dayanıklılığını olumsuz şekilde etkiler.
Gelişmeleri için suya ihtiyaç duyan bu tür biyolojik varlıkların yol açabileceği hasarlara karşı alınacak
ilk önlem, duvarı mümkün olduğunca kuru tutmaktır [4]. Kâgir yığma dış duvarların taşıyıcı
gövdelerinde dayanıklılık sorunları olsa da, dayanıklılık konusunda daha sık sorun yaratan katmanlar
dış yüzey katmanlarıdır. Duvarı oluşturan katmanların hasar ve bozulma sürecinde birçok faktör rol
oynar (Tablo 2). Bu süreçte genellikle bir faktör baskın olmakla beraber, diğer faktörler bu etkiye katkı
yapar. Örneğin güneş ışınlarından önemli derecede etkilenen bazı dış yüzey örtücü boya malzemeleri
ve plastik esaslı dış kaplamaların bozulma sürecine yüksek nem oranı, sağanak yağmur ve bazı
kirletici maddeler de katkıda bulunur. Donmuş ortamın su geçirgen dış yüzey malzemelerine verdiği
hasara benzer zarar, sıcaklık ve şiddetli yağmur gibi faktörlerin birlikte katkısıyla da oluşur. Kâgir
yığma dış duvar kaplamalarının fonksiyonlarını beklenen zaman aralığında yerine getirebilmesini
engelleyecek, dolayısıyla servis ömrünü etkileyebilecek faktörler arasında; yoğuşma, su ve diğer
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sıvılar, sanayi kirliliği, tekil yükler ve darbeler, güneş ışığı, böcekler, küf ve mantar, yüksek sıcaklık
yer alır [10].
Tablo 2: Kâgir yığma dış duvarı oluşturan katmanların bozulma faktörleri ve durumları.

Tamamlayıcı Malzeme ve Bileşenlerin Dayanıklılığı:
Kâgir yığma dış duvarın dayanıklılığı, katmanlarının yanısıra, özellikle metal tespit ve sızdırmazlık
malzemeleri, donatı çubukları, hatıl ve lentolar gibi tamamlayıcı malzeme ve bileşenlerle birlikte
dikkate alınmalıdır. Metallerin kimyasal açıdan kâgir malzemelerden daha tepkili olması nedeniyle, bu
tür malzemelerin, kâgir yığma dış duvarların beklenen ömrü süresince önemli bozulmalar olmaksızın,
karşılaşacakları her türlü koşullara direnecek niteliklere sahip olması, bunun için de, metalin doğru
seçimi ve mümkün olduğunca korozyondan korunması sağlanmalıdır. Normal koşullarda metal
bileşenlerin uzun süreli dayanıklılıkları için galvanizli düşük karbonlu çelik malzemeler uygun
olabilir. Ancak özel durumlarda paslanmaz çelik metallere veya demir olmayan metallere ihtiyaç
duyulur. Harç, düşük karbonlu çeliğe uzun süreli koruma sağlayamaz. Bu nedenle dış etkilere maruz
kalan dış duvarlarda yatak derzi donatısında paslanmaz çelik kullanımı gerekli olabilir [4].
Kâgir yığma dış duvar tasarımının çok uzun süre hizmet etmesi beklenir. Fakat zamanla duvarda hasar,
bozulma ve değişiklikler olabilir. Kâgir yığma dış duvarın hızla bozulmaktan, onarılamaz duruma
düşmekten ve değerlerini kaybetmekten korunması amacıyla bakım ve onarımı yapılmalıdır. Bakım ve
onarım iki farklı süreçte dikkate alınır: Bozulmaların önüne geçmek için tasarımda verilen kararlar
(koruyucu bakım ve onarım) ve kullanım sürecinde yapılacak periyodik bakım ve onarım. Yapı
dayanıklılığının ekonomik açıdan sağlanabilmesi için, bakım, onarım ve yenileme maliyetlerinin bütçe
sınırlarını aşmaması gerekir.

2.4.Kâgir Yığma Dış Duvarın Yapılabilirliği
Yapılabilirlik (buildability, constructability) genel anlamda, tasarımın, yapıma imkân ve kolaylık
sağlama ve inşa edilebilme derecesi olarak tanımlanabilir. Yapılabilirlik kavramı, tasarımın genel
olarak teknik ve ekonomik açılardan düzenlenmesini ve değerlendirilmesini kapsar. Buna bağlı olarak
şantiyedeki verimliliğin artırılması, işçiliğin iyileştirilmesi ve etkin bir yönetimin sağlanması istenir.
Tasarımının yapılabilirliği, tasarım çözümünün nasıl gerçekleştirileceğini veya gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceğini belirleyen bir kavramdır. Tüm fonksiyon ve dayanıklılık ihtiyaçlarına
mükemmel biçimde cevap veren bir kâgir yığma dış duvar tasarımının gerçekleşmesi zahmetliyse veya
gereksiz şekilde pahalıysa, tasarım rasyonel ve doğru bir çözüm olmaz. Yapılabilirlik açısından etkin
olan bir kâgir yığma dış duvar tasarımında, şu sonuçlar ortaya çıkabilir [11]: Şantiyede kolay yapıma
imkân sağlayan basit tasarım, tasarım amaçlarına daha doğru ve etkin ulaşım, şantiyede daha etkin ve
verimli yapım yönetimi, tasarım ve yapım kaynaklarının daha iyi kullanımı. Yapılabilir bir duvar
tasarım çözümü, yapım açısından karmaşık değildir, basit işlem sırasıyla gerçekleştirilir, bileşenler
arasında minimum düzeyde bağımlı ilişki vardır, kolay montaj ve düzenleme imkânına sahiptir. Duvar
tasarımı yüksek derecede ön tamamlanmışlık ve karmaşıklık düzeyi içerirse, duvar yapımında ve
kullanımında oluşacak hataların düzeltilme güçlüğü artar. Bir kâgir yığma dış duvar tasarımında
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dikkate alınacak yapılabilirlik etmeni, üç temel başlık altında özetlenebilir [12]: Tasarımın kolaylıkla
uygulanabilmesi, tasarımın küçük hataları ve yanlışlıkları karşılayabilmesi, tasarımın, yapım
imkânlarının ve araçlarının ve mevcut işçiliğin etkin kullanımını esas alması.
Uygulama Kolaylığı:
Üretimi zor bir tasarımın, daha pahalıya mal olma ve başarısız uygulamalara yol açabilme
olasılığından dolayı, uygulama kolaylığı önemli bir tasarım etmenidir. Kolay ve rahat uygulama
yöntemlerine dayalı bir kâgir yığma dış duvar tasarımı, işçilik açısından ekonomik ve doğru sonuçlar
ortaya koyar. Kâgir yığma dış duvarın uygulama kolaylığı için çeşitli stratejiler izlenebilir [12]: Tek
parça, kesilmemiş bileşen kullanımı, minimum sayıda farklı parça kullanımı, tutulması ve taşınması
kolay parça kullanımı, tekrar eden uygulamaların olması, erişilebilir bağlantıların olması, montaj
mesafesi bırakılması, karışık olmayan ve çakışmayan sistemlerin kullanımı.
Hata Payı Bırakılması:
Kâgir yığma dış duvarlarda kabul edilebilir hata payı bırakılan tasarımlar, işçiye hataları ile kolaylıkla
başa çıkabilmesi için bir imkân sağlayabileceği gibi, tasarımcılara hataların önlenmesi açısından
yardımcı olabilir. Hazır bileşenlerden oluşan elemanlarda, üretim ve yapım evrelerinde şekilsel ve
boyutsal hatalar kaçınılmazdır. Bu tür elemanların beklenen kalitede uygulanabilmesi için, kabul
edilebilir boyutsal toleranslara ihtiyaç duyulur. Kâgir yığma dış duvarda düzenlenecek kapı veya
pencere açıklığına ahşap doğramanın yerleştirilebilmesi için, ortaya çıkabilecek üretim ve yapım
hataları dikkate alınarak, açıklık ölçüsü, doğrama ölçüsünden tolerans miktarı kadar büyük
yapılmalıdır. Yapımda boyutsal kesinliğin zorluk çıkarmasından dolayı, hazır bileşenlerin montaj
esnasında ve sonrasında ayarlanabilme imkânı sağlanması gerekir [12].
Kaynakların Etkin Kullanımı:
Tasarımın, yapım imkânlarının, araçlarının ve mevcut işçiliğin etkin kullanımını esas alan
“kaynakların etkin kullanımı” yaklaşımı, genellikle doğrudan tasarıma bağlıdır. Basit bir tasarım
sayesinde, gerekli birçok malzeme ve bileşen kolaylıkla elde edilebilir, araç ve makine kullanımı
kolaylaşabilir ve işgücü problemleri ortadan kalkabilir. Kâgir yığma dış duvar tasarımında, duvarın
yapım aşamaları dikkate alınmalı ve çizim bu aşamalara dayandırılarak gerçekleştirilmelidir.
Tasarımda, az sayıda farklı iş, her iş için tek faaliyet, çok az sayıda geçici destek, özel aletsiz ve
iskelesiz uygulama gerektiren bir yapım süreci önerilmelidir. Yapım sürecinde kolay elde edilebilen
malzeme ve bileşenler, yerel işgücü imkânları ve alışkanlıkları daha tasarım aşamasında göz önünde
bulundurulmalı ve yapım sırasında bu açıdan karşılaşılabilecek sıkıntılar önceden belirlenerek gerekli
tedbirler alınmalıdır. Kâgir yığma dış duvar tasarımı, çeşitli yapım faaliyetlerinin hava koşullarına
hassasiyetleri ve bu faaliyetlerin yılın hangi döneminde yapılmasının uygun olacağı göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Hava problemlerinin uzun sürmesi durumunda önerilebilecek
alternatif yollara mutlaka hazırlıklı olunmalıdır.

3.SONUÇLAR
Günümüzde kâgir yığma dış duvar sistemleri, çeşitli bileşen ve tekniklerle birlikte, yaygın olarak
uygulanmaktadır. Bu tür dış duvar sistemlerinin tasarımında tasarımcılar, tasarım amacına uygun
doğru ve rasyonel çözümler elde edebilmek için çeşitli etmenleri dikkate almalıdır. Bir kâgir yığma dış
duvar tasarımında temel amaçlar; duvarı etkileyen faktörlerin istenen biçimde karşılanması, duvarın
fonksiyonlarını yerine getirmesi, duvarın yaşamını belirlenen niteliklerde ve sürede sürdürmesi,
tasarımın kolay, hızlı ve ekonomik uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir özellikler taşıması olarak
sıralanabilir. Bu amaçlara ulaşabilmek için duvar tasarımında, duvarı etkileyen faktörler, duvarın
fonksiyonları, duvarın dayanıklılığı ve duvarın yapılabilirliği gibi konuların iyi anlaşılması ve tasarım
sürecinde bu konularla ilgili problemlerin doğru çözülmesi gerekir (Tablo 3).
Tablo 3: Kâgir yığma dış duvarın tasarım etmenleri ve tasarım amaçları.
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Kâgir yığma dış duvar, iç ortamdan, dış ortamdan ve duvarın kendisinden kaynaklanan çeşitli olaylar,
olgular ve özelliklerin etkisi altında kalır. Sıcaklık, su ve nem, hava hareketi ve zemin hareketi ile ilgili
olan bu faktörler duvar tasarımında önemli parametreleri oluşturur. Bu faktörleri karşılarken, dış ortam
ile iç ortamı birbirinden ayıran kâgir yığma dış duvar, yük taşıma, çevresel kontrol ve estetik görünüm
gibi fonksiyonları da yerine getirmelidir. Ülkemizde kâgir yığma dış duvarı etkileyen faktörler ve
duvarın fonksiyonları arasındaki ilgi dereceleri incelendiğinde, tasarımda dikkate alınması gereken
faktörlerin daha çok taşıma fonksiyonuyla ilgili olduğu görülebilir (Tablo 4). Kâgir yığma dış
duvardan beklenen fonksiyonların amaca uygun biçimde karşılanabilmesi için, duvar, fonksiyonları
birbirinden farklı olan ve belirli kurallara göre düzenlenen, taşıyıcı katmanlar (gövde, çekirdek),
kaplama katmanları (dış ve iç kaplamalar) ve kontrol (su/nem, buhar, ısı, ses kontrolü) katmanlarının
bileşiminden oluşturulabilir. Bunun yanısıra kagir yığma dış duvarın bazı farklı fonksiyonları aynı
katmanla da karşılanabilir (Tablo 5).
Tablo 4: Kâgir yığma dış duvarı etkileyen faktörlerin fonksiyonlarla olan ilgi dereceleri
( :her zaman ilgili, :çoğunlukla ilgili, :nadiren ilgili).

Tablo 5: Kâgir yığma dış duvarı oluşturan katmanların/bileşenlerin fonksiyonlarla olan ilgi dereceleri
( :her zaman ilgili, :çoğunlukla ilgili, :nadiren ilgili).
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Çeşitli katmanlardan meydana gelen kâgir yığma dış duvar sistemlerinin hizmet edebilirlik süresi,
bünyesindeki en az dayanıklı malzeme veya bileşenlerle sınırlıdır. Bu nedenle duvar tasarımlarında,
kâgir bileşenlerin yanısıra, hizmet süresi daha erken biten ve bakım, onarım ve değiştirme ihtiyacı
duyulan kaplama ve yalıtım katmanlarının seçim ve düzeninde dayanıklılık etmeni dikkate alınmalıdır.
Dayanıklılık ihtiyacının karşılanması, doğru malzeme ve bileşen seçimi ve entegrasyonu, uygun yapım
teknikleri ve duvarı etkileyen olumsuz faktörlerin amaca uygun şekilde karşılanması ile sağlanabilir.
Fakat günümüzde dayanıklılık amaçlı tasarım ile ilgili karşılaşılan çeşitli zorluklar vardır. Bunlar, yapı
malzeme ve bileşenlerinin dayanıklılık analizi ve yaşam sürelerinin tahmini için araçların
geliştirilmesi, çeşitli detay çözümlerinin performansları üzerine kapsamlı kılavuzların hazırlanması,
süreç içinde güvenilir performans geri bildirimlerinin yapılması ve izlenmesi olarak sıralanabilir.
Kâgir yığma dış duvar tasarımının yapılabilirliği, tasarım çözümünün nasıl gerçekleştirileceğini veya
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini belirleyen bir kavramdır. Bir kâgir yığma dış duvar
tasarımının yapılabilirliğini etkileyen önemli faktörler şöyle sıralanabilir: Tasarım detayındaki teknik
karmaşıklık düzeyi, yapı bileşenleri arasındaki karşılıklı ilişkinin (etkileşimin) düzeyi, yapım işlemi
dizilerinin karmaşıklığı, tasarım esnekliği ve bileşenlerin tolerans imkânı, yapımdaki dakiklik talebi.
Duvar tasarımının yapılabilirliği için tasarım çözümlerinde şu özellikler önem kazanır: Tasarım
çözümünün tasarım ve yapım işlemlerinin bütününe odaklanması, tasarım çözümünün yapım
işlemlerinin açıklıkla organize edilmesi ve planlanmasına imkân sağlaması, tasarım çözümünün yapım
sürecinde kolaylaştırıcı imkânlar içermesi, tasarım çözümünün gereksiz işlemlerin elendiği ve bir veya
daha fazla yapım işlemini birleştiren basit bir kompozisyon içermesi. Duvar tasarımının yapılabilirliği
üç temel önlemle sağlanabilir: Tasarımın kolaylıkla uygulanabilmesi, tasarımın küçük hataları ve
yanlışlıkları karşılayabilmesi, tasarımın, yapım imkânlarının ve araçlarının ve mevcut işçiliğin etkin
kullanımını esas alması.
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