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Özet 
 

Geçmişte tasarımcıların  betona olan sınırlı bakış açısının (gri renkli, soğuk görünüşlü, 

taşıyıcı sistem malzemesi), günümüzde hızla değişmesi ve bununla beraber kullanım 

alanlarının çeşitlenmesi, iç ve dış mekanların mimari zenginliğini arttırmıştır. Buna 

bağlı olarak betona şekil veren kalıp teknolojisi gelişmiş ve bir kalıp endüstrisi 

doğmuştur. 

 

Beton malzemesinin hem konstrüktif hem de bitirme malzemesi olarak kullanımı; 

temelde hamur gibi bir yapıya sahip olaması, istenilen şekli muhafaza edebilmesi gibi 

özelliklere dayanmaktadır. Tasarım aşamasında mimar, betonun mekana ve forma olan 

direkt etkisini göz önünde bulundurmalıdır, çünkü yapacağı seçimlerdeki sonuç, üretim 

aşamasında kalıp sistemleriyle doğrudan alakalıdır. 

 

Özellikle günümüzde malzemenin ve teknolojinin olanaklarından yararlanılarak farklı 

formlarda yüzey tasarımları oluşturulmakta, bununla beraber betonun yüzeyine, rengine 

ve dokusuna müdahale ederek mimaride farklı kullanım olanakları oluşturulmaktadır.  

 

Abstract 
 

In the past years, designers had district point of views about concrete material, but this 

wrong approach to concrete is changed after seventies and eighties with the wide 

implemention areas of concrete in construction. Architects have been using concrete in 

varies areas of buildings in varies ways, so the in and outside spaces of building get 
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more architectural richness. Then the formwork technology is improved and formwork 

industry had been born after those years. 

 

Concrete is offenly used as a structural and a finishing material in constructions, 

because of its characters these are; doughess and it keeps easly shape of form. In the 

form design stage of structure, architects must consider effects of concrete in space and 

form, because the result is closely related with formwork systems used in construction.  

 

Especially, at these days different forms of surfaces are designed with these improved 

concrete technologies and meterials. These improvement have genarated new 

implementation areas in architecture by changing concretes colour, texture and surfaces. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Dünya mimarlık tarihindeki birçok yapı hem betonun plastik özelliğinin, hem de masif 

ve kostrüktif görüntüsünün vurgulanabilmesinden dolayı ilgi görmüştür. Bu nedenle 

çoğu mimar yapıyı kaplamak yerine, kullandığı malzemelerin kendi doku ve renklerini 

vurgulamayı, eğer kaplamayı tercih edersede kapladığı malzemenin özelliğini ön plana 

çıkarmayı tercih etmişlerdir [1]. 

 

Modern Mimarlık tarihinde önemli bir yer tutan Le Corbusier, betonarmenin ilk 

kullanılamaya başlandığı 1900 lü yılların başlarında, yapıtları ile betonu ustaca kullanan 

isimlerin başında gelir. Villa Savoy (Şekil 1, Fransa, Poissy, 1928-1929), Ronchamp 

Şapeli (Şekil 2, Fransa, Ronchamp, 1955), Hindistan ‘ın Chandigarh eyaletindeki 

Meclis Binaları (Şekil 3, Hindistan, Chandigarh, 1953-1963), Marsilya Blokları ve daha 

bir çok yapısı betonun ustaca kullanıldığı eserlerdir [1].    

 

 
 

Şekil 1 [2]                                  Şekil 2 [2]                                 Şekil 3 [3] 

 

1940 – 1960 lı yıllarda ise, Eero Saarinen (Şekil 4, TWA Havaalanı, Amerika, New 

York, 1956-1963), Pierre Luigi Nervi, Felix Candela (Şekil 5, Los Manantiales Kilisesi, 

Meksika, Xochimilco, 1958) ve Oscar Niemeyer gibi önemli isimler betonun plastik 

özelliğini kullanarak güçlü, zarif ve çevresiyle uyumlu yapılar tasarlamışlardır. 1970 

lerden sonraki yıllarda I.M. Pei, Tadao Ando, Arata Izosaki, günümüze doğru ise  

Santiago Calatrava (Şekil 6, Stadelhofen Tren İstasyonu, İsviçre, Zürih, 1983-1984), 

Herzog & de Meuron gibi mimarlar betonun plastik ve estetik kabiliyetini, tasarımlarına 

yansıtmışlardır. 
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Şekil 4 [2]                                   Şekil 5 [4]                           Şekil 6 [2] 

 

Betonu bu şekilde ustaca kullanıp, ona özgün şekillerin kazandırılmasında ara yüzün, 

yani kalıbın önemi, bu noktada ortaya çıkmıştır. Buna örnek olarak 1921 yılında 

tamamlanan ve Erich Mendelsohn tarafından tasarlanan Einstein Kulesi projesi 

verilebilir (Şekil 7, Einstein Kulesi, Almanya, Postdam, 1919-1921). Çünkü ilk bakışta 

dökme tekniği ile yapıldığını düşündüren yapı, kalıbı oluşturulamadığı için beton 

dökümü ile değil, yığma tekniği ile tuğlayla yapılmış ve çimento ile sıvanmıştır. 

Tasarım beton ile dökme sistemine son derece uygun iken, uygulama zorluğundan 

dolayı, o dönemde tasarımın gerektirdiği teknikten farklı biçimde yapılmıştır [5].  

 

 
 

Şekil 7 [2,5]                       

 

Zaman içinde bu ve buna benzer uygulama sorunları kalıp ve beton teknolojilerinin 

ilerlemesi ile çözümlenmiş, kalıp sistemlerinin de çeşitlenmesiyle mimari ve estetik 

değeri yüksek binaların tasarlanıp hızlı, ekonomik ve kaliteli şekilde yapılması  

sağlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda klasik yapım yöntemleride yeniden gözden 

geçirilmiş ve bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeni sistemlerin geliştirilmesi 

sağlanmıştır. 

 

 

2. ĠSTANBUL 'DA YERĠNDE DÖKME TEKNĠĞĠ ĠLE YAPILAN  

BETONARME YAPILARDA KULLANILAN  

KALIP SĠSTEMLERĠ 
 

Türkiye 'de  son yıllarda gelişen inşaat sektöründeki hızlı büyümeyle beraber değişen 

gereksinimler, inşaatlarda kullanılan malzeme ve ekipmanların da günümüz koşullarına 

uyumlu olma zorunluluğunu getirmiştir. Zaman, ekonomi ve kalite standartlarının 

sektörde önem kazanmasıyla beraber, bu standartların inşaat malzemesi üreticileri 

tarafından da sağlanması gerekliliği, onlara üretim teknoljilerini geliştirme mecburiyeti 

getirmiştir. 
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Kalıp teknolojileri ve mimari tasarım açısından bakılacak olursa, uygulamalarda bu 

standartları karşılayacak kalıp teknolojilerinin kullanılması ve bunlara uygun projelerin 

hazırlanması önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak İstanbul gibi, yapı inşaa etme oranı 

yüksek, büyük ve önemli projelerin sıkça yapıldığı kentlerde, kalıp teknolojilerinde 

daha gelişmiş olan sistemler kullanılmıştır. 

 

1970 'li yıllara kadar Türkiye 'de sıkça kullanılan geleneksel kalıplar, 1980 'lerde, 

ülkemizdeki ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonrası, zamanla yerlerini daha gelişmiş 

sistemlere bırakmaya başlamışlardır (Yukarıda belirtilen zaman, ekonomi ve kalite 

standartları doğrultusunda, değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, bu gelişmiş kalıp 

sistemleri İstanbul ve Türkiye 'de kullanılmaya başlanmıştır). Üretilen kalıp sistemleri 

üretici firmaların konseptleri ve projelerin nitelikleri doğrultusunda çeşitlilik gösterse 

de, İstanbul 'da inşaa edilen yapılarda sıkça kullanılan kalıp sistemlerini aşagıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

 

2.1. Geleneksel Kalıp Sistemleri 

 

Bu kalıplar, şekillendirilecek elemanın boyutlarına göre şantiyede kalıp tahtaları, 

kalaslar, dikmeler, çiviler ve bağlantı elemanları ile oluşturulan ve beton döküldükten 

sonra sökülen ve genelde az tekrarla kullanılan kalıplardır. Bu kalıp sistemi hala bazı 

yerlerde tekil projelerde kullanılmaktadır. 

                                    

2.2. GeliĢmiĢ Kalıp Sistemleri 

 

Gelişmiş kalıp sistemlerinde, kalıp elemanları belirli standartlarda ve çeşitli özelliklerde 

fabrikada üretilmekte, daha sonra şantiyede belli bir program dahilinde birleştirilerek 

veya olduğu gibi kullanılmaktadırlar. Bu tür kalıplar geleneksel kalıpların gelişmiş 

halidir. Eleman sayısını azaltmak için tipleştirme yoluna gidilmiş ve bu az sayıdaki 

elemanın birbiriyle çok az sapma ile uyumları sağlanmıştır. Bu kalıplar, yapı elemanının 

döküleceği yerde birleştirilir, döküm işlemi tamamlandıktan sonra sökülüp, üretimi 

yapılacak olan yeni bileşenin olduğu noktada tekrar birleştirilir. [6] 

 

Gelişmiş kalıp sistemleri genel oluşum şekilleri açısından benzerlik göstersede, destek 

sisteminde, kalıp yüzeyinde veya yapıldığı malzemeye göre farklılık gösterebilir. Bu 

kalıplara çeşitli mekanik ve otomatik sistemlerin eklenmesi ile kalıpların özellikleri 

değişebilmektedir. 

 

2.2.1. Duvar ve Döşeme Kalıpları 

 

 Sık kirişli kalıp sistemleri: Bu kalıplar isminden de anlaşılacağı gibi, betonun kalıp 

içindeyken dışarıya doğru uyguladığı kuvveti karşılama, kalıp yüzeyini desteklemek 

ve kalıp bütünlüğünü korumak için sık aralıklarla yan yana yerleştirilen dikme veya 

kirişlerden oluşan kalıplardır. 

 Çerçeveli kalıp sistemleri: Bu kalıplar alüminyum çerçeve içine yerleştirilen, 15 – 

20 mm kalınlıkta playwood ve çelikten kalıp yüzeyinden oluşan ve yer yer her iki 

doğrultuda ızgara şeklinde çelik kuşaklarla desteklenen kalıp türüdür [6]. 

 Masa kalıpları: Büyük yüzeyli ve modüler döşeme kalıplardır. Kalıplar yapılırken, 

üretici firmanın standartlarına göre belirli yüzey büyüklüklerinde üretilirler. Kiriş ve 

dikmeleri bütün olan bu kalıplar çok ağır oldukları için vinç yardımı ile taşınırlar. 
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 Kaset döşeme kalıpları: Kaset döşeme elde edilmesini sağlayan hazır kaset döşeme 

kalıplarıdır. Bu kalıplar fiberglasstan yapılır ve ahşap kalıp kirişlerinin üzerine bu 

kasetler konur, donatıları döşendikten sonra beton dökümü yapılır [6]. 

 Tünel Kalıplar: Tünel kalıp yapım sistemi, yapının taşıyıcı duvar ve döşemelerinin 

çelik veya kontrplak kalıplarla, bir seferde yerinde dökülen sistemlerdir [7]. Tünel 

kalıplar kendi içinde iki gruba ayrılır: 

 

1. Tam tünel kalıplar: Tünel kalıplar, bir mekanın tavan ve duvarlarının iç kalıp 

yüzeyini oluşturmakta ve mekan duvarlarının dış yüzeyinde ise standart yüzey 

kalıpları kullanılmaktadır [8]. Bu kalıplar boyutsal olarak yeterli çeşitliliği 

sağlamadığı için planlamada kısıtlamalar getirmektedir. 

2. Yarım tünel kalıplar: Yarım tünel kalıplar ile, vincin taşıma kapasitesine bağlı 

olarak, değişen sayıda kalıp birimi bir araya getirilerek mekanın yarısının kalıbı 

oluşturulmakta, diğer yarısı ise, döşeme açıklığına bağlı olarak, döşeme 

panosunun genişliği aynı veya farklı tünel kalıp elemanları ile oluşturumaktadır. 

Perde duvarlarının iç yüzey kalıpları yarım tüneller ile oluşturulan bir binanın, 

dış yüzey kalıpları ise standart yüzey kalıpları ile oluşturulmaktadır. [9].                      

 

 Tırmanır Kalıplar: Ana ilke olarak, kalıp yüksekliği sınırlı, ufak boyutta, çift cidarlı, 

rijit konstrüksiyonlu ve zeminle bağıntısız asma bir sisteme dayanmaktadır. Asma 

işlemi çelik ya da ahşap bir çerçeve ile sağlanmaktadır. Kaldırma işlemi tırmanır 

kalıplarda vinç kullanılarak yapılmakta ve kalıp bir üst kademeye çıkarılmaktadır 

[10]. 

 Kayar kalıplar: Bu kalıplarda ise kaldırma çelik çubuk ve yardımcı elemanlar ile 

yapılmaktadır. Kaldırma sırasında temel veya sertleşmiş bir beton yüzey, mesnet 

görevi görmektedir [10]. 

 

2.2.2. Brüt Beton Yüzey Kalıpları 

 

Brüt beton; üst yüzeyi görülecek şekilde doğal görünümü ile bırakılabilen veya çeşitli 

dokusal etkiler verilebilen, yüksek kaliteli beton malzemedir  [11] (Şekil 8, Mercedes-

Benz Müzesi, Almanya, Stuttgart, 2003-2006, şekil 9, düz yüzeyli brüt beton üretimi). 

 

   
 

Şekil 8 [12]                                          Şekil 9 [11]                  

 

Betona yüzey dokusunu verecek kalıplar, önceleri lamba-zıvanalı olarak ve ağacın 

dokusunu çıkaracak şekilde, 2,5 cm kalınlığında tahtadan yapılmaktaydı (Şekil 10). 

Günümüzde aynı işlem, metal, plastik, suni ahşap ve geçmeli doğal ahşap kalıp 
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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 (Şekil 10, farklı kalıplar ile oluşturulan yüzey dokuları). 

Kalıp sistemleri geleneksel veya kayar (yatay ve düşey hareketli) sistemle 

olabilmektedir [11]. 

 

 
 

Şekil 10 [11]     

 

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 [11]. 

 

Günümüz beton teknolojileri ile brüt betonu doğal rengi ile sergileminin yanında ayrıca, 

renklendirerekde kullanmak mümkün olamaktadır (Şekil 11, San Antonio Merkez 

Kütüphanesi, Legorreta Arquitectos, Amerika, San Antonio,1993-1995).  Beton da renk 

değişimini sağlamak için, üretimi sırasında hamura renklendirici pigment maddeleri 

karıştırılmaktadır. Bunun yanında betonu boyamak, renkli agrega kullanmak veya beyaz 

çimento kullanımı diğer renk değiştirme yollarıdır (Şekil 12, Atatürk Olimpiyat Stadı, 

Türkiye, İstanbul, 1998-2001). Bu şekilde rengi değişen beton ile daha sıcak ve çekici 

bir görünüm elde edebilir, kütle veya mekana daha etkili bir anlam yüklenebilir. 

 

  
 

Şekil 11 [12]                                                 Şekil 12 [13]                  

 

 

3. MĠMARĠ TASARIM ve KALIP ĠLĠġKĠSĠ 
 

3.1. Mimari Tasarım Problemi 

 

Tasarım, amacı sentez olan bir problem çözme sürecidir ve her problemde çözüme 

ulaşmak için amacı doğru tayin etmek ve çözüm yollarını tesbit etmek gerekir. Mimari 

tasarım iyi tanımlanamayan bir problemdir ve çözüm her birey için aynı 
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olmayabilmektedir. Mimari tasarımın değişkenlerini üç ana başlık altında toplamak 

mümkündür [14]: 

 

 Strüktürel ve teknik değerler (Şekil 13, Pier Luigi Nervi, Palazzetto dello Sport, 

İtalya, Roma, 1956-1958). 

 Fonsiyonel / işlevsel değerler (Şekil 14, Frank Lloyd Wright, Guggenheim Müzesi, 

Amerika, New York, 1956-1959). 

 Sembolik ve estetik değerler [14] (Şekil 15, Jorn Utzon, Sidney Opera Binası, 

Avustralya, Sidney,1957-1973). 

 

   
 

Şekil 13 [12]                             Şekil 14 [2]                      Şekil 15 [2] 

 

Bu genel parametrelerin yanında ayrıca bu paremetrelere yardımcı, hatta bazen bulardan 

biri olabilecek yan parametrelerde düşünebiliriz. Buları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Çevresel değerler; iklim, topoğrafya, malzeme, gelenek-kültür, arsa ile ilgili veriler; 

görünürlük, rant, ulaşım, arsa kullanım verileri, ekonomik durum; ülke-şehir-mal 

sahibinin ekonomisi, yatırımcı veya malsahibinin yapısı, istekleri, mimari görüşü, inşaat 

sektörünü o dönemdeki durumu-imkanları; kalıp teknolojisi, işçilik, iş alma (yapma) 

kapasitesi, bilgi kapasitesi (know how-bilgi düzeyi), yüklenme kapasitesi (para 

kapasitesi), çevrede yaşayan insanların mimari görüşü; bilgi, kültür seviyesi, inançları 

gibi (Şekil 16, ülkemizdeki iklim, topografya, malzeme ve diğer farklılıklardan 

kaynaklanan değişik mimari oluşumlar. Sol baştan sırasıyla Bodrum, Kapadokya, Doğu 

Karadeniz ve Kastamonu). 

 

    
 

Şekil 16 [15] 

 

Aslında bir önceki paragrafta bahsi geçen tüm etkenler mimarinin oluşmasında önemli 

bir role sahiptir. Bu etkenlerden biri ve en önemlisi de kullanılan kalıp sistemidir, çünkü 

beton ile her türlü iklim koşulunda, yüzeye istenilen şekli, dokuyu verme kolaylı ğı kalıp 

sistemleri ve gelişen malzeme taknolojisi ile sağlamaktadır ve bu nedenle 

http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
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biçimlendirmede kalıbın etkisi büyüktür. Bu çalışmada kalıp sistemlerinin mimari 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 

3.2. Kalıp Sistemlerinin Mimari Boyutlandırmadaki Etkisi 

 

Planlama aşamasında binayı ayakta tutacak taşıyıcı sistem ve bu strüktürün hangi 

malzemeden üretileceği kararları, boyutlandırmayı etkileyen en önemli unsurlardandır. 

Bu malzemelerden beton, maliyet ve statik performanslar açısından yapı üretimine 

uygun olması, istenilen şekli kolayca alması onun yaygın kullanılan bir malzeme 

olmasına neden olmuştur (Genelde mimari biçimlendirme kriterleri doğrultusunda ve 

strüktürün getirdiği boyutsal sınırlandırmalar dışında, betona şekil veren kalıp 

malzemelerinin üretimi esnasında üretici firmalar tarafından kalıp boyutlarına 

modülasyon amacı ile getirdiği boyutsal standartlar da mimari boyutlandırmayı etkiler).  

 

Tünel kalıpla yapılan binalarda bu boyutlandırma kriteri büyük önem taşır. Çünkü 

oluşturulacak mekanların açıkları tam tünel kalıp, yarım tünel kalıp ve kalıp ara 

elemanlarının üretim boyutlarıyla sınırlıdır, döşeme panosu genişlikleri  mekan 

genişliklerini belirlemektedir (Şekil 17). Dolayısıyla planlama aşamasında yapıyı bu 

kriterleri göz önüne alarak ve kalıpların beton dökümü aşamasında rahat kullanılmasına 

olanak sağlayacak şekilde (kalıp montajı ve sökümünün planlamada düşünülmesi) 

tasarlamak gerekmektedir (Şekil 20). Eğer istenirse özel üretimli kalıp elemanları ile bu 

kısıtlamalar ortadan kaldırılabilir. Fakat belli bir maliyet artışı da söz konusu olur.  

 

 
 

Şekil 17 [16]                                            Şekil 18 [16] (ök: özel kalıp, nk: normal kalıp)  

 

Elbette bu ve buna benzer standartlar diğer tüm kalıp malzemelerinde olmasına karşın, 

üretimde istenilen öncelikler (hız, kalite, maliyet) doğrultusunda kalıp seçimi yapılmalı 

ve planlamada da bu faktör göz ardı edilmemelidir. Günümüzde gelişmiş kalıp 

teknolojilerinin ve özel geliştirelan bilgisayar programlarının kullanılmasıyla, 

tasarımların boyutlandırılmasındaki sınırların kalktığı düşünülebilir (Şekil 19-20, 

Mercedes-Benz Müzesi ‘nin bir bölümünün kalıp sistemi bir  bilgisayar programı ile 

tasarlanmış hali ve kalıbın uygulanma aşamasındaki durumu). Çünkü bu programlar ile 

kalıp tasarımından üretimine kadar olan periotta, kullanılacak kalıp türü ve sistem 

elemanlarının belirlenmesi gibi her türlü veri rahatlıkla sağlanmaktadır. Dolayısıyla, 

strüktürün ve malzemesinin getirdiği sınırlandırmalar dışında günümüzde  mimari 

boyutlandırmada sınırlar  oldukça azalmıştır. 
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Şekil 19 [17]                                               Şekil 20 [17] 

 

3.3. Kalıp Sistemlerinin Görselliğe Etkisi 

 

Beton malzeme, yapılarda taşıyıcı sistemin görünen yüzeyi şeklinde düşünülebilir veya 

bir kaplama elemanı olarak kullanılabilir [18]. Bu yaklaşım binaların iç ve dış 

yüzeylerinde, bina ile dış çevre arasındaki sınırlayıcı duvar elemanlarında, istinat 

duvarlarında, vb. gibi pek çok yerde uygulanabilir [11]. Sonuçta beton hem iç mekanda, 

hem de dış mekanda çıplak olarak veya bir kaplama malzemesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tabiiki betonun üretilmesi sırasında kullanılan kalıp tekniğinde bu görsel 

biçimlendirmede pay sahibidir. 

 

3.3.1. Kalıp Sistemlerinin Dış Mekan Görselliği Üzerindeki Etkisi  

 

Günümüzde, genelde yerinde dökme yöntemiyle yapılan binaların dış cepheleri 

kaplanmaktadır. Bunun çok çeşitli sebepleri olsada çoğunlukla, yalıtım sorunlarını 

kolay şekilde çözmek veya  kaplama malzemesinin bakım yapılmasına gerek kalmadan 

uzun süre kullanılabilmesi gibi sebepler karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu gereksinimler 

maliyet faktörüyle direkt olarak bağlantılıdır. Bunun yanında binaları kaplamanın diğer 

bir sebebi, günümüzdeki kalıplarla istenilen görsel etkinin yapılara 

kazandırılamadığının düşünülmesidir. Buna örnek olarak brüt beton binaların insanların 

üzerinde bıraktığı etki verilebilir. Binanın bitmiş olmasına karşın, insanlarda bitmemiş 

hissi yaratması veya rengine bağlı olarak soğuk ve kasvetli düşünce insanlar üzerinde 

oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak insanların ilgisini çekmek için  binaları gösterişli 

şekilde giydirme yolu tercih edilmiş (Şekil 21-22-23 Astoria Residance, Türkiye, 

İstanbul, tırmanır kalıp ile üretilen kolonlar içeride brüt beton olarak bırakılmış 

dışarıdan ise kaplanmış durumda) ve malzemenin kendi doğal dokusunu kullanarak yapı 

yapma, mekan oluşturma  anlayışından uzaklaşılmıştır . 
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Şekil 21 [19]                       Şekil 22 [20]               Şekil 23 [21]                                      

 

Türkiye 'de de, 90 'lardan sonra brüt beton olarak bırakılan binalara olan ilgi yukarıda 

bahsi geçen nedenlerden dolayı azalmıştır. Ekonomik olarak gelişim, bu düşüncenin 

yayılmasında en büyük paya sahiptir. Buna rağmen yapılan yeni örneklerde, bir binayı 

kaplamadan olduğu gibi, bütün yapısal elemanları ortaya çıkaracak şekilde bırakıp, 

kullanılmasını isteyen tasarımcılar ve girişimlerde vardır (Şekil 24, sol baştan sırasıyla 

TED Ankara Koleji 1999-2003, Antalya Golf Kulubü 1998-2002, Enza-Zaden Tarım 

Ar-Ge Araştırma Merkezi 2001-2002). 

 

 
 

Şekil 24 [22, 23] 

 

Ülkemizin iklim coğrafyasından kaynaklanan, binalarda yalıtım yapma zorunluluğu brüt 

beton bina yapmaya olan ilginin azalmasında diğer önemli bir nedendir. Çünkü dış 

cephede kaplama arkasında çözülen yalıtım sorunu brüt beton etkisini tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Yerinde dökme kalıp sistemleri ile yapılan yapılarda yalıtım sorunu 

daha az maliyetle iç tarafta yapılan yalıtım uygulaması ile çözülsede, dışardaki brütalist 

etkininin içeriyede de yansıtılması düşüncesi varsa bu çözüm etkili olamamaktadır. 

(Şekil 25, Antrium Residance, Türkiye, İstanbul, tünel kalıp ile yapılan yapılar yaltım 

sorunları nedeniyle üzeri hazır beton plaklar ile kaplanıyor). Ayrıca cephe kirlenmesi 

gibi sorunlar, iyi bir kalıp ve beton kullanılarak dökülen düzgün bir beton yüzey ile 

çözülebilirken, soğuk ve donuk görsel etki, renkli beton kullanımı ile  değişebilmekte, 

kalıp ile yüzeye verilen farklı dokular, dış cephede binaya ve dolayısıyla da çevreye 

farklı görsel etkiler kazandırma imkanı sunmaktadır. 
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Şekil 25 [24, 25] 

 

3.3.2. Kalıp Sistemlerinin İç Mekan Görselliği Üzerindeki Etkisi 

 

Mekanın görselliğini etkileyen unsurlar; mekan boyutları, rengi, içerideki ışık kalitesi 

ve yapı bileşenleri tarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır.  Bu elemanları oluşturan 

malzemelerden biri olan beton açısından, bu görsel etkinin oluşturulmasını sağlayan, 

olgu kendi doğal görünümünün kalıptan çıktığı gibi aynen ortaya konulmasıdır. 

 

İç mekanlarda da günümüz Tükiye 'sinde brüt beton yüzey oluşturmak pek tercih edilen 

bir oluşum değildir. Genel olarak yapının kendisini ve tesisat gibi alt sistemlerinin 

saklanmasının önemli olmadığı, yani görsel olarak rahatsızlık vermeyen veya insanların 

fazla vakit harcamadığı, otopark gibi mekanlarda kullanılmaktadır. 

 

Özellikle, içmekanda kullanılan malzemelerin insanlar üzerindeki etkisi daha fazladır. 

Çünkü insanın iç mekanda malzeme ile olan ilişkisi dış mekandakinden daha fazla ve 

dah yakındır. Bu nedenle renk,doku ve bunların algılanmasını sağlayan ışığın etkisi de 

çok önemlidir (Şekil 26 TED Ankara Koleji, Uygur Mimarlık, Türkiye, Ankara, 1999-

2003).  

 

 
 

Şekil 26 [13] 

 

İç mekanın formu bu etkileri belli bir düzen ve ahenk içinde yansıtması bakımından 

önemlidir. Özellikle konutlarda kolon kiriş çıkıntıları mekanın rahat ve etkili 

kullanılmasını engellerken, ışık etkisini ve yüzey algılısını değiştirebilmektedir (Şekil 

27, Astoria Residance iç mekan). Tünel kalıp teknolojisi ile yapılan yapılarda bilindiği 

gibi duvar ve döşeme elemanları taşıyıcı olduğu için kolon kiriş yoktur ve bu nedenle 
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mekanlar nettir (Şekil 28, tünel kalıp ile yapılan Antrium konutlarından iç mekan 

örnekleri). 

 

”        

 

Şekil 27 [21]                                                                         Şekil 28 [25] 

 

Ayrıca kaset döşeme kalıpları, mekan içindeki etkiyi daha farklı şekillerde algılamamıza 

neden olabilir (Şekil 29, TED Ankara Koleji ve Şekil 30, Harbiye Müzesi). Farklı 

büyüklükte olan kalıplar, mekan tavanında algılanan kasetleri farklı sayılarda  üretme 

olanağı tanır, böylece mekan içinde farklı görsel etkiler elde etmemize imkan 

sağlamaktadır. Ayrıca yapısal olarak da büyük açıklık geçme olanağı veren kaset 

döşemeler, mekan içinde az kolonlu, net bir görüş açısı sağlayarak mekan içindeki 

görselliği etkiler. Aynı şelkide nervürlü döşemeler de mekan tavanında farklı doğrultuda 

yerleştirilmesi ile görsel algıyı etkiler (Şekil 31, Harbiye Müzesi). 

 

   
 

Şekil 29 [23]                                    Şekil 30 [21]                               Şekil 31 [21] 

 

Betonun o soğuk, mat ve pürüzsüz etkisini, onu renklendirerek, kalıp ile değişik 

dokuları yüzeyinde oluşturarak değiştirebilir veya formunu değiştirerek iç mekanda 

farklı görsel etkiler oluşturabiliriz. Özellikle eğrisel yüzeyler iç mekanda insanları 

rahatlatır, mekan kurgusunu ve algısını yumuşatırken, buna bağlı olarakta insaların 

ilgisini ve merakını da mekana çeker (Şekil 32, Mercedes-Benz Müzesi, iç mekandaki 

eğrisel ve düz yüzeyler). Bu da mimari biçimlendirmede önemli bir kriterdir. 
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Şekil 33[26, 27]                                                    

 

 

4. SONUÇ 
 

Mimarlık tarihi sürecinde yapı teknolojileri ve kullanılan malzemeler yapı üretiminin 

temelini oluşturmuş, yapılan yapıların karakterini belirlemiştir. Endüstri devrimi ile 

başlayan teknolojik gelişmeler, yapı malzemelerinin ve teknolojilerinin gelişmesini 

sağlamış ve dolayısıyla yapı elemanlarını daha özellikli bir duruma getirmiştir. Beton 

teknolojilerinin gelişimi, malzeme çeşitliliğini arttırmış (brüt beton, renkli beton, hafif 

beton, kendiliğinden yayılan beton, polimer lifli betonlar, şeffaf beton vb.) ve tasarım 

alanında mimar ve mühendislere değişik açılımlar sunmuştur.  

 

Brütalist düşüncenin ortaya çıkması ile malzemenin özelliklerinin en doğal şekilde 

ortaya çıkarılması, dokusunun ve renginin yansıtılması önem kazanmıştır. Bu düşünce 

mimaride çığır açmış, bir çok yapının yapılmasında önemli bir prensip olmuştur. Çünkü 

bu yapıların mimari anlayışında tek defaya özgülük, iç ve dış mekan birlikteliği 

amaçlanmış ve bu düşünceleri yansıtmak için beton malzeme kullanımı ön plana 

çıkmıştır. Beton malzeme sayesinde yüksek kaliteli, istenilen renkte, biçimde ve 

dokuda, kalıplar vasıtası ile yüzey elemanı üretilmesiyle betonun yapı tasarımında tercih 

edilen bir malzeme olmasına neden olmuştur. 

 

Betonun, istenilen biçimde ve dokuda elde edilebilmesine, malzemelerin gelişmesi 

yanında kalıp sistemlerininde hızlı gelişmesi ve çeşitlenmesi de önemli bir rol 

oynamıştır. Çünkü tasarım aşamasında istenilen  doku ve form, üretim sürecinde kalıp 

sistemiyle oluşturulacaktır. Buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler, kalıp sistemlerinin 

uygulamada etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlarken kaliteli, hızlı ve ekonomik 

üretimin yapılmasına da olanak sağlamaktadır. 
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