
 

 

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ 

 

Seramik ve granit zemin kaplamalarında ısıl genleşme derzi bırakılması hakkında notlar ; 

Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde geniş alanlarda yapılan uygulamalarda ve kolon, duvar ve tesisat 

borusu gibi seramik kaplaması ile çakışan bölgelerde kullanılması zorunlu olan bir yapı elemanıdır. Ayrıca 

alt dolgu malzemesinin değiştiği yani farklı yapıdaki taşıyıcı sistemlerle birleştiği noktalarda da ( çelik 

merdiven + betonarme döşeme birleşimi v.b.) kullanılması gerekmektedir. 3,66 mt genişlikten daha küçük 

boyutlara sahip oda ve koridorlarda ısıl genleşme derzi kullanılmasına gerek yoktur.  

İÇ MEKANLARDA ISIL GENLEŞME DERZİ KULLANIM STANDARTLARI 

 

 

 

 

 



 

 

DIŞ MEKANLARDA ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLİ KULLANIM STANDARTLARI 

 

Tavsiye edilen ısıl genleşme derzi genişlikleri ve uygulama aralıkları Kuzey Amerika Seramik Konseyi          

EJ171 Genleşme Derzi Rehberinden referans alınmış ve 1 feet yaklaşık olarak 30 cm’ye yuvarlanmıştır. 

 

         * İç mekanlar                      * İç mekanlar (gün ışığına                * Dış mekan & Dış mekanda yazın en 

                                                       yada neme maruz alanlar)                  sıcak ve kışın en soğuk sıcaklık farkı 

                                                                                                                  40 ºC den fazla olan yerler 

 

Eğer ısıl genleşme derzi mevcut bina genleşme derzi yada izolasyon derzi gibi bir nokta ile çakışırsa 

bunlardan mutlak değerce büyük olanını yapmak ( bina dilatasyonu ) yeterli olacaktır. 

Bütün seramik ve granit uygulamaları istisnasız genleşme derzi gerektirir. Seramik , porselen , taş , camsı 

seramikler , beton ve mermer karolar , birleşmelerinden doğan doğal hareketleri sönümlemek için ısıl 

genleşme derzi gerektirirler. 

Bu yüzden bu tür malzemeler hareket derzi diye de anılırlar. Her tür nem , su veya sıcaklık farkı, 

kaplamalarda genleşme ve büzüşmeye sebep olurlar. Tüm karolar kuruma ve soğuma ile büzülürler. Ayrıca 

dinamik yapısal yükler karo uygulamalarının titreşimine ve hareketine sebep olurlar. 

Seramik ve granit uygulamaları her gün,  genleşme, büzüşme, dinamik hareket döngülerine maruz kalırlar ve 

bu yüzden derz dizaynı kaplamaların ömrü için çok önemlidir. 

Karo seramik , granit yada mermer uygulamalarında genleşme derzi kullanılmazsa genleşme ve büzülme 

döngüsü sebebiyle oluşan iç gerilmeler birçok probleme sebep olabilir. Eğer seramik ve granit kaplamalar 

çok iyi yapıştırılmış ise apaçık şekilde kaplamalarda çatlamalar meydana gelir. Çok iyi yapıştırılmamış ise 

bu hareketler kaplamaları (seramik veya granit) belirli bölgelerde şişirme şeklinde betonarmeden yada 

şaptan ayırarak kendisini gösterir. İç ve dış alanlardaki oluşan bu çatlaklar nem transferine ve buda ilave 

zararlara sebep olur. Uygulamacılar bu durumla karşılaştığında genelde birçok sebep saysalar da en sık ve 

genel olan sorun ısıl genleşme derzi kullanılmamasının oluşturduğu bu tür uygulamalardır. 



 

 

             

                                                                         Hatalı uygulamalar 

 

Isıl genleşme derzi genelde karo uygulamaları ve şap üzerinde devam eder. Çatlak kontrol derzleri ya 

kesilerek yada şap dökülmesi sırasında bırakılarak oluşturulur. İnce granit seramik ve seramik 

uygulamalarında bu tür seramik ve granitlerin cinsine özgü olarak , genleşme derzi sadece seramikte 

bırakılıp alt yapıda yapılmaz. Bu genelde seramik altında uygulanan şapın seramiğe göre daha az genleşme 

derzi gereksinimi olduğu için yapılan bir uygulamadır. Bu konuda Tile Council Of North America el kitabı 

EJ 171 Hareket Derzleri Rehberi referans alınabilir. 

Bu derzleri oluşturmak için ASTM C 920’ye göre silikon , polyüretan , polysulfit mastikler kullanılabileceği 

gibi profosyonel olarak fabrikalarda üretilmiş plastik, neopren ( mazota, yağa dayanıklı) , epdm ve tpu 

elastomer fitilli paslanmaz ve aluminyum ayaklı genleşme derzleri de kullanılabilir. Mastik uygulamalarının 

saha koşullarında tozlu ortamlarda ve nispeten daha niteliksiz personeller ile yapılması sebebiyle , üretimin 

her aşamasının kontrol edildiği fabrikasyon derzlere göre başarısı daha düşüktür. Çünkü bu sistemlerde 

neopren, epdm fitiller basınç altında özel yapıştırıcılar ve yüzey işlemleri ile paslanmaz ve aluminyum 

profillere uygulanmakta ve test edilmektedirler.Ayrıca çeşitli iklim koşulları için farklı elastik derzler 

kullanılırlar. Gece , gündüz, yaz ve kış ısı farkının çok olduğu alanlarda neopren fitiller önerilirler. 

Seramik uygulamalarında genleşme derzi uygulamazsanız birçok problem ile karşı karşıya gelebilirsiniz. 

Proje sorumlusu , mimar yada mühendislerimiz derz tipini ve yerleşimini proje aşamasında belirlemek 

zorundadırlar. Eğer projede yeterli doküman yoksa EJ 171 gereksinimleri takip edilip uygulanmalıdır.Proje 

uygulayıcısı olarak sizlerden ısıl genleşme derzi konulmaması istenirse en azından bunu yazılı bir doküman 

olarak talep etmeniz tavsiye edilir. Bu sizi ileride oluşabilecek zararlara karşı en azından sorumluluk olarak 

koruyacaktır. 

                                        

 

 



 

                                      ARFEN ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ 

 

                           PASLANMAZ + NEOPREN ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ 

 

              DP08-12                                                 DP08-14                                              DP08-16 

                   

                                                      

 

              DP08-23                                                  DP11                                                      DP12 

 

 

 

 



 

                        

                           ALUMİNYUM + NEOPREN ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ 

 

 

               DP01-06                                         DP01-08                                           DP01-10 
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                                                 PVC ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ 

 

 

                  DP02                                                 DP02-12                                                   DP02-15 
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