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Öz: 20. Yüzyıldan günümüze sanayileşmenin ve teknolojinin 
giderek artan bir ivmeyle gelişmesi, nüfusun ve beraberinde enerji 
gereksinimlerinin artmasına, doğal kaynakların tükenmesine ve 
pek çok çevre sorununa neden olmaktadır. Yüksek yapılar, bina 
yapımı ve işletiminde kullandıkları ileri teknolojilerin yanı sıra, 
yüksek cam oranları nedeniyle ısı kayıp ve kazançlarının fazla 
olması neticesinde ciddi boyutta enerji tüketimine neden olmak-
tadır. Cephe yüzey alanları geniş olan yüksek yapılarda gelişmiş 
cephe sistemlerinin kullanımı, enerjiyi etkin kullanma, sağlıklı 
ve konforlu iç ortam koşulları sağlama gibi faydaları beraberinde 
getirmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı; yüksek yapılarda, 
malzemeyi etkin kullanan, çok yönlü ve yapısal verimliliği yüksek 
diagrid sistemin, enerji etkin tasarım stratejisi olan çift kabuk cep-
he biçimlenişi üzerindeki etkisini örnekler üzerinden inceleyerek, 
tasarımcılar açısından uygun sistemin seçimi konusunda yönelim 
sağlamaktır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden veri top-
lama ve iz sürme metotları kullanılarak; diagrid taşıyıcı sistem, 
çift kabuk cephe kesişiminde mevcut yüksek yapıların özellikleri 
incelenmiş, ortak noktaları, avantajları ve farklılıkları tablolar 
halinde ele alınmıştır. Diagrid sistem-cephe ilişkisi, diagrid sis-
tem-sürdürebilirlik ilişkisi ve yüksek yapılarda çift kabuk cephe 
kullanımı başlıkları altında karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 
Bulgular: Örneklem grubundaki mevcut yapıların tamamında, 
çift kabuk cephe sisteminin, koridor tipinde biçimlendiği görül-
mektedir. İncelenen yapıları koridor tipi çift kabuk cephe biçim-
lenmesine yönlenmedeki temel sebepler; diagrid yapısal sistem 
modüllerinin dış cephe kabuğu üzerinde vurgulanması ve halka 
kiriş seviyesi çift kabuk cephe hava boşluğunun yatay bölünme-
sinde belirleyici rol oynamasıdır. Sonuç: İncelenen yapılarda 
diagrid sistemin, estetik potansiyeli yüksek strüktürel yapısını dış 
cephede vurgulama eğilimi ve yapısal zorunlulukları nedeniyle, 
çift kabuk cephe sistemini, yapısal sistemin arkasında ve hava 
boşluğunu kat hizasında yatay bölerek, koridor tipi yapılanmaya 
yönlendirdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal Optimizasyon, Taşıyıcı Sistem-Cep-
he Etkileşimi, Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Cephe Tasarımı

Abstract: The development of industrialization and technol-
ogy since the 20th century has led to an increase in the popu-
lation and consequently energy requirements, the depletion of 
natural resources and many environmental problems. High-
rise buildings cause serious energy consumption as a result 
of the high heat losses and gains due to the advanced tech-
nologies which is used in the construction and operation of 
the building and due to the high glass ratios.  Aim: The aim of 
this study is to examine the effect of the diagrid system on the 
double skin facade formation in high-rise buildings through 
examples, and to provide guidance on the selection of the ap-
propriate system for designers. Method: By using the quali-
tative research method, the characteristics of the sample tall 
buildings using the diagrid system and the double skin facade 
system were examined and a comparative analysis was made 
under certain headings. Results: In all of the buildings in the 
sample group, it is seen that the double skin facade system is 
configured in the corridor type. Considering the reasons lead-
ing to the corridor-type double skin facade formation of the 
examined structures, it is noteworthy that the diagrid structur-
al system modules are emphasized on the exterior skin. In ad-
dition, the ring beam level plays a decisive role in the horizon-
tal division of the double skin facade air space. Conclusion: 
In this context, it has been concluded that the diagrid system in 
the sample buildings forces the double skin facade system to 
a corridor type structure due to its tendency to emphasize the 
inclined columns on the exterior and its structural necessities.

Keywords: Structural Optimization, Structural System-
Facade Interaction, Sustainability, Energy Efficient Facade 
Design
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GİRİŞ

Günümüz şehirleri, artan nüfus ve birçok 
çevre sorununa bağlı olarak hızlı kentleşme 
ile karşı karşıyadır. Yüksek arazi maliyetle-
ri, kentsel yayılmayı önleme çabası, tarımsal 
üretimi koruma ihtiyacı, yüksek yapıların ve 
dikey yapılaşmanın gelişimine katkıda bulun-
muştur (Jani ve Patel, 2013:92). Yüksek yapı-
lar daha az arazi kullanarak daha yoğun yaşa-
nabilir alanlar sağlanması yoluyla, kendi do-
ğaları gereği sürdürülebilir yapılı çevreler ya-
ratma konusunda büyük potansiyele sahiptir. 
Böylelikle çevre dostu yeşil alanlar için daha 
fazla arazi tasarrufu sağlanabilir. Yüksek bir 
yapı, aynı toplam taban alanındaki çok sayıda 
az katlı binaya kıyasla, dış ortamla doğrudan 
temas eden daha az dış kabuk alanına sahip 
olduğundan, bu yapılarda enerji kullanımı, 
az katlı binalara göre daha az olabilmekte-
dir (Al-Kodmany, 2018:2). Bununla birlikte 
çok katlı yapıların hızlı gelişimi, yapılı çevre, 
kentsel doku ilişkisi, yoğunluk ilişkisi, arsa 
yeterliliği gibi pek çok sorunu beraberinde 
getirmektedir (Pakdamar ve Okbaz, 2018:86). 
Yüksek binalar yapım aşamasında ve sonrası 
aşamada büyük miktarda kaynak gerektirir ve 
enerji tüketir. Etraflarına çok büyük gölgeler 
bırakır ve zemine yakın yerlerde meydana 
gelen ve insanları rahatsız eden şiddetli yerel 
türbülanslara neden olur. Aynı zamanda bina-
nın yüksekliği arttıkça, yanal kuvvetlere di-
renmek için gereken yapısal malzeme miktarı 

da büyük ölçüde artmaktadır (Moon, 2009:1). 
Bu nedenle, malzeme tasarrufu sağlayan ya-
pısal tasarım, sürdürülebilir bir yapılı çevre 
için çok önemlidir.

Kalkınma ve doğal çevre arasında denge kur-
ma çabası sürdürülebilir kalkınma modelinin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır (Yıldız ve diğ., 
2016:250). Yüksek yapılar için sürdürülebilir 
yapısal tasarım ve inşaat eğilimi yenilikçi, uy-
gun maliyetli ve enerji açısından verimli ya-
pısal sistemlerin geliştirilmesini sağlamıştır 
(Asadi ve Adeli, 2017:1). Yüksek bir yapının 
sürdürülebilirliği, sosyal çevresel ve ekono-
mik boyutlar dikkate alınarak araştırılmalıdır. 
Yapısal mühendislik bakış açısıyla bir bina-
nın sürdürülebilirliğini hedeflemek, yapının 
performansını arttırırken minimum miktar-
da malzeme kullanımını gerektirmektedir. 
Diagrid yapısal sistemler; çok yönlülükleri, 
karmaşık formlu yapıları hayata geçirme ka-
biliyetleri ve yanal yer değiştirmeleri sınır-
lama etkinlikleri nedeniyle yüksek yapıların 
inşasında giderek daha fazla kullanılmaktadır 
(Lacidogna ve diğ., 2020:340).

AMAÇ

Karmaşık geometrik formları şekillendirme-
deki çok yönlülüğü ve esnekliği ile bilinen 
diagrid yapım sistemi, binaların dış cephesini 
biçimlendirmede etkin rol oynamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı; yüksek yapılarda, mal-
zemeyi etkin kullanan ve yapısal verimliliği 
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yüksek diagrid sistemin, enerji etkin tasarım 
stratejisi olan çift kabuk cephe geometrik bi-
çimlenişi üzerindeki etkisini nedensellik te-
melinde, örnekler üzerinden inceleyerek, ta-
sarımcılar açısından uygun cephe sisteminin 
seçimi konusunda yönelim sağlamaktır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında; öncelikle, konu ile ilgili 
temel kavramlar olan diagrid sistemin tanımı, 
yapısal özellikleri, sürdürülebilirlikle ilişkisi 
ve çift kabuk cephe sistemi tanımı, çok katlı 
yapılarda kullanımı ile ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. Daha sonra dünya genelinde sür-
dürülebilirlik ilkeleri kapsamında tasarlanan, 
diagrid taşıyıcı siteme sahip yüksek yapılar 
arasında çift kabuk cephe sistemi kullanan 
yapılar incelenmiştir. Örneklem grubundaki 
yapıların, çift kabuk cephe sisteminin belir-
li bir geometrik konfigürasyonuna yöneldiği 
gözlemlenmiştir. Bu sayede cephelerin geo-
metrik yapılanmasının belirli tipolojide şekil-
lenmesine götüren sebepler irdelenmiş, temel 
başlıklar oluşturulmuş ve var olan örnek bi-
nalar bu doğrultuda değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 
biri olan veri toplama ve iz sürme metotları 
kullanılarak; öncelikle kavramsal çerçeveye 
açıklık getirebilmek adına, ilgili kaynak ta-
raması yapılmıştır. Diagrid taşıyıcı sistemin 
yapısal özellikleri, malzeme etkinliği ve daha 

az dikey kolon kullanımının sonucu olarak 
sürdürülebilirliğe katkısı irdelenmiştir. Daha 
sonra çift kabuk cephe kavramı, yüksek yapı-
larda kullanım avantajları üzerinde durulmuş 
ve dünya genelinde diagrid taşıyıcı sistemi-
ne ve çift kabuk cephe oluşumuna sahip 9 
yüksek yapı tespit edilmiştir. Bu yapılarının 
tamamında, cephelerin belirli katlarda yatay 
olarak bölündüğü gözlemlenmiştir. İngilte-
re’deki Leaden Hall ve Tokyo Sony City bi-
nalarındaki çift kabuk cephe sistemi, koridor 
ve çok katlı tipolojiyle ortak özellikler gös-
terdiğinden çalışma kapsamına alınmamıştır. 
Geriye kalan 7 yüksek yapının tamamı kori-
dor tipi çift kabuk cephe sistemine sahiptir. 
Yapıların taşıyıcı sistem çift kabuk cephe 
sistemi özellikleri, ortak noktalar, avantajla-
rı, farklılıkları tablolar halinde ele alınmış, 
belirli başlıklar altında karşılaştırmalı analizi 
yapılmıştır. Bu sayede örneklem grubu yapı-
ların tamamında çift kabuk cephe oluşumunu, 
koridor tipi konfigürasyona götüren sebepler 
irdelenmiş ve ortaya konmuştur.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Diagrid taşıyıcı sistem; yapısal verimliliğinin 
yanı sıra, yüksek yapılar inşa etme arzusuyla 
bağlantılı olarak, estetik potansiyeli bakımın-
dan çok katlı yapılarda yaygın olarak tercih 
edilen bir sistemdir. Özellikle serbest form-
lu yüksek yapılarda standart olmayan cephe 
sistemlerinin kullanımını gerektirmektedir. 
Çapraz yapısal elemanları cephede vurgula-
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ma eğilimi ve yanal stabiliteyi sağlama adı-
na gerekli olan yapılanma koşulları cephe 
sistemlerinin şekillenmesi üzerinde birincil 
etkiye sahiptir. Aynı zamanda yüksek yapılar-
da, çift kabuk cephe sistemi dikkatli tasarlan-
dığında ısı kayıp veya kazançlarını azaltan, iç 
ortam konfor koşullarını ve kullanıcı mem-
nuniyetini arttıran enerji etkin bir sistemdir. 
Diagrid sistemle birlikte kullanımı çok yönlü 
ele alınmalı ve hassas bir biçimde kurgulan-
malıdır. 

DİAGRİD SİSTEMLER

Diagrid -diyagonal ızgara- yapım sistemi, ya-
pısal verimliliği ve estetik potansiyeli nede-
niyle günümüz çok katlı yapılarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ayırt edici kompo-
zisyon özellikleri ile bina cephelerinde güçlü 
bir şekilde ifade edilir (Moon, 2009:2).  Di-
agrid sistemler, günümüzde, hiperboloidal, 
silindirik, bükülmüş, eğimli ve serbest formlu 
yapılarda üst düzey entegrasyon sağlamakta-
dır (Lee ve Shin, 2014:151). Diagrid sisteme 
olan artan talebin nedeni, üçgen modülün yük-
sek yanal sertlik ve mukavemet kapasitesini, 

malzeme ekonomisiyle birleştirerek önemli 
yapısal verimlilik sağlamasından kaynaklan-
maktadır (Montuori ve diğ., 2014:112). Tübü-
ler sistemin bir çeşidi olan ve bu sistemlerde 
yanal sertlik ve kesme gecikmesi sorunlarını 
çözmede etkili olan diagrid yapım sistemi, 
yer çekimi yüklerini ve yanal yükleri taşımak 
için dikey kolonlar yerine eğimli bileşenler 
kullanmaktadır. 1896’da Shukhov Tower’ da 
ve 1963’ te Pittsburgh’ daki IBM binasında 
kullanılmıştır (Resim 1). Diagrid adı verilen 
eğimli kolonlar yapının dış cephesini şekil-
lendirmekte ve kat seviyelerinde yer alan dü-
ğüm noktalarında birbirine bağlanmaktadır. 
Halka kiriş adı verilen dış zemin kirişleri, 
düğümleri kat hizasında birbirine bağlamak-
tadır (Asadi ve Adeli, 2017:2). İdeal diagrid 
yapı; hem yer çekimi hem de yanal yükleri 
yalnızca eksenel davranış yoluyla aktarabilen 
diyagonal elemanlardan oluşan, mozaikli bir 
desene sahip ve çevre dirençli bir sistemdir. 
Dış iskelet tüm yapının sertlik ve mukavemet 
talebini sağlayarak, stabilite için çekirdeği 
destekler (Angelucci ve Mollaioli, 2017:1).  
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Resim 1. Shukhov Tower (Solda), (Travush ve diğ., 2018), IBM Binası (Sağda)

Diagrid sistemlerin yapısal optimizasyonu, 
eğimli kolon açısı, yapının en-boy oranı, plan 
geometrisi, köşe kolonlarının kullanılması 
gibi parametreleri ve tasarım yönetimini göz 
önünde bulundurarak, yapıların taşıma kapa-
sitesini ve malzeme kullanımını iyileştirmeyi 
kapsamaktadır (Liu ve diğ., 2018:3).  Diag-
rid konstrüksiyon tasarımında doğru açının 
seçilmesi önemli bir faktördür. Çapraz açı 

optimum değerden saparsa gerekli çelik mik-
tarı büyük ölçüde artmaktadır. Yapının kö-
şelerinde diyagonal elemanların daha büyük 
açılarla yapılandırılması bükülme dayanıklı-
lığını arttırmaktadır. Bir binanın yüksekliği 
arttıkça optimum çapraz açı değeri de art-
maktadır (Szolomicki ve Golasz-Szolomicka, 
2019a:6). 

 

Resim 2. Diagrid Yapısal Sistemi ve 3 Katlı Diagrid Modülü (Asadi ve diğ., 2019:2)
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Diagrid Sistem ve Modülarite

Diagrid sistemin temel öğesi; iki eğimli kö-
şegen ve bir halka yatay kirişten oluşan üç-
genleştirilmiş modüldür (Resim 2). Halka ki-
rişler yapının doğrusal olmayan davranışında 
ve plastik mafsal oluşumunda önemli bir role 
sahiptir. Kat sayısına bağlı olarak modüller, 
küçük (2-4 kat), orta (6-8 kat) ve büyük (8 
kattan fazla) olarak sınıflandırılır. Modüller 
ve çapraz açılar binanın tasarımında, yapı-
sal, mimari ve estetik konseptinde anahtar rol 
oynar (Jani ve Patel, 2013:93). Düğümlerin 
konumu, diagrid modülleri tanımlamak için 
kullanılır. Diagrid sistemlerde optimal mo-
dül geometrilerinin belirlenmesi, çok verimli 
yapısal şemaların oluşmasını sağlamaktadır. 
Optimallik kriterleri tanımlandıktan sonra, 
optimum açı; binanın şekli, kat yüksekliği, 
en-boy oranı, yanal yük dağılımı ve binanın 
konumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Zhang 
ve diğ. (2012:294) tarafından yapılan çalış-
mada; 80 katlı bir yapıda, farklı modül açısı-
na sahip diagrid sistemin, aynı modül açısına 
sahip sistemlere oranla optimum malzeme 
kullanımına ve yüksek oranda yapısal ve-
rimliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Moon’ un (2007:215,217) yaptığı çalışmada; 
20 katlı yapılar için 53°, 40 ve 50 katlı diag-
rid yapılar için, 63°, 60 ve daha yüksek katlı 
yapılar için 69° açının optimal olduğu ve mi-
nimum malzeme miktarı ile tasarım ihtiyacını 
karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.

DİAGRİD SİSTEMLER ve SÜRDÜRÜ-
LEBİLİRLİK

Sürdürülebilir yapı tasarımı binaların daya-
nıklılığını arttırırken, yaşam döngüsü nok-
tasında, ekonomik ve çevresel kaybı önemli 
ölçüde azaltmaktadır. Diagrid gibi verimli ve 
yenilikçi yapısal sistemleri kullanmak, bina-
ların sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını 
etkili bir şekilde arttırabilir. Genellikle ya-
pının kabuğunda yer alan diagrid bileşenler, 
iç mekânda geniş kullanılabilir alanlar sağ-
lamaktadır. Bina cephesinde, kolon sayısının 
azalmasını sağlayan diagrid sistem, ısıtma 
enerjisi tüketimini ve yapay aydınlatma ge-
reksinimini azaltan güneş enerjisinin, yapı 
içerisine daha fazla nüfus etmesine yardım-
cı olmaktadır. Kanada’daki Bow binasında 
görüldüğü gibi gökyüzü bahçeleri ve avlu 
kullanımı, çevre diagridler ile katlar arasına 
yerleştirilebilir (Asadi ve diğ., 2019:230).  
Yüksek yapılarda optimal deformasyon 
modu ile yapısal tasarım, en az miktarda mal-
zeme ile uygun yer değiştirme kriterlerinin 
karşılanabilmesi, gelişmiş malzeme tasar-
rufu ve dolayısıyla daha sağlam ve sürdürü-
lebilir yapılı çevrenin tasarlanmasını sağla-
maktadır (Angelucci ve Mollaioli, 2017:4). 
Moon’ un(2007:215,217) yaptığı çalışmada; 
Chicago’da olduğu varsayılan 60 katlı bir 
yapı, rijitliğe dayalı tasarım metodolojisi kul-
lanılarak tasarlanmıştır. 69 derecelik diyago-
nal açı ile yapılandırılan diagrid yapının, mi-
nimum malzeme miktarı ile tasarım ihtiyacını 
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karşılayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Diagrid 
açısı, optimum konfigürasyonundan saptık-
ça, yapısal çelik kullanımı artmaktadır. Di-
agrid sistemler, geleneksel sistemlere kıyasla 
yapısal çelik kullanımında ve CO₂ emisyon-
larında azalmaya yardımcı olmaktadır. 2006 
yılında tamamlanan Hearts Tower’da, %90’ ı 
geri dönüştürülmüş çelik olmak üzere, diag-
rid yapım sistemi kullanılarak, yapısal çelik-
ten %20 oranında tasarruf edilmiştir. Kanada, 
Calgary’ deki Bow Tower’ da geleneksel mo-
ment dirençli sisteme göre, diagrid yapım sis-
temi kullanılarak yapısal çelik kullanımı %20 
oranında azaltılmıştır (Charnish, McDonnell, 
2008:5).

ÇİFT KABUK CEPHE ve DİAGRİD YA-
PIM SİSTEMİ

Çift Kabuk Cephe Sistemi

Çift kabuk cephe sistemi; genellikle şeffaf bir 
iç ve dış katman ile aralarında bir hava boş-
luğu barındıran çok katmanlı bir yapıdan olu-
şur. Hava boşluğunda bazen, güneş ve görsel 
kontrolü sağlamak amacıyla için gölgeleme 
elemanı yer almaktadır (Jankovic ve Goia, 
2021:2). Sabit veya kontrol edilebilir giriş 
ve çıkışlara sahip hava boşluğu,  termal tam-
pon bölge olarak, havalandırma kanalı olarak 
veya daha sıklıkla ikisinin bir kombinasyo-
nu olarak çalıştırılabilmektedir. Doğal veya 
mekanik olarak havalandırılabilir, genişliği 
ve yüksekliği değişebilir (Pomponi ve diğ., 
2016:1527). 

Resim 3. Boşluğun Bölümlenmesine Göre Çift Kabuk Cephe Türleri (A)Kutu Tipi, (B) Şaft Kutu, (C) Ko-
ridor Tipi, (D) Çok Katlı Çift Kabuk Cephe (Barbosa ve Ip, 2014:1022)

Hava boşluğunun genişliği; hava akışını ve 
hava hızını önemli ölçüde etkileyebilirken, 
geniş boşluklar genellikle daha yüksek mik-
tarda inşaat maliyeti anlamına gelmektedir. 
10 cm ve 40 cm arası hava boşluğuna sahip 
sistemler dar boşluklu; 40 cm ile 200 cm ara-

sındaki hava boşluğuna sahip sistemler ise 
geniş boşluklu sistemler olarak sınıflandırıl-
maktadır. Hava boşluğunun geometrik konfi-
gürasyonuna göre çift kabuk cepheler; kutu 
tipi, şaft kutu, koridor tipi ve çok katlı olmak 
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üzere sınıflandırılmaktadır (Resim 3) (Barbo-
sa ve Ip, 2014:1020).

Resim 4. Havalandırma Moduna Göre Çift kabuk Cephe Türleri (Jankovic ve Goia, 2021:2)

Yüksek Yapılarda Çift Kabuk Cephe Sis-
temi Kullanımı

Binalarda enerji tasarrufu ve sürdürülebilir 
tasarım ihtiyacı pasif güneş sistemlerine olan 
ilginin artmasına neden olmuştur. Bu sistem-
lerden biri olan çift kabuk cephe sistemi, este-
tik potansiyelinin yanı sıra, geniş cam yüzey 
alanına sahip, ısı kayıp ve kazançlarının fazla 
olduğu yüksek yapılarda, aşırı güneş radyas-
yonunu kışın toplayıp, yazın tahliye ederek, 
ısıtma ve soğutma için gereken enerjiden ta-
sarruf sağlamaktadır (Ghaffarianhoseini ve 
diğ., 2016:1053). Çift kabuk cephenin iki 
cam katmanı arasındaki hava boşluğu, mikro 
iklim koşullarının istenmeyen etkilerine karşı 
yalıtkan bir bariyer görevi görür. Hava boşlu-
ğu, güneş kontrol elemanları için, dış ortam 
koşullarına karşı korunaklı bir alan oluştur-
maktadır. Trafik gürültüsünün yoğun olduğu 
ortamlarda iyi bir ses izolasyonu sağlamak-
ta ve kullanıcı kontrolünü mümkün kılması 

sayesinde, hasta bina sendromunu ortadan 
kaldırmaktadır (Shameri ve diğ., 2011:1470). 
Yüksek yapılar için sağlaması zor olan do-
ğal havalandırma ve gece soğutması gibi 
avantajlarına ek olarak, kamaşma kontrolü, 
iç ortama alınan havanın filtrelenmesi (Li ve 
diğ., 2020:10) ve boşluktaki kontrollü hava 
hareketleri sayesinde cepheye entegre edilen 
güneş pillerinin performansını arttırması gibi 
olanaklara imkan vermektedir (Yang ve diğ., 
2020:397). Yapılan çalışmalarda, çift kabuk 
cephe sisteminin yüksek bir yapıya etkiyen 
rüzgâr ve sismik kaynaklı yüklerin etkisini 
azalttığı, iç ve dış kabuk arasına yerleştirilen 
rüzgâr türbinleri sayesinde enerji üretimini 
mümkün kılabileceği sonucuna ulaşılmıştır 
(Jafari ve Alipour, 2021:2).

Yüksek yapılarda çift kabuk cephe sisteminin 
kullanım avantajları aşağıdaki başlıklar altın-
da incelenecektir:

i. Isıtma-Soğutma Yüklerinden Tasarruf
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ii. Doğal Havalandırma

iii. Doğal Aydınlatma

iv. Rüzgâr Enerjisinden Faydalanma

v. Dinamik Rüzgâr Yükünün Azaltılması

vi. Sismik Kaynaklı Titreşimlerin Kontrolü

Isıtma-Soğutma Yüklerinden Tasarruf

Nagoya’ daki Mode Gakuen Spiral Towers; 
çift kabuk cephe içerisindeki hava akış siste-
mi, iki cam katman arasından iç ve dış ha-
vanın (egzoz havası / dönüş havası) dolaşı-
mıyla, ısıtma ve soğutma yüklerini önemli 
ölçüde azaltır (Resim 5a). Bölmeler arasın-
daki boşlukta ısıtma ve soğutma gereksinim-
lerine göre açılıp kapatılabilen jalûziler yer 
alır (Groesbeck ve diğ., 2012:710). Beijing’ 
deki Poly International Plaza; her iki katta 

bir yatay bölümlendirilerek oluşturulmuş çift 
kabuk cephe sistemi, toplam bina enerji tü-
ketimini %23 ve karbon emisyonlarını %18 
oranında azaltır (Resim 5b). Kışın boşluk, 
güneş ısısı kazancı ile ısıtılan ek bir yalıtım 
tabakası oluşturacak şekilde kapatılırken, ya-
zın sıcak havayı tahliye ederek binanın soğut-
ma yükünü azaltmak için kullanılır (Duncan 
ve Zhu, 2016:16). Guangzhou International 
Finance Centre’ da; konsept proje önerisi kat 
yüksekliğinde koridor tipi, hava boşluğuna 
jaluzi entegre çift kabuk cephe sistemi, cep-
he tasarımının performans analizi çalışma-
ları neticesinde performans bakımından tek 
kabuk giydirme cephe sistemine kıyasla çok 
daha yüksek performans verileri sağlaması-
na rağmen, getirdiği ek maliyetler sebebiyle 
tercih edilmemiştir (Resim 5c)(Kwok ve Lee, 
2017:50).

a)   b)   c)   d) 

Resim 5. Mode Gakuen Spiral Towers (A), Poly International Plaza (B), Swiss Re (C), Guangzhou Inter-
national Finance Centre (D) (Boake,2014:70)
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Doğal Havalandırma

Swiss Re Binasında çift kabuk cephe sis-
teminde, en dıştaki giydirme cam cephe ile 
ofislerin camları arasında kalan boşluk, ısıt-
ma ve soğutmayı gerektirmeyen bir tampon 
oluşturmaktadır. Yapı, ofislerde kullanılıp 
atılan havayla ve hava şartlarına göre açılabi-
len dış cephe camları ile mevsime göre doğal 
havalandırılmaktadır (Resim 5d) (Nkandu ve 
Alibaba, 2018:5).

Doğal Aydınlatma

China Steel Corporation Merkez binası, el-
mas şeklindeki koridor tipi çift kabuk cephe-
si, sıcak kentsel iklimde ısı kazancını azaltıp, 
enerji tüketimini en aza indirmekte ve trafik 
gürültüsünden korumakta, optimize edilmiş 
doğal aydınlatma ve havalandırma sağlamak-
tadır.1

Rüzgâr Enerjisinden Faydalanma

Hassanli ve diğ. (2017:126) yaptığı çalışma-
da; rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için, 
çift kabuk cephe boşluğunun potansiyelini 
araştırmıştır. Yüksek yapılarda çift kabuk 
cephe boşluğu, yüksek rüzgâr hızı, düzgün 
akış ve düşük türbülanslı olduğundan, küçük 
ölçekli rüzgâr türbinleri yerleştirmek için uy-

1  Kritiana Ross. “In Progress: China Steel 
Corporation Headquarters / KRIS YAO | 
ARTECH” 16 Apr 2012. ArchDaily. Accessed 14 
Jul 2021. <https://www.archdaily.com/224858/
in-progress-china-steel-corporation-headquarters-
artech-architects> ISSN 0719-8884

gun alanlardır. Belirli açıklıklara sahip çift 
kabuk cephe sisteminin, rüzgârı etkili bir şe-
kilde toplayabildiği, boşluktaki akışı arttıra-
bildiği, potansiyel olarak kentsel alanda akışı 
düzenleme tekniklerinden biri olabileceği so-
nucuna ulaşılmıştır.

Dinamik Rüzgâr Yükünün Azaltılması

Moon’ un (2011b:1351-1358) yaptığı ça-
lışmada; yüksek yapılarda, yapısal hareket 
kontrol mekanizması olarak çift kabuk cep-
he sisteminin potansiyeli araştırılmıştır. İki 
tasarım stratejisi geliştirilmiştir. İlkinde; dış 
ve iç kabuk yay ve damper bileşenleri ile 
çok düşük yanal sertliğe sahip olacak şekil-
de birbirine bağlanmıştır. Bu sayede dinamik 
rüzgâr yükünün iletilebilirliği azaltılmıştır. 
İkincisinde; hava boşluğunun içine çok sayı-
da kütle sönümleyici yerleştirilmiştir. 60 katlı 
bir yapıda kütle sönümleyicilerin sönümleme 
oranının kayda değer miktarda arttığı saptan-
mıştır.

Sismik Kaynaklı Titreşimlerin Kontrolü

Pipitone ve diğ. (2020:1-13) yaptığı çalışma-
da; çift kabuk cephe sistemi, dinamik yükle-
rin yapı üzerindeki etkilerini azaltabilen pasif 
bir kontrol mekanizması olarak önerilmiştir. 
Sistem sismik kaynaklı titreşimlerin kontrolü 
için, ana yapıya viskoz sönümlemeli elastik 
bağlantılar aracılığıyla bağlanan, bağımsız 
panellerden oluşmaktadır. Sistemin, yapıdaki 
mutlak ivmelerin standart sapmasını azaltabi-
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len ve herhangi bir sismik uyarı için oldukça 
etkili bir çözüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Labo ve diğ. (2016:1-13) yaptığı çalışmada 
mevcut yapılara hem enerji verimliliği sağla-
mak, hem de yapısal güçlendirme amacıyla, 
çift kabuk diagrid bir dış iskeletin kullanımı 
önerilmiştir. Aşırı dirençli ve uyarlanabilir 
dış kabuğun temellerindeki kauçuk destekle 
yapısal verimliliği arttırabildiği saptanmıştır. 

DİAGRİD SİSTEMDE ÇİFT KABUK 
CEPHE TASARIMI

Cephe tasarımındaki mevcut eğilim, otografik 
bir yapı sistemine dayanan yüksek binalarda 
yapının estetik potansiyelini göz ardı etmek 
yerine, diagridin bina üzerindeki kullanımını 
vurgulamaktır. Cephenin modülerliği; elmas 
veya üçgen biçimli ünitelerin boyutlarını, kat 
yüksekliğine ve sabit veya açılabilir pencere 
ihtiyacına uyacak şekilde ölçeklendirmek-
tedir. Üçgen ya da doğrusal giydirme cephe 
kullanımı, yapının genel boyutu ve yapı for-
mu gibi parametreler etrafında şekillenmek-
tedir. Bu açıdan modüllerin biçimlenişi ve 
cephedeki oranlarına bağlı olarak görünüşte 
algılanan vurgulama tamamen bir mimari ta-
sarım tercihidir.

Üçgen Giydirme Cephe

Eğrisel forma sahip diagrid yapılar, üçgen 
modüllü giydirme cephe ünitesi kullanma 
eğilimindedir. Üçgen geometrinin kullanımı, 
eğri olmayan yüzeylerin kullanımıyla, eğimli 

formun yakalanabilmesi için bir ağ gibi çalış-
maktadır. Örneğin;  18°’ lik eğimi sağlayabil-
mek için, Abu Dhabi’ deki Capital Gate,  tek 
katlı küçük modül boyutuna sahiptir. Yapıda; 
eğimli formun şekillenebilmesi için büyük 
modül kullanılmamaktadır (Tablo 1). Eğrisel 
formlar modülün cepheden okunmasını sağ-
lama eğilimindedir. 

Doğrusal Giydirme Cephe

Doğrusal giydirme cephe, genellikle form-
ları daha düzlemsel olan yapılar için tercih 
edilmektedir. Daha uygun maliyetlidir ve 
panjur ve güneş kırıcıların kullanımı için uy-
gun alanlar oluşturmaktadır. Yüksek diagrid 
sistem yapılar için katlar arası mesafede aynı 
boyutta giydirme cephe ünitesi kullanımına 
izin verir. Giydirme cephe seçimi, temel mo-
dülün boyutlarından büyük ölçüde etkilen-
mektedir (Resim 5c). Daha büyük modüller, 
giydirme cephe seçiminde daha fazla esnek-
lik sağlarken, daha küçük modüller daha kı-
sıtlayıcıdır ve karmaşık detaylara sahip üçgen 
ünite seçimine yönlendirmektedir.

Diagrid Sistemde Rijitlik Diyaframı

Geleneksel çerçeve sistemine sahip bir yapı-
da, yanal kuvvetleri her seviyede çerçevelere 
iletmek için sürekli bir döşeme levhası diyaf-
ramına ihtiyaç vardır. Diagrid sistemde, yanal 
sertliği sağlamak için düğümler ve halka ki-
rişlerin bağlandığı seviyelerde sürekli döşe-
me diyaframını sağlamak yeterlidir (Chow ve 
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diğ., 2017:244). Sürekli döşemeler, dolayı-
sıyla halka kirişlerin geçtiği düğüm seviyeleri 
cephe biçimlenişinde anahtar role sahiptir.

Diagrid Yapım Sisteminde Çift Kabuk 
Cephe Biçimlenişi

Diagrid strüktürler birkaç şekilde çift kabuk 
cephe sistemi ile birlikte kullanılmıştır (Boa-
ke, 2014:140):

	 Çift kabuk cephe boşluğu, diagrid yapının 
arkasında yer almaktadır.

	 Birincil taşıyıcı sistem olan diagrid bi-
leşenler; özel bağlantılar, detaylandırma 
ve cephe çözümleri gerektiren bir çözüm 
olan, ek bir dış kabuğu destekleyebilmek-
tedir.

	 İkinci cam dış kabuğu destekleyen daha 
hafif bir diagrid, birincil taşıyıcı sistemin 
dışında kullanılabilir. 

ÇİFT KABUK CEPHE OLUŞUMUNA 
SAHİP DİAGRİD STRÜKTÜR YÜKSEK 
YAPILARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 
biri olan veri toplama ve iz sürme metotları 
kullanılarak dünya genelinde mevcut, çift ka-
buk cephe kullanımıyla birlikte diagrid taşı-
yıcı sisteme sahip yapılarda, cephe ve taşıyıcı 
sistem özellikleri incelenmiş ve tablolar ha-
linde ele alınmıştır. Yüksek yapılarda diagrid 
taşıyıcı sistemin çift kabuk cephe oluşumu 
üzerindeki etkisi bu örnekler ışığında değer-
lendirilmiştir.
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Tablo 1. Capital Gate Tower Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Özellikleri

CAPİTAL GATE TOWER

    

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Betonarme ve çelik malzeme birlikte 
kullanılmıştır.

Taşıyıcı Sistem: İç ve dış çelik diagrid sistem 
kullanılmıştır.

Plan Formu: Yapının eğimli ve kıvrımlı formundan 
dolayı, ovalimsi kat planlarının hiç biri birbirine 
benzememektedir.

Düğüm Yapısı: Dış kabuktaki, 702 adet diagrid 
düğüm farklı boyut ve farklı açısal konfigürasyona 
sahiptir. Düğümler her kat seviyesinde konumlanır. 
2 ters üçgenin birleşimiyle oluşan elmas şeklindeki 
diagridlerin boyutları ortalama 8x8 m’dir. 

Yanal Yük Direnci: Yapının eğrisel aerodinamik 
formu rüzgar yüklerinin azaltılmasına yardımcı olur. 
Zemin ve en üst kot arasındaki 33 m fark nedeniyle 
oluşan devrilme eğilimi, büyük panoramik pencereler, 
eğri bir yüzey, daha hafif ve ince bir strüktür sağlayan 
diagrid sistemle karşılanmıştır (Schofield,2012:15).

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.

Cam Malzeme Özellikleri: Enerji verimliliği yüksek, 
parlamayı azaltan ve ışık iletimini arttıran, gümüş 
kaplama Low-e kategorili çift camdır. 

Cephe Tipi: Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift kabuk 
cephe tasarlanmıştır. Üst otel katlarıyla sınırlıdır.

Havalandırma Tipi: İç ortamdaki iklimlendirilmiş 
havanın, havalandırma boşluğuna mekanik sistemler 
yardımıyla verilmesi ve boşluktan HVAC kanallarına 
gönderilmesi şeklinde çalışan iç hava perdesidir.

İklimle Uyum: Otel odalarından kullanılan, dışarıdaki 
havadan serin olan hava enerji geri kazanımı için 
boşluğa alınır ve sıcak çöl iklimine karşı tampon 
oluşturur.

Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid 
sistemle entegre üçgen panellerden oluşur. İç kabuk 
her katta iç hacme koridor oluşturan cam bir katmanın 
eklenmesiyle yapılandırılır (Bonham,2019:120).
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Tablo 2. 30 St. Mary Axe Tower Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

30 ST. MARY AXE TOWER (SWİSS RE)

      

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Betonarme ve çelik malzeme birlikte 
kullanılmıştır. Kolon ve kirişler çelik, döşemeler 
kompozittir.
Taşıyıcı Sistem: Çelik diagrid sistem kullanılmıştır. 
Sistem çelik malzeme kullanımını %20 azaltmaktadır 
(Boake, 2016:294).
Plan Formu: Dairesel plan şeması, bina yükseldikçe 
farklı katların ve ışık kuyularının oluşmasına sebep 
olmaktadır. Yapının dairesel planı zeminde 50 metre, 
en geniş olan 17. katta 57 metre ve en üst katta 25 
metre çapındadır.
Düğüm Yapısı: 360 adet düğüm her iki kat seviyesinde 
bir konumlanır. 
Yanal Yük Direnci: Yapının eğrisel aerodinamik 
formu rüzgâr yüklerinin azaltılmasına yardımcı olur 
(Soyluk ve İlerisoy, 2018:138).

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Dış katman contalı, üçgen 
ve eşkenar dörtgen formunda, Low-e kaplama çift 
camlı panellerden, iç katman ise kat yüksekliğinde, 
tek camlı ve sadece bakım-onarım amacıyla açılan 
yatay sürme kapılardan oluşmaktadır.
Cephe Tipi: Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift 
kabuk cephe tasarlanmıştır. Ofis katlarında ve her 
yönde kullanılır.
Havalandırma Tipi: Hava boşaltımı ve tampon bölge 
oluşumu şeklindedir. İç ortamdaki kullanılan havanın, 
havalandırma boşluğuna verilerek üst kotlardan baca 
etkisiyle tahliyesi sayesinde doğal havalandırma 
sağlanır.
İklimle Uyum: Isıtma mevsiminde çift kabuk 
arasında yalıtımlı tampon bölge oluşturarak ısıtma 
yüklerinden tasarruf sağlanır. Yazın diagrid üzerindeki 
açılır kapaklardan iç hava tahliyesi şeklinde doğal 
havalandırma sağlanır.
Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid 
sistemle entegre üçgen ve dörtgen panellerden oluşur. 
İç kabuk her katta cam bir katmanın eklenmesiyle 
oluşur (Nkandu ve Alibaba, 2018:5).
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Tablo 3. Poly International Plaza Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

POLY INTERNATİONAL PLAZA

        

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Betonarme ve çelik malzeme birlikte 
kullanılmıştır. Kolon ve kirişler çelik çekirdek 
kompozittir.
Taşıyıcı Sistem: Beton dolgulu çelik borulardan 
oluşan, diagrid sistem ve kompozit çekirdek sistem 
kullanılmıştır.
Plan Formu: Eliptik plan şeması bilgisayar destekli 
bütünleşik bina sistemleri tasarımıyla en uyumlu form 
olarak tasarlanmıştır.
Düğüm Yapısı: Düğümler arasında 18 m açıklık 
vardır. Her iki katta bir düğüm bağlantısı vardır ve 
aradaki katlar asma kat olarak yapılandırılır.
Yanal Yük Direnci: Diagrid sistem yerçekimi ve yanal 
yüklere sert kaynaklı düğüm bağlantıları sayesinde 
eksenel olarak direnir (Rupa ve diğ.,2015:556).

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Dış katman Low-e 
monolitik temperli cam, iç katman izolasyonlu 
camdan oluşmaktadır. Dış katman üzerinde otomasyon 
sistemiyle bağlantılı kapaklar bulunur. 
Cephe Tipi: İki kat yüksekliğinde Koridor tipi çift 
kabuk cephe tasarlanmıştır.
Havalandırma Tipi: Kışın tampon bölge 
oluşturularak,  yazın dış hava perdesi oluşturarak 
doğal havalandırma ve klima yüklerinden tasarruf 
sağlanır (Korsavi ve Maqhareh,2014:8). 
İklimle Uyum: Her iki katta bir yatay bölümlendirilerek 
oluşturulmuş Çift Kabuk Cephe sistemi, Pekin’in aşırı 
sıcaklıklarını azaltır. Kışın, boşluk, güneş kazancı ile 
ısıtılan ek bir yalıtım tabakası oluşturacak şekilde 
kapatılırken, yazın sıcak havayı tahliye etmek için 
binanın soğutma sistemindeki yükü azaltmak için 
kullanılır. 
Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid 
sistemle entegre üçgen panellerden oluşur. İç kabuk 
her katta cam bir katmanın eklenmesiyle oluşur (Chow 
ve diğ., 2017:245). 
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Tablo 4. China Steel Corporation Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

CHINA STEEL CORPORATION HEADQUARTERS

           

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Çelik malzeme kullanılmıştır. Kolon ve 
kirişler çeliktir.
Taşıyıcı Sistem: Çelik diagrid sistem kullanılmıştır.
Plan Formu: Merkezi bir çekirdek etrafında 4 karenin 
birleşimiyle oluşan amorf plan tipi mevcuttur.
Düğüm Yapısı: Dış mega diagrid taşıyıcılar her sekiz 
katta bir düğüm oluşturur. 280 cm yüksekliğindeki 
eşkenar dörtgen şeklindeki alüminyum giydirme 
cephe panelleri temiz kat seviyesini karşılar. 140 cm 
yüksekliğindeki üçgen alüminyum giydirme cephe 
panelleri kiriş yüksekliğini hizalamaktadır.2

Yanal Yük Direnci: Ortak bir merkezi çekirdek 
tarafından bir araya getirilmiş dört kare tüp, sekiz 
kat artışlarla 12.5 derece döndürülerek oluşturulan 
dinamik geometri yanal yüklere dayanım sağlar. 3

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Alüminyum panellerden 
oluşan giydirme cephe sistemi Low-e camdır. 
Cephe Tipi: Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift kabuk 
cephe tasarlanmıştır.
Havalandırma Tipi: İç hava perdesi modunda çalışır. 
İç ortamdan alınan iklimlendirilmiş hava koridora 
verilir, yalıtımlı bir hava perdesi oluşur. 4

İklimle Uyum: Elmas şeklindeki koridor tipi çift 
kabuk giydirme cephe, sıcak kentsel iklimde ısı 
kazancını azaltan, enerji tüketimini en aza indiren ve 
trafik gürültüsünü koruyan optimize edilmiş doğal 
aydınlatma ve havalandırma sağlar.
Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid sistemle 
bütünleşmiş üçgen panellerden oluşur. İç kabuk her 
katta cam bir katmanın eklenmesiyle oluşur.5

23

2 Kritiana Ross. “In Progress: China Steel 
Corporation Headquarters / KRIS YAO | 
ARTECH” 16 Apr 2012. ArchDaily. Accessed 14 
Jul 2021. <https://www.archdaily.com/224858/
in-progress-china-steel-corporation-headquarters-
artech-architects> ISSN 0719-8884

3 https://www.archilovers.com/stories/2870/the-
headquarters-of-the-china-steel-corporation-in-
taiwan.html

45

4 https://www.designboom.com/architecture/artech-
architects-employ-dynamic-geometries-in-china-
steel-hq-10-18-2013/

5 https://architizer.com/projects/china-steel-
corporation-headquarters/
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Tablo 5. Mode Gakuen Spiral Towers Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Özellikleri

MODE GAKUEN SPİRAL TOWERS

      

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Betonarme ve çelik malzeme birlikte 
kullanılmıştır. Kolon ve kirişler çelik çekirdek 
kompozittir.
Taşıyıcı Sistem: Beton dolgulu çelik borulardan 
oluşan, iç diagrid sistem kullanılmıştır. Oval formun 
etrafına yerleştirilen 12 düz kolon iç kafes borusu 
oluşturan çekirdeğe bağlanmıştır.
Plan Formu: Bina, elips formunda merkezi bir 
çekirdeğe sahip üç nişli eliptik bir plan üzerine inşa 
edilmiştir.
Düğüm Yapısı: Dış yüzey üçgen pencereli çelik 
diagridden yapılmıştır. Cephe üçgen pencereler ve 
yatay balkon çizgileri ile ayırt edilir.
Yanal Yük Direnci: Binanın bir iç diagrid sistemi 
ve iki titreşim sönümleme sistemi şeklinde inşa 
edilmesi sismik etkilere karşı yüksek direnç 
sağlar(Szolomicka,2019b:8).

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Dış katman Low-e 
çift cam, iç katman izolasyonlu lamine camdan 
oluşmaktadır. 
Cephe Tipi: Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift kabuk 
cephe tasarlanmıştır.
Havalandırma Tipi: İç hava perdesi modunda çalışır.
İklimle Uyum: Çift Kabuklu Cephe içerisindeki 
hava akış sistemi, iki cam katman arasından iç / dış 
hava (egzoz havası / dönüş havası) geçirerek ısıtma 
ve soğutma yüklerini önemli ölçüde azaltır. Bölmeler 
arasındaki boşluk ısıtma / soğutma gereksinimlerine 
göre kapatılabilen jaluziler içerir. 
Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid 
sistemle entegre üçgen panellerden oluşur. İç kabuk 
her katta cam bir katmanın eklenmesiyle oluşur
(Groesbeck ve diğ.,2012:710).
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Tablo 6. Guangzhou IFC Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

GUANGZHOU INTERNATIOANAL FINANCE CENTER WEST TOWER

        

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Betonarme ve çelik malzeme birlikte 
kullanılmıştır. Çapraz kirişler çelik çekirdek 
kompozittir.
Taşıyıcı Sistem: Beton dolgulu çelik borulardan 
oluşan, diagrid sistem ve kompozit çekirdek sistem 
kullanılmıştır. Diagrid sistem yapıda ihtiyaç duyulan 
yapısal çelik miktarını büyük ölçüde azaltmıştır.
Plan Formu: Kavisli üçgen plan verimli iç mekan 
tasarımı sağlar ve çevresel performans ihtiyacına 
yanıt verir (Boake, 2016:300).
Düğüm Yapısı: Diagrid çapraz kirişler her 6 katta bir 
düğüm oluşturur.
Yanal Yük Direnci: Beton dolgulu çelik boruların 
eğimli yapısal elemanları tarafından oluşturulan 
diagrid dış iskelet ve kavisli üçgen form yerçekimi 
yükleri hem de rüzgar etkilerine ve deprem etkilerine 
karşı yüksek yanal rijitlik sağlar (Wilkinson, 
2017:388).

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Dış katman Low-e 
çift cam, iç katman izolasyonlu lamine camdan 
oluşmaktadır
Cephe Tipi: Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift kabuk 
cephe tasarlanmıştır.
Havalandırma Tipi: İç hava perdesi modunda çalışır. 
İç ortamdan alınan iklimlendirilmiş hava koridora 
verilir, yalıtımlı bir hava perdesi oluşur.
İklimle Uyum: Konsept proje önerisi kat yüksekliğinde 
koridor tipi, hava boşluğuna jaluzi entegre çift kabuk 
cephe sistemi, cephe tasarımının performans analizi 
çalışmaları neticesinde performans bakımından tek 
kabuk giydirme cephe sistemine kıyasla çok daha 
yüksek performans verileri sağlamasına rağmen, 
getirdiği ek maliyetler açısından tercih edilmemiştir.
Diagride Göre Yapılanma: Diagrid sistem dış kabukla 
iç kabuk arasında yer alır. İç kabuk her katta cam bir 
katmanın eklenmesiyle oluşur (Kwok,2017:53).
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Tablo 7. Vivo On Highline Taşıyıcı Sistem ve Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

VIVO ON HIGHLINE

        

Taşıyıcı Sistem Özellikleri Çift Kabuk Cephe Sistemi Özellikleri

Malzeme: Çelik ve betonarme malzeme kullanılmıştır. 
Diagrid elemanlar çelik çekirdek kompozittir.
Taşıyıcı Sistem: İç çelik çerçeveli çekirdek ve dikey 
destek sağlayan bir dış iskelet görevi gören üçgen 
diagrid sistemlerden oluşan hibrid yapısal sistem 
kullanılmaktadır.
Plan Formu: Yapı beşgen amorf bir forma sahiptir.
Düğüm Yapısı: Her iki katta bir düğüm bağlantısı 
vardır ve aradaki katlar asma kat olarak yapılandırılır.
Yanal Yük Direnci: Üçgensel diagrid sistemler yanal 
stabilite sağlamaktadır.6

Malzeme: Çelik ve cam malzeme kullanılmıştır.
Cam Malzeme Özellikleri: Dış katman Low-e 
çift cam, iç katman izolasyonlu lamine camdan 
oluşmaktadır. 
Cephe Tipi: İki Kat yüksekliğinde Koridor tipi çift 
kabuk cephe tasarlanmıştır.
Havalandırma Tipi: Dış hava beslemeli modda 
çalışır.
İklimle Uyum: Cam ve çelik malzeme karışımı, 
Çift Kabuk Cephe konfigürasyonu sayesinde çapraz 
ve baca etkisiyle havalandırma, güneş koruması, kış 
bahçesiyle entegre yapı çekirdeği ve servis alanları 
havalandırması sağlanmaktadır.
Diagride Göre Yapılanma: Dış kabuk diagrid 
sistemle entegre üçgen panellerden oluşur. İç kabuk 
her katta cam bir katmanın eklenmesiyle oluşur.7

6

6  http://nbrsarchitecture.com/portfolio/vivo-on-highline-2/

7

7  Connor Walker. “NBRS Proposes to Extend High Line 
Vertically” 11 May 2014. Arch Daily. Accessed 14 Jul 2021. 
<https://www.archdaily.com/505157/nbrs-proposed-high-line-
extension-aims-to-serve-nyc-s-growing-population> ISSN 
0719-8884
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Tablo 8. Çift Kabuk Cephe Sistemi Kullanan Diagrid Sistem Yüksek Yapıların Karşılaştırılması

YAPI CAPITAL GATE 30 ST. MARY AXE POLLY INT. 
PLAZA

CHINA STEEL 
CORPORATION

Yer Abu Dhabi Londra Beijing Tayvan

İklim Çöl İklimi Ilıman İklim Karasal Muson Subtropikal

Yükseklik 165 M 180 M 161 M 135 M

Form Eğrisel Aerodinamik Aerodinamik Prizmatik

Plan Tipi Eliptik Dairesel Oval Amorf Kare

Modül Boyutu 1 Katlı Modül 2 Katlı Modül 2 Katlı Modül 8 Katlı Modül

Modül Açısı ≈45 ° 63 ° 42 ° 64 °

Düğüm Yapısı Çelik Çelik Çelik Çelik

Çift Kabuk 
Cephe Tipi Koridor Koridor Koridor Koridor

Havalandırma 
Tipi İç Hava Perdesi

Dış Hava 
Beslemeli
İç Hava Boşaltım

İç Ve Dış Hava 
Perdesi İç Hava Perdesi

YAPI MODE GAKUEN VIVO ON HIGHLINE GUANGZHOU IFC

Yer Nagoya New York Guangzhou
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İklim Ilıman İklim Ilıman İklim Nemli Tropikal

Yükseklik 170 M 140 M 438 M

Form Burgu Burgu Aerodinamik

Plan Tipi Üç Nişli Eliptik Amorf Beşgen Kavisli Üçgen

Modül Boyutu 1 Katlı Modül 2 Katlı Modül 6 Katlı Modül

Modül Açısı --- 73 ° 73 °

Düğüm Yapısı Çelik Çelik Beton Dolgulu Çelik

Çift Kabuk 
Cephe Tipi Koridor Koridor Koridor

Havalandırma 
Tipi İç Hava Perdesi Yatay Harici Havalandırma İç Hava Perdesi

Tablo 9. Diagrid Sistem Yüksek Yapılarda Koridor Tipi Çift Kabuk Cephe Kullanımı

DİAGRİD SİSTEM YÜKSEK YAPILARDA 
KORİDOR TİPİ ÇİFT KABUK CEPHE 

KULLANIMI
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Modüllerin 
Cephedeki İfadesi

Vurgulu √ √ √ √ √ √ -

Vurgusuz - - - - - - √

Giydirme Cephe 
Ünitesi

Üçgen √ √ √ √ √ √ -

Doğrusal - - - - - - √

Diagrid taşıyıcı 
sistemi oluşturan 
konstrüksiyonun yeri

Dış Kabuk Üzerinde √ √ √ √ √ √ -

Hava
Boşluğunda - - - - - - √

İç Kabuk Üzerinde - - - - - - -

Gölgeleme Cihazı Kullanımı - √ - √ √ - √

Çift Kabuk Cephe 
Hava Boşluğunun 
Bölümlenmesi

Halka Kirişe Göre
(Sürekli Döşeme) - - √ - - √ -

Kat Kirişine Göre
(Sürekli Döşeme) √ √ - √ √ - √



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:559 K:796
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

110

D
İA

G
R

İD
 V

E
 

SÜ
R

D
Ü

R
Ü

L
E

B
İL

İR
-

L
İK

 İL
İŞ

K
İS

İ

Çevre Kolonlarının 
Azaltılması - √ √ √ √ - √

Çelik Kullanımının 
Azaltılması √ √ √ - - √ √

İç Mekân 
Kolonlarının 
Kaldırılması

√ √ √ √ - √ √
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Isıtma- Soğutma Yükünün 
Azaltılması √ √ √ √ √ - √

Doğal Havalandırma - √ √ √ √ √ -

Doğal Aydınlatma √ √ √ √ √ - √

Rüzgâr Enerjisinden Faydalanma - - - - - - -

Dinamik Rüzgâr Yükünün 
Azaltılması - - - - - - -

Sismik Kaynaklı Yüklerin Kontrolü - - - - - - -

BULGULAR

Çalışmada, diagrid taşıyıcı sisteme sahip 
yüksek yapılarda, çift kabuk cephe kullanı-
mı örnek yapılar üzerinden incelenerek, kar-
şılaştırmalı analizi yapılmıştır. Oluşturulan 
temel başlıkları seçilen örnekler üzerinden 
değerlendirmek üzere Tablo 8 ve Tablo 9 elde 
edilmiştir. Kullanıcı memnuniyetiyle birlikte, 
sürdürülebilir ve sağlıklı bir ortam sağlamak, 
enerjiyi ve malzemeyi etkin kullanma ama-

cıyla yüksek teknolojiyle tasarlanan yapıların 
tamamında, çift kabuk cephe kullanımının, 
koridor tipi biçimlenmeye yöneldiği görül-
mektedir. Tablo 9 üzerinde, diagrid sistem 
yüksek yapılarda koridor tipi çift kabuk cep-
he kullanımı, örnekler analiz edilerek, kori-
dor tipi yapılaşmaya yönlendiren sebeplere 
ulaşmak üzere, diagrid sistem-cephe ilişkisi, 
diagrid sistem-sürdürülebilirlik ilişkisi ve 
yüksek yapılarda çift kabuk cephe kullanımı 
incelenmiştir. 
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Grafik 1. İncelenen Yapılarda Form-Yükseklik-Modül Boyutu İlişkisi

Form, yükseklik ve modül boyutu ilişkisinin 
verildiği Grafik 1 incelendiğinde 135-180 m 
yükseklik aralığındaki yapılarda 1-2 katlı kü-
çük modül kullanımı görülmektedir. Eğrisel, 
aerodinamik ve burgu formundaki yapılarda 
küçük modül kullanımı serbest formları bi-
çimlendirme bağlamında avantaj sağlamak-
tadır. Diagrid taşıyıcı sistemin kullanıldığı en 
yüksek bina olan Guangzhou IFC binasında, 
aerodinamik bir forma sahip olmasına karşın, 
yükseklikle orantılı olarak 6 katlı büyük mo-

dül kullanımı görülmektedir. 438 m yüksek-
liğindeki Guangzhou IFC binasında büyük 
modül kullanımı, montaj kolaylığı sağlaması 
ve maliyetleri düşürmesi açısından doğrusal 
formlu giydirme cephe kullanımını berabe-
rinde getirmektedir. Prizmatik forma sahip 
China Steel Corporation binasında 8 katlı 
modül kullanılmıştır. Buna dayanarak doğru-
sal formlu yapılarda daha büyük modül kulla-
nımının görülebileceği sonucuna ulaşılabilir.

Grafik 2. Form-Yükseklik-Diagrid Modüllerinin Karşılaştırılması
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Grafik 2 incelendiğinde örneklem grubunu, 
China Steel Corporation binası haricinde, 
sıklık sıralamasıyla; aerodinamik, burgu ve 
eğrisel gibi serbest biçimli ve karmaşık form-
lu yapılar oluşturmaktadır. Bu noktada diag-
rid taşıyıcı sistemin karmaşık formlu yapıları 
hayata geçirebilme kabiliyetinden bahsetmek 
mümkündür. İncelenen yapıların %86’sı 135 
ve 180 m yükseklik aralığındadır. Guangzhou 

IFC dışında, incelenen yapılarda yüksek mu-

kavemet ve hafif olma avantajı nedeniyle 

çelik malzemeden üretilmiş düğüm noktala-

rı kullanılmıştır. Guangzhou IFC binasında 

beton dolgulu çelik düğüm kullanılarak; çelik 

düğüm betonun dayanımını arttırmakta, be-

ton da çeliğin burkulma eğilimini önlemeye 

yardımcı olmaktadır.

Grafik 3. İncelenen Yapılarda Diagrid Taşıyıcı Sistem Çift Kabuk Cephe İlişkisi

Örneklem grubunda Guangzhou IFC binası 
dışındaki eğrisel, aerodinamik ve burgu for-
ma sahip yapıların, daha küçük diagrid mo-
dülleriyle birlikte üçgen giydirme cephe üni-
teleri kullandığı gözlemlenmiştir. Grafik 3’e 
göre bu yapıları koridor tipi çift kabuk cephe 
biçimlenmesine yönlendiren sebeplere bakıl-
dığında, Guangzhou IFC binası dışındaki ya-
pılarda, diagrid yapısal sistem modüllerinin 
dış cephe kabuğu üzerinde vurgulanmış ol-
duğu ve yine diagrid kolonların burada yapı-

landırıldığı dikkat çekmektedir. Diagrid sis-
temin estetik potansiyeli nedeniyle modüller, 
dış cephe üzerinde vurgulanma eğiliminde 
olduğundan çift kabuk cephe sistemi diagrid 
sistemin önünde ikinci bir kabuk şeklinde ya-
pılandırılarak, kendine has morfolojik yapıyı 
örtmek yerine, strüktürün arkasında yer almış-
tır. Ayrıca diagrid taşıyıcı sistemin önünde, ek 
bağlantılar ve özel detaylandırma çözümleri 
gerektiren, çok katlı ya da şaft tipi çift kabuk 
cepheyi yapılandıracak olan sistem, çok daha 
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karmaşık ve maliyetli bir çözümü beraberin-
de getirmektedir. Guangzhou IFC binasında 
da koridor tipi çift kabuk cephe görülmesine 
rağmen tüm bu farklılaşmaların nedeni 438 m 
yüksekliğindeki boyutu gösterilebilir.

Yüksek yapıların rüzgâr ve deprem yüklerine 
dayanımı açısından sağlaması gereken yanal 
stabilite, kat döşemesinin rijit diyafram dav-
ranışı sağlamasını gerektirmektedir. Döşeme 
üzerinde boşluk ya da yırtık olduğunda, rijit 
diyafram davranışı gösteremez. Diagrid sis-

temin avantajı olarak, halka kirişin kesiştiği 
kat döşemesinin rijit diyafram davranışı gös-
termesi yeterlidir. Grafik 3’e göre incelenen 
yapılarda, çift kabuk cephe hava boşluğu, 
farklı bir geometrik düzene izin veremeyecek 
şekilde, her kat düzeyinde ya da halka kirişin 
geçtiği kat seviyesinde yatay olarak bölüm-
lenmiştir. Dolayısıyla halka kiriş seviyesi çift 
kabuk cephe hava boşluğunun yatay bölün-
mesinde belirleyici rol oynamaktadır.

Grafik 4. İncelenen Yapılardaki Diagrid Taşıyıcı Sistem ve Sürdürülebilirlik İlişkisi

Örneklem grubunun sürdürülebilirlik ölçüt-
lerini sağlaması konusunda grafik 4’e bakıl-
dığında, çevre kolonlarının azaltılarak doğal 
aydınlatma değerlerini arttırması, çelik mal-

zeme kullanımını azaltması, iç mekân kolon-
larının kaldırılarak esnek mekân tasarımına 
izin verilmesi bakımından gereksinimleri 
karşıladığı saptanmıştır. 

Grafik 5. İncelenen Yapılarda Çift Kabuk Cephe Sisteminin Sağladığı Avantajlar
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Grafik 5’te örneklem grubunda çift kabuk cep-
he kullanımına bakıldığında %86’lık dilimde-
ki yapılarda ısıtma ve soğutma yüklerinden 
tasarruf ve doğal aydınlatma gibi avantajları 
sağladığı görülmektedir. İncelenen yapıla-
rın % 76’sı doğal havalandırma avantajından 
yararlanmaktadır. Bu verilere dayanarak çift 
kabuk cephelerin diagrid taşıyıcı sistemle bir-
likte kullanımı enerji tasarrufu, daha sağlam 

yapılı çevreler oluşturma, malzemeyi etkin 
kullanma, iç ortam konfor koşullarının arttırıl-
ması, gün ışığından yararlanma gibi faydaları 
beraberinde getirmektedir. Bunun sonucun-
da mimari tasarımda taşıyıcı sistem ve cephe 
seçimindeki koordinasyonun bütünleşik bir 
tasarımla çözümlenmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılabilir.

Grafik 6. İncelene Yapıların Modül Açı Değerleri 

En az miktarda malzeme ile uygun yer değiştir-
me kriterlerinin karşılanabilmesi için, Moon’ 
un(2007) geliştirdiği optimal deformasyon 
modu ile yapısal tasarım metodu verileri gra-
fik 6’da gösterilmiş ve incelenen yapıların kat 
adedi, modül açıları verileri ile kıyaslanmış-
tır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, Swiss Re 
dışındaki yapıların belirli kat adedi için opti-
mum açı değerlerinden saptığı belirlenmiştir. 
Bu durum malzeme verimliliği açısından tezat 
oluşturmaktadır. 

SONUÇ

Binaların küresel toplam enerji kullanımının 
yaklaşık %40’ını oluşturması, yüksek enerji 
kullanımına sahip olan yüksek yapıların per-
formansını bütünsel bir yaklaşımla optimize 
etmek için sürdürülebilir tekniklerin benim-
senmesi gerekliliğini göstermektedir. Yüksek 
yanal sertlik ve mukavemet kapasitesi, daha 
az malzeme kullanımı, esnek tasarım ve ge-
niş iç mekân kullanımı sağlaması, dış cephe-
de kolon miktarını azaltarak doğal aydınlatma 
oranını arttırması gibi nedenlerle sürdürülebi-
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lirlik ölçütlerini karşılayan diagrid sistemle 
birlikte, çift kabuk cephe sisteminin yüksek 
yapılarda kullanımı, enerji ve yapısal açıdan 
verimli sürdürülebilir yapıların ortaya çıkma-
sını sağlayacaktır. Çift kabuk cephe sistemi, 
ısıtma ve soğutma yüklerinden tasarruf sağ-
laması, iç ortam konfor koşullarını arttırması, 
doğal aydınlatma, kamaşma kontrolü, akustik 
yalıtım ve estetik kalite gelişimine katkıda 
bulunması nedeniyle günümüzde olduğu gibi 
gelecekte de yüksek yapılarda, performansı 
geliştirilerek tercih edilen bir sistem olacaktır. 
Bu çalışmada; yüksek yapılarda, çift kabuk 
cephe sisteminin, kendine özgü bir yapısal 
morfolojiye sahip olan diagrid taşıyıcı sistem-
le birlikte biçimlenişi örnekler üzerinde ince-
lenerek, ortaya konan bulguların tasarımcılar 
açısından yol gösterici olması hedeflenmiştir. 
Bu bağlamda, incelenen yapılarda diagrid 
sistemin, estetik potansiyeli yüksek strüktürel 
yapısını dış cephede vurgulama eğilimi, çift 
kabuk cephe boşluğunun, diagrid yapının ar-
kasında yer almasını gerekli kılmaktadır. Di-
agrid modülünün dışında ek bir ikinci kabuk, 
özel bağlantı çözümleri gerektiren maliyetli 
bir sistemi beraberinde getirmektedir. Ayrıca 
diagrid sistemin yapısal özelliğinin bir getiri-
si olarak çift kabuk cephe; düğüm seviyele-
rinde halka kiriş bağlantılarında yatay olarak 
bölümlenmesi zorunluluğu nedeniyle, çift 
kabuk cephe sistemini, hava boşluğunu kat 
hizasında yatay bölerek, koridor tipi yapılan-
maya yönlendirmektedir. Çift kabuk cephe 

sisteminin, taşıyıcı sistemlerle olan etkileşi-
mi üzerine az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 
Farklı yapım sistemleri ve çift kabuk cephe-
nin morfolojik davranışıyla ilgili,   çift kabuk 
cephe sisteminin yapısal sistemler üzerinde 
ya da yapısal sistemlerin çift kabuk cephe 
tasarımı üzerindeki etkileri konusunda daha 
fazla araştırma yapılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today’s cities are faced with rapid urbanization due to increasing population and 
environmental problems. High land costs, efforts to prevent urban sprawl, the need to protect 
agricultural production have contributed to the development of tall buildings and vertical cons-
truction (Jani and Patel, 2013:92). Because high-rise buildings use less land and provide denser 
livable areas, they have great potential to create sustainable built environments by their very na-
ture. Thus, more land savings can be achieved for environmentally friendly green areas. Since a 
tall building has less outer shell area in direct contact with the external environment compared 
to many low-rise buildings in the same total floor area, the energy use in these structures can be 
lower than in low-rise buildings (Al-Kodmany, 2018:2). The rapid development of multi-storey 
buildings brings along many problems such as the built environment, urban pattern relations-
hip, density relationship, and land adequacy (Pakdamar and Tugrul,2018:86). However, high-
rise buildings require a large amount of resources and consume energy during the construction 
and post-construction phases. It casts huge shadows around them and causes severe local tur-
bulence near the ground that disturbs people. As a building’s height increases, the amount of 
structural material required to resist lateral forces greatly increases (Moon, 2009:1). Therefore, 
material-saving structural design is crucial to a sustainable built environment. The effort to es-
tablish a balance between development and the natural environment has led to the emergence of 
the sustainable development model (Yildiz et al., 2016:250). The sustainable structural design 
and construction trend for tall buildings has led to the development of innovative, cost-effective 
and energy efficient structural systems (Asadi and Adeli, 2017:1). The sustainability of a tall 
building should be investigated by considering three main aspects: social, environmental, and 
economic. Aiming the sustainability of a building from a structural engineering perspective 
requires the use of a minimum amount of materials while increasing the performance of the bu-
ilding. Diagrid structural systems: Due to their versatility, their ability to realize complex form 
structures, their effectiveness in limiting lateral displacements, they are increasingly used in the 
construction of tall buildings (Lacidogna et al., 2020:340). Aim:  Known for its versatility and 
flexibility in shaping complex geometric forms, the diagrid construction system plays an active 
role in shaping the exterior of buildings. The aim of this study is to examine the effect of the 
diagrid system on the geometrical formation of the double skin facade in high-rise buildings, 
to provide guidance on the selection of the appropriate facade system for the designers by exa-
mining the existing sample structures. Method: In this study, using data collection and tracing 
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methods, which are one of the qualitative research methods; Primarily, in order to clarify the 
conceptual framework, a related literature review was conducted. The structural properties of 
the Diagrid load-bearing system, its material efficiency and its contribution to sustainability as 
a result of the use of fewer vertical columns are discussed. Then, the concept of double skin 
facade, the advantages of the usage in high buildings were emphasized and 9 high buildings 
throughout the world with diagrid structural system and double skin facade formation were 
determined. In all these sample buildings, it has been observed that the facades are divided ho-
rizontally on certain floors. The buildings, Leaden Hall in England and Sony City in Tokyo are 
not included in the study since their double skin façade systems has common features with the 
corridor and multi-storey typology. All the remaining 7 high-rise buildings have a corridor type 
double skin facade system. The characteristics, common points, advantages, and differences 
of the double skin facade system of the buildings were discussed in tables, and a comparative 
analysis was made under certain headings. In this way, the reasons leading to double skin fa-
cade formation and corridor type configuration in all of the sample group structures were exa-
mined and revealed. Findings and Results: The fact that buildings constitute approximately 
40% of the global total energy use indicates the necessity of adopting sustainable techniques 
to optimize the performance of high-energy high-rise buildings with a holistic approach. The 
use of the double skin facade system in high-rise buildings, together with the diagrid system, 
will ensure the emergence of sustainable buildings that are energy and structurally efficient. 
The double skin facade system will be a preferred system in high-rise buildings in the future, 
as it is today, by improving its performance, as it saves on heating and cooling loads, increases 
indoor comfort conditions, contributes to natural lighting, glare control, acoustic insulation, 
and aesthetic quality improvement. In this study, in high-rise buildings, the formation of the 
double skin facade system together with the diagrid structural system, which has a unique 
structural morphology, has been examined on examples, and it is aimed to guide the designers 
with the findings. Considering the reasons leading to the corridor-type double skin facade for-
mation of the examined structures, it is noteworthy that the diagrid structural system modules 
are emphasized on the exterior skin of the buildings, except for the Guangzhou IFC building. 
Because of the aesthetic potential of the diagrid system, diagrid modules tend to be emphasized 
on the exterior; The double skin facade system is structured as a second shell in front of the 
diagrid system and is located behind the structure instead of covering its unique morphological 
structure. Multi-story or shaft type double skin facade to be constructed in front of external 
diagrid columns is a much more costly and complex solution as it requires special detailing and 
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connections. The lateral stability that high-rise buildings must provide in terms of resistance to 
wind and earthquake loads requires the floor slab to provide rigid diaphragm behavior. When 
there is a gap or tear on the floor, it cannot show rigid diaphragm behavior. As the advantage 
of the diagrid system, it is sufficient for the floor slab where the ring beam intersects to exhibit 
rigid diaphragm behavior. In the structures examined, the double skin facade air gap is divided 
horizontally at each floor level or at the floor level where the ring beam passes, not allowing a 
different geometric order. Therefore, the ring beam level plays a decisive role in the horizontal 
division of the double skin facade air gap. In this context, in the buildings examined, the diagrid 
system directs the double skin facade system to the corridor type structure by dividing the air 
gap horizontally at the floor level, due to its structural necessity and emphasizing its structure 
with high aesthetic potential on the exterior. Few studies have been found on the interaction of 
the double skin facade system with the load-bearing systems. More research should be done 
regarding the different construction systems and the morphological behavior of the double skin 
facade, the effects of the double skin facade system on the structural systems or the effects of 
the structural systems on the double skin facade design. 


