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ÝÇÝNDEKÝLER



Yapýblok; betondan üretilen, her türlü iç ve dýþ duvar yapýmýnda kullanýlan,
sýva boya gerektirmeyen, taþýyýcý bir yapý elemanýdýr.

YAPIBLOK NEDÝR?
A



Yapýblok modüler yapý elemanlarý;

Yapýblok modüler yapý elemanlarý;

2 temel boyut (19x19x39 / 9x19x39 - þema1) ve 6 temel elemandan (tam
(YBA), kenar (YBD), köþe (YBB), yarým (YBE), hatýl (YBH) ve lento (YBL)-
þema2) oluþur.

Farklý yüzey dokularýnda (standart, dekoratif, çizgili dekoratif, fugalý, týrmýklý
ve kilitli tipler - þema 3-4) ve renklerde üretilebilir.

YAPIBLOK TÝPLERÝ
B1

yapýblok (19’luk ve 9’luk) standart elemanlar
þema 1

yapýblok tipleri
þema 2



B2

yapýblok tipleri
þema 3

YAPIBLOK TÝPLERÝ



B3

yapýblok tipleri
þema 4

YAPIBLOK TÝPLERÝ



Yapýblok, sistemi olarak, baþka malzeme katmanlarý ve bitiþ elemanlarýna

gerek duymadan bir defada biten bir duvar sistemidir.

•Duvar ve taþýyýcý sistem olarak bir “bütün” olma özellikleri taþýmasýna

raðmen gerekli yerlerde farklý sistemlerle uyumlu birliktelikler yaratabi-

lecek özellikler taþýyan bir malzemedir.

•Teknik özellikleri yüksektir.

Yüksek kalitede beton blok oluþundan dolayý dýþ cephe tesirlerine (don, su

emme) ve yangýna dayanýklý, ses emicidir.

•Duvar tasarýmlarýnda farklý seçenekler sunar.

Farklý örme biçimleri, renkli ve farklý yüzey tipleriyle / dekoratif, fugalý gibi)

sonsuz tasarým olanaklarý ve depreme dayanýklý dizayn kolaylýklarý saðlar.

•Modüler bir malzemedir.

-Uygulama kolaylýðý saðlar.

-Farklý yapý ve yapým sistemlerine kolayca uyum saðlar.

-Tasarýmda esnekliði saðlar.

•Sýva ve boya gerektirmez.

•Bakým maliyeti yoktur.

•Yapým sürecini hýzlandýrýr, standartlaþtýrýr ve ürün niteliini arttýrýr.

YAPIBLOK’UN ÖZELLÝKLERÝ NELERDÝR?
C



Yapýblok elemanlarý, yapý sistemleri içinde 

 olarak kullanýlabilirler. Bu duvar sistemleri, baþka bir taþý-

yýcý sisteme gerek duymadan kendi baþýna bir sistem oluþturabildiði 

gibi, baþka taþýyýcý sistemlerle bir arada da kullanýlabilirler.

Donatýlý duvar sistemi elemaný olarak, taþýyýcý olan tüm yapý öðelerinde

(duvar, perde duvar, kolon gibi...) dýþ ve iç duvarlarda kullanýlabilirler.

Bina kabuðunun izolasyon gerektiren tüm duvarlarýnda, taþýyýcý ve izolasyon-

lu olarak,

Asansör, merdiven çevresi gibi taþýyýcý duvarlarda,

Ýstinat duvarlarýnda,

Taþýyýcý olmayan iç ve dýþ duvarlarda veya baðýmsýz duvar olarak yapý öðesi

dýþýnda farklý fonksiyonlardaki duvarlarda kullanýlabilirler.

•Taþýyýcý olmayan yapý dýþ duvarlarýnda,

•Dekoratif bahçe duvarlarýnda,

•Karayollarý ses duvarlarýnda,

•Yangýn duvarlarýnda,

•Baca ve þöminelerde,

taþýyýcý ve taþýyýcý olmayan 

duvar sistemi

Taþýyýcý duvarlarda,

Taþýyýcý olmayan duvarlarda,

YAPIBLOK NERELERDE KULLANILIR?
D



YAPIBLOK’UN FÝZÝKSEL VE MAKANÝK ÖZELLÝKLERÝ NELERDÝR?
E1

ÖZELLÝK YAPIBLOK DEÐERLERÝ

Yoðunluk

Ses yalýtýmý

Darbe yalýtýmý

Su emme

Isý iletim katsayýsý

Yangýn dayanýmý

7 günlük basýnç dayanýmý*
(net yüzey alanýna göre)

28 günlük basýnç dayanýmý*
(net yüzey alanýna göre)

2.3gr/cm³

52dB

26dB

%6

0.916 kcal/mh °C

19 cm (2 saat)

150 kgf/cm²

177 kgf/cm²

-Dayanýmlar proje kriterlerine göre arttýrýlýp, azaltýlabilir.



Farklý tecrit malzemelerine göre 19cm’lik standart yapý bloklarýna ait
ýsý geçirgenlik katsayýlarý (   /d)

E2

DUVAR DETAYI kcal/m².h.0C Btu/°F.h.ft² W/m².°K

Ýzolasyonsuz

Ýzolasyonsuz 1.5cm’lik alçýpan

Ýzolasyonsuz 1.5cm’lik aluminyum kaplý alçýpan

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ ve 1.5cm’lik alçýpan

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ ve 1.5cm’lik aluminyum folyo kaplý alçýpan

2.5cm cam yünü + 1.5cm alçýpan

2.5cm polystren + 1.5cm alçýpan

2.5cm poliüretan + 1.5cm alçýpan

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ + 2.5cm cam yünü + 1.5cm alçýpan

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ + 2.5cm polystren + 1.5cm alçýpan

Serbest izolasyon yongasý korlarla doldurulmuþ + 2.5cm poliüretan + 1.5cm alçýpan

2,18

1,45

0,99

0,86

0,73

0,59

0,92

0,79

0,66

0,53

0,46

0,46

0,33

0,22

0,15

0,13

0,11

0,09

0,14

0,12

0,10

0,08

0,07

0,07

1,87

1,25

0,85

0,74

0,62

0,51

0,79

0,68

0,57

0,45

0,40

0,40

Notlar: 1) Isý Geçirgenliði Direnci (d/  ), Isý Geçirgenliði (  /d)’nin matematiksel tersidir.

2) 19cm’lik delikli tuðlanýn izolasyonsuz Isý Geçirgenlik Katsayýsý 0.94 Btu/°F.h.ft² olduðundan YAPIBLOK elemanýna göre

delikli tuðla yaklaþýk 3 kat daha fazla ýsý geçirgen bir malzemedir.



Yapýblok’da tasarým yapýlýrken tüm bina boyutlarý ve kapý-pencere boþluklarý

boyutlandýrýlýrken Yapýblok’larýn modül boyutu (20cm’nin katý) dikkate alýnarak

yapýlmasý halinde imalat ve uygulama kolaylýðý saðlayacak olup zaiyat

önlenecektir.

YAPIBLOK’DA MODÜLERLÝK
F

yapýblok’da modülerlik
þema 5

MODÜLER UYGULAMA MODÜLER OLMAYAN UYGULAMA

STANDART BLOKLAR KESÝM GEREKTÝRMEDÝÐÝ
ÝÇÝN UYGULAMA DOÐRU

TARALI BÖLGELERDE STANDART BLOKLAR
KESÝM GEREKTÝRDÝÐÝ ÝÇÝN UYGULAMA YANLIÞ



Yapýblok elemanlarý örülürken, projesinde belirtilen soðuk derzler dýþýnda 1.

sýra yapýblok derzlerinin 2.sýra yapýblok derzleriyle düþeyde çakýþmamasý,

derzlerinin þaþýrtýlmasý gerekmektedir.

Yapýblok örülürken kullaným amacýna uygun olarak tek sýra veya çift sýra

olarak örtülebilir.

YAPIBLOK ÖRME ÇEÞÝTLERÝ
G1

9’luk ve 19’luk yapýblok örme þekilleri
þema 7

yapýblok duvar örgüsü
þema 6



G2

19 + 19 yapýblok örgüsü
þema 9

9 + 19 yapýblok örgüsü
þema 8



Çift sýra yapýblok 9 + 19’luk ve 19 + 19’luk yapýblokla örülebilir. Çift sýra 

yapýblok örülürken her iki duvar birbirlerine çirozlarla baðlanmalýdýr.

G3

9 + 19’luk yapýblok duvar örülmesi
þema 10



HARÇ VE DOLGU BETONU
H1

Dolgu betonu ve özellikleri:

Duvar örme harcý

1-Harç hazýrlanmasýnda kullanýlacak malzemeler:

1.1. Çimento

1.2. Kum;

Yapýblok kullanýlarak oluþturulan taþýyýcý duvarlarda düþey donatýlarýn bulunduðu korlar ve 

yatay donatýlarýn yerleþtirildiði hatýl ve lentolar dolgu betonu ile doldurulur.

Dolgu betonu, TS500 Betonarme Yapýlarýn Tasarým ve Yapým Kurallarý Standardýnda  

tanýmlanan beton sýnýflarýnda ve ayný standart içeriðinde özellikleri belirtilen malzemelerle 

üretilmiþ betondur. Dolgu betonunun iþlenebilirliði, yapýblok boþluklarý içinde kolay akmayý 

saðlayacak, ayrýþmadan yerleþtirilebilecek kývamda oluþturulmalý, karýþým suyu miktarý 

buna göre belirlenmelidir. Ýþlenebilirliði iyileþtirmeye veya diðer amaçlara yönelik olarak 

katký maddesi (akýþkanlaþtýrýcý, kendi kendine yerleþen v.b.) Kullanýlabilir.

Yapýblok duvar örmede kullanýlan duvar harcý; çimento, temiz ve düzgün dane daðýlýmlý kum 

ile plastik ve kolay iþlenebilir kývam elde edebilecek miktarda suyun uygun biçimde 

karýþtýrýlmasýyla elde edilen bir karýþýmdýr. Çimento / kum karýþým oraný için standartlarda, 

optimum kullaným için 1/3 oraný önerilmektedir. Harcýn kalitesi bitmiþ duvarýn dayaným, 

dayanýklýlýk ve su geçirimliliði gibi özelliklerini de etkilemektedir. Bu nedenle de harcýn 

hazýrlanmasýnda gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

Harç özelliklerini büyük oranda etkileyen bileþenlerden olan çimento için TS19 “Portland 

Çimentolarý” standardýnda belirtilen çimentolar, katkýlý çimentolar, kompoze çimentolar ve 

traslý çimentolar kullanýlabilir. Özellikle uygulama sonrasý oluþmasý muhtemel beyazlanma 

(efflorance) etkisine karþý “puzolonik reaksiyon” özelliðini de deðerlendirmek açýsýndan 

katkýlý kompoze ve traslý çimentolarýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Dozaj olarak herhangi bir 

özellik belirtilmediði müddetçe optimum kullaným için 400kg/m² uygulanabilir.

Harç üretiminde kullanýlacak kum için doðal kumun yanýsýra kýrma kumlarýn da kullanýlmasý 

öngörülmektedir. Kullanýlacak kumlar temiz, düzgün granülometrili ve tüm zararlý 

maddelerden arýnmýþ olmalýdýr. Kumun inþaat süresince stokta muhafaza esnasýnda 

kirlenmeye, yabancý malzemelerle karýþmaya ve aþýrý ýslanmaya karþý korunmasý 

gerekmektedir.



H2

1.3. Su

1.4. Katký maddesi

2- Harcýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý

Harç üretiminde kullanýlacak bir diðer önemli bileþen olan karýþýmýn suyunun temiz, asit, 

alkali ve organik maddeler ihtiva etmediðinden emin olunmalýdýr. Karýþýmda uygulanacak 

su/çimento oraný 0,50’yi aþmamalýdýr.

Kývamý ayarlamak için gerektiðinde akýþkanlaþtýrýcý katký maddelerinin kullanýmýnýn yanýsýra 

harç üretiminde su geçirimsizliðini saðlamak için geçirimsizlik katkýsý kullanýlmalýdýr. Ayrýca 

“metalik toz katký” olarak adlandýrýlan “endüstriyel sabun”da geçirimsizlik katkýsý olarak 

kullanýlabilir. Bu katký için, mevcut deneyimler doðrultusunda kullaným oraný çimentonun 

aðýrlýkça %1,5’u olarak önerilmektedir. Ayrýca renkli blok kullanýlan duvarlarda, renk 

uyumunu saðlamak için istenildiðinde harcýn renklendirilmesi için de renkli bloklarýn 

üretiminde kullanýlan türden renklendirici rigmentler de kullanýlabilir.

Harcýn istenilen özellikleri saðlayabilmesi ve üniform olmasý için karýþýma giren 

malzemelerin iyice karýþtýrýlmasý gerekmektedir. Bunun için iþin hacmine baðlý olarak 

gerektiðinde betoniyer kullanýlmalýdýr.

Harcýn þantiyede elle hazýrlanmasý durumunda önce malzemeler kürekle kuru halde iyice 

karýþtýrýlmalý, daha sonra karýþým suyunun yaklaþýk 2/3 veya 3/4’ü ilave edilerek tüm 

malzemelerin üniform olarak ýslanmasý saðlanmalýdýr. Son aþamada karýþým suyunun geri 

kalan kýsmý istenen kývama ulaþana kadar dikkatlice karýþýma ilave edilmelidir. Hazýrlanan 

karýþým bu haliyle yaklaþýk 5 dakika bekletildikten sonra kürekle yeniden karýþtýrýlarak 

kullanýma alýnmalidýr.

Uygulama Yapýblok - harç baðlantýsýnýn saðlýklý olmasý için yeterli miktarda harç kullanýlmalý 

ve harç yerleþtirildikten sonra Yapýbloklarýn istikametlerinin düzeltilmesi gibi nedenlerden 

ötürü belirli bir süre sonra Yapýbloklar yerinden oynatýlmamalýdýr.



YAPIBLOK UYGULAMASI
YAPIBLOK’DA DÜÞEY HATIL OLUÞTURULMASI

Ý1

Yapýblok taþýyýcý duvarlarda, temelde belli aralýklarla býrakýlan filizler yapýblok

içinden geçirilir. Donatýlarýn bulunduðu yapýblok korlarý dolgu betonu ile

doldurularak duvar içinde kolonlar oluþturulur. Yapýblok taþýyýcý duvarlarda,

düþey donatýlar perde veya kolon þeklinde kabul edilerek donatýlandýrýlýr.

Taþýyýcý yapýblok duvarlarda (19’luk) düþey hatýl aþaðýdaki koþullarda

oluþturulmalýdýr.

Köþelerde düþey hatýl donatýlarý projelerine göre belirli aralýklarla birbirine çiroz

veya firkete ile baðlanabilir. Ayný detay duvar kesiþimlerinde de uygulanýr.

•Pencere ve kapý kenarlarýnda,

•Duvar köþelerinde,

•Duvar bitiþlerinde,

•Düz devam eden duvarlarda belli aralýklarla (projesine göre),

Yapýblok köþe ve T duvar birleþimi
þema 12

Yapýblok’da düþey hatýl oluþturulmasý
þema 11



YAPIBLOK UYGULAMASI
YAPIBLOK’DA YATAY HATIL OLUÞTURULMASI

Ý2

Deprem yönetmeliðine göre yýðma binalarda ve yüksekliði 3m’yi geçen 

hertürlü bölme duvarlarda yatay hatýl oluþturulmalýdýr. Yapýblok duvarlarda

yatay hatýl (YB19H) ve lento (YB19L) elemaný ile oluþturulur. Yapýblok hatýl

elemaný içine yatay donatý konur ve dolgu betonu ile doldurulur.

Yatay Hatýllar aþaðýdaki koþullarda oluþturulmalýdýr;

•Pencere ve kapý üstü lento oluþturulmasý için,

•Yüksek duvarlarda her 3m’de bir,

•Döþemeyi taþýtmak için,

•Kiriþ oluþturmak amacýyla,

•Duvarýn kesme kapasitesini arttýrmak amacýyla,

Yapýblok’la yatay hatýl uygulamasý
þema 13



YAPIBLOK YATAY VE DÜÞEY HATIL UYGULAMASI
Ý3



Yapýblok kaba inþaatý tamamlanmýþ binalarda giydirme cephe olarak

uygulanabilir. Bu uygulamada kolon yanýndaki yapýblok içindeki düþey donatý

belli aralýklarla kolona baðlanýr.

YAPIBLOK DUVARLARDA GÝYDÝRME CEPHE

J

Yapýblok giydirme cephe uygulamalarý
þema 15



Yapýblok bölme duvar olarak iç duvarlarda ve dýþ duvarlarda kolon arasýnda

veya taþýyýcý eleman arasýna örülebilir. Taþýyýcý olmayan 19’luk yapýblok

duvarlarda düþey hatýl, pencere ve kapý kenarlarýnda, duvar bitiþlerinde ve

duvar köþelerinde oluþturulur. Kolon yanýna gelen düþey hatýl donatýsý belli

aralýklarla kolona baðlanmalýdýr. Yapýblok bölme duvarlarda hatýl elemanýyla

yatay hatýl oluþturulmalý, hatýl donatýsý kolona baðlanmalýdýr.

YAPIBLOK’DA BÖLME DUVAR

K

Yapýblok bölme uygulamasý
þema 16



Duvar rýjýtlýðýnýn yeterli olmadýðý durumlarda yapýblokla kolon oluþturmak

mümkündür.

YAPIBLOK KOLON OLUÞTURULMASI

L

Yapýblokta kolon oluþturulmasý
þema 17



Kontrol derzleri, yapýblok duvarda oluþabilecek çatlaklarý kontrol altýna almak

amacýyla oluþturulur. Kontrol derzi iki yapýblok arasýna harç yerine oluklu

karton, kauçuk levha veya harçsýz sade kum yerleþtirilerek yapýlýr.

Kontrol derzleri arasýndaki mesafeler duvar yüksekliðine ve yatay donatý

miktarýna baðlýdýr. Genel bir kural olarak maksimum mesafe 12m olabilir.

YAPIBLOK KONTROL DERZÝ

M

Yapýblok duvarda kontrol derzi
þema 18



Taþýyýcý ve taþýyýcý olmayan yapýblok duvarlarda temeller klasik duvar altý hatýlý

þeklinde uygulanýr. Yapýblok duvarlarýn temel kesitleri ile ilgili minimum boyutlar

aþaðýda verilmiþtir.

Yapýblok duvardaki düþey donatýlar için temelde filizler býrakýlmalýdýr.

YAPIBLOK DUVARLARDA TEMEL

N

Taþýyýcý olmaya yapýblok duvarlarda temel
þema 20

Taþýyýcý yapýblok duvarda temel
þema 19



Yapýblok’un yaygýn olarak kullaným alanlarýndan biridir.

Yapýblok istinat duvarlarý betonarme istinat duvarlarýnda olduðu gibi donatýlan-

dýrýlýr; ayrýca kalýp kullanmaya gerek kalmadan yapýblok’la istinat duvarý oluþtu-

rulur.

YAPIBLOK ÝSTÝNAT DUVARLARI

O1

Yapýblok istinat duvarý donatýlandýrýlmasý
þema 21



Ýstinat duvarlarýnda zemin suyu etkisini ortadan kaldýrmak için barbakan ve

temelde drenaj uygulamasý yapýlmasý gerekir.

O2

TaþýYapýblok istinat duvarýnda drenaj
þema 22

1/2 YAPIBLOK TERS YERLEÞTÝRÝLMÝÞ
VE ARKASINA TEL KAFES YERLEÞTÝRÝLMÝÞTÝR



O3

Geotekstil ile yapýblok uygulamasý
þema 23

Geotekstil kullanýlarak uygulanan istinat duvarý uygulamasý, sýkýþtýrýlmýþ toprak

arasýna geotekstil yapýblok derzlerine gelecek þekilde serilerek uygulanýr.

GEOTEKSTÝL



Yapýblok uygulamalarýnda su geçirimsizliði arttýrmak için detaylarýn doðru

uygulanmasý gerekmektedir. Yapýblok çift duvar (19+9) uygulamalarýnda hatýl

üstlerinde ve temelde galvaniz saç konmalý veya yapýblok yüzeyine su yalýtým

malzemesi (sýka top 107 vb.) sürülmelidir.

YAPIBLOK SU GEÇÝRGENLÝK ÖZELLÝKLERÝ

P

Yapýblok uygulamalarýnda kullanýlan harcýn kalitesi bitmiþ duvarýn su geçirimsizliðini

de etkilemektedir. Bu yüzden harç; çimento, temiz ve düzgün dane daðýlýmlý

kum ile plastik ve kolay iþlenebilir kývam elde edilecek miktarda suyun uygun

biçimde karýþtýrýlmasýyla elde edilmelidir. Ayrýca harcýn içine katký malzemesi

ilave edilmesi su geçirimsizliðini arttýracaktýr.



YAPIBLOK SÝSTEM KESÝTLERÝ

R1

Yapýblok çift duvar sistem detayý
þema 24



19’luk taþýyýcý yapýblok sistem detayý
þema 25

R2
19’LUK TAÞIYICI YAPIBLOK

SÝSTEM DETAYI



19’luk taþýyýcý yapýblok sistem detayý
þema 26

R3



þema 27

R4



YAPIBLOK ÝSTÝNAT DUVARI UYGULAMALARI

S1



YAPIBLOK BAHÇE DUVARI UYGULAMALARI

S2
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YAPIBLOK BÝNA UYGULAMALARI

S3
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YAPIBLOK YAPIM AÞAMALARI

S4
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