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ÖZET
İç ve dış mekânlar arasında bir sınır oluşturan yapı dış kabuğu, sürekli değişen
iklimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle yapı dış kabuğunu
oluşturan bileşenlerden beklenen, çevresel faktörlerin kontrol altına alınıp, yapı
içinde uygun yaşam konforunun en iyi şekilde yaratılmasıdır. Yapı içerisinde
istenen iklimsel konfor; ışık, renk, ses, ısı, nem, güneş ışınımı gibi fiziksel etmen-
ler ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla mimari tasarımlarda, hem kullanıcı etki-
si dışında gerçekleşen bu fiziksel etkenlere hem de kullanıcı yaşam şekilleri,
fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına dikkat edilmeli ve iç ortamlarda optimum kon-
for koşulları sağlanmalıdır.

Çalışmada son dönemlerde modern yapı örtüsü olarak hastanelerde sıklıkla kul-
lanılan cam giydirme cephelerin iç mekân konfor koşulları üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Trabzon ve Giresun illerinde cam giydirme
cepheli iki özel hastane binasında yapılan çalışmada, hastane personeli ile yapı-
sal konfor özelliklerini tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.
Cephelerin strüktürel analizleri ve anketlerin istatiksel analizleri doğrultusunda,
özellikle hastaneler gibi kullanıcı yoğunluğu fazla olan yapılarda görsel, işitsel,
ısısal vb. konfor koşulları ile yapı kabuğunun biçimlenişi arasındaki ilişki irde-
lenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cam giydirme cephe, İklimsel konfor, Yapı kabuğu,
Malzeme, Hastane binaları.

1. GİRİŞ
İnsanın kendi çevresini kendi gereksinmelerine göre düzenleme ve
değiştirme isteği, yapı cephelerinde daha da belirginleşmiştir.
Sacripanti'ye göre; cepheyi, binayı sarmalayan bir kabuk olarak gör-
mek yerine, ancak iç ve dış mekânların ara bağlantısı, sabit ve değiş-
ken açılardan görüntüsü, biçim ve işlev ilişkisi gibi temel sorunların
yoğunlaştığı bir alan olarak görmek gerekmektedir [1].

20 yy.’ın başlarından itibaren malzeme ve yapı teknolojisinde ger-
çekleşen gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan cam cepheler; kısa
sürede uygulanabilmeleri, kolay temizlenebilmeleri, hafif, estetik ve
uzun ömürlü olmaları nedenleriyle özellikle yüksek binalarda sıklık-
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la tercih edilen bir yapı kabuğu haline gelmişlerdir.
Öyle ki, dış cephesi tamamen cam giydirme cephe
sistemiyle kaplı olan gökdelenler, ofis binaları vb.
binalar çoğu kent merkezlerinde veya kentin yerleşik
alanlarında statü sembolü haline gelmiştir.

Ancak bu cephelerin binanın mekanik tesisatına getir-
diği ilave yükler; hem enerji tüketiminin hem de kul-
lanım sürecindeki enerji maliyetlerinin artmasına ve
kullanıcılar için bazı konforsuz durumların oluşması-
na neden olmaktadır. Bu tür sorunları gidermek ama-
cıyla cam yapı kabuğunun iç ve dış iklim arasında
denge sağlayabilen dinamik bir örtü olarak tasarlan-
ması yoluyla etkinliğinin arttırılması gerekmektedir.

Tamamen cam kaplı binalarda enerji bütçesi sadece
ısı kayıplarına bağlı değil, havalandırma, aydınlatma
ve soğutma sistemleri için tüketilen enerji miktarına
göre de belirlenmektedir [2]. Bilindiği üzere OECD
ülkelerinin enerji tüketiminin büyük çoğunluğu
binalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler-
deki binalarda ısıtmada kullanılan enerjinin en azın-
dan dörtte birini, en zayıf ısıl eleman olan cam
kısımlardan gerçekleşen ısı kayıpları oluşturmakta-
dır [3]. Gelişmiş ülkelerde enerji etkin bir cam kabuk
oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar, camın ve
cam cephe sistemlerinin geliştirilmesi yönünde halen
devam etmektedir. Bu çerçevede mekan konforunun
mekanik sistemlerin daha az kullanılması yoluyla
sağlanması için, değişen iklim şartlarına göre ısısal
ve optik özelliklerini değiştirebilen camların ve ısıt-
ma–soğutma yüklerini azaltabilen, doğal havalandır-
maya olanak sağlayan, kullanıcı gereksinmelerine
optimum düzeyde cevap verebilen cephe sistemleri-
nin geliştirilmesi yönünde araştırmalar devam
etmektedir.

Bina cephelerinden beklenen tüm bu özellikler göz
önüne alındığında günümüz mimarisinde müşteri
ve/veya kullanıcının isteklerine bağlı olarak sıklıkla
tercih edilen giydirme cephe sistemlerinin kullanıcı
konforuna ve binanın enerji etkinliğine etkisinin
araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde iç ve dış mekân arasında-
ki kontrollü ilişkiye yardımcı olması amacıyla tasar-
lanan giydirme cephe sistemleri ile yapı kabuğu tasa-

rımında konfor faktörlerine kısaca değinilmiştir.
İkinci bölümde ise seçilen örnek hastane binalarının
giydirme cephesi için yapılan araştırma yöntem ve
teknikleri anlatılmıştır. Daha sonra çalışmada kulla-
nıcı görüşlerinden yararlanılarak elde edilen veriler
analiz edilerek giydirme cephe sisteminin yapısal
konfor ve enerji etkinliği bakımından mevcut şartla-
rının iyileştirilmesi ve yeni tasarımlarda optimum
sonuçlara ulaşılabilmesi için değerlendirmeler ve
öneriler yapılmıştır.

2. GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ
Yeni gereçlerin yeni teknoloji ile yapılanmaları
sonucu, çağdaş mimarinin en iyi kazanımlarından
biri sayılan giydirme cepheler, bazen perde duvar,
bazen giydirme yüz, bazen de takı cephe olarak
adlandırılmış, zamanla gelişme göstermeye başla-
mıştır. Bu cepheler, teknolojik ilerleme, kültürel ve
toplumsal gelişme, estetik görüşlerdeki değişmenin,
yapım ve gereç konularındaki ilerlemelerin birer
sonucu olarak ortaya çıkmıştır [4]. Ülkemizde, yakın
bir geçmişi olan giydirme cepheler, tasarımcıların ve
üreticilerin kişisel çabalarıyla yapılıp bugünkü aşa-
maya gelmiştir.

Giydirme Cephe; yapının taşıyıcı sistemi içinde hiç-
bir 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 sorunlarını eksiksiz yerine geti-
rebilen, modüler koordinasyon ilkelerine uygun ola-
rak hazırlanan bir düşey kabuktur [4].

Bilindiği gibi, giydirme cephe sistemleri, alümin-
yum taşıyıcı profiller, cam ya da kompozit panel örtü
(kaplama) elemanı ve birleşim elemanlarından oluş-
maktadır. Cephe kaplama elemanı olarak sadece cam
malzemenin kullanılması ile tamamen saydam bir
cephe oluşturmak mümkündür. Bu cepheler, nokta-
sal bağlantı elemanları ile birleşmiş cam yüzeylerin
belirli bir taşıyıcı sisteme bağlanması ile oluşan sis-
temin yüklerini yapının strüktür sistemine aktarması
aracılığıyla çalışırlar. Cam malzemenin cephelerde
daha fazla kullanılmaya başlanması ve taşıyıcı ola-
rak potansiyelinin geliştirilmesi, tasarımcıların iç
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mekânı dışa yansıtma istekleri giydirme cephe sis-
temlerinde şeffaflığın öne çıkmasını sağlamıştır.

Giydirme cepheler, tasarlandığı amaca hizmet ede-
cek şekilde inşa edilirse hem dış konfor; can güven-
liği ve estetik olarak, hem de iç konfor açısından
oldukça başarılı sonuçlar verir. Ancak, cepheler
tasarlandığı gibi yapılamaz ve başarısızlığa uğrarsa,
hem bina kullanımı hem de can güvenliği açısından
bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu problemlerde
aşağıda belirtilen alanların sonuçları olarak ortaya
çıkar [5].

1. Bina hareketleri için gerekli toleransların birbirine
uyumunda başarısızlık,

2. Ara bileşenlerde, bağlantılarda hatalı tasarımlar ve
uygun olmayan malzemelerin kullanılması, (özel-
likle, parapet, iç ve dış köşeler, eğimli yüzeyler,
zemin bitiş detayı, prekast, taş ya da metal birle-
şimler, herhangi bir tipik duvar birleşim detayla-
rında)

3. Sızdırmaz olması gereken bölgelerdeki yanlış
malzeme ve uygulama,

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

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

Binanın kullanım performansını etkileyen bu sebep-
ler nedeniyle yapı kabuğunda ortaya çıkabilecek her-
hangi bir problem ısı, su, ses, yoğuşma gibi direkt
kullanıcı konforunu ve bina dış kabuğu kullanım
ömrünü etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabilir.

3. YAPI KABUĞU TASARIMINDA KONFOR
FAKTÖRÜ
Konfor, kullanıcıların içinde bulundukları ortamın
bir göstergesidir. Ancak aynı ortamda bulunan bir

grup insanın biyolojik farklılıklarından dolayı kon-
for düzeyleri de farklılık gösterir. Her kullanıcıyı
memnun edecek bir ortam yaratmak mümkün ola-
mayacağından istenilen şartlar çoğunluğun kabul
ettiği şartlar ile sağlanabilir [6]. Örneğin ASHRAE
Standart 55, ısıl konfor ile ilgili olarak en az %90
kullanıcının memnuniyetini, Uluslar arası Standart
ISO 7730 ise en az %80 kullanıcının memnuniyetini
öngörmektedir.

İnsanın biyolojik bir varlık olduğunu çalışma haya-
tında da unutmamak gerekmektedir. Çalıştığı çevre-
den doyum sağlayamayan bir insanın performansı da
düşecektir. Büronun, koltuğun, çalışma masalarının
ergonomik rahatlığı tek başına çalışanın rahatını sağ-
lamaya yeterli değildir. İç mekân konfor koşulları
çalışanların sağlık, üretkenlik ve moralini de etkile-
mektedir [7].

Yapıların mimari biçimlenişlerinde bulundukları dış
çevre koşulları ve işlevlerine göre uygun fiziksel
ortamın yaratılmasında, yapı kabuğu önemli rol
oynar. Bu nedenle yapı içinde oluşturulması gerekli
olan ısısal, işitsel, görsel ve benzeri konfor koşulla-
rının elde edilmesinde yapı kabuğunda kullanılacak
gereçler, kesitler, cam - dolu alanların uygun seçil-
mesi ve detaylandırılması, bir başka deyişle, iç - dış
koşullara göre yapı kabuğunun denetimi gerekir.
Aksi durumda, görüntü olarak çağdaş, yaşantı olarak
insanlara gerekli konfor koşullarını sağlamayan
yapılar ortaya çıkar [8].

Yapı kabuğunun bir parçası olan giydirme cephe sis-
temlerinin, iç mekânda iklimsel konfor koşullarının
sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Örneğin cephe
sistemini oluşturan bileşenlerin göstereceği ısıl per-
formans düzeyi, kabuğun ısı geçişine ilişkin fiziksel
özelliklerinin alacağı değerleri, kabuğun dayanıklılı-
ğını ve ömrünü etkiler. Dolayısıyla bu durum dış
atmosfer koşullarının iç mekâna etkisini, ısıl konfor
ve enerji korunumu düzeyini belirler. Çalışma konu-
su dâhilinde hastanelerde sağlık hizmeti verilen
mekânlarda enerji performansı hesaplama yöntemin-
de kullanılan, hacimlerin kullanım ve işletim zaman
çizelgeleri, iç kazanç ve ısıl konfor koşulları aşağı-
daki tabloda gösterilmektedir.
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İç mekânın ‘konfor hali’ denilen insan için uygun,
dengeli ve rahat koşullara ulaşması için yapı kabuğu
aracılığıyla bazı şartların yerine getirilmesi gerek-
mektedir. Bunlar; her türlü iklim koşullarına karşı
gerekli fiziksel ortamın iç mekânda sağlanması, ısı
transferine karşı yalıtım sağlayarak ısıtma ve soğut-
ma giderlerinden tasarruf sağlanması, kullanıcı iste-
ğine bağlı olarak görüntü kontrolünün ve istenilen
yerde mahremiyetin sağlanması, binanın her türlü
saldırı ya da hırsızlığa karşı güvenlikli olması, gürül-
tü geçirgenliğinin denetlenmesi olarak özetlenebilir.

4. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada son dönemde yapılan hastane binalarında
yapı kabuğu olarak sıklıkla kullanılan giydirme cephe
sistemlerinin iç mekân konfor koşullarına etkisi araş-
tırılmıştır. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz iş ortam-
larında bina kabuğunun kullanıcı konfor koşullarına,
iş verimine ve binadaki enerji sistemlerinin kullanımı-
na etkisini vurgulamak amacıyla bir anket çalışması
yapılmıştır. Bu anket çalışması ile kullanıcı görüşle-
rinden faydalanarak, kabuk elemanı olarak giydirme
cephe sistemi kullanılan kamu binası vb. binalarda
uygun malzeme ve detay seçimi, sistemin olumlu -
olumsuz yönlerinin belirlenmesi ve gereken yapısal
konfor koşullarının sağlanmasında önemli olan para-
metreleri belirlemek hedeflenmektedir.

Anket çalışması Trabzon Özel İmperial Hastanesi ve
Giresun Özel Ada Hastanesinde yapılmıştır. Anket

çalışmasında idari personel ve hekimler olmak üzere
binada giydirme cephe sistemiyle kaplı olan odaları
kullanan toplam 30 kişi ile görüşülmüştür.
Görüşülen kişi sayısı toplam mevcudun %60’ını kar-
şılamaktadır. Kullanıcılara bina giydirme cephesinin
yapısal konfor düzeyinin belirlenmesine yönelik 30
adet soru sorulmuştur. Anketten alınan cevaplar neti-
cesinde mevcut durum yüzde ve grafiklere dökülerek
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anket çalışmasının bir kısmının yapıldığı Trabzon
Özel İmperial Hastanesi, eski İller Bankası binasının
yeniden işlevlendirilmesi ile 2007 yılında hizmet
vermeye başlamıştır. Yapılan tadilatlar dâhilinde,
binanın tüm cepheleri giydirme cephe sistemi ile
yeniden kaplanmıştır. Binanın kuzey cephesinin
büyük bir çoğunluğu strüktürel silikon cam giydirme
cephe sistemiyle kaplanırken diğer cephelerde kapla-
ma malzemesi olarak granit ve cam kullanılmıştır.

Strüktürel silikon giydirme cephe sistemi, belirli
açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna ankraj ele-
manlarıyla bağlanmıştır. Bu cephe sistemi, ek yerle-
rinde dilatasyonu sağlanmış taşıyıcı düşey elemanlar
ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam
veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak
üzere düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı ele-
manları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşmaktadır.
Son yıllarda sıkça uygulama alanı bulan strüktürel
silikon giydirme cephelerin genel kullanım amacı
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dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Yan yana
gelen cam üniteleri arası sızdırmazlık ve hava boşlu-
ğuna karşı taşıyıcı özelliği bulunan silikonlarla bir-
leştirilir. Bu tür silikonlara “strüktürel silikon” denir.
Bu sistem sayesinde havadan kaynaklanan seslere
karşı iyi bir akustik yalıtım sağlanmaktadır.

Trabzon Özel İmperial Hastane binasının cam giy-
dirme cephesinde açılır kanatlar ise ters vasistas gizli
kanat olarak yapılmıştır. Cephede kullanılan cam
türü renkli reflektif kaplamalı camdır. İç mekânda
parapet kısmı granit kaplama malzemesi ile kaplan-
mış ve üzerinde mermer denizlik kullanılmıştır.

Anket çalışmasının yapıldığı diğer hastane, 2009
yılında hizmet vermeye başlayan Giresun Özel Ada
Hastanesidir. Bu hastane binasında da kuzey cephe-
sinin büyük bir çoğunluğu strüktürel silikon cam
giydirme cephe sistemiyle kaplanmıştır. Diğer cep-
helerde ise terra cotta cephe kaplama sistemi ve alü-
minyum kompozit levha kullanılmıştır. Hastane
binasının cam giydirme cephesinde açılır kanatlar ise
ters vasistas gizli kanat olarak yapılmıştır. Cephede
kullanılan cam türü, diğer hastane örneğinde olduğu

gibi renkli reflektif kaplamalı camdır. İç mekânda
parapet kısmı granit kaplama malzemesi ile kaplan-
mış ve üzerinde mermer denizlik kullanılmıştır.

4.1. Anket Çalışmasına Ait Sonuçlar
Çalışma konusunun temel esasları ve problemleri
çerçevesinde hazırlanan anket soruları; ısıl, işitsel,
görsel konfor, güneş kontrolü, cephede kullanılan
malzeme türü, ısıtma- havalandırma sistemi ve
cephe hakkında olumlu-olumsuz kullanıcı görüşleri-
ni içermektedir. Yapılan anketler sonucu alınan
yanıtlar, yüzde ve grafiklere dökülerek aşağıdaki
gibi yorumlanmıştır.

Binada anketin uygulandığı kullanıcıların kışın ve
yazın bulundukları ortamdaki hissedilen sıcaklıkla
ilgili görüşleri Şekil 3. de gösterilmektedir. Yaz ayla-
rında kullanıcıların %67’si odalarının normal sıcak-
lık seviyesinde olduğunu belirtirken %20’si soğuk,
%13’ü ise sıcak olduğunu belirtmiştir. Kış aylarında
ise kullanıcıların %60’ı bulundukları ortam ısısının
normal olduğunu, %40’ı ise sıcak olduğunu belirt-
miştir.
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Anketin uygulandığı iki hastane binasında da yaz ve
kış aylarında iç mekânlardaki iklimlendirme merke-
zi klima sistemiyle yapılmaktadır. Yaz aylarında kul-
lanıcıların %80’i ek soğutma araçlarının kullanımına
ihtiyaç duymamaktadır. Kış aylarında ise kullanıcıla-
rın %67’si mevcut ısıtma sistemini yeterli bulurken,
%33’ü mevcut ısıtma sistemine ek ısıtma araçları
kullanmaktadırlar (Şekil 4). Kullanıcıların tümü kış
aylarında odalarının camlarında terleme - buğulanma
olmadığını belirtmiştir.

Isıl konfor ile ilgili sorulan sorulara alınan cevaplar
doğrultusunda her iki binada da yaz ve kış aylarında
kullanıcıların büyük çoğunluğunun, iç ortamda ısıl
konfor açısından memnun oldukları görülmektedir.
Bunun en büyük nedeni, yapay iklimlendirme tesisa-
tının varlığıdır. Yaz ve kış belli bir oda sıcaklığına
ayarlanan bu sistemlerin çalışması sonucu yapılan
anket çalışmasında cam giydirme cephe sisteminin
ısıl yalıtım performansı hakkında kesin bir sonuca
ulaşmak mümkün olmamaktadır.

Çalışmanın yapıldığı binalardaki cam giydirme cep-
henin yapım sistemi ve kullanılan cam türüne bağlı
olarak odalardaki gün ışığı (doğal aydınlatma) düze-

yine etkisi araştırıldığında ise
kullanıcıların bu konu hak-
kındaki görüşleri Şekil 5.’de
gösterilmektedir.

Kullanıcıların %33’ü odala-
rındaki doğal aydınlatma
düzeyini yeterli bulurken,
%47’si kısmen yeterli, %3’ü
oldukça yeterli ve %16’sı
yetersiz bulmaktadır.

Örnek binalardaki giydirme cam cephelerin güneş
kontrolü açısından değerlendirilmesi yapıldığında
ise güneş kontrol camı kullanılmasına rağmen kulla-
nıcıların %70’i jaluzi, perde, stor gibi ek güneş kont-
rol elemanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Binanın giydirme cephesinde kullanılan cam türüne
bağlı olarak gündüz iç mekânda loş bir ortam oluş-
ması, hava karardığında ise kullanıcıların yapay

aydınlatma kullanması sıra-
sında dış mekândan görülebi-
liyor olmaları, %43’ünü
rahatsız ederken, %57’si bu
durumdan rahatsız olmamak-
tadır. Görsel konfor ile ilgili
sorulan sorulara alınan cevap-
lar doğrultusunda her iki
binada da kullanıcıların cephe
sistemine bağlı görsel konfor
açısından kısmen memnun

oldukları görülmektedir. Ayrıca incelenen binaların
giydirme cephe sistemlerinin belirli bir temizlik peri-
yodunun olmaması, iç mekândaki görsel konforu
olumsuz etkilemektedir.
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Giydirme cephe sistemlerinde
dikkat edilmesi gereken ve iç
ortam konfor koşullarını etkile-
yen önemli konulardan biri de
rüzgâr etkisidir. Kullanıcıların
%33’sü rüzgârın etkisini iç
mekânda bazen hissettiklerini
belirtirken, %67’si ise hiç hisset-
mediklerini belirtmişlerdir. Bu
sonuç doğrultusunda örnek bina-
lardaki giydirme cephe sistemle-
rinin hava geçirimsizliği konusunda kısmen başarılı
olduğu söylenebilir.

İşitsel konforu etkileyen, dışarıdan iç mekâna gelen
ses düzeyi açısından örnek binalarda kullanılan cam
giydirme cephe sistemini incelediğimizde, kullanıcı-
ların %70’si ses yalıtımını yeterli bulurken, %30’u
yetersiz bulmaktadır. Cephe yapım sistemine ve kul-
lanılan malzemenin türüne bağlı olarak katlar arasın-
da ve odalar arasında ise kullanıcıların %67’si ses
geçişi olduğunu, %33’ü ses yalıtımının yeterli oldu-
ğunu belirtmiştir. (Şekil 6) Bu ses geçişinin ise kul-
lanıcıların %70’inin çalışma konforunu etkilediği
belirlenmiştir. Bu da örnek binalardaki giydirme
cephe sisteminde kullanılan ses yalıtım malzemeleri-
nin ve detaylandırma tekniğinin, dış mekân ile iç
mekân arasında işitsel konfor koşulları açısından
uygun olduğunu ancak odalar ve katlar arasında
yetersiz olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın yapıldığı her iki örnek binada da iç
mekânların havalandırılması doğal yolla (pencereler
yardımıyla) ve yapay yolla (klima yardımıyla) sağ-
lanmaktadır. Binalardaki kullanıcılardan %73’ü cep-
hedeki pencere kanatlarının açılabilir olması gerekti-
ğini belirtirken, %27’si kanatların açılmaması gerek-
tiğini belirtmiştir. Pencere kanatlarının açılabilir
olmasını tercih eden kullanıcılar bunun nedenlerini,
temiz hava girişi (doğal havalandırma), psikolojik
rahatlık ve yangın güvenliği olarak belirtmişlerdir.
Pencere kanatlarının açılabilir olmaması gerekliliği-
ni savunan kullanıcılar ise bunun nedenlerini güven-
lik sorunu ve iç mekânda hava akımı düzensizliği
olarak belirtmişlerdir.

Açılan kanatların boyutlarını, kullanım zorluğu açı-
sından %90 kullanıcı uygun bulurken, %10’u uygun
bulmamaktadır. Kanatların açılış biçimi (ters vasis-
tas gizli kanat) ise %30 kullanıcıya göre uygun
değilken, %70 kullanıcı açılış biçimini uygun bul-
maktadır.

Su geçirimsizliği açısından cephe konstrüksiyonu
incelendiğinde ise kullanıcıların %75’i cephedeki su
geçirimsizliğinin yeterli seviyede olduğunu belirt-
miştir. Yangın yalıtımı açısından ise her iki binada da
katlar arasında döşeme seviyesinde boşlukların
olmaması güvenlik riski açısından olumlu bulun-
muştur.

Kullanıcılara örnek binaların cephe konstrüksiyonu-
nu dikkate alacak şekilde olumlu ve olumsuz görüş-
leri sorulduğunda, Şekil 7 ve Şekil 8’de belirtilen
sonuçlar elde edilmiştir.

Yapılan anketler sonucunda her iki örnek hastane
binasının cam giydirme cephe sisteminin konfor
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koşullarını etkileyen bazı olumsuzlukları olmasına
rağmen, kullanıcıların %90’ının bina cephelerinden
memnun olduğu saptanmıştır. Ayrıca anket çalışma-
sına katılan hastane personeli, iç ortam konfor koşul-
ları açısından, binaların cephe sistemlerine bağlı ola-
rak yatan ya da ayakta tedavi olan hastalardan her-
hangi bir şikâyet gelmediğini belirtmişlerdir.

5. İRDELEME
Çalışmada, günümüz mimarisinde önemli yer tutan,
özellikle çok katlı yapılarda düşey kabuk olarak kul-
lanılan cam giydirme cephe sistemlerinin yapısal
performanslarının iç mekân konfor koşullarıyla olan
ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda konfor durumu
açısından cam giydirme cephe sistem seçimi ve
uygulamalarında sistemin performansını etkileyen
ve dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır.
Bunlar; Isı yalıtımı, terleme ve yoğuşma, gürültü
kontrolü, güneş kontrolü, hava geçirimsizlik, su
geçirimsizlik, yangın korunumu ve güvenlik, temiz-
lik ve bakım olarak özetlenebilir.

5.1. Isı Yalıtımı, Terleme ve Yoğuşma
Sağlık hizmetine yönelik binalarda, ısı yalıtımının
önemi büyüktür. İç mekânda ısıl konforun sağlanma-
sı için giydirme cephe sistemlerinde ısı kayıplarının
önemli bir kısmı cam yüzeylerde bir takım önlemle-
rin alınması gerekir. Tasarımcılar camlama tercihle-
rini yaparken en az görsel beklentiler kadar; iklim
koşulları ve binanın konumunu da göz önünde
bulundurmalıdırlar. Bu durumda camlı yüzeylerde
ısıl performansın sağlanması için ısı kayıplarını orta-
lama %50 oranında azaltabilen yalıtım camları kul-

lanmaktadır. Giydirme cephelerde vizyon ve span-
drel (parapet) kısımlarda çoğunlukla kullanılan yalı-
tım cam üniteleri, çift tabakalı, float camdan oluş-
muş, metal ayırıcılı ve köşelerinde çift kat yalıtım
olan basit bir sistem olabileceği gibi, bir tarafı low-
E (düşük emisyonlu) malzeme ile kaplanmış yalıtım
cam ünitesine sahip, ara bölgesi argon gazı ile dol-
durulmuş ve ısı geçirimlilik değeri arttırılmış bir ayı-
rıcıyla ayrılmış komplike bir sistem de olabilir.

Isının mekân içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi
ile pencere önlerinde oluşan soğuk bölgelerde iç
mekânda ısıl yönden konforsuzluğa neden olabilir.
Isı kontrol kaplamalı (low-E) yalıtım camları, gerek-
li konfor şartlarının oluşmasına katkıda bulunarak
mekânın her bölgesinin eşdeğer sıcaklık düzeyine
sahip olmasını sağlar. Böylelikle pencereye yakın
yatakta yatan hasta üşümez, mekânın camlamaya
uzak bölgesindeki hasta ise sıcaktan bunalmaz.
Mekânın gerekli konfor düzeyine sahip olması zaten
sağlık sorunları olan hastaların ek sağlık problemi
yasamasını engeller [10]. Ancak sıcak iklimlerde
Low-E kaplamaların oluşturabileceği sera etkisi
nedeniyle güneş kontrol camları ve klimatizasyon
eşliğinde kullanılması daha yararlıdır.

Giydirme cephe sistemlerinde dışarıdan yapılan yalı-
tım, yapı fiziği yönünden en uygun sistem olarak
kabul edilmekte; binayı bir manto gibi sarmakta,
soğuk köprü bırakmamakta, sıcaklık değişmelerin-
den meydana gelecek gerilme ve çatlakları önlemek-
te, havalandırma sayesinde konstrüksiyonu sürekli
kuru tutmaktadır.

Dış ortama açık tüm malzemelerde olduğu gibi, giy-
dirme cephelerde de karşılaşılan terleme ve yoğuşma
olayları, yapı elemanı içindeki ısı tutucu malzemenin
değerini düşürmekte, metalik birleşim elemanlarını
korozyona uğramakta, akış yönünde yüzeysel çiçek-
lenmelere veya kaplama malzemelerinin kabarma ve
dökülmelerine neden olmaktadır. Giydirme cephe
sistemi yüzey yoğuşmasına dayanıklı olmalıdır.
Bunun içinde binanın bulunduğu iklim koşullarına
göre çiğ noktası sıcaklığı bulunmalı, istenen iç
mekân koşullarına göre yüzeyde yoğuşma olmaya-
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cak şekilde hesap yapılarak malzemeler belirlenme-
lidir.

Yeterli yalıtım yeteneklerine sahip olmayan bir pen-
cerede; bağıl nem, iç ve dış mekân sıcaklıklarına
bağlı olarak yoğuşma olması kaçınılmazdır.
Yoğuşma sonucu ortaya çıkan mantar ve küf sorunu
sağlık yapılarında hiç istenmeyecek mikroorganiz-
maların üremesi için uygun ortam yaratır. Yapının
dış çeperinde alınacak yalıtım önlemleri camlama
acısından ihmal edilirse; yoğuşma, ısı transferinin en
yoğun olduğu alanlarda pencere camlarında oluşa-
cak, pencere kenarlarında yukarıda bahsedilen man-
tar ve küf oluşumları ile mikroorganizmaların üre-
mesine neden olacaktır. Özellikle iklim şartlarının
çok ağır yaşandığı bölgelerde kendini daha fazla his-
settiren yoğuşma problemine, tam yalıtılmış kuru
hava boşluklu çift cam üniteleri büyük çapta çözüm
sağlamaktadır.

Parapet arkasında kalan yalıtılmış bölgedeki yoğuş-
mayı önlemek için de bölgede içeri su sızıntısının
olmayacağı şekilde havalandırma kanalları açılmalı-
dır. Taşıyıcı profil ile tespit profili arasında ısı farklı-
lıklarından oluşabilecek yoğuşmanın önlenmesi için
plastik fitiller kullanılmalıdır. Ayrıca cephede kulla-
nılan ısı yalıtım tabakasının sıcak yüzüne uygun bir
buhar kesici konularak binadaki iç buharın yoğuşma
düzlemine ulaşması engellenebilir.

Giydirme cephe kullanılan yapılarda ısısal konfor
yönünden uygun fizik ortamın yaratılmasında bina
kabuğunda alınan önlemler dışında iç mekânlarda
yapma sistemlerin (iklimlendirme, ısıtma - soğutma,
havalandırma) kullanımı da önem taşımaktadır.
Değişen dış hava koşullarına otomatik uyarlanan bir
sistemle uygun enerji kullanımını denetleyen, sıcak-
lık, nem, hava devinimlerinin ortamlara ve insan fiz-
yolojisine uygun koşulları yaratan bu sistemler
günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

5.2. Gürültü Kontrolü
Teknolojik ilerlemeler ile çevremizdeki gürültü kay-
nakları artmaktadır. Fizyolojik ve psikolojik etkile-
riyle gürültü insan sağlığını ve yaşam konforunu teh-
dit eder bir durumdadır. Yapıların fonksiyonuna

uygun olarak yapı içinde istenen ses şiddetleri fark-
lılaşmaktadır.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sağlık
hizmetine yönelik iç mekânda kabul edilebilir gürül-
tü düzeylerini belirlemiştir. Söz konusu yönetmeliğe
göre yataklı tedavi kurumları, dispanser ve polikli-
niklerde 35 dB, dinlenme ve tedavi odalarında 25 dB
gürültü düzeyi sınır değerleri olarak tariflenmiştir
[10].

İç mekânda işitsel konforun sağlanabilmesi için
gürültünün cephedeki cam ya da ünitelerden içeri
girişinin önlenmesi gereklidir. Gürültü kontrolünün
sağlanmasında öncelikler tasarlanan yapının çevre-
sinde oluşan gürültü düzeyini ölçümlemek gerek-
mektedir. Ana trafik arterleri, otoyol, demiryolu ya
da havaalanı gibi gürültü kaynakları civarındaki
binalar için oluşan gürültü düzeyine göre giydirme
cephe sistemde çeşitli camlama çözümleri oluştur-
mak mümkündür.

Cam kalınlığının arttırılması ses yalıtımı açısından
en ucuz ve pratik yöntemdir. Diğer bir yöntem cep-
hede yalıtım camlarının kullanılmasıdır. Ancak dik-
kat edilmesi gereken nokta, camın ses yalıtımını
belirleyen temel karakterinin, sistem içinde diğer
camlarla birlikte kullanış biçimi ve doğrama monta-
jındaki özen ve sızdırmazlığın sağlanmasıdır.
Gürültü konusunda iyi bir performansa sahip bir
yalıtım camı ünitesi eğer doğru doğrama ya da duvar
ile bütünleşmez ise beklenen düzeyde yalıtım sağla-
mayabilir. Çeşitli kalınlıklardaki standart düz cam-
larla oluşturulan dış camlar ve iç camların akustik
lamine cam olarak düzenlenmesi ile oluşturulacak
yalıtım camı üniteleri gürültü kontrolünün sağlan-
masında etkili olmaktadır. Yalıtım camı üniteleri ara
boşluklarının özel gaz karışımıyla doldurulması da
gürültü yalıtım performansını olumlu yönde etkile-
mektedir.

Ses yalıtımı, sadece camla çözülememekte, alümin-
yum doğrama detayı ve aksesuarları da bu konuda
önemli bir rol oynamaktadırlar. Dışarıdan kaynakla-

Tesisat Mühendisliği - Sayı 126 - Kasım/Aralık 2011 63

esra lakot:Sablon  25.01.2012  15:02  Page 63



Makale

nan bir gürültünün mekâna girişini azaltmak için
cam dışındaki dış kabuk elemanlarının da gürültü
yalıtım değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Cephede kullanılan alüminyum profillerin sıcaklık
değişimleri ile uzayıp kısalması sonucunda cephenin
gürültüsü kullanıcı iç mekân konforunu olumsuz
etkilemektedir. Bu duruma önlem olarak cephe siste-
minde düşey dikmelerde iki katta bir dilatasyon
derzi, yatay kayıtlarda ise genleşme lastiği koyulma-
lıdır.

İşitsel konfor açısından çalışmada örnek binalardaki
cephe sistemi incelendiğinde; dış ortamdan gelen
sesin iç mekândan çok az seviyede hissedilmesine
karşın, odalar arasında ve katlar arasında kullanıcıla-
rın çoğunu oldukça rahatsız eden bir ses iletiminin
olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak da ara
bileşenlerde, bağlantı detaylarında hatalı tasarımlar
ve uygun olmayan malzemelerin kullanılması ya da
ustaların cephe sistemi uygulama konusundaki yeter-
sizliği ve inşadaki başarısızlıklar sıralanabilir.
Giydirme cephe ile bina karkası arasındaki boşluk
bölgeden katlar arası ses geçirmesini önlemek üzere
ise her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerin-
den başlamak üzere döşeme yüksekliğine kadar ses
yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.

5.3. Güneş Kontrolü
Giydirme cam cephe ile kaplı yapılarda iç mekânlar-
da istenilen konfor düzeyine ulaşmak için dikkat
edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri güneş
kontrolüdür. Giydirme cephelerde bina içine giren
güneş ışınlarının aşırı parlaklığını kontrol altına
almak, iç mekanların konfor düzeyini arttırmak ve
iklimlendirme giderlerinden tasarruf sağlamak ama-
cıyla reflektif kaplamalı ya da harmandan renkli
güneş kontrol camları kullanılabilir. Bu camlar, oda
boşluğu dışında kalan yapı elemanlarının görüntüle-
rini kısmen ya da tamamen gizleyerek, kendi renk
temasında homojen bir cephe oluştururlar.

Çalışmadaki örnek binaların cephelerinde kullanılan
cam türünü (reflektif kaplamalı mavi cam) yapısal
konfor açısından değerlendirdiğimizde; özellikle
ofis yapılarında ve soğutma dönem uzunluğu fazla
olan bölgelerimizde güneş kontrol performansı açı-

sından mavi reflektif camın kullanımı uygundur.
Reflektif cam üzerinde yansıtmalı bir güneş kontrol
kaplaması bulunduran camlardır. Güneş ışınımı yan-
sıtma katsayısı yüksek, geçirgenlik katsayısı düşük-
tür. Bu reflektif kaplamalar hem berrak cama hem de
renkli cama uygulanabilirler. Berrak camla karşılaş-
tırıldığında renkli cama uygulanan reflektif kaplama
daha yüksek bir soğurma katsayısına sahiptir. Ancak
bu camlar günışığı geçirgenlikleri çok düşük oldu-
ğundan gündüz saatlerinde yapay aydınlatma ihtiya-
cı doğururlar [11]. Reflektif özelliği nedeniyle ışığın
kuvvetli olduğu taraftan bakıldığında ayna etkisi
yaratan bu camlar gündüz saatlerinde içten dışa,
gece ise tam tersine dıştan içe tek yönlü görüntü sağ-
larlar.

İç mekânlarda sağlanan doğal aydınlatma kalitesi
üzerinde camın ışık geçirgenliğinin önemli bir etkisi
bulunmaktadır. Işığı fazla geçiren fakat güneş rad-
yasyon ısısı geçişini mümkün olduğu kadar engelle-
yen camlar, güneş kontrolü açısından iyi performan-
slı camlar olarak nitelendirilir. Yapılarda güneş kont-
rolü için yapılan düzenlemelerden biri de cam
yüzeylere monte edilen hareketli ve sabit gölgeleme
elemanlarıdır. Yazın güneşin rahatsız edici etkisini
azaltan gölgeleme elemanları kışın gerekli olan
güneş ışığı miktarını engellememelidir.

5.4. Hava Geçirimsizlik
Giydirme cepheli yapılarda hava geçişine izin vere-
bilecek açıklıklar olması binanın iklimlendirme
enerjisi kullanımı ve iç mekân ısıl konforu açısından
oldukça önemlidir.

Hava geçirimsizlik için gerekli tüm koşullar giydir-
me cephe tarafından mutlaka karşılanmalıdır. Cephe
sisteminde var olan hava hareketi sistem bileşenle-
rinde yoğuşmaya neden olabilir. Bunun sonucunda
pencere üniteleri zarar görebilir. Kışın giydirme
cephe sisteminde var olan hava hareketi parapetler-
de, alüminyum kapaklarda buzlanma yapabilir. Hava
geçirimli olan cephe sistemlerinde, doğal olarak iç
mekâna yağmur suyunun sızması da olacaktır.
Rüzgârlı havalarda, cephede var olan hava hareketi
gürültü dahi yapabilir. Tüm bu sorunların çözümü
için cam kısım ve parapet kısmı arasındaki hava akı-
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şının geçirimsizliği yatay profiller önündeki yalıtım
fitilleri ile sağlanmalıdır. Uygun malzeme seçimi ve
detaylandırma ile sistem bütünü, en iyi şekilde sız-
dırmaz hale getirilmelidir.

Hava geçirgenlik bazen gözle görülmeyen noktalar-
da olabilir. Bu nedenle geçirgenliğin var olup olma-
dığını tespit etmek amacıyla cephe sisteminin inşa
edilmeden önce, bir örneği üzerinde hava geçirgen-
lik testinin yapılması önerilmektedir.

5.5. Su Geçirimsizlik
Giydirme cephe sisteminin hatalı detaylandırılması
sonucu, yüzey birleşme (parapet bitişleri, alt başlık,
yan duvar bitişleri, iç ve dış köşeler, farklı bir mal-
zeme veya duvarla birleşme) arakesitlerinde suyun
içeriye girmesi; düşey profillerin cephe bitim nokta-
larında açık kalması halinde su alması ya da iç hava-
yı dışarı aktarması; cephelerdeki pencere kanatların-
da cam fitillerin uygun malzemeden olmaması duru-
munda boyunun kısalması, su alması ve çürümesine
bağlı suyun içeri girmesi söz konusudur. Sistemin
metal olan ara bağlantı elemanlarında suyun etkisiy-
le korozyon başlar. Taşıyıcılık özelliği azalır. Yalıtım
malzemesinin ıslanması ise yalıtım değerinde kayıp-
lara neden olurken, su geçirimliliğine bağlı duvar
boşluğunda toksik gazların birikmesi sağlıksız ortam
oluşumuna neden olmaktadır.

Cam Giydirme Cephe sisteminde kullanılan her bir
eleman, bina dış kaplama yüzeyinde ortaya çıkabile-
cek bir hasardan meydana gelebilecek bir su sızıntı-
sını dahi, bünyesine kabul etmeyerek, sistemin
daima kuru kalmasını ve bunun sonucu yalıtım özel-
liğinin etkilenmemesini sağlamalıdır. Cepheden içeri
giren su nedeniyle oluşabilecek problemlere karşı
kullanılan cephe sistemi havalandırılmalı, suyu tah-
liye edebilmeli ve basıncı dengelemelidir. Strüktürel
Silikon cephe sistemlerinde, birbiri ile bağlantılı cam
yuvaları sayesinde her bir modülün dört köşesinden
havalandırma sağlanmalıdır.

5.6. Yangın Korunumu ve Güvenlik
Katlardan birinde çıkan yangında giydirme cephe ile
yapı strüktürü arasındaki boşluğun baca görevi gör-
mesiyle, alev duman ve sıcak gazların diğer katlara

yayılmasını önlemek için giydirme cephe ile parapet
ve kirişler arasındaki geçitler galvanizli levhalar ile
yüksek ısıya dayanıklı yalıtım malzemeleriyle kapa-
tılmalıdır. Galvanizli levha birleşim detaylarında
ısıya dayanıklı özel silikon/mastik çekilerek katlar
arası hava sirkülasyonuna izin verilmemelidir.
Cephe sisteminde yangına karşı dayanıklı camların
kullanılması ise; hem insanların yaşamı hem de bina-
da bulunan değerli malzemeler açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu camlar, yangın sırasında
opaklaşarak, geçirimi önleyen ve böylece yangının
yayılmasını geciktiren camlardır.

Cephe sisteminde malzeme seçiminden kaynaklı
güvenlik sorunları oluşabilir. Bu sorunlardan biri
kullanılan vida, conta, vb malzemenin yarattığı
sorunlardır. Cephede paslanmayı engellemek için
paslanmaz çelik inoks vida kullanılması gerekir, nor-
mal çelik vida kullanıldığında, 10 yıl içinde alümin-
yum kimyasal tepkimeye girer, vida özelliğini kay-
beder, camlar yerlere düşer. Dış cephe camlarının
tamamı mutlaka temperli olmalıdır. Böylece camlar
kırıldıklarında parça tesiri yapmaz. Ayrıca binanın
oturması veya elemanlarda yükler altında ölçü deği-
şiminin sınırların üzerine çıkması durumunda, cam-
ların kırılması, aralarında açılma veya sıkışma olma-
sı da güvenlik sorunu teşkil edebilir.

5.7. Temizlik ve Bakım
Giydirme cephe sistemi kullanılan binalarda, cephe
temizliği kullanıcı görsel konforunu etkilemektedir.
Kullanım ömrü boyunca tıpkı bir canlı gibi fiziksel
etmenlere karşı performansını en iyi şekilde sürdüre-
bilmesi için bina cephesinin, belli zamanlarda her
yönüyle gözden geçirilmesi, varsa problemlerin
belirlenmesi ve uygun çözüm ile gerekli tadilatın
yapılması gerekmektedir. Bu şekilde hem sağlıklı bir
bina kazanılmış, hem de bina cephesinin yıllık
bakım ve olası onarım masrafları da minimuma
indirgenmiş olur. Giydirme cephe sistemiyle inşa
edilen yapıların temizlik sorunu, dışarıdan makara
sistemiyle hareket ettirilen temizlik kabinleri ve bun-
ların ihale edildiği firmalar tarafından çözümlen-
mektedir.

Giydirme cephe tasarımları ve sistem seçimleri
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mümkün olduğunca az toz tutan tipte seçilmelidir.
Çalışmanın yapıldığı örnek binalarda kullanılan
strüktürel silikon giydirme cephe sistemleri düz bir
yüzey oluşturmakta ancak zamanla silikon uygula-
nan derzlerde renk bozulmaları görülmektedir.
Ayrıca cephedeki reflektif kaplamalı güneş kontrol
camında, kaplama dışa gelecek şekilde kullanıldığın-
da, kirlenme reflektif yüzeylerde daha kolay fark
edilecek ve hava kirliliği ile atmosferdeki toz mikta-
rına bağlı olarak daha sık cam temizliği gerekebile-
cektir. Bu nedenle kaplamanın içe gelecek şekilde
kullanılması tavsiye edilebilir.

Cephede kullanılan alüminyum paneller ise korozyo-
na karşı dayanıklı hale getirilmiş olsalar bile; kazın-
ma, aşınma veya darbe etkilerinden korunmalıdır.
Bakım ve temizlik için oksit çözen ve aşındıran
temizlik gereçleri kullanılmamalıdır. Yapının dışında
açık havaya maruz alüminyum elemanlar; belirli
temizleme periyotları içinde, ortalama 3-4 ayda bir
temizlenmelidir.

SONUÇ
Cepheler, dış ortam ile iç ortam arasında geçiş ele-
manı olduğuna göre kendisinden beklenen birçok
performansı yerine getirmek zorundadır. Bu perfor-
mans gereksinimlerinden birinde aksaklık olursa, bu
yapı kabuğu ömrünü ve kullanıcı konforunu olumsuz
etkiler. Binadan beklenen performans kriterlerinin
sağlanması doğru cephe sisteminin seçilmesiyle ger-
çekleştirilebilir. Bu noktada en önemli rol öncelikle
cephe danışmanlarına, giydirme cephe üreten ve
uygulayan firmalara daha sonra da tasarımcılara düş-
mektedir.

Le Corbusier, “…mimarlığın tarihi, pencerenin
mücadelesinin öyküsüdür.” diyerek konunun önemi-
ni özetlemiştir. Bu anlamda günümüzde kullanılan
giydirme cephe sistemlerinin detaylı bir şekilde
bilinmesi doğru tasarımların yapılmasına yardımcı
olacaktır. Uygun sistem seçimi için ilk olarak giydir-
me cephe sistemleri detaylı olarak tanınmalıdır.
Seçilen giydirme cephe sistemi binanın yapısal özel-
liklerine uygun olmalı, aynı zamanda kullanıcı kon-
for ihtiyaçlarını karşılamalı, işveren ve tasarımcı
taleplerine de cevap verebilmelidir.

Binalar için dış cephede uygulanan cam, alümin-
yumdan ya da farklı malzemelerden oluşan giydirme
cephe sistemi; rüzgâr ve deprem yüküne dayanıklı,
hava sızdırmaz, su buharını kontrol eden, yağmur
sızıntısını engelleyen, boşluk ya da yüzeyde oluşabi-
lecek yoğuşmayı engelleyen, yangın ve gürültüye
dayanımlı, güneş kontrolü sağlayan, aşırı ısı kaybı ve
kazancını sınırlandıracak şekilde tasarlanmalıdır.

Günümüz hastane binalarında, verilen sağlık hizme-
tindeki modernliğe gönderme yaparak binanın imajı
ile kurum imajı arasında bağlantı kuran cam giydir-
me cepheli çözümler sık sık karşımıza çıkmaktadır.
Ancak bu cephe sistemlerinin büyük çoğunluğunun
yapısal konfor açısından yeter düzeyde olduğunu
söylemek pek mümkün değildir. Görselliğin fazla
olduğu bu cephe sistemlerinde dikkat edilmesi gere-
ken nokta estetik yönden kullanıldığı binaya prestij
sağlarken mekân konforunu da göz ardı etmemek
gerektiğidir. Ayrıca dünyadaki doğal kaynak akışının
önemli ölçüde azalmaya başladığını da göz önünde
bulundurarak, binalarda fiziksel gereksinimler sonu-
cu ihtiyaç duyulan enerji tüketiminin azaltılması
amaçlanmalıdır. Bu bağlamda, mimarlıkta sürdürü-
lebilirlik ve enerji etkinlik kavramlarıyla birlikte,
değişen fiziksel etkilere karşı optimal bir yapı kabu-
ğuna dönüşebilen ‘giydirme cepheler’ tasarlanmalı-
dır.
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