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ÖZET
Toplam enerji tüketiminde yüksek bir yüzdeye sahip olan binalarda cephe sis-

temlerinin tasarımı, enerjinin verimli kullanılmasında oldukça önemli bir etkiye

sahiptir. Yapının cephe sistemi, mimari kaygıların dışında, dış çevrenin iklim

koşullarına karşı uygun fiziki ortam koşullarının bina içinde sağlanmasında

aktif rol oynar. Cephe sistemlerinin bina enerji performansı üzerindeki önemli

etkilerine bağlı olarak, ülkemiz için henüz yeni olan, özellikle Amerika ve Kuzey

Avrupa’da geniş uygulama alanı bulan çift cidarlı cephe sistemleri geliştirilmiş-

tir. Bu sistemler çoğunlukla iki cam cepheden oluşmakta ve cepheler 20 ile 200

cm arasında değişen bir hava boşluğu ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu çalış-

mada, literatürde çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili son on yılda yapılmış olan

çalışmalar incelenmiş ve bu sistemlerin vurgulanan olumlu ve olumsuz yönleri

tablo ve grafikler yardımıyla irdelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, çift

cidarlı cephe sistemleri ile ilgili avantajların başında %95 oranla bu sistemle-

rin doğal havalandırmaya imkan sağlaması gelmektedir. Diğer vurgulanan

avantajlar ise yüzdelere göre sırasıyla, şeffaflık oranının yüksek olması sayesin-

de kullanıcı ile çevre arasındaki etkileşimi arttırması, ısı ve ses yalıtımını des-

teklemesi, ısı iletimi ve güneş ısı kazanç katsayısını düşürmesi, ısıl konforu art-

tırması ve iki cephe arasındaki boşluğa güneş kırıcı elemanların yerleşimine

olanak sağlaması ile bu elemanları dış ortamın olumsuz koşullarından koruma-

sıdır. Hemfikir olunan dezavantajların başında %72 oranla iki cephe arasında

kalan hava boşluğundaki aşırı ısınma problemi gelmektedir. Diğer vurgulanan

önemli dezavantajlar ise binaya giren gün ışığı miktarının azalması ile ilgili

problemler, yüksek yatırım maliyetleri, ek bakım onarım maliyetleri, yangın ve

akustiğe ilişkin problemler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çift Cidarlı Cepheler (ÇCC), ÇCC’lerin Avantajları,

ÇCC’nin Dezavantajları.

1. GİRİŞ
Dünya üzerinde giderek artmakta olan enerji ihtiyacına rağmen yeni-

lenemeyen enerji kaynakları yeryüzünde hızla azalmaktadır. Özellik-

le 1970 enerji krizinden bu yana dünya çapında sürdürebilirlik, ener-

ji etkinlik gibi kavramlara bu nedenle giderek artan bir eğilim bulun-
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maktadır. Türkiye’de yaklaşık olarak toplam enerji-

nin %20’si ulaşım, %43’ü endüstri ve %37’si bina-

larda kullanılmaktadır [1]. Bina endüstrisi enerji

tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Dünyada oldu-

ğu gibi ülkemizde de binalarda toplam enerjinin

büyük bir kısmı ısıtma, soğutma, havalandırma ve

aydınlatma gereksinimleri için kullanılmaktadır. Bu

nedenle binaların enerji etkin olarak tasarlanması

önem kazanmaktadır.

Tipik bir binada enerji kayıplarının önemli bir kısmı

dış yapı kabuğu aracılığıyla olmaktadır. Bu doğrul-

tuda enerji kayıplarını an aza indirmeyi ve kullanılan

enerjiden en üst düzeyde faydalanmayı hedefleyen

yeni yapı kabuğu sistem arayışı üzerine yapılan araş-

tırmalar giderek önem kazanmıştır. Çift cidarlı cephe

sistemleri ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar küre-

sel ölçekte yaygınlaşmıştır [2].

Çift cidarlı cephe sistemleri, değişen iklimsel koşul-

lara karşı en az enerji kullanabilme ve iç/dış ortam

koşulları arasında denge kurma özelliğine sahiptir

[3]. Bu nedenle binalarda mimari tasarım sürecinden

itibaren enerji korunumunu sağlayan etkin cephe sis-

temleri ile beraber binaların enerji performansını art-

tırmak bir zorunluluk haline gelmektedir. Binaların

enerji etkinliğine olumlu katkı sağlama iddiasında

olan ve küresel ölçekte yaygın olarak araştırılan ve

uygulanan çift cidarlı cephe sistemlerinin ülkemiz

koşuları içinde araştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmada, enerji etkin yapı kabuğu olarak adlan-

dırılan çift cidarlı cephe sistemlerinin genel yapısı

incelenerek, literatürde son on yılda yapılmış olan

çalışmalar doğrultusunda, bu sistemlerin avantaj ve

dezavantajları tablo ve grafikler yardımıyla sunula-

caktır.

2. ÇİFT CİDARLI CEPHELER
Çift cidarlı cephe sistemleri literatürde çeşitli isim-

lerle anılmaktadır. Bunlardan en sık rastlanan ifade-

ler “çift cidarlı cepheler”, “çift cam cepheler”, “aktif

cepheler”, “enerji etkin cepheler”, “havalandırılmış

çift cidarlı cepheler” ve “havalandırmalı

cepheler”dir. Çift cidarlı cephe sistemleri binanın

birincil yani ana cephesinin önüne ikincil bir cam

cephenin entegre edilmesi ile oluşur ve genellikle bir

dış cam cephe ve cam veya kısmen cam malzemeden

oluşan bir iç cam cepheden oluşur. Dış cam genellik-

le tek saydam bir camdan oluşur. İç cam ise genel-

likle çift camdır ve low-e veya güneş kontrollü cam-

lardan oluşur (Şekil 1). Bu yapı kabukları birbirin-

den boyutları 20 cm ile 2 m’den daha fazla olabilen

bir hava kanalı olarak adlandırabileceğimiz bir boş-

luk ile ayrılır. Bu boşluk literatürde “hava koridoru”

ve hava kanalı gibi isimlerle anılmaktadır. Bu hava

boşluğu bina yüksekliği boyunca devam edebileceği

gibi kat yüksekliği boyunca da devam edebilir.

Güneş ışınları çok fazla geldiğinde özellikle yaz

döneminde hava kanalında aşırı ısınmayı önlemek

için bu iki cephe arasında kalan boşluğun havalandı-

rılması çok iyi yapılmalıdır.

3. ÇİFT CİDARLI CEPHELERIN AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI

Çift cidarlı cephe sistemleri üzerine yapılan çalışma-

larda araştırmacıların bu sistemlerle ilgili belirttiği

çeşitli avantajlar ve dezantajlar bulunmaktadır. Bu

sistemlerin çalışma prensiplerini anlamak ve mimari

tasarımın başlangıç evresinde problem odaklı

çözümler üretebilmek için bu sistemlerin avantajları-

nın ve literatürdeki araştırmalar sonucunda karşılaşı-

lan dezavantajlarının bilinmesi gerekmektedir.

Şekil 1. Çift Cidarlı Cephe Sistemi
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3.1. Avantajlar
Çalışmada son on yılda literatürde yapılmış olan

araştırmalar doğrultusunda, çift cidarlı cephe sistem-

lerinin avantajları Tablo 1 ile 2’de ve Şekil 2’de açık

bir dille kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır.

Yapılan literatür çalışmasının sonucunda çift cidarlı

cephe sistemlerinin en çok vurgulanan başlıca avan-

tajları sırasıyla; doğal havalandırmaya imkan sağla-

ması, şeffaflık oranı yüksek olan cephe sayesinde

bina ile çevre etkileşiminin artmasına olanak sağla-

ması, yapının ısı yalıtımını desteklemesi, aşırı gürül-

tülü bölgelerde ses yalıtımına katkı sağlaması, ısı ile-

tim katsayısı ve güneş ısı kazanç katsayısını düşür-

mesi, iç mekanın ısıl konforunu arttırması, enerji

tasarrufu sağlaması, güneş kırıcı elemanların hava

Tablo 1. Çift Cidarlı Cephelerin Avantajları (2001-2008)

Tablo 2. Çift Cidarlı Cephe Sisteminin Avantajları (2009-2012)
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kanalında tasarlanmasına olanak sağlayarak, güneş

kırıcı elemanları rüzgar ve olumsuz hava koşulların-

dan koruması, yapıyı yüksek rüzgar hızlarından ve

hava koşullarına karşı koruma sağlaması, ve gece

havalandırması yaparak yazın gün içerisinde yapı

kütlelerinin depoladığı ısıl enerjinin azaltılmasını

sağlaması olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2).

3.2. Dezavantajlar
Çift cidarlı cephe sistemlerinin dezavantajlarının

bilincinde olmak enerji performansının etkinliği

bakımından büyük öneme sahiptir. Bu dezavantajlar-

dan haberdar olmak mimari tasarım evresinde bu sis-

temleri etkileyen tasarım parametrelerinin algılan-

masını ve problem odaklı çözümlerin üretilmesini

kolaylaştıracaktır. Son on yılda literatürde yapılmış

olan araştırmalar doğrultusunda, çift cidarlı cephe

sistemlerinin dezavantajları Tablo 3 ile 4’de ve Şekil

3’de kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır.

Son on yılda yapılmış olan çalışmaların incelenmesi

sonunda çift cidarlı cephe sistemlerinin en çok vur-

Tablo 3. Çift Cidarlı Cephelerin Dezavantajları (2001-2008)

Şekil 2. Çift Cidarlı Cephe Sisteminin Avantaj Yüzdeleri
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gulanan başlıca dezavantajları sırasıyla; çift cidarlı

cephe arasındaki hava kanalında aşırı ısınma prob-

lemlerinin oluşabilmesi, yapının dış cam cephelerin-

den geçip binaya giren gün ışığı miktarını azaltması,

yüksek yatırım maliyetlerinin olması, yapıda ekstra

bakım, onarım, işletme ve temizlik maliyetlerine

neden olması, yangın dayanımı bakımdan olumsuz-

luklar oluşturabilmesi, akustik sorunlara neden ola-

bilmesi, kullanıcı mekanını azaltması olduğu tespit

edilmiştir (Şekil 3).

SONUÇ
Bu çalışmada çift cidarlı cephe sistemlerinin son on

yıldaki literatürde önemle vurgulanan avantajları ve

dezavantajları sunulmuştur. Yapılan çalışma sonu-

cunda araştırmacıların %95 gibi büyük bir yüzdeyle

hemfikir olduğu en büyük avantaj, bu sistemlerin

doğal havalandırmaya olanak sağlaması olmuştur.

Diğer önemli avantajları ise yüzde sıralarına göre,

şeffaflık oranının yüksek olması sayesinde kullanıcı

ile çevre arasındaki etkileşimi arttırması, ısı ve ses

yalıtımını desteklemesi, ısı iletimi ve güneş ısı

Tablo 4. Çift Cidarlı Cephelerin Dezavantajları (2009-2012)

Şekil 3. Çift Cidarlı Cephe Sisteminin Dezavantaj Yüzdeleri
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kazanç katsayısını düşürmesi, ısıl konforu arttırması

ve iki cephe arasındaki boşluğa güneş kırıcı eleman-

ların yerleşimine olanak sağlaması ile bu elemanları

dış ortamın olumsuz koşullarından korumasıdır. Bu

sistemlerin en çok vurgulanan dezavantajlarının

başında %72 oranla hava kanalındaki aşırı ısınma

problemleri gelmektedir. Bu sorun tasarım asamasın-

da dikkate alınması gereken önemli bir dezavantaj-

dır. Diğer başlıca dezavantajlar günışığı problemleri,

yüksek ilk yatırım maliyetleri, yapıda oluşan ekstra

bakım, onarım maliyetleri, ses yalıtım maliyetleridir.

Tasarım aşamasında bu dezavantajları çözmek için

çözümlerin irdelenmesi gerekmektedir.

Küresel ölçekte yaygın bir araştırma ve uygulama

alanı bulan, enerji etkin bir çözüm olma iddasında

olan çift cidarlı cephe sistemleri, ülkemiz için henüz

yeni bir konudur. Bu sistemlerin uygulama alanı

bulamamasının temel nedenlerinden birisi, dünya ile

kıyaslandığında çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili

ülkemizde araştırma sayılarının az sayıda olmasıdır.

Bu sistemler sadece soğuk iklimlerde değil sıcak

iklime sahip bölgelerde de yani her iklim koşulunda

kullanılabir. Önemli olan bu sistemlerin avantaj ve

dezavantajlarını özümseyip, bu doğrultuda problem

odaklı çözümler üretebilmektir.
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