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Özet 
 

Beton, dış atmosfer koşullarına dayanıklı, nitelikli uygulamalarda su geçirmez ve 
kalıpta istenen biçimi alabilen bir malzemedir. Bu özellikleri ile 20. yüzyılın ikinci 
yarısından başlayarak  “brüt beton” adı altındaki uygulamalara olanak vermiştir. 
 
Brüt beton; üst yüzeyi görülecek şekilde doğal görünümü ile bırakılabilen veya çeşitli 
dokusal etkiler verilebilen,  kalıp sisteminde  özen gösterilen, yüksek kaliteli beton 
malzemedir. Uygulamada brüt beton malzeme, taşıyıcı sistemin bir yüzeyi şeklinde 
düşünülebilir veya  bir kaplama elemanı olarak kullanılabilir. Malzeme doğal rengi olan 
grinin yanı sıra, çeşitli yöntemler ile istenilen renkte elde edilebilir. Brüt betonun 
oluşmasında önemli rol oynayan ve elde edilmek istenen yüzeyin özelliğine göre seçilen  
kalıp malzemeleri, metal, plastik, suni ahşap ve geçmeli doğal ahşap olabilir. Çeşitli 
dokusal yüzeylerin meydana getirilmesi için bu kalıp sistemi içinde alçı, kanaviçe, 
plastik, ahşap veya metal kalıp astarları da yer alabilir.  
 
Bu bildiride brüt betonun mimaride kullanımı brüt beton kalıplarındaki doku 
farklılaşmasının yarattığı görsel etkiler kapsamında ele alınarak yurt içinde ve yurt 
dışında uygulanmış örnekler üzerinde gösterilmiştir. 
 
 

Abstract 
 
Concrete is a material that is resistant to the atmospheric conditions, is waterproof in 
high quality applications, and can easily be shaped in formwork. Having such 
characteristics, it has been used from the second half of the 20th century in applications 
called “exposed concrete”. 
 
Exposed concrete is high quality concrete which can be left with its natural look or 
which can create different textural effects and whose formwork system requires 
attention. In practice, exposed concrete can be thought of as a surface of the bearing 



system, or can be used as a coating element. The natural color of the material is gray but 
it can be obtained in any colour through different techniques. The molding materials, 
which play an important role in the formation of the exposed concrete and which are 
chosen according to the characteristics of the surface to be obtained, can be metal, 
plastic, artificial wood and joining natural wood. In order to obtain different textural 
surfaces, plaster, canvas, plastic, wood or metal formwork undercoat can also be 
included in this molding system. 
 
In this study, the use of exposed concrete in architecture is investigated in the context of 
visual effects created by textural differentiation in exposed concrete molds, and is 
shown through the examples from the applications both in Turkey and abroad. 

 
 

1. GİRİŞ 
 
Beton,  farklı alanlarda değişik gereksinimlere cevap veren nitelikteki uygulamalarıyla 
yüzyılımızın önemli yapı malzemelerinden birisidir. Günümüzde yapı alanında 
mimarlık ve inşaat mühendisliği uygulamalarında önde gelen taşıyıcı strüktür 
malzemelerinden olan betondan kaplama yapımında, dolgu ve yalıtım işlerinde, 
dekoratif yüzey oluşturmada ve çeşitli amaçlarla kullanılan prekast ve prefabrike yapı 
malzeme ve elemanlarının üretiminde de yararlanılmaktadır[1]. Her türlü iklim 
koşullarındaki uygulama kolaylığı, farklı kalıp türleriyle istenilen estetik etkinin 
verilebilmesi gibi özellikleriyle beton, mimari biçimlendirmede vazgeçilemez bir 
malzeme niteliğini taşımaktadır[1,2].  
 
Beton malzeme,  XX. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bazı uygulamalarda 
herhangi bir malzemeyle kaplanmadan, kalıptan çıktığı biçimde  kullanılmıştır [3]. Bu 
şekilde kullanılan beton, ‘brüt beton’ olarak adlandırılmıştır. Bu bildiride brüt betonun 
mimaride kullanımı brüt beton kalıplarındaki doku farklılaşmasının yarattığı görsel 
etkiler kapsamında ele alınarak yurt içinde ve yurt dışında uygulanmış örnekler üzerinde 
gösterilmiştir. 
 
 

2. BRÜT BETONUN MİMARİDE KULLANIMI 
 

2.1 Brüt Beton ve Mimari Uygulamalar 
 
Brüt beton, üst yüzeyi görülecek şekilde doğal görünümü ile bırakılan veya çeşitli 
dokusal etkilerin arandığı, yüksek kaliteli ve kalıp sisteminde aşırı özen gösterilen beton 
yüzeylerdir [4]. İlk olarak 1910’lar Almanya’sında kullanılmıştır. 1913’de Breslau’da 
yapılan M. Berg’in Jahrhunderthalle’ si tümüyle brüt betonla gerçekleştirilmiştir [5]. 
 
Brüt beton malzeme, uygulamada taşıyıcı sistemin bir yüzeyi şeklinde düşünülebilir 
veya  bir kaplama elemanı olarak kullanılabilir [4]. Binaların iç ve dış yüzeylerinde, 
bina ile dış çevre arasındaki sınırlayıcı duvar elemanlarında, istinat duvarlarında, vb. 
gibi pek çok yerde uygulanabilir (Şekil 1). Brüt beton malzeme doğal rengi olan grinin 
yanı sıra, çeşitli yöntemler ile istenilen renkte elde edilebilir [6]. 
 
 



    
 
  

 
 
 
 

 

   

 
    

 
 
 
 

  

 
Şekil 1. Brüt betonun mimaride kullanıldığı yerlerden örnekler [7,8,9,10,11,12,13]. 
 
2.2 Brüt Betona Doku Verilmesi 
 
Mimari biçimlendirmenin temellerinde biri de yapı elemanlarının yüzeylerinde değişik 
form, doku veya desenler oluşturmaktır [2]. Brüt beton uygulamalarında yüzey düz 
veya görünüm açısından dekoratif özellikler taşıyacak şekilde yapılmaktadır. Tasarım 
aşamasında önceden belirlenen yüzeysel etki, beklenen yüzey ve dokuyu verebilecek 
kalıbın hazırlanması ve her açıdan nitelikli betonun özenle kullanılması sonucunda elde 
edilebilmektedir. Brüt betonda, yüzeyde herhangi bir kaplama elemanı kullanılmaması 
ve olabilecek herhangi bir hatanın,yüzeysel bir kusurun giderilmesinin çok zor, bazı 
hallerde olanaksız olması nedeniyle kalıba ve beton niteliklerine büyük özen 
gösterilmesi, malzemenin çok iyi yerleştirilerek boşluk kalmasının önlenmesi 



gerekmektedir. Bu nedenle brüt beton uygulamalarında kalıp yapımına büyük önem 
verilmektedir [1].  
Betona yüzey dokusunu verecek kalıplar, önceleri lamba-zıvanalı olarak ve ağacın 
dokusunu çıkaracak şekilde, 2,5 cm kalınlığında tahtadan yapılmaktaydı [14]. 
Günümüzde aynı işlem, metal, plastik, suni ahşap ve geçmeli doğal ahşap kalıp 
malzemeleri ile yapılabilmektedir. Ayrıca çeşitli dokusal yüzeylerin meydana 
getirilmesi için bu kalıp sistemi içinde alçı, kaneviçe, plastik, ahşap veya metal kalıp 
astarları da yer almaktadır [4]. Kalıp sistemleri geleneksel veya kayar (yatay ve düşey 
hareketli) sistemle olabilmektedir [2]. 
 
Brüt beton yüzeylere döküm sırasında (kalıp ile) ve dökümden sonra (kalıp+ek 
elemanlar), kimyasal veya mekanik yöntemlerle olmak üzere iki farklı yöntemde doku 
verilmektedir [2]. 
 
2.2.1. Brüt Betona Döküm Sırasında Doku Verilmesi 
 
Brüt betona döküm sırasında doku verilebilmesi için beton, şekli ve yüzey dokusu 
hazırlanan çeşitli kalıplara dökülür. Kalıpların betona temas yüzeyinde istenen yüzeysel 
görünüşleri elde edebilmek için rendeli ve rendesiz ahşap, lif levha, kontrplak-alçı, 
plastik, metal veya asbest çimento gibi malzemelerden oluşan kalıplar kullanılmaktadır 
(Şekil 2) [15].   
 
   

 
   

 
   

 
Şekil 2. Brüt beton doku örnekleri [8]. 



 
 
2.2.1.1. Ahşap Benzeri Yüzey Dokuları 
 
Ahşap dokulu beton yüzeyler kaba ahşap kalıplarla veya kalıp içine yerleştirilen kauçuk 
kalıp astarları ile elde edilebilir (Şekil 3). Ahşap kalıpların ısı tutuculukları yüksek 
olduğu için betonu koruyabilmesi, istenilen şekle kolaylıkla uyabilmesi, betona 
yapışmaması ve elde edilen yüzeyin ahşap görünüşünde olabilmesi gibi faydalı yönleri 
vardır. Ancak ahşap dokulu, şekil bozukluğu göstermeyen yüzeyler elde edebilmek için 
kalıp yapımında, zayıf vasıflı ve iyi planya edilmemiş ahşapların kullanılmaması, 
işlenebilme özelliğine sahip ve sonradan deformasyon göstermeyecek bir ahşap türünün 
seçilmesi, kullanılan kerestenin büyük budaklı veya çatlak olmaması gerekmektedir. 
Ayrıca beton döküldükten sonra çeşitli vibrasyon yöntemlerine dayanıksız, 
kalınlıklarının ise 10 cm.’den ince veya farklı boyutlarda olmamasına, birleşme 
noktalarının yatay ve düşeyde birbirini tutmasına, geçmelerin bini veya lamba-zıvana 
geçme şeklinde yapılmasına ve birleşim noktalarından çimento şerbetinin sızarak beton 
yüzeyini lekelememesine titizlikle dikkat edilmesi gereklidir [15].   
 
   

 
Şekil 3. Ahşap benzeri yüzey doku örnekleri [8]. 
 
2.2.1.2. Düz Yüzeyler 
 
Düz yüzeyli brüt beton uygulamalarında kontraplak, metal veya plastik gibi düzgün 
yüzeyli kalıplar kullanılmaktadır. Kalıp içinde metal plak, plastik veya kontrplak 
astarlar da uygulanabilir (Şekil 4). Temiz ve düzgün yüzeyli beton elde edilebilmesi için 
kalıp yüzeyleri ile birleşme derzlerinin yağlanması ve birleşme derzlerinin macun, kil, 
alçı, balmumu, mastik gibi malzemelerle doldurulması gereklidir. Düz yüzeyli beton 
elde edilmesinde kontrplak kalıpların kullanımı oldukça yaygındır. Ahşabın faydalı 
yönlerine sahip olduğu gibi özellikle kontrplak kalıplarla elde edilen yüzeyler daha 
düzgün olmaktadır. Ayrıca önceden şekillendirilmiş kontrplaklar kullanılarak betonda 
bazı yuvarlak veya açılı köşelerin de kolaylıkla elde edilmesi mümkündür. Kontrplak 
kalıplarda levhaların ek yerlerinden su veya çimento şerbetinin sızmasının önüne 
geçilmesi için bu noktalar poliüretan köpükler veya plastik esaslı macunlarla takviye 
edilmeli ve levha tümüyle yağlanmalıdır [15]. 
 
 Prekast panolarda düz yüzeyler elde etmek için, kalıbın altı düz bir yüzeye yerleştirilir 
ve üzeri bir silindir veya çelik bir spatula ile düzeltilebilir. Düz yüzey olarak metal, 
plastik veya ufak panolar için cam gibi kalıp malzemeleri kullanılabilir [15]. 
 



   

 
Şekil 4. Düz yüzey örnekleri [8,10]. 
 
2.2.1.3. Yivli ve  Dalgalı Yüzeyler 
 
Beton yüzeyinde yivli veya dalgalı formlar elde edebilmek için betonla temas eden kalıp 
iç yüzeyinde çeşitli profiller verilmiş ahşap çıta, kauçuk kalıp astarları veya dalgalı saç 
kullanılabilir (Şekil 5). Ahşap çıtaların beton yüzeyini bozmadan çıkartılabilmeleri için 
önceden ısıtılması ve yağlanması gerekir. Bu çıtaların beton kuruduktan  hatta kalıp 
alındıktan sonra bir süre yerinde bırakılmaları gerekmektedir. Parçalı çıtaların 
kullanılması doku elde edilmesinde daha iyi sonuçlar vermektedir [15]. 
 
   

 
Şekil 5. Yivli ve dalgalı yüzey örnekleri [8]. 
 
2.2.1.4. Dokusal ve Dekoratif Yüzeyler 
 
Beton yüzeyinde pürüzlü veya boşluklu dokular meydana getirmek için çeşitli kalıp 
astarı malzemeleri kullanılmaktadır. Brüt beton yüzeylerde önceden tasarlanmış rölyef 
veya çeşitli desenler, kalıp malzemesinin üzerine uygulanarak ya da kalıpla birlikte ek 
elemanlar kullanılarak elde edilir. Kullanılan kalıp malzemeleri, ahşap-alçı, plastik veya 
polistren sert köpük olabilir [15]. Kalıp içine yerleştirilecek elemanlar ise çeşitli 
kanaviçe veya reçine, suni reçine, cam elyafı ile karıştırılmış plastik, ahşap, lastik ve 
poliüretan köpük folyolar olabilir (Şekil 6) [16]. 
 
Kalıp astarı olarak kullanılan kanaviçe uygulamasında sıvı çimentonun kanaviçenin 
arkasına geçmemesi ve betonla temas yüzeyinde kanaviçenin buruşmaması için kalıp 
kenarlarındaki tespitlerin dikkatli uygulanması gereklidir. Kullanılacak kanaviçe, 
kalıbın içine beton dökülmeden ıslatılmış olarak yerleştirilmeli ve birleşme noktaları bir 
derz kapatıcı malzeme ile kapatılmalıdır [15]. 
 
Dekoratif yüzeylerin yapımında alçı kalıpların  kullanılması kolay ve ucuzdur. Alçı 
kalıplar kullanılmadan önce betonun nemini emip renk farklılıkları göstermemesi için 
iki veya daha fazla tabaka cila ile cilalanmalıdır. Eğer alçının su geçirgenliği 



sağlanmamışsa yağı emer dolayısıyla betona yapışma önlenememiş olur. Beton dökümü 
için alçı kalıpların ahşap latalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Plastik kalıp malzemesi ile elde edilen dekoratif yüzeyler, yapısının verdiği bir 
uygulama kolaylığı içinde her türlü formun oluşturulmasına imkan verici bir nitelik 
taşımaktadır [15]. 
 
Prekast panolarda dokusal ve dekoratif satıhların elde edilmesi ,için kalıbın altına ahşap, 
metal, beton, alçı, plastik gibi kalıp astarları yerleştirilebilir. Özellikle plastik kalıp 
astarların geniş bir üretim karşısında diğerlerine göre daha ucuz ve uygulamaları daha 
kolay olmaktadır [15]. 
 
Bunların dışında ancak prekast panolar için uygulanması mümkün olan dıştan agrega 
yerleştirme ve ayrık blok yöntemleri de mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki, kalıbın alt 
yüzeyine serilen yağlı bir kum tabakası üstüne istenilen renk ve şekilde agreganın 
serilmesi ve beton sertleştikten sonra kum tabakasının silinip temizlenmesidir. İkinci 
yöntem ise, ince demir çubuklarla özel olarak bölünmüş oluklara dökülen betonun 
sonrada bu bölünme yerlerinden kazınması, ve arzulanan şeklin elde edilmesi için 
uygulanan bir yöntem olup kalıp sonrası yapılan işlemlerden çekiçlemeye nazaran %15 
daha ekonomik olduğu saptanmıştır [15]. 
 
   

 
Şekil 6. Dokusal ve dekoratif yüzey örnekleri [8]. 
 
2.2.2. Brüt Betona Döküm Sonrasında Doku Verilmesi 
 
Brüt beton yüzeylere döküm sonrası uygulanan mekanik veya kimyasal işlemlerle 
agreganın gösterilmesi, süngerimsi dokular elde edilmesi veya yüzeyde çeşitli dokular 
oluşturulabilmesi mümkündür (Şekil 7). Mekanik işlemler; su ile yıkama, kum 
püskürtme, çekiçleme, traşlama, yontma gibi yöntemlerdir. Kimyasal işlemler ise asit 
uygulaması, okrasyon ve fluat uygulamasıdır [16]. 
 
Agreganın gösterilmesi yoluyla brüt betona doku verilmesi, genellikle form verilmemiş 
düz yüzeylerde tercih edilen bir uygulamadır. Agreganın gösterilmesi değişik 
yöntemlerle yapılabilmektedir. Bunlarda bir tanesi beton yüzeyin su ile yıkanmasıdır. 
Böylece yüzeydeki çimento akıtılarak agrega istenilen miktarda gösterilir. Su, agrega 
veya betonla kimyasal bir reaksiyona girmediği için işlem sonunda agreganın özelliği 
değişmez. Bu nedenle bu uygulama istenilen derecede uygulanabilir [17,18]. 
 
Kum veya aşındırıcı malzemeler püskürtülerek beton yüzeyinde süngerimsi bir doku 
oluşturulması de uygulanan yöntemlerdendir.Uygulama sırasında ortaya çıkan 
agreganın görüntüsü donuklaşır. Bu işlemin uygulama derecesi kullanılan agreganın 



sertliğine ve aderans derecesine göre değişir. Pahalı bir uygulamadır. Yüzeyde renk 
farklılaşmaları oluşabilir [17,18]. 
 
Başka bir uygulamada beton yüzeyinde bazı yardımcı el aletleri veya makineler 
kullanılarak (fırça,mala, çekiç, murç) doku oluşturulmasıdır. Bu mekanik bir işlem 
olduğundan daha uzun zaman alan ve daha pahalı bir işlemdir. Makineli uygulamalarda 
makinelerin iç köşelerde uygulama yapamaması söz konusudur. Bu nedenle bu 
noktalarda el aletleri ile çalışılabilir. Ayrıca dış köşeler bu işlemler sırasında fazla zarar 
görebilir [17,18]. 
 
Kimyasal işlemlerden olan asit, püskürtme veya sürme yönteminde dış yüzeydeki 
çimento kimyasal bir reaksiyonla akıtılmakta ve agrega açığa çıkarılmaktadır. Ancak bu 
işlem agreganın doğal yapısının değiştirebilir. Bu işlem sonunda temiz ve parlak bir 
agrega elde edilebilmesi için kullanılan agreganın asit barındırmaması gerekir. Bu 
işlemden sonra genellikle agrega parlaklığını kaybeder. Çok büyük yüzeylerde bu 
uygulama iyi sonuç vermeyebilir. Çünkü asitin bütün yüzeye eşit miktarda uygulanması 
güçtür. Bu nedenle küçük alanlarda uygulama yapılması tavsiye edilmektedir [17,18]. 
 
Okrasyon ve fluat uygulaması ise genellikle ön yapımlı beton elemanlarda uygulanan 
dış duvar yüzeylerinin dayanıklılığını artırmak ve renk tonlarını kuvvetlendirmek için 
başvurulan özel bir yöntemdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
Şekil 7. Döküm sonrası elde edilen doku örnekleri [19]. 
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