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ÖZET 
Bir binanın cephesi, giydirme cephe ya da geleneksel sistem ile inşa edilse de, yapı kabuğu dıştan içe 
doğru birden fazla yapı elemanının değişik yollarla birleşimi ile oluşur. Hangi malzemeden oluşursa 
oluşsun, dış mekana bakan yapı bileşenleri mutlaka iç ortamda istenilen konfor koşullarını sağlayabilecek 
şekilde yağmur, kar, rüzgar sızıntısını ve güneş ışınlarını kontrol edecek şekilde seçilmeli ve 
detaylandırılmalıdır. Her bileşenin kendi içinde ısı, su, ses, ya da yangın yalıtımı gibi görevleri varken, 
bunların bir bütün halinde de vazgeçilemez temel amaçlara hizmet etmeleri gerekir. Bunlar; ısı ve hava 
akımının kontrolü, yağmur, kar ya da herhangi bir su girişinin kontrolü, güneş ışığı ya da başka ışınım 
yolları ile enerjinin kontrolü, su buharının ve olası bina hareketlerinin kontrolüdür. Bu çalışmada, 
giydirme cephe tasarımında dikkat edilmesi gereken etkenler açıklanmaya çalışılacaktır. 
 

1. GİRİŞ 
Giydirme cephe sistemi oldukça zengin estetik çözümlere sahiptir. Tasarlandığı amaca hizmet edecek 
şekilde inşa edilirse hem dış konfor; can güvenliği ve estetik olarak, hem de iç konfor açısından sonuç 
oldukça başarılı sonuçlar verir. Ancak, cepheler tasarlandığı gibi yapılamaz ve başarısızlığa uğrarsa 
sonuçlar, hem bina kullanımı hem de can güvenliği açısından oldukça dramatik ve felaket olabilir. 
Giydirme cephe sistemlerini başarısızlığa iten bir takım problemler vardır. Bu problemlerde aşağıda 
belirtilen alanların sonuçları olarak ortaya çıkar. Bunlar; 

1- Bina hareketleri için gerekli toleransların birbirine uyumunda başarısızlık, 

2- Ara bileşenlerde, bağlantılarda hatalı tasarımlar ve uygun olmayan malzemelerin kullanılması, 

    Özellikle, parapet, iç ve dış köşeler, eğimli yüzeyler, zemin bitiş detayı, prekast, taş ya da metal 
birleşimler, soffit ya da herhangi bir tipik duvar birleşim detaylarında. 

3- Sızdırmaz olması gereken bölgelerdeki yanlış malzeme ve uygulama, 

4- İnşaadaki başarısızlıklar; 
- Ustaların cephe sistemi uygulama konusundaki yetersizliği, 
- Sistemin üretiminden kaynaklanan hatalar ki bunlar düzeltilmesi imkansızdır. 
- Bina maliyetini azaltmak amacıyla şartnameye uyulmaması ve bunun kontrol edilmemesi, 
- Binadaki belli bir konstrüksiyon sıralamasının olmaması, dolayısı ile detayların sağlıklı işlememesi, 
- Bina uygulama ekibi içerisindeki zamanında ve tam olmayan zayıf iletişim. 

5- Testlerde başarısızlık ve sonra test alanına göre detayın revize edilmesi. 

Tüm bu belirtilen nedenler, binanın kullanım performansını etkileyen ana sebeplerdir. Bu alanlarda ortaya 
çıkabilecek herhangi bir problem ısı, su, ses, yoğuşma gibi direkt kullanıcı konforunu ve bina dış kabuğu 
kullanım ömrünü etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

Giydirme cephe sistemleri, binalar için dış cephede uygulanan, hava koşullarına en iyi karşı koyabilen 
sistemdir. Giydirme cephe, iç mekan finişleri hariç, tüm dış duvar sistemini kapsamaktadır. Genellikle 
zeminden çatıya kadar alüminyum çerçeveli, konstrüksiyonlu, vizyon ve spandrel panelden oluşan bir 
sistemdir. Spandrel bölgeler taş kaplama, prekast elemanlar gibi farklı seçeneklere de sahiptir. Cam ve 
alüminyumdan ya da farklı malzemelerden oluşan cephe sistemi rüzgar ve deprem yüküne dayanıklı, hava 
sızdırmaz, su buharını kontrol eden, yağmur sızıntısını engelleyen, boşluk ya da yüzeyde oluşabilecek 



yoğuşmayı engelleyen, aşırı ısı kaybı ve kazancını sınırlandıracak şekilde tasarlanmalıdır. Hatta 
günümüzde artık dış cephe sistemlerinin yangın ve gürültüye de dayanımlı olacak şekilde tasarlanması 
gerekmektedir. 

2. SU GEÇİRİMSİZLİK 
Giydirme cepheyi oluşturan kaplama malzemeleri ve bunu destekleyen tüm elemanlar herhangi bir 
sızıntıyı önlemek için dış cephe etkilerine karşı birlikte hareket etmeli, sızdırmaz özellikte tasarlanmalı, 
detaylandırılmalı ve uygulanmalıdır. Sistemi oluşturan parçaların; cam, alüminyum, fitil ve izolasyon gibi 
malzemelerin, her birinin tek başına iken sahip olduğu ses, su, ısı yalıtımı gibi bir özelliği vardır. Ancak, 
tüm bu elemanların bir bütün halinde dış ortam koşullarına karşı davranışı, ancak belli testlerden 
geçirilerek tespit edilebilir. Eğer cephe sistemi testlerden geçirilmemişse, binanın dış ortam koşullarına 
karşı davranışı, ancak bina kullanımı ile zamanla gözlenebilir. 

Giydirme cephe sisteminde suyun bina içine nufüz etmeye başlaması ve zarar vermesi değişik şekillerle 
olur. Bunlar: 

- Direk yağmur ya da erime suyunun girişi, 
- Kılcal hareket, 
- Cephenin drenaj sistemi, 
- Giydirme cephe boşluklarındaki basıncın eşitlenmemesi [1], 

Cephe sistemlerinde suyun girdiği yerden genellikle hava da kolaylıkla girebilmektedir. Hava ve suyun 
nüfus etmesinin etkileri ile: 

- İç mekanda bitiş elemanlarına zarar verir, 
- Yatay ve düşey profiller arasında ya da cam ünitelerin etrafındaki sızdırmazlık bozulur, 
- Sistemin metal olan ara bağlantı elemanlarında suyun etkisiyle korozyon başlar. Taşıyıcılık özelliği 

azalır.  
- Yalıtım malzemesi kalınlığının değişmesi ile ısı yalıtım malzemesinin yalıtım özelliği azalır. 

Şimdiye kadar cephe sistemlerinde yapılan araştırmalar, birçok giydirme cephe problemlerinin, farklı 
malzemelerin bileşim noktalarında meydana geldiğini göstermiştir. Cephe sistemi çok sayıda farklı 
malzeme birleşiminden oluşmaktadır. Bu birleşim noktaları, sistemin sızdırmaz olması gereken bölgeler 
olarak tanımlanabilir. Sızdırmazlık bölgelerinde detayların zayıflığı, yanlış uygulama, suyollarının 
yetersizliği ile su sızması ile ilgili problemler artabilir. Giydirme cephe sistemini oluşturan malzemelerin 
birçoğu korozyona dayanıklıdır, su, sistemi oluşturan malzemelere zarar veremez. Ancak, farklı 
malzemelerin birarada kullanılması ile bu bölgelerde gözlenen problemlerin başında, öncelikle farklı 
malzemelerin kimyasal reaksiyona girmesi ile bozulmalar yani korozyon olabilir. Korozyonun başlaması 
dışında, harç bağlantılarında kayıp, yalıtım malzemesinin ıslanması ile yalıtım değerinde kayıp, duvar 
boşluğunda toksik gazların birikmesi ile sağlıksız ortam ve strüktürel başarısızlık gibi birçok problem 
oluşacaktır.  

Sistemi kurarken esas olan su sızdırmaz bir cephe tasarlamak ve doğru bir şekilde uygulamasını 
yapmaktır. Tasarım aşamasında bunun en kolay yolu, ilerde sızdırma yapabilecek olası bölgelerin sayısını 
azaltmak ya da bu bölgelerde daha dayanıklı malzemeleri kullanmaktır. Bu kritik bölgeler genelde hem 
hava hem de su sızdırma için belirlenen bölgelerdir. Ancak, bina kullanımı süresince belirlenen bu kritik 
bölgelerde olası bozulmaların başlamasının nedenleri ise;  

- Kritik su sızdırma bölgelerindeki ilk uygulama ustalığı, 
- Binanın yaşlanmasının etkisi, gerekli bakım ve onarımların yapılmaması ile kritik bölgelerin 

bozulması,  
- Binada tekrar eden ısıl, rüzgar ve sismik yüklerin sebep olduğu olumsuz sonuçlardır [2]. 

 



Özellikle ısıl, rüzgar ve sismik yükler, sızdırma bölgelerinde gerilme ve basınç etkisine sebep olur. Diğer 
taraftan deprem bölgelerinde yer alan binalarda da sismik etkilerden dolayı ortaya çıkabilecek hareketler 
sonucunda, tasarımı, uygulaması ya da malzeme seçimi yanlış yapılmış olan cephelerde problem olma 
ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle bina tasarım aşamasında iken ısıl, rüzgar ve sismik yükler hesaba 
katılmalıdır. 

Giydirme cephe su sızdırma problemlerinin belirlenmesi için yapılan analizler üç ana sonuç göstermiştir: 

  1. Duvar panel bağlantıları boyunca doğru olmayan sızdırmazlık, 
a. Kaplama malzemesinin düşeyde sızdırmazlığı, 
b. Panelden panele bağlantı sızdırmazlığı, yatayda sızdırmazlık, 
c. Panelden destek elemanina olan sızdırmazlık, 

  2. Farklı hava basınçları, 
  3. Su [3], 
Bu üç etkenden su ve farklı hava basınçları herzaman söz konusudur. Ancak, üç etken de var olduğunda, 
panel yüzeyi boyunca ilerleyen su, pozitif rüzgar ve farklı hava basıncının etkisiyle zayıf bağlantılardan, 
su sızdırmaz olması gereken bölgelerden içeriye itilir. Binaların birçoğunda cephe testleri yapılmadığı 
için, cephe sistemlerinde olası sızdırmazlık ile ilgili problemler genelde erken dönemlerde 
belirlenememektedir. Ancak, gözle görülebilen problemler olduğunda binada yapılan keşif ile giydirme 
cephe sistemini destekleyen sistemin korozyonu ya da izolasyonun zarar gördüğü tespit edilebilir. 
Düzeltme kolay yapılamaz ve bu noktalar tamir edilse bile su sızdırma farklı noktalarda olmaya devam 
etme ya da aynı noktada tekrarlama ihtimali sözkonusudur.  

Su ve farklı hava basıncı herzaman gerçekleşebileceği için, cephe sistemi tasarlayan firmalar, bu iki etkiyi 
gözönünde bulundurarak tasarım yapmaya çalışırlar. Bugünün sistemleri ilk cephe sistemleri ile 
kıyaslandığında, bu alanda çok büyük ilerlemeler kaydedildiği görülür. İlk araştırma çabaları, cephenin 
elastikliğini ve ısıl hareketlere karşı dayanıklılığını sağlamak, sistemi oluşturan bileşenler ve onlar 
arasındaki uyumu maksimize etmeye doğrudur. Bu alandaki araştırma çabaları giydirme cephe 
sistemlerinde silikonun gelişmesine liderlik etmiştir. Bileşenlerin bağlantı noktalarında sızdırmazlık, 
mutlaka uygun silikon kullanımını gerektirir. Sızdırmazlığı önlemekten daha çok tasarımcılar kabul ve 
kontrol etmeyi tercih ederler. Giydirme cephe sisteminde kullanılan kontrollü sızdırmazlık tasarım 
prensibinin nihai amacı, iç mekana zarar vermeden su geçişini sağlamaktır.  

Cephelerde olası su sızmayı engellemek için sistem tasarımlarında bazı vazgeçilemez noktalar vardır. 
Kullanılan cephe sistemi havalandırılmalı, suyu tahliye edebilmeli ve basıncı dengelemelidir. Düşey ve 
yatay profillerin cam yuvaları değişik düzlemlerde bulunmalıdır. Böylece oluşan kondens suyu daha üstte 
bulunan düşey profil cam yuvasından altta bulunan cam yuvasına, ordan drenaj kanalından kontrollü bir 
şekilde aşağıya aktarılmalıdır. Düşey ve yatay kayıtların gövde kısmına sızabilecek suyun engellenmesi 
için, yatay kayıtların basamak oluşturacak şekilde kertilerek düşey kayıtlara bağlanması sağlanmalıdır. 
Yatay ve düşey kayıtların birleştiği kısmın sızdırmazlığı EPDM yalıtım fitili ile sağlanmalıdır. Su akışını 
sağlayan iç kısımdaki strüktürel elemanların sürekliliği sağlanmalıdır. Silikon cephe sistemlerinde, birbiri 
ile bağlantılı cam yuvaları sayesinde herbir modülün dört köşesinden havalandırma sağlanmalıdır. 8 
mt’den yüksek cephelerde her bir 8mt’de bir ya da her 8 üst üste modülden sonra ek cam yuvası 
havalandırma parçası kullanılmalıdır [4].  

Yalıtılmış cam, giydirme cephe sistemi içinde yer alan boşluğa yerleştirildiğinde, genellikle EPDM 
blokların arasına yerleştirilir. Yalıtılmış cam ünitelerinde yağmur ya da kar suyunu engellemek için bu 
destek bloklarında, bu blokların arasında denizlik boyunca girebilecek su ve bu suyun drenajı için 
üreticiler baskı kapağının merkezine üçüncü bir drenaj deliği de açmaktadırlar. Ama, baskı kapağındakı 
drenaj delikleri esas drenaj boşluğundan büyük olmamalıdır. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1.  
 
Şekil 1. Su Geçirimsizlik [5] 
Son yıllarda çok yaygın olarak panel sistem kullanılmaktadır. Bu sistemi diğer sistemlerden ayıran üç ana 
tasarım özelliği vardır. Birincisi, cephe modüler büyüklükte ünitelerden oluşmakta ve bu üniteler atölyede 
cam dahil tamamlanıp, kalite kontrolü yapılıp şantiye sahasına gönderilmektedir. Bu şantiyedeki inşa 
süresini azaltmaktadır. İkincisi, sistemde yatay olukların sonu kapatılarak sızdırmazlık sağlanmaktadır. 
Üçüncüsü, duvar boşluklarında basınç eşitlemesi için dış panel bağlantıları sızdırmaz yapılmaz. Kullanılan 
ankrajlama sistemi ölü yük hariç düşey (rüzgar ve sismik hareketlere bağlı) hareketlere rijit panel gövdesi 
serbestliğini sağlayacak şekilde müsade eder [3].  

3. GÜNEŞ KONTROLÜ 
Cephe yüzeyine düşen güneş ışınımının iki farklı etkisi vardır. Birincisi, yüzey elemanlarının sıcaklığında 
önemli bir değişikliğe sebep olur. İkinci etki daha yavaştır, ama tüm malzemelere nüfus eden ultraviole 
ışınlarının zararlı etkileridir, özellikle organik. Cephe sistemlerinde güneş ışınımı ile ilgili en önemli konu 
cephe bileşenlerinde oluşan ısıl genleşme ve büzülmedir. Bu etki daha çok dış yüzey ve camlama 
elemanlarında görülür. Camdaki bozulmalar, iç ve dış yüzeyler arasındaki sıcaklık farkından oluşur. 
Bunlar, sızdırmaz üniteler içindeki boşlukta yer alan havanın ısınıp soğumasının sonuçlarıdır. Günlük ya 
da sezonluk sıcaklık değişimleri bile bu etkiyi yaratabilir. Ultraviole ışınlara karşı hassas olan malzemeler, 
direkt güneş ışığına maruz kalacak şekilde kullanılmamalıdır. 

Isıl gerilim problemleri dış cephede genellikle güneş kontrol camlarının yüzeyleri boyunca parçalı güneş 
radyasyonuna maruz kalması ve dolayısıyla farklı ısı soğurması sonucunda oluşmaktadır. Isıl gerilim 
problemlerini arttıran unsurların başında, bölgenin aldığı güneş radyasyonu şiddeti, gece ile gündüz 
arasındaki sıcaklık farklılığı, cam renginin koyuluğu, cam üzerine düşen gölgelerin sürekliliği, parapet 
boşluklarının genişliği, havalandırma ve ısıtma sistemi gibi faktörler etkili olmaktadır. Isıl gerilme 
sonucunda ortaya çıkabilecek kırılma risklerini karşılamak için temperleme ya da heat-strenghening 
ihtiyaç olup olmadığının kesin hesabı ancak proje bazında dikkate alınarak yapılmalıdır [6].  

Isıl yükler cephe sistemlerinde mutlaka hesaba katılmalıdır. Çünkü alüminyum yüksek ısıl genleşme 
katsayısına sahiptir. Bunun anlamı giydirme cephe sistemi genişleyecek ve daralacaktır. Bu sıcaklık 
değişimlerine, binanın bulunduğu bölgeye ve profil uzunluğuna bağlıdır. Bu genleşme ya da daralma 
yatay ve düşey profiller arasında boşluk bırakılarak ve yatay profiller biraz kesilerek oluşturulur. Özellikle 

Birçok giydirme cephede vizyon cam ya 
da spandrel panel ile taşıyıcı sistem 
arasındaki ilişki Şekil 1’deki gibi 
tasarlanır. Yatay profil kapaklarında 
bırakılan drenajlar ile eşit basınçlı boşluk 
bölgesi dışarı ile bağlanmayı ifade eder. 
Yatay profil baskı kapağı altındaki üst 
fitil yağmuru savma görevini üstlenir. 
(cam ile kapak arasında).Boşluğun diğer 
bölümünü vizyon camı spandrel panele 
bağlayan hava geçirimsizliğini sağlayan 
fitillerden oluşur.  Böylece tüm 
elemanlar bütün halinde vizyon cam, 
spandrel panel, fitiller iç mekanın hava 
geçirmez bariyeri olarak görev alır.  
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sistemin ana taşıyıcılarında genleşme derzlerinin bırakılmaması ile sistemin sıkışması ve camların 
patlaması gibi kötü sonuçlar doğurabilir.  

4. HAVA GEÇİRİMSİZLİK 
Herhangi bir yapıda hava geçişinin belirlenmesi, o binanın enerji kullanımı ve ısıl konforu açısından 
oldukça önemlidir. Enerjiyi etkin kullanma güncel sorunlardan birisidir. Bir yapıda hava geçişine izin 
verebilecek açıklıklar olması enerji kaybını arttırır. Bu, hava hareketine izin verdiği gibi, rüzgarlı 
havalarda, gürültü dahi yapabilir.  

Kışın giydirme cephe sisteminde var olan hava hareketi parapetlerde, soffitlerde ya da alüminyum 
kapaklarda buzlanma yapabilir. Bu buzlanma mal ve can kaybına sebep olabilir. Hava hareketi yoğuşma 
yapabilir. Bu da yalıtımlı pencere ünitelerine zarar verebilir. Genel olarak giydirme cepheler hava 
sızdırmazdır. Standart çubuk sistemde, kesitte hava bariyeri sistemi sürekli ve strüktürel olarak 
desteklenir. Panel sistemde profiller yarım kullanılır. Bu nedenle yarım profillerin arasına ilave hava 
bariyeri koymak gerekir. Ayrıca üniteler arasında bırakılan boşlukta fitil ile su ve hava sızdırmazlığı 
sağlanır. Hava geçirimli olan cephe sistemleri, doğal olarak yağmur sızma da yapacaktır. Cephe yüzeyi 
yağmur ve rüzgar etkisinde iken, basınç farkları nedeniyle, rüzgar basıncı ile yağmur suyu içeri doğru 
itilecek ve kusurlu bölgelerden cephe arkasına geçmeye çalışacaktır. Bu nedenle sistem bütünü, en uygun 
şekilde sızdırmaz hale getirilmelidir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Şekil 2. Hava Geçirimsizlik [5] 
 

Giydirme cephelerde iki farklı şekilde hava sızdırma gözlenmektedir. Buna göre; 
- Cephenin her ünite alanında sızma oranı, 
- Bağlantının her ünite bağlantısının sızma oranı [7], 

Hava sızdırmazlık oranı Amerika’da 75 pascal basınçta 0,3 lt/s.m2, Kanada’da ise bu oran 75 pascal 
basınçta 0,1 lt/s.m2’dir. Amerika’da hava sızdırmazlık oranı yazın soğutma kışın ısıtma, enerjiyi kaybetme 
ve kazanma ile ilgilidir. Kanada’da bu oran, Amerika’ya göre üç katı daha sıkıdır ve özellikle cephe 
elemanlarında buzlanmanın gelişmesi ve kontrolüne yöneliktir [1]. 
Hava sızma oranı proje alanının her ünitesinde m3/saat/m2 olarak ifade edilir. Tasarımcı mutlaka her 
ünitedeki varsa hava sızmayı belirlemeli, buna göre malzeme seçimi ve detaylandırma yapmalıdır. Hava 
geçirgenlik bazen gözle tespit edilebilir, bazen de görülmeyen noktalarda olabilir. O zaman problemi tayin 
etmek zordur. Bu nedenle böyle bir oranın tespit edilmesi, problemin nerede olduğu, ancak bu sistemin 
inşa edilmeden önce, bir örneği üzerinde hava geçirgenlik testinin yapılması ile belirlenebilir.  

Hava geçirimsizlik için gerekli tüm koşullar 
giydirme cephe tarafından mutlaka karşılanmalıdır. 
Bunun için Şekil 2 görüldüğü gibi vizyon ve 
spandrel paneller arasındaki hava akışının 
geçirimsizliği şekilde görüldüğü gibi yatay profiller 
önündeki epdm fitiller ile sağlanır. 
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5- YOĞUŞMA KONTROLÜ 
Gaz halinde bulunan su yoğun yerden daha düşük bölgeye doğru sürekli geçmek ister. Su buharı hareket 
halinde ilerlerken, yoğuşma olmadığı sürece malzemeye doğrudan zarar vermez. Eğer duvarda böyle bir 
yoğuşma olursa, bunu engellemenin en iyi yolu duvarın ya da yalıtım malzemesinin sıcak tarafına su 
buharı geçişini engelleyici buhar bariyeri yerleştirmektir. Aynı zamanda sistemde buhar kesici 
sürekliliğini de koruyabilmelidir. 

Giydirme cephelerde çubuk, panel ya da silikon sistem, su buharına dayanıklı bileşenlerden oluşmaktadır. 
Bütil sızdırmaz ile korunan yalıtımlı cam ünitelerinin iç yüzeylerindeki silikon malzeme hariç. Giydirme 
cephe sistemi aynı zamanda yüzey yoğuşmasına dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır. Sistemi oluşturan 
bağlantılar ve bağlantı elemanları ısı köprüsü oluşturabilir. Kışın alüminyum giydirme cephenin yoğuşma 
dayanımı, iç mekandaki sıcaklık koşulları ve bağıl nemi ile dış ortam sıcaklığı tarafından, yazın ise dış 
ortam sıcaklığı ve bağıl nemi ile iç ortam klimali sıcaklığı tarafından yönlendirilmelidir. 

Çevredeki havanın nemi soğuk yüzey ile temas edince, buhar halinden sıvı hale değişimde cam ya da 
alüminyum yüzeyinde yoğuşma gerçekleşir. Bu değişim binayı çevreleyen havanın çiğ noktası sıcaklığı 
olarak bilinir. Çevreleyen havanın çiğ noktası sıcaklığını belirlemek için sıcaklık ve bağıl nem mutlaka 
bilinmelidir. Psikometrik diagram kullanılarak verilen sıcaklıkta, havanın çiğ noktası sıcaklığı ve bağıl 
nemi belirlenebilir.  

Örneğin; yeni bir hastane binası için kışın iç mekan sıcaklığı 23ºC ve bağıl nemin de %40 olması gerekir. 
İç mekan havanın çiğ noktası sıcaklığını belirlemek için psikometrik tablo kullanılır [Tablo 1] ve 8,5ºC 
olarak bulunur. Buna göre giydirme cephe sisteminde cam ya da alüminyum yüzeyinde yoğuşma 
oluşumunu engellemek için, cam ya da alüminyum yüzeyin yüzey sıcaklıkları 8,5ºC’nin altına 
düşmemelidir. Sonraki adım dış mekan için verilen sıcaklığa göre iç mekandaki minimum sıcaklığı 
belirlemektir. Bu analiz için sıcaklık indeksi (Tindex ) kullanılır. Bu 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bu sayı 
hesaplama ile ya da laboratuar ölçümleri esas alınarak pencere ya da giydirme cephe elemanı belirlenir. 
Bu değer iç ve diş mekan arasındaki spesifik sıcaklık farklılıklarında ve spesifik dış mekan sıcaklığında 
bir bileşenin yüzeyinde meydana gelebilecek sıcaklık düşmesini gösterir. Örneğin ısı yalıtımlı 
vizyon(cam) bölgede Tindex = 0,60, iç mekan sıcaklığı = 23ºC ve dış mekan sıcaklığı tasarımda verilen 
değer -20ºC olsun. Camın yüzeyindeki sıcaklık hesaplama ile bulunur: 

Tcam = Tindex x (Tiç – Tdış) + Tdış 
          = 0,60 x (23 – (-20 )) + (-20) 
          = 5,8°C 

5,8°C camın yüzey sıcaklığı, çiğ noktası (8,5°C)’nin altındadır ve yoğuşma camda oluşacaktır. Bu durumu 
düzeltmek için tasarımcı iç mekan nemini düşürmeli ya da cam bileşenlerin yüzey sıcaklığını ya da ışınım 
enerjisi, ısı iletme yeteneği arttırılmalı, yüzeyde sıcaklık arttırılmalıdır. Sıcaklık indeksi giydirme cephe 
bileşenlerinin ya da yalıtımlı cam ünitesinin minimum ısıl performans değerini tayin etmek için kullanılır. 
Örneğin; TIÇ = 23°C, çiğ noktası sıcaklığı = 8,5°C, kışın TDIŞ = 20°C ise minimum TINDEX, giydirme cephe 
yalıtımlı cam ünitesi ya da pencere için olması gereken; 

Tindex = [ dtind – Tdış] / (Tind – Tout)] 
        = [ 8,5 – (-20)] / [23 – (-20)] 

     = 0,66 olmalı [1].  

Verilen örnekte uygulandığı gibi, giydirme cephe sistemi uygulanacak olan tüm binalarda, seçilmesi 
düşünülen sisteme göre tasarım aşamasında iken öncelikle yoğuşma hesabı yapılmalı, buna göre 
malzemelere karar verilmelidir. 

 
 

 



 
Tablo 1. Psikometrik Tablo 
 

6- BİNA HAREKETLERİ 
Giydirme cephe sistemi tasarımı yapılmadan önce binanın taşıyıcı elemanlarının hareketi belirlenmelidir. 
Bunlar: 

- Isıl yük; gündüz gece sıcaklık değişimlerinin sonucu olarak sistemi oluşturan bileşenlerin 
genleşmesi ve büzülmesi,  

- Binanın ölü yükleri. Yavaş ama değiştirilemeyen hareketler bunlar, ağır ağır ve derece derece 
gerçekleşir, örneğin betonun kayması gibi, 

- Sismik yük; sismik hareketler sonucunda binada meydana gelen yerdeğiştirmelere bağlı olarak hem 
binaya hem de çevresine zarar verir. Bu nedenle deprem kuşağına göre binanın hem ana taşıyıcısı 
hem de cephe sistemin taşıyıcısı tasarlanmalıdır,  

- Rüzgar yükü; bina yüzeyinde aşırı rüzgar yükü [2]. 

Belirtilen bina hareketlerinden, ısıl ve rüzgar yükünün nasıl problemler oluşturabileceği tasarım 
aşamasında alınan çözümlerle giderilebilir. Binanın sismik hareketlere bağlı olarak, bina dış kabuğunun su 
geçirimsizlik performansının bir bütün olarak uzun süre devam etmesini sağlayabilmek ve cepheyi 
oluşturan bileşenlerin düşmeyeceğini garanti edebilmek gerekir. Ayrıca, kritik sızdırma bölgeleri mümkün 
olduğunca azaltılmalı, en iyi sızdırmaz malzeme kullanılarak, doğru uygulama yapılmalıdır. Cephe 
sistemini oluşturan panelleri, panel çerçevesi ile bir bütün haline getirerek, destek elemanı ile arasında 
bağlantılarını fikslemek ve bitişik paneller arasındaki sızdırmazlık noktasında serbest kaymaya yanal 
basınca müsade etmek gerekir. Cephe sistemleri bitişik konstrüksiyon elemanları arasında yeterli yatay 

 



makaslama etkisini absorbe edecek şekilde tasarlanamaz ise cam kırılmalarına, metal panellerde çökme 
darbe ya da giydirme cephe panellerinde strüktürel başarısızlığa sebep olurlar. 

Geleneksel tasarım yaklaşımında uygun giydirme cephe panel bağlantısı ve destek profilinin bağlantı 
noktası düşey eğilmeye sebep olan hareketli yükü ve sismik hareketlerin sebep olduğu toplam etkiyi 
yutabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Ancak, bu tasarım yaklaşımı, bütün sızdırmazlığı 
sürdürülmesinde büyük sıkıntıya zorluğa sebep olur. 

SONUÇ 
Giydirme cephe sistemlerinin fiziksel koşullara karşı herzaman iyi performans sergileyeceği farzedilir. Bir 
bütün halinde cephenin dış ortam koşullarına karşı bina kullanımı süresince iyi performans göstermesi, 
malzeme geçişlerinde ara bağlantılarda doğru detay çözümü, doğru malzeme kullanımı ve doğru cephe 
işçiliğinden geçer. Cephenin inşasındaki konstrüksiyon sıralaması da çok önemlidir.  

Bir binanın fiziksel koşullara karşı tepkilerinin değerlendirilmesinde gözönüne alınacak parametreler de 
aynı değildir. Hava akımının kontrolü, küçük ölçekli binalarda bina kullanımı ile gözlenebilir, ama büyük 
ölçekli yapılarda mutlaka hava geçirgenlik testi yapılmalıdır. Yağmur, kar ya da herhangi bir su girişinin 
de kontrolü için mutlaka büyük ölçekli yapılarda dinamik, statik ve hortum testleri yapılmalıdır. Bina 
hareketlerinde rüzgar ya da sismik etkilere karşı, binanın davranışlarının belirlenmesinde yine binanın 
bulunduğu bölgeye gore rüzgar ve sismik testleri yapılmalıdır. Giydirme cephe sistemi yüzey 
yoğuşmasına dayanıklı olmalıdır. Bunun içinde binanın bulunduğu iklim koşullarına göre çiğ noktası 
sıcaklığı bulunmalı, istenen iç mekan koşullarına göre yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde hesap 
yapılarak malzemeler belirlenmelidir. 

Her binanın bir yaşama ve kullanma ömrü vardır. Ancak, bir binanın yaşama süresi boyunca sağlıklı 
olarak yaşamasını sağlamanın yolu, tasarım ve uygulama aşamasında herşeyin prosedürüne sadık bir 
şekilde yapılması, sonra kullanım ömrü boyunca tıpkı bir canlı gibi fiziksel etmenlere karşı performansını 
en iyi şekilde sürdürebilmesi için binanın, belli zamanlarda her yönüyle gözden geçirilmesi, varsa 
problemlerin belirlenmesi ve uygun çözüm ile gerekli tadilatın yapılmasıdır. Bu şekilde bir sıralama ile, 
hem sağlıklı bir bina kazanılmış, hem de binanın yıllık bakım ve olası onarım masrafları da minimuma 
indirgenmiş olur.  
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