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GİRİŞ
Ahşap; geçmişten bugüne uzanan bir yapı mal-

zemesidir. Geçmişteki geleneksel kullanımının
yanı sıra günümüzde çağdaş uygulamalarda da
karşımıza çıkmaktadır. Genellikle her yerde bulu-
nabilen, doğal ve işlenmesi kolay olan ahşap,
canlı bir organizma ürünü olması sebebiyle; sade,
sıcak ve yaşayan bir yapı malzemesidir. Hafifliği,

direncinin yüksek olması, ses ve ısı yalıtımı sağla-
ması, kimyasal maddelere karşı dirençli olması,
organik ve çevre dostu bir malzeme oluşunun yanı
sıra yenilenebilir oluşu ahşabın yapı malzemesi
olarak tercih edilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Yapı malzemesi olarak kullanım göz önüne
alındığında, ahşabın tarihi, beton ve çeliğe oran-
la çok daha eskilere dayanır. Barınma ihtiyacı ile
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Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerin Yapıda Duvar Kaplaması
Olarak Kullanımı: Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme

Özet: Tarihçesi çok eskilere dayanan ahşap,
üstün özellikleri nedeniyle geçmişten günümü-
ze önemini korumuş yapı malzemelerinden
biridir. Bu bakımdan ahşap malzemenin
yapıdaki kullanımının geliştirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Ahşap ve ahşap esaslı
ürünlerin yapıda duvar kaplaması olarak
kullanımının geliştirilmesini amaçlayan bu
çalışmada çağdaş örnekler ele alınmıştır.
Yapıda duvar kaplaması olarak ahşap ve
ahşap   esaslı ürün kullanımına olan teşviki
artırmak ve mevcut kullanımı geliştirmek
amacıyla, elde edilen bulgular değerlendirile-
rek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapı, Ahşap, Ahşap
Esaslı Ürün, Kaplama, Duvar Kaplaması.

Wood And Wood-Based Products In 
Buildings As A Wall Cladding: An 
Assesment Of Examples  

Abstract: Throughout history, wood has
been an important building material thanks to
its supreme properties. Therefore, improving
the usage of wood as a building material is
crucial. In this study, which aims to advance
the usage of wood and wood-based products
as a wall cladding, contemporary examples
are investigated. The findings are criticized
and interpreted with the aim of promoting the
usage of wood and wood-based products as a
wall cladding and improving the current usage.

Key Words: Building, Wood, Wood Based
Product, Cladding, Wall Cladding.



ağaç kovuklarında başlayan bu süreç; saz, kamış
gibi malzemelerle destek bulmuştur. Sonuç ola-
rak da ahşap yığma ve ahşap karkas sistemlere
geçilmiştir. I.Dünya Savaşı öncesi ve savaş yılla-
rında değerli bir silah hammaddesi olan çeliğin
yapı alanından çekilmesi, artan ve gittikçe yay-
gınlaşan sanayileşmenin ortaya çıkardığı ihtiyaç-
lar, ahşap malzemenin farklı fonksiyonlardaki
yapılarda ve daha rasyonel olarak kullanılması
zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Böylelikle
ahşap, yapıda taşıyıcı iskelet malzemesi olarak
gelişme kaydetmiştir. Endüstri Devrimi sonrası
malzeme teknolojisindeki ve ekonomideki geliş-
meler doğrultusunda, ahşap yeniden yorumlan-
mış, ahşaptan yeni kompozit ürünler elde edilme-
ye başlanmıştır. Bununla birlikte endüstriyel
ahşap malzeme türlerinin geliştirilmesi, yapılarda
ahşaba yeni kullanım alanları oluşturmuştur.1

Ahşap ve ahşap esaslı ürünler geçmişten günü-
müze yapının öncelikle taşıyıcı, kaplama, doğra-
ma gibi bölümlerinde olmak üzere pek çok elema-
nında kullanılagelmiştir. Günümüzde ise ahşap ve
ahşap esaslı ürünlerin yapıda kaplama olarak kul-
lanımına ahşabın diğer kullanım alanlarına oranla
daha fazla rastlanmaktadır. Bu bağlamda, yapının
dış görünümünü iyileştirmek, yapıyı dış etkenler-
den korumak, yapı elemanlarının aşınmaya karşı
dayanıklılığını artırmak, yapının kolay, rahat ve
sağlığa uygun olarak kullanımını sağlamak gibi
amaçlarla, yapıyı oluşturan elemanların yüzeyleri-
ne kaplamalar yapılmaktadır.2 Yaygın olan uygu-
lamaların çeşitlilik içermesi, uygulamada etkin
olan karar vericilerin işlerini zorlaştırmaktadır. Bu
bağlamda bu çalışma;  geniş bir kullanım yelpaze-
sine sahip olan ahşap ve ahşap esaslı yapı ürün-
lerinin duvar kaplaması olarak çağdaş kullanımını
ele almaktadır. Araştırmanın amacı; çağdaş uygu-
lamalar doğrultusunda yapıda duvar kaplaması
olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımının
incelenmesi ile uygulama alternatiflerinin ortaya
konması, böylelikle söz konusu kullanımın gelişti-
rilmesine katkıda bulunulmasıdır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma kapsamında; bir inceleme sistemati-

ği oluşturabilmek amacıyla öncelikle ilgili literatür
taranmıştır. Buna bağlı olarak duvar kaplamaları;
yapıdaki yerlerine göre, işlev ve amaçlarına göre,
kaplamada kullanılan ağaç türlerine göre ve
uygulama yöntemlerine göre olmak üzere dört
başlık altında ele alınarak açıklanmıştır.

Yapıdaki Yerlerine Göre Duvar Kaplamaları
Duvarlar, yapıdaki yerlerine göre incelendiğin-

de iç duvar ve dış duvar olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. İç duvarlar; yapı içindeki mekânları ayı-
ran düşey elemanlardır. İç duvarların her iki yüze-
yi de iç mekânda bulunduğundan, ayırdığı iki
mekân arasındaki işlev farklılığına bağlı olarak
su, nem, ses ve ısı gibi etkilere maruz kalabil-
mektedirler. Bu tür duvarların her iki yüzüne
uygulanan duvar kaplamaları iç duvar kaplaması
adını almaktadır. Dış duvarlar ise; iç ve dış orta-
mı birbirinden ayıran, yapı kabuğunu oluşturan
düşey elemanlardır. Ayırdığı iki ortam arasındaki
farklılaşma sebebiyle iç duvarlara göre daha fazla
kontrol edilmesi gereken etmen ile karşılaşılması
olasıdır.3 Dış duvarlarda uygulanan duvar kapla-
malarında, duvarın iç mekâna bakan yüzüne
yapılan kaplamalar iç kaplama, duvarın dış mekâ-
na bakan yüzüne yapılan kaplamalar ise dış kap-
lama adını almaktadır. 

İşlev ve Amaçlarına Göre Duvar 
Kaplamaları
Duvar kaplamaları; duvar yüzeyini oluşturan

elemanlardır. Duvar ve diğer katmanları dış etki-
lerden koruma, iyi bir görünüm sağlama, kullanım
güvenliği ve konfor oluşturma, işleve uygun ve
kolay temizlenebilir bir yüzey elde etme gibi işlev-
leri karşılama amaçlı uygulanırlar. Buna bağlı ola-
rak; estetik ve kullanıcı istekleri, konfor koşulları,
dayanım ve dayanıklılık, temizlik ve bakım gibi
unsurlar kaplamaların seçiminde önem taşımak-
tadır.4, 5

Duvarlarda dış kaplama ve iç kaplama yapıla-
bilmektedir. Dış kaplama; yapının dış yüzünü ve
mimari kimliğini oluşturmaktadır. Bu açıdan este-
tik ve kullanıcı istekleri dikkate alınmalıdır. Konfor
koşullarını oluşturan, ısıl konfor, işitsel konfor ve
görsel konfor her ne kadar dış kaplamada ele
alınsa da iç kaplamalarda daha büyük önem
kazanmaktadır. Dış kaplamanın en önemli görev-
lerinden biri yapıyı dış etkilere karşı korumaktır.
Mekanik ve kimyasal dayanıklılık; rüzgâr ve hava
etkisiyle taşınan kimyasal ve aşındırıcı etkenlerin
dış kaplamada bozulmalara sebebiyet vermeme-
si için dikkate alınması gereken bir unsurdur.
Bunun yanı sıra, kaplamanın güneş ışınlarının
zararlı etkilerinden bozulmaması, sıcaklık farkları
dolayısıyla oluşabilecek genleşme ve daralmalar-
dan zarar görmemesi, yağış sularından etkilen-
memesi ve suyu içine almaması, don etkisiyle
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bozulmaması, içten gelen ve iç yüzeyde oluşan
buharın dışarıya çıkışına engel olmaması önem
taşımaktadır. Su ve nem direnci; dış kaplamada
tercih edilen malzemenin uygulama yönüne bağlı
olarak değişebilmektedir. Dış kaplamada genel-
likle yağmur suyu rüzgârla birlikte kaplamaya
temas etmektedir. Buna bağlı olarak uygun
önlemler alınmaktadır. Temizlik ve bakım kolaylı-
ğı; yukarıda yer verilen görevler ile birlikte aranan
ve önem kazanan bir diğer özelliktir.6

İç kaplamalar, bir mekânı çevreleyen duvar
yüzeylerine uygulanırlar. İç kaplamada; mimari
tasarımda ön plana çıkan kavramın mekân-işlev-
algı ilişkisine bağlı olarak desteklenmesi ve duva-
ra estetik kazandırılması gibi amaçlar ön plana
çıkmaktadır.7 Mekânın işlevi; kullanım koşullarına
uygun bir görünüş, doku ve renk elde etmek açı-
sından önem taşımaktadır. Mekânın işlevinin yanı
sıra; görsel ve estetik açıdan kullanıcı isteğinin de
dikkate alınması gerekmektedir. Konfor koşulları
insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen
unsurlardır. Dış duvarlara uygulanan iç kaplama-
larda ısıl konfor konusu önem kazanmaktadır.
Görsel konfor da ele alınması gereken bir diğer
unsurdur. Genellikle döşeme kaplamalarında
daha çok önem taşısa da; duvar kaplamalarında
da bu konu ile ilgili uygulamalar mevcuttur. Bunun
dışında işitsel konfor sağlama da iç kaplamaların
görevleri arasında bulunmaktadır. Mekânın işlevi-
ne bağlı olarak sesin yansımasına engel olacak
bir emiciliğe sahip olmasına dikkat edilmesi ve
gürültü açısından önlem alınması gerekmektedir.
İç duvarlara uygulanan iç kaplamalarda mekânın
sıcaklık farkında büyük değişikler olmadığı için
genleşme problemleri oluşmamaktadır. İç kapla-
manın su ve neme karşı dayanıklılığı ise ıslak
hacimlerde ön plana çıkmaktadır. Bir diğer konu
ise; iç kaplamanın buharın içeriden dışarıya
doğru çıkışını kolaylaştıracak şekilde olmasıdır.
Bu sayede; malzemede ayrışma, bozulma ve küf-
lenme gibi sorunların önüne geçilmektedir. Hem
dış duvarların hem de iç duvarların iç kaplamala-
rında mekanik etkiler de önem taşımaktadır.
Kullanıcı eylemleri doğrultusunda çarpma ve dar-
beye karşı dayanıklı kaplama ve detay uygulan-
ması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra; kap-
lamanın gerektiği durumlarda yenilenebilir, bakı-
mı kolay ve temizlenebilir olması önem taşımak-
tadır.8

Kullanılan Ağaç Türlerine Göre Duvar 
Kaplamaları
Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin yapıda duvar

kaplama malzemesi olarak kullanımında geniş
yapraklı, iğne yapraklı ve tropik ağaç türleri tercih
edilebilmektedir. Yapıda duvar kaplama malze-
mesi olarak kullanılabilen geniş yapraklı ağaç tür-
leri; kayın, kestane, meşe, ceviz, dişbudak,
kavak, kiraz, armut, ıhlamur, akçaağaç ve gür-
gen; iğne yapraklı ağaç türleri ladin, çam, köknar,
sedir ve Avrupa melezi; tropik ağaç türleri ise
sapelli, iroko, tik, limba, wenge, bubinga, maun,
Brezilya cevizi ve anigredir.9

Ağaç malzeme higroskopik bir yapıya sahiptir.
Bu sebeple ağaç ve su arasındaki ilişki hem tek-
nik bakımdan hem de ekonomik bakımdan önem
taşımaktadır. Ağaçtaki rutubet kaybı kısalma,
dönüklük ve kaplama elemanları arasında açıl-
malara sebep olmaktadır. Rutubet artışı olduğun-
da ise; çürüklük ve renk değişikliği yapan mantar-
lara karşı hassasiyet ve böcek tahribatı gözlemle-
nebilmektedir. Ortamın nemine göre ağaç içeri-
sindeki su miktarında değişiklikler meydana gel-
mektedir. Bunun sonucunda nem ve mikroorga-
nizmalar sebebiyle ağacın direnci düşmekte ve
düzgün yüzeyler elde edilememektedir. Bu aşa-
mada kurutma işlemi önem kazanmaktadır.
Ağacın içindeki su miktarı arttıkça ağırlığı da art-
maktadır. Bu sebeple değerlendirme yapılırken
tam kuru özgül kütle ya da hava kurusu özgül
kütle dikkate alınmaktadır.1 Tam kuru özgül kütle-
de nem içeriği %0, hava kurusu özgül kütlede
nem içeriği %12’dir. Tüm bunlara bağlı olarak,
son kat malzeme olarak kullanılan kaplamanın
ahşap veya ahşap esaslı ürün olması halinde
önemli bir özellik olan hava kurusu özgül kütlesi
tespit edildiğinde, ağacın yapısı hakkında pek
çok bilgiye sahip olunabilmektedir. Ağaç aynı
zamanda hava boşluklu yapısı dolayısıyla iyi bir
ısı yalıtkanıdır. Buna bağlı olarak ağacın özgül
kütlesi arttıkça, ısı iletkenliği katsayısı da artmak-
tadır. Bunun yanı sıra; ses absorbsiyonu, dış etki-
lere karşı dayanımı, direnç özellikleri ve esnekliği
de ağacın özgül kütlesi ile bağlantılı olarak değer-
lendirilebilmektedir. Ağacın özgül kütlesi arttıkça,
sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç, ses
absorbsiyon değeri, esnekliği, dış etkilere ve
aşındırıcı etkilere karşı dayanımı ve direnci art-
maktadır.1,1 Duvar kaplamasında kullanılabilen
ağaç türlerinin hava kurusu özgül kütle değerleri
Şekil 1’de görülmektedir.
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Duvar kaplamasında kullanılabilen ağaç türle-
ri değer aralıklarına göre çok hafif ahşap, hafif
ahşap, ağır ahşap ve çok ağır ahşap olmak üzere
dört grupta değerlendirilebilir. 1, 1

Çok hafif ahşap : 0 – 0,43 gr/cm³
Hafif ahşap : 0,44 – 0,72 gr/cm³
Ağır ahşap : 0,73 – 0,99 gr/cm³
Çok ağır ahşap : ≥1 gr/cm³

Sözü edilen ağaç türleri arasında çok hafif
ahşap grubuna giren ağaç bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra, hafif ahşabın alt sınır değerleri-
ne sahip kavak, ladin ve köknar bu gruptaki ağaç-
larla benzer özelliklere sahiptir. Özgül kütleleri
düşük olan bu ağaçlar dayanım, dayanıklılık ve
yapıda konfor koşullarına destek olma açısından
diğer ağaç türleri kadar verimli olamamaktadır.

Kayın, kestane, meşe, ceviz, dişbudak, kiraz,
ıhlamur, akçaağaç, sarıçam, karaçam, kızılçam,
sedir, Avrupa melezi, sapelli, iroko, tik, limba,
maun ve anigre hafif ahşap grubunda yer alan
ortalama değerlere sahip ağaçlardandır. Bu ağaç-
lar işleve bağlı olarak duvar iç kaplamalarında
kullanılabilmektedir.

Gürgen, wenge ve bubinga ağır ahşap grubun-
da bulunan ağaçlardır. Armut; hafif ahşabın üst
sınır değerlerine yakın olduğundan bu grupta ele
alınabilmektedir. Bu grupta yer alan ağaçlar dış
etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Isıl konfor ve
işitsel konfor sağlama açısından verimli sonuçlar
vermektedir. Bu sebeple dış duvar dış kaplama
uygulamalarında öncelikle tercih edilmelidirler. 

Brezilya cevizi çok ağır ahşap grubunda yer
almaktadır. Özgül kütlesi çok yüksek olduğundan
dayanımı ve dayanıklılığı oldukça yüksektir. Tüm
duvar kaplaması uygulamalarında tercih edilebil-
mektedir. Ancak atmosfer koşullarına açık olan

alanlarda ve yüksek dayanım gerektiren alanlar-
da kullanımı avantaj sağlamaktadır. 

Uygulama Türlerine Göre Duvar 
Kaplamaları
Duvar üzerine yapılan iç kaplamalar ve dış

kaplamalar uygulama türü bakımından; konstrük-
siyon gerektirmeyen kaplamalar ve konstrüksiyon
gerektiren kaplamalar olmak üzere iki grupta ele
alınabilmektedir.2 Konstrüksiyon gerektirmeyen
kaplamalar; doğal (masif) ahşap elemanların ya
da yapay (kompozit) ahşap elemanların doğru-
dan duvar yüzeyine uygulandığı kaplamalardır.
Konstrüksiyon gerektirmeyen kaplama uygula-
maları; yapıştırma yöntemi ya da mekanik yön-
temler ile mevcut yüzeye tespit edilirler.
Yapıştırma ile tespit yönteminde tutkal ve benze-
ri yapıştırıcı maddeler kullanılmaktadır. Tutkalın
içindeki çözücü maddenin buharlaşması ya da
tutkalı oluşturan maddenin kimyasal reaksiyon
sonucu sertleşmesi ile yapışma işlemi gerçekleş-
mektedir. 

Mekanik tespit yönteminde ise; vida ve çivi gibi
mekanik bağlayıcılar ile doğrudan yüzeye uygula-
nırlar. Kâgir yüzeye uygulanan mekanik tespit
yönteminde ahşap kaplamalar; çivi tabancasıyla
çivileme, kâgir yüzeyde matkap ile açılan deliğe
yerleştirilen dübele vidalama, bina yapım aşama-
sında tasarlanan kaplamalarda betonarme kalıbı
üzerine yerleştirilen konik ahşap takoza vidalama
gibi yöntemler ile uygulanmaktadır. Ahşap kapla-
manın betonarme duvar yüzeyine tespitinde
beton çivisi, ahşap duvara tespitinde sert veya
orta sert ağaçtan yapılan ahşap çiviler kullanıl-
maktadır. Vida ile tespit edilirken ağacın sert ya
da yumuşak olmasına özen gösterilmelidir. Sert
ahşapta yarılmaya sebep olmamak için ahşap
vidasının göbek kesitinden daha küçük çapta bir
delik açılarak vidanın kuru sabunla sabunlanarak
salınması gerekmektedir. Yumuşak ağaçlarda ise
vidalanacak noktaya delik açmaya gerek kalma-
maktadır.2

Konstrüksiyon gerektiren kaplama uygulamala-
rı; doğal (masif) ahşap elemanların ya da yapay
(kompozit) ahşap elemanların kaplama yapılacak
olan yüzeyde öncelikle oluşturulan alt konstrüksi-
yon üzerine sabitlenmesi esasına dayanmaktadır.
Kaplamanın biçimi, boyutu ve uygulama yönü;
oluşturulan alt konstrüksiyonun oluşturduğu ızga-
raların düşey ya da yatay olarak tespit edilme
gerekliliğini belirlemektedir. Kaplamaların ızgara-
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Şekil 1. Duvar Kaplaması Olarak Kullanılabilen Ağaç
Türlerinin Hava Kurusu Özgül Kütle Değerleri 1, 1, 1, 1, 1



ya tespitinde mekanik tespit yöntemleri kullanıl-
maktadır. Kaplamayı oluşturan parçalar birbirin-
den bağımsız olabilecekleri gibi doğrudan geç-
meli veya yabancı çıtalı geçmeli sistemlerle de
birbirine bağlanabilmektedirler. Alt konstrüksiyon
ahşap ya da metal elemanlar ile oluşturulmakta-
dır. Buna bağlı olarak; konstrüksiyon gerektiren
kaplamalar; ahşap alt konstrüksiyon üzerine
mekanik tespit veya metal alt konstrüksiyon üze-
rine mekanik tespit ile duvar yüzeyine tespit edi-
lirler. 2, 2, 2

BULGULAR
Çalışma kapsamında, yapıda kaplama malze-

mesi olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanı-
mının geliştirilmesi amacıyla; yapı konumu ve işl-
evi, kaplamanın kullanıldığı mekân, kaplanan
yapı elemanı, kaplamanın amacı ve işlevi, ağaç
türü, uygulama yöntemi ve uygulama detayı bakı-
mından çeşitlilik gösterecek örneklerin seçilmesi-
ne özen gösterilmiştir. Bu bağlamda seçilenulus-
lararası uygulamalar literatürden taranarak, ulu-
sal uygulamalar ise yerinde gözlemlenerek ince-
lenmiştir. Seçilen örnekler, araştırma yöntemi
başlığı altında ele alınan konular bağlamında
incelenmiştir. 

Duvar kaplaması kullanım örnekleri; duvar
kaplamalarına ilişkin yapılan sınıflandırmada yer
alan; iç duvarlarda ve dış duvarlarda uygulanan
kaplamalar doğrultusunda ele alınmıştır. 

İç Duvarlarda Kaplama Kullanım Örnekleri
İç duvarlar; yapı içindeki mekânları ayıran

düşey elemanlardır. Bu tür duvarların her iki
yüzüne uygulanan duvar kaplamaları iç duvar
kaplaması adını almaktadır. Estetik, kullanıcı
istekleri, konfor koşulları (ısıl konfor, işitsel konfor,
görsel konfor) ve dayanım sağlama amaçlı tercih
edilmektedirler. 

Çalışma kapsamında iç duvarlarda ahşap kap-
lama uygulamaları bağlamında; İsviçre Ahşap
Endüstrisi Mühendislik Teknik Okulu (Swiss
School of Engineering for the Wood Industry),
Bursa Atatürk Kültür Merkezi Yüksek Sahne
Sanatları Salonu, İstanbul Florya Crowne Plaza
yapılarına ait uygulamalar incelenmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Ahşap Endüstrisi Mühendislik Teknik Okulu
(Swiss School of Engineering for the Wood
Industry), İsviçre’nin Bienne bölgesinde yer
almaktadır (Şekil 2). 

Yapının pek çok mekânında duvar kaplama
malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır. Çalışma
kapsamında ahşap duvar kaplaması bakımından
yapı için karakteristik olan fuaye alanı incelen-
miştir. Kaplama yapıda estetik, ısıl konfor ve
dayanım gibi gereklilikler ile yapılmıştır. Ağaç türü
olarak çam seçilmiştir. Konstrüksiyon gerektirme-
yen, yapıştırma ile tespit esasına dayalı bir uygu-
lama gerçekleştirilmiştir. Yapının taşıyıcı iskeletini
oluşturan ahşap dikmeler arasına cam yünü ısı
yalıtım malzemesi uygulanmış, üstü alçı panel ile
kaplanmıştır.  Alçı panelin üzerine ahşap kaplama
uygulaması yapılmıştır (Şekil 3, 4).

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Türkiye’nin
Bursa kenti merkez ilçelerinden Osmangazi
İlçesi’nde yer almaktadır (Şekil 5).

Çalışma kapsamında Bursa Atatürk Kültür
Merkezi Yüksek Sahne Sanatları Salonu’na ait
duvar kaplaması uygulaması incelenmiştir.
Yapıda estetik ve işitsel konfor gibi amaçlar ile
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Şekil 2. Ahşap Endüstrisi Mühendislik Teknik Okulu
(Swiss School of Engineering for the Wood Industry)

Genel Görünüm 2

Şekil 3. İsviçre Ahşap Endüstrisi Mühendislik Teknik Okulu
Ahşap Duvar Kaplaması 2



ahşap kaplama uygulanmıştır. Kaplamada malze-
me olarak su kontrası üzerine anigre kaplama ter-
cih edilmiştir. Kaplama uygulaması metal alt
konstrüksiyon üzerine mekanik tespit yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. İşitsel konfor gereklilikleri
nedeniyle salonda; yansıtıcı panel, saçıcı – yan-
sıtıcı panel ve emici panel olmak üzere üç farklı
ahşap kaplama uygulaması yapılmıştır. Yansıtıcı
panel uygulamasında betonarme perde duvar
üzerine kaplama için metal alt konstrüksiyon
hazırlanmış ve bunun üzerine düz yüzeyli ahşap
kaplama uygulaması yapılmıştır. Saçıcı - yansıtı-
cı panel uygulamasında betonarme perde duvar
üzerine kaplama için metal alt konstrüksiyon
hazırlanmış, konstrüksiyon araları bir miktar boş
bırakılarak taş yünü yerleştirilmiş, üzerine kontr-
plak uygulaması yapılarak son kat kaplama ola-

rak saçıcı yüzeyli ahşap pano yerleştirilmiştir.
Emici panel uygulamasında ise betonarme perde
duvardan sonra bir boşluk bırakılacak şekilde iki
katmanlı metal alt konstrüksiyon uygulaması
yapılmış, konstrüksiyon üzerine taş yünü ve emici
ahşap kaplama uygulanmıştır (Şekil 6, 7).

Çalışma kapsamında incelenen ahşap iç duvar
kaplaması uygulamalarından bir diğeri ise
Türkiye’nin başlıca metropollerinden olan
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Şekil 4. İsviçre Ahşap Endüstrisi Mühendislik Teknik Okulu
Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayı 2

DETAY AÇILIMI
1. Ahşap taşıyıcı (5cmx15cm) 2. Ahşap dikme (5cmx10cm)
3. Cam yünü (10cm) 4. Alçı panel (2cm)
5. Çam iç duvar kaplaması (1,3cm)

Şekil 5. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Genel Görünüm 2

Şekil 6. Bursa Atatürk Kültür Merkezi Yüksek Sahne
Sanatları Salonu Ahşap Duvar Kaplaması 2

Şekil 7. Bursa Atatürk Kültür Merkezi Yüksek Sahne
Sanatları Salonu Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayları 3

A – Yansıtıcı Panel 
1. Düz yüzeyli ahşap kaplama (30mm)
2. Metal ızgara (50mm)
3. Betonarme perde duvar (200mm)

B – Saçıcı Yansıtıcı Panel 
1. Saçıcı yüzeyli ahşap pano (25x100x1200mm)
2. Kontrplak (15mm)
3. Boşluk (20mm) + Taşyünü (30mm)
4. Metal ızgara (50mm)
5. Betonarme perde duvar (200mm)

C – Emici Panel
1. Emici ahşap kaplama (16mm)
2. Taşyünü (30mm)
3. Boşluk (140mm)
3. Betonarme perde duvar (200mm)



İstanbul’un Florya semtinde bulunan Crowne
Plaza Oteli’dir (Şekil 8).

Çalışma kapsamında sözü edilen otel yapısı-
nın lobisinde yer alan duvar kaplama uygulaması,
kendine özgü karakteristiği nedeniyle incelenmiş-
tir. Kaplama yapıda estetik ve görsel konfor gibi
amaçlar ile uygulanmıştır. Kaplamada malzeme
olarak MDF üzeri meşe tercih edilmiştir. Kaplama
uygulaması ahşap alt konstrüksiyon üzerine
mekanik tespit yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Uygulamada öncelikle iç duvar üzerine ahşap alt
konstrüksiyonun sabitlendiği, bunun üzerine ise
kendileri de ayrı birer ahşap alt konstrüksiyona
sahip olan ahşap kaplama panellerinin oturtuldu-
ğu görülmektedir. Görsel konfor gereksiniminin
karşılanması için ise yapılan kaplama üzerine yer
yer bırakılan boşluklardan sonra ikinci bir kapla-
ma katmanı entegre edilerek, araya aydınlatma
elemanları yerleştirilmiştir (Şekil 9, 10).

Dış Duvarlarda Kaplama Kullanım Örnekleri
Dış duvarlar; iç ve dış ortamı birbirinden ayı-

ran, yapı kabuğunu oluşturan düşey elemanlardır.
Dış duvarlarda uygulanan duvar kaplamalarında,
duvarın iç mekâna bakan yüzüne yapılan kapla-

malar iç kaplama,  duvarın dış mekâna bakan
yüzüne yapılan kaplamalar ise dış kaplama adını
almaktadır. Estetik, kullanıcı istekleri, konfor
koşulları (ısıl konfor, işitsel konfor, görsel konfor),
dayanım ve dayanıklılık sağlama amaçlı tercih
edilmektedirler. 

Çalışma kapsamında dış duvarlarda ahşap
kaplama uygulamaları bağlamında; İngiltere
Cambridge’de bulunan Anglesey Abbey Turizm
Danışma Merkezi (Anglesey Abbey Visitor
Centre), İngiltere Dungeness’te bulunan Siyah
Kauçuk Sahil Evi (Black Rubber Beach House),
Almanya Barnau’da bulunan Kır Evi (Wohnhaus)
ve Türkiye Bursa’da bulunan 5E10 Masif Tasarım
Mağaza ve Anatolium Alışveriş Merkezi yapıları-
na ait uygulamalar incelenmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Anglesey Abbey Turizm Danışma Merkezi
(Anglesey Abbey Visitor Centre) İngiltere
Cambridge’de bulunmaktadır (Şekil 11). Yapıda
dış duvar dış kaplama uygulaması yapılmıştır.
Yapıda ısıl konfor ve dayanıklılık gibi gereksinim-
ler ile ahşap kaplama uygulanmıştır. Ağaç türü
olarak kızıl sedir tercih edilmiştir. Kaplama uygu-

www.yapidunyasi.com.tr 25YAPI DÜNYASI  OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2018

Şekil 8. İstanbul Florya Crowne Plaza Oteli Genel Görünüm 3

Şekil 9. İstanbul Florya Crown Plaza Oteli
Ahşap Duvar Kaplaması 3

Şekil 11. Anglesey Abbey Turizm Danışma Merkezi Genel
Görünüm ve Ahşap Duvar Kaplaması 3

Şekil 10. İstanbul Florya Crowne Plaza Oteli
Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayı

DETAY AÇILIMI
1. İç duvar
2. Duvara sabitlenen ahşap alt
konstrüksiyon (kurt ağzı birleşim
3. Kaplamaya sabitlenen ahşap alt
konstrüksiyon
4.Kaplama panelleri
5. Kaplamaya yapıştırılan aydınlatma
elemanı panelleri
6. Aydınlatma elemanı için bırakılan
boşluk



laması ahşap alt konstrüksiyon üzerine mekanik
tespit yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yapının taşı-
yıcı iskeletini oluşturan ahşap dikmelerin arası taş
yünü ile doldurulmuş, üzerine bitüm emdirilmiş lif
levha kaplanmış, sözü edilen levhanın üzerine
ahşap bir alt konstrüksiyon oluşturarak dış kapla-
ma uygulanmıştır. Dış duvar dış kaplama uygula-
masında tercih edilen kızıl sedir elemanlar yapı
yüzeyine yatay olarak kaplanmıştır (Şekil 12).

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Siyah Kauçuk Sahil Evi (Black RubberBeach
House) İngiltere Dungeness’te bulunan bir konut
yapısıdır (Şekil 13). Yapıda dış duvar iç kaplama
uygulaması yapılmıştır. Ahşap malzemenin özel-
likle de bir ıslak hacim duvar kaplaması olarak
kullanılmış olması dikkati çekmektedir. Yapıda
estetik, kullanıcı isteği, ısıl konfor ve dayanıklılık
gibi gereklilikler ile ahşap kaplama uygulaması
yapılmıştır. Ağaç türü olarak ladin tercih edilmiştir.
Kaplama uygulaması ahşap alt konstrüksiyon
üzerine mekanik tespit yöntemi ile gerçekleştiril-
miştir. Yapının taşıyıcı iskeletini oluşturan ahşap
dikmeler arasında taş yünü uygulaması yapılmış,
iç tarafta polietilen bir buhar kesici üzerine alev

dayanımlı yangın geciktirici kaplamalı ladin kapla-
ma tercih edilmiştir (Şekil 14, 15).

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Kır Evi (Wohnhaus) Almanya Barnau’da bulunan
bir konut yapısıdır (Şekil 16). Yapının dış duvarı
üzerine ahşap malzeme ile dış kaplama uygula-
ması yapılmıştır.  Kaplama; estetik, kullanıcı iste-
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Şekil 12. AngleseyAbbey Turizm Danışma Merkezi
Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayı 3

DETAY AÇILIMI
(Dıştan içe doğru sıralı şekilde)
Kızıl sedir yatay kaplama (19mm)
Ahşap alt konstrüksiyon (44 mmx75mm)
Bitüm emdirilmiş lif levha kaplama (22mm)
Ahşap dikme (122mmx47mm) arası 
taş yünü yalıtım (2mmx60mm)

Şekil 15. Siyah Kauçuk Sahil Evi
Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayı 3, 3

DETAY AÇILIMI
(Dıştan içe doğru sıralı şekilde)
Ladin kontrplak (18mm) üzerine bağlanmış EPDM siyah 
kauçuk membran(1,2mm)
Ahşap çıtalar (50mmx50mm ) arası taş yünü yalıtım
Düşey ahşap dikmeler (75mmx50mm) arası taş yünü yalıtım
Politen buhar kesici
1.sınıf alev dayanımlı yangın geciktirici kaplamalı 18mm ladin
kontrplak

Şekil 13. Siyah Kauçuk Sahil Evi Genel Görünüm 3

Şekil 14. Siyah Kauçuk Sahil Evi Ahşap Duvar Kaplaması 3



ği, ısıl konfor ve dayanıklılık gibi gereklilikler ile
tercih edilmiştir. Ağaç türü olarak karaçam seçil-
miştir. Kaplama uygulaması ahşap alt konstrüksi-
yon üzerine mekanik tespit yöntemi ile gerçekleş-
tirilmiştir. Yapının tuğla malzeme ile oluşturulmuş
dış duvarı üzerine ısı yalıtımı ile yatay ve dikey
elemanlardan oluşan ahşap alt konstrüksiyonuy-
gulanmıştır. Ahşap alt konstrüksiyon üzerine
karaçamdan üretilmiş yatay dış kaplama uygula-
ması yapılmıştır (Şekil 17).

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
5E10 Masif Tasarım, Türkiye’nin Bursa kentinde
bulunan bir mağaza yapısıdır (Şekil 18). Yapının
dış duvarında ahşap malzeme ile dış kaplama
uygulaması yapılmıştır. Kaplama; estetik, kullanı-
cı isteği ve dayanıklılık gibi gereklilikler ile tercih
edilmiştir. Ağaç türü olarak irokoseçilmiştir.

Kaplama uygulaması, aralarına ısı yalıtımı yerleş-
tirilen ahşap alt konstrüksiyonun üzerine mekanik
tespit yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 19,
20).

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden
Anatolium AVM, Türkiye’nin Bursa kentinde bulu-
nan bir alışveriş merkezi yapısıdır (Şekil 21).
Yapının dış duvarında ahşap malzeme ile dış
kaplama uygulaması yapılmıştır. Kaplama; este-
tik ve kullanıcı isteği gibi gereklilikler ile tercih
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Şekil 17. Kır Evi Ahşap Duvar Kaplaması Kesit Detayı 4

DETAY AÇILIMI
(Dıştan içe doğru sıralı şekilde)
Karaçam yatay dış duvar kaplaması
40mmx60mm dikey kaplama altı tahtası
40mmx60mm yatay kaplama altı tahtası
60mm yalıtım
Tuğla Duvar
Boyalı alçı levha duvar

Şekil 19. 5E10 Masif Tasarım Ahşap Duvar Kaplaması

Şekil 16. Kır Evi Genel Görünüm ve Ahşap Duvar Kaplaması 3

Şekil 18. 5E10 Masif Tasarım Mağazası Genel Görünüm

Şekil 20. 5E10 Masif Tasarım Ahşap Duvar
Kaplaması Detayı 4, 4

DETAY AÇILIMI
(Dıştan içe sıralı şekilde)
Dış duvar dış kaplama elemanları
(iroko)
Ahşap alt konstrüksiyonlar arası ısı
yalıtımı
Dış duvar



edilmiştir. Ağaç türü olarak çam seçilmiştir.
Kaplama uygulaması, ahşap alt konstrüksiyonun
üzerine mekanik tespit yöntemi ile gerçekleştiril-
miştir (Şekil 22, 23).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İncelenen duvar kaplamalarında iç kaplama ve

dış kaplama uygulamaları bulunmaktadır. İç kap-
lamalar doğrudan dış etkilere maruz kalmazken,
dış kaplamalar dış etkenlerden en çok etkilenen
kaplamalardır.

İç duvarlara yapılan kaplama uygulama örnek-
lerinde kültür merkezi, otel ve okul yapıları ele
alınmıştır. Bu örneklerdeki kaplamalar genellikle
estetik amaçlı uygulanırken, kaplamaların işitsel
konfor, görsel konfor, ısıl konfor ve dayanım
amaçlı kullanımları da mevcuttur. Ağaç türü ola-
rak anigre, çam ve meşe tercih edilmiştir. Ahşap
alt konstrüksiyonlu, metal alt konstrüksiyonlu ve
konstrüksiyon gerektirmeyen çeşitli uygulama tür-
leri kullanılmıştır.

Dış duvarlara yapılan kaplama uygulama
örneklerinde turizm danışma merkezi, konut,
mağaza, AVM işlevli yapılar ele alınmıştır.
İncelenen örneklerde dış duvara yapılan dış kap-
lama ve iç kaplama uygulamaları mevcuttur. Bu
örneklerdeki kaplamalar genellikle estetik, kulla-
nıcı isteği ve dayanıklılık amaçlı uygulanırken, ısıl
konfor amaçlı kullanımları da mevcuttur. Ağaç
türü olarak iroko, çam, sedir ve ladin tercih edil-
miştir. Dış ve iç kaplamalarda ahşap alt konstrük-
siyonlu uygulama yapılmıştır.

Duvar yüzeylerine yapılan kaplamaların yapıda-
ki uygulama yerlerine göre kullanım işlev ve amaç-
ları değerlendirildiğinde; kaplamaların seçiminde;
estetik ve kullanıcı istekleri, konfor koşulları, daya-
nım ve dayanıklılık, temizlik ve bakımın önem
kazandığı görülmektedir. İç kaplamalar dış etken-
lere karşı kapalı ancak çarpma ve darbeye maruz
kalabilen kaplamalardır. Bu sebeple dayanıklılık-
tan çok dayanım işlevi ön plandadır. İç kaplamanın
öncelikle ısıl konforu, ardından işitsel ve görsel
konforu sağlaması amaçlanmaktadır. Dış kapla-
malarda ise dayanıklılık işlevi ve bakım ön plana
çıkmaktadır. Dış kaplamalarda konfor koşullarını
sağlama amaçlı uygulamalar yapılsa da bu işlevi
daha çok iç kaplamalar üstlenmektedir.

Duvar kaplamaları yapıdaki uygulama yerleri-
ne göre kullanılan ağaç türleri açısından değer-
lendirildiğinde; iç kaplamalarda; ağaç seçiminde
dayanıklılık kriterinin diğer seçim kriterlerinden
sonra değerlendirildiği görülmektedir. Duvar iç
kaplamalarının mekânın işlevine bağlı olarak
çarpma ve darbe karşısında zarar görmemesi
önemlidir. Bunun için bu kaplamalar hafif ahşap
grubunda yer alan ağaç türleri veya daha yüksek
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Şekil 21. Anatolium AVM Genel Görünüm ve
Ahşap Duvar Kaplaması

Şekil 22. Bursa Anatolium AVM, Ahşap Duvar Kaplaması
(Hacı Aktar 2016)

Şekil 23. Bursa Anatolium AVM,
Ahşap Duvar Kaplaması Detayı

DETAY AÇILIMI
(İçten dışa doğru sıralı şekilde)
1. Duvar
2. Ahşap Karkas (4,5cmx7cm) 
3. Çam dış kaplama elemanları
(4cmx10cm)



hava kurusu özgül kütleye sahip ahşap türleri ile
yapılmalıdır. Bu bağlamda meşe, kestane, kiraz,
ıhlamur, sarıçam, karaçam, kızılçam, Avrupa
melezi, limba ve anigre gibi ağaçlar öncelikle ter-
cih edilebilir. Bunun yanı sıra; ısıl konfor ve işitsel
konfor sağlama amaçlı yapılan iç kaplama uygu-
lamalarında; ahşabın ısı tutma özelliği ve ses
absorbsiyonu sebebiyle hafif ahşap grubunda yer
alan yüksek hava kurusu özgül kütle değerlerine
sahip olan (0,57 g/cm³ ve üzeri) ağaçlar tercih
edilmelidir. İncelenen örneklerde iç duvar kapla-
ması olarak çam türlerinin, meşenin ve anigrenin
öncelikle tercih edildiği görülmektedir. Dış duvar
içine yapılan kaplamada ise ağaç türü olarak
ladin tercih edilmiştir. Ladin de hafif ahşap gru-
bunda ele alınan ağaç türlerinden bir tanesi olup
iç kaplamada kullanım açısından uygun bir ağaç
türüdür. Dış kaplamalarda ise ağacın dayanımı
öncelikle önem kazanmaktadır. Geniş yapraklı
ağaçlardan hava kurusu özgül kütle değerleri
yüksek olan armut ve gürgenin, tropik ağaçlardan
ağır ahşap grubunda yer alan wenge ve bubinga-
nın ve özellikle çok ağır ahşap sınıfında yer alan
Brezilya cevizinin dayanıklılığı ve direnci yüksek-
tir. Kavak, ladin ve köknar gibi çok hafif ahşap
sınıfına yakın hava kurusu özgül kütle değerleri-
ne sahip (0,46 g/cm³ ve altı) ağaçlar dış kapla-
malarında daha az tercih edilmelidir. Çalışma
kapsamında ele alınan dış duvar dışına yapılan
kaplama uygulamalarında iroko, çam türleri ve
sedir tercih edildiği görülmektedir. Sözü edilen
ağaç türlerinin hava kurusu özgül kütle değerleri
0,46 g/cm³’den fazla olmakla birlikte ağır ahşap
grubunda yer almadıklarından dış atmosfer
koşulları karşısında ağır ahşap grubundaki ağaç-
lara oranla daha düşük performans ile çalışmala-
rı olasıdır.

Duvar kaplamaları yapıdaki uygulama yerleri-
ne göre uygulama türleri açısından değerlendiril-
diğinde; iç ve dış kaplamalarda konstrüksiyon
gerektirmeyen uygulamalar ve konstrüksiyon
gerektiren uygulamaların mevcut olduğu görül-
mektedir. Ancak dış kaplamalar atmosfer koşulla-
rına açık olduğundan, iç kaplamalara göre kons-
trüksiyon gerektiren uygulama yöntemine daha
sık rastlanmaktadır. 

Sonuç olarak; bu çalışma ile ahşap ve ahşap
esaslı ürünlerin yapıda duvar kaplaması olarak
kullanımının değerlendirilmesine yönelik bir siste-
matik önerilmiş, çağdaş uygulamalar önerilen sis-
tematik dahilinde ele alınarak incelenmiş ve tartı-

şılmıştır. Çalışma kapsamında önerilen sistema-
tik ve incelenen uygulama örneklerinin; ilgili mes-
lek insanlarının kaplama malzemesi tercihlerini
ahşap ve ahşap esaslı ürünlerden yana kullan-
masını kolaylaştıracağı, yapı işlevi ve kullanım
amacına uygun ürün seçiminin kolaylaşması ile
ürün seçiminde zaman kazanılmasına, böylelikle
kullanıcı gereksinmelerinin karşılanmasına katkı-
da bulunulacağı umulmaktadır.
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