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ÖZET
Bu bildiride günümüzde sıkça uygulanmakta olan giydirme cephelerle ilgili bugüne kadar çeşitli tezler
ve makalelerdeki tanımlamalarının dışında günlük yaşamda kullanılan (üretici, satıcı, uygulayıcı ve
müşteri açısından) adları ile Giydirme Cephe Sistemlerinin sınıflandırılması ve performansları ele
alınmıştır. Çalışma; giydirme cephe sistemlerini sınıflandırıp; performans değerlendirmelerini yaparak,
hem karşılaştırılmış seçeneklerden en uygun olanının seçimine hem de kullanılmış ürünün gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.
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1. Giriş
Giydirme cephe sistemlerinin dünyada kullanılmaya başlanmasından bu yana yaklaşık 200 yıl
geçmiştir. Tabi, bu çeliğin ve camın bulunması işlenmesi ve beraber kullanılması ile farklı bir boyuta
sonrasında alüminyumun (hafif malzeme) bulunup işlenmesi ve camla beraber kullanılması ile çok daha
farklı bir boyuta taşınmıştır.
Ülkemizde ise; 1960’lı yıllarda ilk cephe uygulamaları (Zincirlikuyu Karayolları Binası ve Kızılay
Emek İşhanı) yapılmaya başlanmış, son 25 yıldır ise sürekli gelişen bir ivmeyle cepheler ülkemizde
artarak uygulanmaya devam eden bir iş haline gelmiştir.
Bu çalışma da; giydirme cephelerle ilgili bu hızlı süreç devam ederken, “giydirme cephelerin gerçek
işlevlerini (hava geçirimsizlik, su sızdırmazlık, rüzgar (taşıyıcılık) performansı) yerine getirip
getirmediği irdelenmeye çalışılmıştır.

2. Giydirme Cephe Kavramı
Giydirme cephe kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanımlama yer almaktadır (1, 2, 3, 4).
Direk (2003)’e göre giydirme cephe; yapının taşıyıcı sistemi içinde hiçbir görevi olmayan, bu taşıyıcı
sisteme kendi ölü yükü ve etkilendiği rüzgâr, deprem gibi yükleri özel bağlantılarla ileten, yapı fiziği
sorunlarını ince bir kesitte çözebilen, dayanıklı, hafif gereçlerle yapılan, yalıtım ve güvenlik
problemlerini eksiksiz yerine getirebilen, modüler koordinasyon ilkelerine uygun olarak hazırlanan bir
düşey kabuktur [1].
Başka bir kaynağa göre ise giydirme cephe; modüler koordinasyon ilkelerine uygun olarak hazırlanan,
yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayıp kendi ağırlığını ve rüzgar yükünü özel bağlantı elemanları
vasıtasıyla aktaran, ince bir kesitte çözülen, farklı yüzeylerin bir araya getirilmesiyle oluşan bir yapı
kabuğu olarak tanımlanmıştır [2].

3. Giydirme Cephelerin Sınıflandırılması
Giydirme cephe sistemlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. AAMA (American
Architectural Manufacturers Association)’ya göre; mevcut sistemler ele alınmış ve panelin kompozit,
metallerden, ünitenin ise opak ve cam alanlardan oluşması gibi malzeme ve üretimden kaynaklanan çok
küçük bir farkla ayrıldıklarını belirtmiştir [5].
Özkan E. [6] ise sınıflandırmayı, ‘nesne veya olguların ve bunlarla ilgili bilgilerin ayırıcı özelliklerine
göre bölümlenmesi’ olarak kısaca tanımlamaktadır. Bu anlamda giydirme cepheler, değişkenlerinin
saptanması ve bu değişkenlerin belli bir ayrıntıda düzenlenmesi yolu ile sınıflandırılabilir. Buna göre
giydirme cepheler:
•
•
•
•
•

Kabuk sayısına göre,
Tabaka ve kabuk sayısına göre,
Cephe sistem bileşenleri ve bileşenler arası ilişkiye bağlı olarak: taşıyıcı ızgara türüne göre,
Taşıyıcı ızgara – dolgu birimi arası bağlantı şekline göre,
Montaj türüne göre sınıflandırılabilmektedir.

Giydirme cephe sistemlerindeki örtü bileşeninin taşınma ilkesi, birime etkiyen yüklerin bağlantılar
yoluyla taşıyıcı ızgaraya aktarılması esasına dayanır. Örtü bileşeni olarak ele alınan cam pano, kendi
ağırlığının etkisiyle düzlemi içinde oluşan sabit yükler ile düzlemine dik tesir eden rüzgar yükleri gibi
hareketli yüklerin etkisi altındadır. Sabit ve hareketli yüklerin etkisiyle oluşan gerilmeler, cam pano ve
taşıyıcı ızgara arasındaki bağlantılara aktarılırlar.
Bu çalışma kapsamında giydirme cephe sistemleri ‘montaj türüne’ ne göre sınıflandırılmış; çubuk, yarı
panel ve panel sistemler olarak üç gruba ayrılmışlardır. Bu üç grup içerisinde çubuk ve panel
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sistemlerin ülkemizde genellikle en sık uygulanan tiplerinin performansları açısından karşılaştırması
yapılacaktır.

3.1.

Çubuk Sistemler

Bu sistemde bina cephesine aks aralarında çubuklar asılır. Bunların arasına yatay kayıtlar monte edilir,
cam içten ya da dıştan takılır. Ekonomik bir sistem olmasına rağmen yatay ve düşey hareketlere karşı
uyumu zayıftır. Bu sistem içerisinde kapaklı cephe sistemi ve strüktürel silikonlu cephe sistemi
değerlendirmeye alınmıştır.
•

Kapaklı Cephe Sistemi; sistemin karakteristik özelliği cephe dışından alüminyum profillerin
görünmesidir. Çeşitli ölçülerde (std. 50mm) görünen bu kapaklar pek çok farklı geometrik
kesite sahiptirler. Kapak alternatifi çok olan bu sistemin uygulanması; ayarı bitmiş olan
alüminyum alt konstrüksiyon üzerine yerleştirilen camın önce baskı profillerinin uygun
yuvalara vidalanması ile sıkıştırılıp sızdırmazlığın sağlanmasını müteakip istenilen kesitteki
kapak profilinin yuvasına oturtularak montaj işleminin tamamlanması seklindedir. Kapaklı
cephede mekanik olarak bağlanan profillerin cam ilişkisindeki ısı, ses ve su izolasyonu
EPDM fitiller ile sağlanmaktadır. Ayrıca yatay ve düşey fugaların kesiştiği yerlerde baskı
profilinden önce kullanılan özel alüminyum folyolu izolasyon bantları vasıtası ile kesin
garantili sızdırmazlık sağlanmaktadır.

•

Şekil 1. Kapaklı Cephe Sistem Örneği
(Çizim: Osman Zeki Şahin)
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• Strüktürel Silikonlu Sistem; Alüminyum
düşey ve yatay cephe karkasları ve alt
konstrüksiyonun
oluşturulduğu
bu
sistemde; camlar alüminyum profillerden
oluşturulan
kasetler
üzerine
özel
kimyasallarla
(strüktürel
silikon)
yapıştırılır. Daha sonra camlı kasetler,
alüminyum karkaslar üzerine sistem
aparatlarıyla bağlanır. Cam paneller
arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitilleri
ile sağlandığından, panellerin arasına
sızdırmazlık silikonu çekilmez. Tüm cam
modüller istenildiği takdirde, (kapalı iken
dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli
olmaksızın) mekanizma ve kol takviyesi ile
dışa açılır gizli kanatlar haline getirilebilir.
Silikon cepheler de kullanılacak ısı camlar
U.V. ışınlarından etkilenmeyen özel silikon
dolgulu ve kademeli olarak imal edilirler.
Sistem detayına göre imal edilen kasetlere
ısıcamlar fabrika ortamında mesafe
belirleyici bant ve yapıştırma silikonu ile
yapıştırılır.
•
Şekil 2. Strüktürel Silikonlu Cephe Sistem Örneği (Çizim: Osman Zeki Şahin)

3.2.

Yarı Panel Sistemler

Paneller kat bazında yatay şeritler halinde hazırlanmış, kat boyunca büyük paneller gibidir. Demonte
olarak şantiyeye getirilir, şantiyede monte edilir. Camlar şantiyede içten ya da dıştan takılır. Çubuk
sistemin ekonomik yönü ile panel sistemin yüksek yapılar için önemli bir özelliği olan, bina
hareketlerine uyum kabiliyetinin birleştirilmiş bir şeklidir.

3.3.

Panel Sistemler
Doğrama elemanları taşınabilir bir iki
aks ve bir kat yüksekliğinde elemanlar
halinde hazırlanır. Camlı bir şekilde
paneller şantiyeye getirilir. Yatay ve
düşey bina hareketlerine tam olarak
uyum sağlayabilir. Aynı zamanda çok
hızlı bir montaj imkânına sahiptir. Bu
nedenle yüksek ve çabuk bitirilmesi
gereken inşaatlar için ekonomik bir
sistemdir.

Şekil 3. Panel Cephe Sistem Örneği (Çizim: Osman Zeki Şahin)
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4. Cephe Sistemlerinin Performansları
Ülkemizde sadece TS EN standartları uygulanabilir; herhangi bir performans standardı olmadığı
durumda kullanılabilecek standartlar; CWCT (Centre for Window and Cladding Technology), ASTM
(American Society for Testing and Materials) ve AAMA (American Architectural Manufacturers
Association) standartlarıdır [7].
Genel olarak giydirme cephe sistemlerinde hava geçirgenliği, su sızdırmazlık, rüzgar (taşıyıcılık)
dayanımı, akustik (ses), ısıl performans ve sismik hareketlere bağlı yer değiştirme testleri
yapılmaktadır. Bu testler yapılırken belirli kriterler esas alınmaktadır.

4.1.

Hava Geçirgenlik Performansı

•

Hava geçirgenliği - Performans gerekleri değerlendirilirken TS EN 12152 standardı
kullanılmaktadır. Bu standart, pozitif ve negatif hava basıncı altında giydirme cephelerin sabit
ve açılabilir parçalarında hava geçirgenliği ile ilgili gerekleri ve bu parçaların hava geçirgenlik
bakımından sınıflandırılmasını kapsar.

•

Hava geçirgenliği – Sınıflandırma, TS EN 12152’de verilen bölgesel ve konum itibariyle
ortaya çıkabilecek tüm durumları yeterli şekilde kapsamak üzere beş sınıf oluşturulmuştur
(Tablo 1 veya alternatif olarak Tablo 2).
Giydirme cephenin bir sınıfa dâhil olması için, ilgili sınıfa ait Tablo 1 veya Tablo 2’de verilen
en büyük deney basıncı altında ve TS EN 12153’te belirtilen ara basınçlar altında izin verilen
hava geçirgenliğini hiçbir deney basıncı kademesinde aşmaması gerekir.
Tablo 1 - Hava geçirgenlik sınıfları (A)
Toplam alanın esas alındığı (TS EN 12152)
En büyük basınç değeri
Hava geçirgenliği
Pen büyük (Pa)
m3/m2.h
150
1,5
300
1,5
450
1,5
600
1,5
>600
1,5

Sınıf
A1
A2
A3
A4
AE

o 150 Pa’dan daha az basınç altında, 1,5 m3/m2.h’ten daha fazla hava sızdıran numuneler
herhangi bir sınıfa dâhil edilmez.
o 600 Pa’dan daha yüksek basınç altında 1,5 m3/m2.h’ten daha az hava sızdıran
numuneler E (istisnai) olarak sınıflandırılır.
Tablo 2 - Hava geçirgenlik sınıfları (A)
Sabit birleşim yeri uzunluğunun esas alındığı (TS EN 12153)
En büyük basınç değeri
Hava geçirgenliği
Pen büyük (Pa)
m3/m.h
150
0,5
300
0,5
450
0,5
600
0,5
>600
0,5

Sınıf
A1
A2
A3
A4
AE

o 150 Pa’dan daha az basınç altında, 0,5 m3/m.h’ten daha fazla hava sızdıran numuneler
herhangi bir sınıfa dâhil edilmez.
o 600 Pa’dan daha yüksek basınç altında 0,5 m3/m.h’ten daha az hava sızdıran
numuneler E (istisnaî) olarak sınıflandırılır.
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•

Hava geçirgenliği – Deney Metodu TS EN 12153’e göre bu standart, giydirme cephenin hem
sabit hem de açılabilir parçaları için hava geçirgenliğini tayin etmede kullanılacak metodu
kapsar. Bu standart da, numunenin pozitif ve negatif basınç altında nasıl deneye tâbi tutulacağı
açıklanmaktadır.

Resim 1 - 2. Hava Geçirgenlik Test Örnekleri: FTI

4.2.

Su Sızdırmazlık Performansı

•

Su Sızdırmazlık - Performans gerekleri değerlendirilirken TS EN 12154 standardı
kullanılmaktadır. Bu standart, pozitif statik hava basıncı altındaki giydirme cephelerin sabit ve
açılabilen bölümlerinin sızdırmazlıkla ilgili performans şartlarını ve su sızdırmazlığa göre
sınıflandırılmasını kapsar.

•

Su Sızdırmazlık – Sınıflandırma, TS EN 12154’de karşılaşabilecek yerel ve bölgesel şartların
tamamını yeterince kapsayan beş sınıf tanımlanmıştır.
Tablo 3 - Basınç kademeleri (TS EN 12154)
Basınç kademeleri (Pa) ve deney süresi (dakika)
Sınıf
Pa/min
R4
0/15; 50/5; 100/5; 150/5
R5
0/15; 50/5; 100/5; 150/5, 200/5; 300/5
R6
0/15; 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5
R7
0/15; 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5
RE xxx
0/15; 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5;
600/5’in üstünde, 150 Pa’lık basınç kademelerinde ve 5
dakika süre ile.

Su püskürtme hızı
L/min m2
2
2
2
2
2

o Hesaplanmış tasarım rüzgâr basıncının 2400 Pa’dan daha büyük olduğu yerlerde, RE
xxx sınıfı için istisnaî deney basıncı, tasarım rüzgâr basıncının en az 0,25’i olarak
alınmalıdır.
o Deney sonuçlarına göre, giydirme cephe mamul Tablo 4’de gösterildiği gibi
sınıflandırılabilir.
Tablo 4 – Sınıflandırma (TS EN 12155)
En büyük deney basıncı Pen büyük (Pa)
Sınıflandırma
150
R4
300
R5
450
R6
600
R7
600’ün üzeri
RE xxx
o 150 Pa’dan daha az basınçta su sızması olan numuneler için sınıf belirtilmez.
o 600 Pa’dan daha fazla basınçta su sızması olmayan numuneler E (İstisnaî) olarak
sınıflandırılır.
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o Pen büyük, nihaî istisnaî deney basıncı ise, nihaî basınç, deney raporunda belirtilmelidir.
Bu istisnaî basınç, her ilâve kademede 150 Pa basınç ve 5 dakika süre ile deney
uygulanarak gösterilmeli ve nihaî basınç, sınıf gösteriminin alt indisi olarak
gösterilmelidir (örnek olarak RE750: RE900: vb.).
•

Su Sızdırmazlık – Deney Metodu TS EN 12155’e göre bu standart, giydirme cephelerin sabit
ve açılabilir parçalarının su sızdırmazlığının tayini için uygulanacak deney metodunu kapsar.
Numunenin dış yüzünün pozitif statik hava basıncı ile sürekli bir su tabakasına nasıl maruz
bırakılacağı tanımlanmıştır.

Resim 3 - 4. Su Sızdırmazlık Test Örnekleri: FTI

4.3.

•

•

Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) Performansı
Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) - Performans gerekleri değerlendirilirken TS EN
13116 standardı kullanılmaktadır. Bu standart, giydirme cephenin rüzgâr yükü etkisi altında;
sabit ve hareketli kısımlarının pozitif ve negatif statik hava basıncı etkisi altında göstermesi
gerekli yapısal performans şartlarını kapsar.
Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) - Tasarım Yükü Altındaki Performans:
o Pozitif ve negatif tasarım yükleri altındaki cephede sehim, yapısal mesnet noktaları
arasında ölçülen çerçeve elemanının açıklığının 1/200’ünü ya da 15 mm’den hangisi
küçükse onu geçmemelidir.
o Cephede meydana gelen sehimin en az %95’i, yükün kaldırılmasından sonraki 1
saatlik süre içerisinde geri dönmeli ve yalnız geçici şekil değiştirme niteliğinde
olmalıdır.

Resim 5 -6. Rüzgar (Taşıyıcılık) Test Örnekleri: FTI
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•

Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) - Sınıflandırma TS EN 13116’da giydirme cephe
montajları sırasında karşılaşılan düşey plânlardaki çok farklı sapmalar ve boyuttaki büyük
farklılıklar dolayısıyla, çok çeşitli olan giydirme cephe sistemlerinde ve amaca yönelik
tasarlanmış yapılarda yapısal sınıflandırma yapmak uygulama için pratik değildir.
Giydirme cephelere ait geçmiş deney sonuçları benzer düşey plân ve boyutlara sahip olmak
şartıyla diğer özdeş yapı montajları için de uygulanabilir.

5. Araştırma Yöntemi
Bu çalışma için gerekli olan veriler Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş FTI Fasad
Teknoloji Merkezi’nden alınmıştır. Çalışmada giydirme cephe sistemleri (çubuk; 9 adet kapaklı ve 9
adet strüktürel silikonlu sistem ile 9 adet panel sistem) hava geçirgenlik, su sızdırmazlık ve rüzgar
(taşıyıcılık) performansları açısından 27 ayrı projeden elde edilen 81 test sonucu ile SPSS Version 21
programında değerlendirilmiştir. Test edilen 27 adet numunenin ( 9 adet kapaklı sistem, 9 adet
strüktürel silikonlu sistem, 9 adet panel sistem) hepsinin boyutları farklı olduğundan şematik
çizimlerini vermek mümkün olamamaktadır. Test firmasının talebi doğrultusunda proje isimlerine bu
çalışmada yer verilememektedir.

6. Araştırma Bulguları ve Tartışma
Bu çalışmada çubuk sistemler ve panel sistemler 27 farklı proje üzerinden hava geçirgenlik, su
sızdırmazlık ve rüzgar (taşıyıcılık) performansları açısından karşılaştırılmıştır.

6.1.

Sistemlerin Hava Geçirgenlik Performansı Açısından Değerlendirilmesi

Tablo 5 ‘de sistemlerin karşılaştırmalı olarak hava geçirgenlik değerleri yer almaktadır.
Tablo 5. Sistemlere göre hava geçirgenlik (ortalama±standart sapma)
Sistem Adı
Kapaklı Cephe
Strüktürel Silikonlu Cephe
Panel Cephe

6.2.

Hava Geçirgenliği (600 Pa)
Pozitif (m³/h/m²)
Negatif (m³/h/m²)
0,86±0,36
0,94±0,42
0,70±0,30
1,09±1,48
1,02±0,59
0,95±0,39

Sistemlerin Su Sızdırmazlık Performansı Açısından Değerlendirilmesi

Tablo 6 ‘de sistemlerin karşılaştırmalı olarak su sızdırmazlık değerleri yer almaktadır.
Tablo 6. Sistemlere göre su sızdırmazlık
Sistem Adı
Kapaklı Cephe
Strüktürel Silikonlu Cephe
Panel Cephe

Su sızdırmazlık (600 Pa / 5 dk
Olumlu
Olumsuz
7
2
7
2
8
1
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6.3.

Sistemlerin Rüzgar (Taşıyıcılık) Performansı Açısından Değerlendirilmesi

Tablo 7 ‘de sistemlerin karşılaştırmalı olarak rüzgar -taşıyıcılık değerleri yer almaktadır.
Tablo 7. Sistemlere göre rüzgar -taşıyıcılık (ortalama±standart sapma)
Sistem Adı
Kapaklı Cephe
Strüktürel Silikonlu Cephe
Panel Cephe

Rüzgar (Taşıyıcılık) Yüküne Dayanım
+15mm
-15mm
4,92±4,40
4,93±4,33
9,10±5,63
8,80±4,69
7,80±4,39
7,91±4,03

7. Sonuç
Bina kabuğunun iklim koşullarına göre nasıl cevap verebileceğini değerlendirebilmek için giydirme
cephe sistemleri; sistemin imalatı ve uygulaması yapılmadan önce belirli testlerden geçirilmelidir.
Testlerden elde edilen sonuçlara göre; ya cephe sistemi değiştirilmeli ya da sistemde detay
iyileştirmeleri yapılmalıdır. Bu çalışmada; değerlendirilen test sonuçlarından elde edilen veriler
ışığında;
Hava geçirgenlik performansı test sonuçlarının analizi sonucunda;
Kapaklı sistemin, strüktürel silikonlu cephe sistemi ve panel cephe sistemine daha iyi sonuç verdiği,
Su sızdırmazlık performansı test sonuçlarının analizi sonucunda;
Panel cephe sistemin, kapaklı ve strüktürel silikonlu cephe sistemlerinden daha iyi sonuç verdiği,
Rüzgar yüküne dayanım (taşıyıcılık) performansı test sonuçlarının analizi sonucunda;
Kapaklı cephe sisteminin, panel cephe sisteminden, panel cephe sisteminin de strüktürel silikonlu
giydirme cephe sisteminden daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Değerlendirilen 27 projenin hepsi hava geçirgenlik ve rüzgar (taşıyıcılık) performansı açısından
gerekli kriterleri sağlamakla birlikte, 5 adet projenin (tablo 6) su sızdırmazlık testini geçemediği
sonucuna ulaşılmıştır.
FTI Fasad Teknoloji Merkezi gibi kurumlar tarafından değerlendirilen proje sayılarının artması
doğrultusunda; sistemleri karşılaştırmak için daha sağlıklı verilerin elde edilebileceğini söylemek
mümkündür. Cephe sistemi testlerinden olumlu sonuçlar alınsa da; giydirme cephe sisteminin bina
kullanımı süresince performansını sürdürebilmesinin en önemli koşullarından birinin; bu sistemleri
şantiyede uygulayacak proje danışmanı ve müdürleri, şantiye şefleri ve sahada çalışan ustaların bilgi
ve beceri düzeyleri olduğunu da unutmamak gerekir.
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