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TÜRKÇE ÖZET
Bu makalenin amacı, güneşin ısıtıcı etkisinin fazla olduğu güney cephede gölgeleme verimini
arttırmak ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği md.41’de belirtilen bina cephelerinde maksimum 0.50 m
yapılabilen güneş kırıcıya uygun en iyi gölgelenecek pencere boyutunu araştırmaktır. Çalışma alanı
olarak 37° enlemde yer alan Adana bölgesi ele alınmıştır. Gölge verimi analizi The Solar Tool
programı yardımıyla yapılmaktadır. 0.50 m çıkma yapan gölge elemanının gölgeleme verimini
arttırarak enerji verimliliğini sağlamak amacıyla pencere boyut araştırması yapılmıştır. Boyut
araştırmalarının stereografik ve tabular diyagramdan alınan verilere göre çözümleri tespit
edilmektedir. Sonuç olarak, Adana’da bina güney cephesinde yönetmeliğe göre maksimum çıkma
yapan gölge elemanına uygun 1.20 m eninde pencere için ideal yüksekliğin 1.20 m olması gerektiği
saptanmıştır.
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ABSTRACT
The aim of this article is to increase the shading efficiency in the south facade where the solar heating
effect is greater and to search for the best shaded window dimensions suitable for the sun breaker
capable of maximum 0.50 m at the building facades specified in Article 41 of the Planned Areas
Zoning Regulations.The study area is Adana region which is located at 37 ° latitude. Shadow yield
analysis is done with The Solar Tool program. A window dimension survey has been researched to
increase energy efficiency by increasing the shading efficiency of the shadow element which has
protruded by 0.50 m. The solutions of dimension studies have determined according to the data taken
from the stereographic and tabular diagrams. As a result, it has been determined that the ideal height
for 1.20 m window width in Adana should be 1.20 m, which is suitable for the shading device which
has maximum protrusion at the south facade of the building.
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1.GİRİŞ
Binaya doğru uygulanmış bir gölge elemanı, iklimlendirme sistemlerinin yükünü %50-79 oranında
indirebilmektedir ( Sciuto,1998). Dış gölge elemanı tasarımında uygun boyut ve biçim belirlenmesi
için pencere ölçüleri, güneş geometrisi ve iklim verileri gibi değişkenler bir arada değerlendirilmedir
(Olgyay,1957).Buna bağlı olarak gölgeleme verimini artırırarak binanın enerji verimliliğini sağlamak
amacıyla pencere boyut araştırması yapılmıştır. Sabit bir dış gölge elemanı tasarımında aşağıdaki
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 41.maddesine dikkat edilmesi gerekir ;
“ Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe estetiği ve tasarımı göz önünde bulundurulmak ve
detay projeleri verilmek, hafif malzemeden yapılmak, parsel sınırına taşmamak ve kapalı mekân
oluşturmamak kaydıyla 0.50 metreye kadar güneş kırıcı yapılabilir. ⁴’’
Binada çıkma yapılması halinde dış gölge elemanı genişliği 0.50 m’yi aşamamaktadır.Ayrıca
Türkiye’de yer alan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Bina Enerji Performans (BEP) yönetmeliği ve
Adana İmar Yönetmeliği’nde kaba yapıda gölgeleme verimi amaçlanan ideal pencere en ve boy
parametreleri tanımı yer almadığı görülmektedir. Binada sabit bir dış gölge elemanının 0.50 m çıkma
yapması halinde gölgeme verimi sağlayan ideal pencere boyutunu saptamak ve bina enerji performans
yönetmeliği, planlı alanlar imar yönetmelikleri, TS 825 ve Adana imar yönetmeliği vb.
yönetmeliklerdeki bu eksikliği gidermeye çalışmak makalenin ana amacıdır. 37° enlemde
pencerelerden solar ısı kazancı en fazla güney cepheden olmaktadır (Yüceer,2015). Bu nedenle güney
cephede gölgeleme verimi sağlamak önem arz eder. Bu çalışmadan elde edilen bulgular 37° enlemde
güney cephede tasarlanacak pencerenin boyutlandırmasına yardımcı bir kılavuzdur.
Sonuç olarak, 37° enlemde Adana’da bina güney cephesinde 0.50 m çıkma yapan sabit bir dış gölge
elemanınına göre en iyi gölgelenecek pencere en ve boy parametreleri araştırılmıştır. 1.20 m
genişliğinde pencere için ideal pencere yükseklik değeri bulunmuştur.
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Yatay gölge açısı (Horizontal shadow angle)………………………………………… ……. …………..°
Düşey gölge açısı (Vertical shadow angle) .………… ……… ………………………… ……...………°
Yükseklik açısı (Altitude angle) .………………… ………… ………………………………………….°
Azimut açısı (Azimuth of the sun) .… ……………… ……………………………………………..…...°
Geliş açısı (Angle of incidence) .… …………… …………………………………………………...…..°
Zenit açısı (Zenith angle of the sun) …………………………………………………………………….°
pencere genişliği ………………………………………………………………………………..……….m
pencere yüksekliği………………………………………………………………………………………..m
parapet yüksekliği………………………………………………………………………………………..m
duvar kalınlığı …………………………………………………………………………………………...m
dış duvar genişliği..…………………………………………………………………… …………..……m
duvar yüksekliği……………………………………………………………………………………….…m
yatay gölge elemanı toplam uzunluğu………………………………………………………………..….m
yatay gölge elemanı derinliği…………………………………………………………………………….m
yatay gölge elemanı pencereden yüksekliği…………………………………………………….……….m
düşey gölge elemanı gölge kalınlığı………………………………………………………...……………m
Gölge katsayısı (Shading coefficient) …………………………………………………………..………%

2. YÖNTEM
Çalışmada gerekli görülen analize ulaşmak için ‘The Solar Tool’ bilgisayar programı kullanılmıştır.
Bu program, programın menüsünde bulunan dxf biçiminde pencere, duvar, gölge elemanı, pergole ve
bina çizimlerine gerekli ölçüler girilerek enlem ve boylama bağlı olarak gölgeleme verimini gösteren
çizelgeler çıkarmaktadır.
2.1. The Solar Tool’un Kullandığı Veriler
2.1.a. Güneş diyagramı (Sun path)
Gölge elemanı tasarım yöntemlerinde, güneşin azimut ve yükseklik açıları ile pencere ve gölge
elemanı ölçüleri arasında kurulan trigonometrik bağlantılar ve güneş diyagramları temel alınmaktadır
(Olgyay,1957;Szokolay,1980) (Şekil 1).
Güneşin bir yıllık devinimi ile elde edilen saat, ay ve mevsimlerin yer düzlemindeki yörüngeleri ile
güneşin bir yıllık deviniminde yaptığı açıların enleme bağlı olarak yer düzlemine yatırılmasıyla elde

edilen stereografik diyagram, uzun süreli geleneksel hesaplamadan kurtulmayı sağlamıştır. Gölge
alanı boyut ve biçimi güneşin bir yıllık devinimine dolayısıyla enleme, boylama, aya ve saate göre
değişmektedir. Stereografik ve orthografikler üzerinde güneşin günlük ve mevsimlik konumlarıyla
gölge alanları izlenmektedir (Yüceeer, 2010).
*(VSA) = 90°-LAT (Enlem) (Szokoloy, 2008)
Adana örneği için, LAT (Enlem)= 37 °dir.
*(VSA) = 90-37= 53° dir.
*INC (Geliş açısı)= arccos (sinALT)= 90-ZEN
(Szokoly,2007)
*Yatay gölgeleme elemanı gölge derinliği,
d= h/tanVSA
*Düşey gölge elemanı, gölge kalınlığı,
w= d*tanHSA (Olgyay,1956)
Şekil 1. Zenit açısı (ZEN), güneş geliş açısı
(INC), eğimli yüzeye gelen güneş azimut açısı
(AZI) (J.A. Duffie ve W.A. Beckman, 2013)

Çizelge 1.Azimut açıları Çizelge 2.Güneşin yer düzlemiyle yaptığı açılar Çizelge 3. Güneşin anlık konumu

Çizelge 4. Yılın günleri

Çizelge 5. Saat çizgileri

***Tercümeleri Çizelge 7 ‘de verilmiştir.
Stereografik diyagram, güneşin bir yıllık deviniminde yaptığı açıların yer düzlemine yatırılmasıyla
elde edilmiştir. Stereografik diyagramda;
- Çizelge 1’de Azimut açıları
- Çizelge 2’de güneşin yer düzlemiyle yaptığı açılar
- Çizelge 4’de yılın ay ve günleri
- Çizelge 5’de saat çizgileri kırmızı renkte ifade edilmiştir.
- Çizelge 3’de ise güneşin anlık konumu ve gri renkte gölgeleme alanı gösterilmiştir.

2. 1.b. Konum (Location)

Çizelge 6. Adana iklim ve konfor çizelgesi (Monthly Dıurnal Averages-Adana,Turkey)(Yüceer, 2015)
Araştırma alanı Adana 37° kuzey enlem, 35° doğu boylam ve 50 m yükseltide ılıman iklim kuşağı
bölgesinde yer almaktadır. Adana’da Akdeniz iklim kuşağı hakimdir (Çizelge 6). The solar tool
programı enlem, boylam, saat ve gün verileri ışığında iklim verilerini seçilen binaya
uygulayabilmektedir. Çizelge 6 ‘da, yeşil bant ısısal konfor şartlarını göstermektedir. Adana’nın yazın
35 dereceyi aşan sıcaklık değerine temmuz ayında ulaştığı ve kışın ise şubat ayında 0 derece sınırında
olduğu çizelge 6’dan anlaşılmaktadır.
Genel durumda, 0 derecenin altında olmayan hava şartları ve yazın konfor şartlarını aşan sıcaklık
değerlerinden dolayı, Adana’da soğutma ve gölgeleme ihtiyacı göz önünde bulundurulması gereken
bir konudur.
2.1.c. Pencere (Window)
Pencereler doğal aydınlatma, manzara ve dış çevreyle iletişimi sağlayan boşluklardır. Diğer taraftan,
pencerelerin enerji kaybına etkisi de önemlidir.Çünkü, pencereler kamaşma, taşınımlı hava akımı,
ısısal ve ışınsal kayıp gibi rahatsızlıklara neden olur (Ching & Shapiro,2014). The solar tool programı
tek açıklıklı pencere gölge modeli kullanmaktadır². Bu nedenle pencere boyutundaki değişimin gölge
verimine etkisi net şekilde gözlemlenebilmektedir.
3. ANALİZ KABULLERİ VE FORMÜLLERİ
37° enlemde yer alan Adana’da, bina güney cephesinde 0.50m çıkma yapan sabit bir dış gölge
elemanına göre ideal pencere boyutu oluşturma amacıyla bu analizde bazı kabuller, varsayımlar ve
formülasyonlar yapılmıştır.
3.1.Pencere Konumu:
The solar tool programında güneşin yer düzlemiyle yaptığı açılar kuzey yönü 0°, güney yönü 180°,
doğu yönü 90°, batı yönü ise, 270° dir. Adana’da, güney cephe yönü 180° konumunda tek açıklıklı
pencere varsayımıyla analiz yapılmıştır.
3.2.Adana’da gölgeleme gereken tarih ve saatin tespiti:
Yılın hangi zaman aralığında gölgeleme ihtiyacı gerektiği saptanmıştır. Adana iklim verilerinde
haziran, temmuz ve ağustos aylarında güneşlenme süreleri yüksektir. Bu nedenle Haziran,Temmuz ve
Ağustos aylarında gölgeleme gereklidir. En yüksek sıcaklık değeri 21 Temmuz tarihinde olup
yüzeylerin aldığı solar ısı kazancı ise 900 ile 1000 w/m2 arası değerdedir (Çizelge 6). Bu nedenle 21
Temmuz tarihi esas alınarak gölgeleme verimi hesaplanmaktadır.
Günün hangi saat aralığında gölgeleme ihtiyacı gerektiği saptanmıştır. Temmuz ayında iç mekanda
solar ışınımı önlemek ve kışın termal konforu sağlamak amacıyla gölgeleme saat 09:00 -15:00
aralığında yapılmalıdır (Çizelge 7). 21 Temmuz tarihinde 09:00 -15:00 saatleri arasında gölgeleme
elemanının attığı gölge alanı, Çizelge 7’de açık gri renkte görülmektedir. Bu çalışmada analizler
güneşin dike yakın açıyla geldiği saat 13:00’deki konumuna göre yapılmaktadır.

Çizelge 7.Adana’da gölgeleme yapılması gereken saat aralığı ve gölgelik alan
(Stereographic diagram: stereografik çizelge, sun position: güneşin konumu, HSA: yatay gölge açısı,
VSA: düşey gölge açısı,time: saat, date:gün, percentage shading: gölgeleme yüzdesi, BRE VSC: direk
ışık sağlayan toplam gökyüzü yüzdesi, Overcast Sky: Bulutlarla kaplı olduğu gökyüzü yüzdesi,
Uniform Sky: Aynı aydınlık düzeyini veren tekdüze gök yüzdesi, Jan: ocak, Feb: şubat, Mar: mart,
Apr: Nisan, May: mayıs, Jun: Haziran, Jul: temmuz, Aug: ağustos, Sep: eylül, Oct: ekim, Nov: kasım,
Dec: aralık)
Yatay gölge elemanı boyutu sabittir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre gölge elemanı
maksimum derinliği 0.50 m verilmiştir. Bunun üzerinden pencere boyutu analizi yapılmaktadır. Sonuç
olarak Adana’da 21 Temmuz saat 13:00’de bina güney cephesinde (180°) sabit bir dış gölge elemanı
konumlandırılmaktadır.
3.3. Pencere en ve boy ölçüleri:
Yatay gölgeleme elemanı gölge derinliği 2.1.a bölümünde bahsedildiği gibi ;
*Yatay gölgeleme elemanı gölge derinliği,
d= h/tanVSA
*Düşey gölge elemanı, gölge kalınlığı,
w= d*tanHSA (Olgyay,1956) formülleriyle bulunur (Şekil 2).
Formülden anlaşıldığı üzere gölge derinliğini pencerenin en ölçüsü etkilememektedir. Gölge derinlik
değeri, pencerenin yüksekliği ile VSA (Dikey güneş açısı)’ ya bağlıdır. Bu nedenle, pencere yükseklik
değeri artarken, pencere genişlik değeri sabit kabul edilerek analiz yapılmıştır. Ayrıca pencere boyut
kabulleri, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan pencere genişlik ve yükseklik ölçülerine göre
yapılmaktadır³. Pencere genişliği P1(120/120), P2(120/150), P3(120/220) pencereleri için aynıdır ve
1.20 m’dir. Pencere yükseklikleri ise 1.20 m, 1.50 m ve 2.20 m olarak sırasıyla artan değerlerde
verilmiştir (Çizelge 8).
Pencere
g,Pencere
h,Pencere
adı/m,180°,Güney genişliği/m yüksekliği/m
P1
1.20
1.20
P2
1.20
1.50
P3
1.20
2.20
Çizelge 8. Pencere boyut kabulleri

Şekil 2. Gölge elemanı boyutunu etkileyen ölçüler
37° enlem Adana’da güney cephedeki sabit bir dış gölge elemanının pencere boyutlarıyla bağlantılı
gölgeleme verimi analizi bağlamında yapılan diğer varsayımlar aşağıdaki gibidir.
- duvar kalınlığı (a)
= 0.25 m
- dış duvar uzunluğu (b) = 4.50 m
- duvar yüksekliği (c)
= 3.00 m
- pencere parapet yüksekliği (p)
= 0.90 m
- yatay gölge elemanı derinliği (d)
= 0.50 m
- yatay gölge elemanı pencereden yüksekliği (x) = 0.10 m
4. ARAŞTIRMA BULGULARININ TARTIŞILMASI
Yönetmeliğe göre 0.50 m çıkma yapan sabit dış gölge elemanına uygun en iyi gölgelenecek pencere
boyutu bulunması amacıyla yapılan kabuller, varsayımlar ve P2 (120/150) pencere ölçüleri The Solar
Tool programında veri olarak kullanılmaktadır. Dış gölge elemanının P2(120/150) penceresinin sağ ve
sol tarafına uzama boyu 0.40 m olması halinde tabular diyagramda istenilen değerde yıllık gölgeleme
verimi (SC/Shading Coefficient) elde edilmektedir (Çizelge 9) .
Yatay gölgeleme elemanı
m/Güney,180°

Derinlik
(d)/m
0.50

Açı
(derece)
0

Sağ
(R)/m
0.40

Sol
(L)/m
0.40

Çizelge 9. P2(120/150) penceresi yatay gölgeleme elemanı boyutu
Camın toplam ısı geçirgenliği SC (Shading Coefficint) gölge katsayısı ile ele alınır
(Tsangrassoulis,2001). TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Yönetmeliği’nde⁵ SC değeri,
laboratuvar koşullarında ölçülen ve dik yüzeylere gelen ışık için, güneş enerjisini geçime faktörü
olarak tanımlanmaktadır. Diğer deyişle, SC gölge verimi; yüzeyin gölgelenme yüzdesini tanımlar
(Yüceer,2015). SC değeri düştükçe yüzeydeki ısı kazancı azalır. Gölge elemanları için belirlenen SC
yüzdeleri gölge elemanı boyutu ve gölge verimi takibi açısından önemlidir. Çünkü pencere
yüzeylerindeki solar ısı kazancı, gölgelik alan yüzdesinin %35 in üzerinde olması halinde gerçekleşir
(Kabre,1999).

Çizelge 10. P2(120/150) penceresi, 21 Temmuz saat 13:00’te SC (gölge katsayısı) verimi
(Effective shading coefficients: verimli gölge katsayısı, Latitiude: enlem, Longitude: boylam,
Timezone: saat dilimi, Orientation: yönlenme, month: ay, Av.SC: ortalama gölge katsayısı, Max SC:
Maximum gölge katsayısı, Min SC: minimum gölge katsayısı, winter: kış, summer: yaz, Annual:
yıllık)
Gölge elemanının kışın %40 dan az ve yazın ise %70 den fazla gölgelik alan değerlerini sağlaması
optimum çözüm olarak kabul edilir (Data,2001). Dolayısıyla yönetmeliğe uygun seçilen 0.50 m
derinlikteki gölge elemanının yıllık gölgeleme verimi 120/150 cm ölçülerindeki pencereye istenilen
gölgelik alanı sağlamaktadır. Yani, yaz aylarında %84, kış aylarında %11, yıllık ortalama %39 verimli
gölge katsayısı görülmektedir (Çizelge 10).
Güney cephedeki sabit dış gölge elemanı toplam uzunluğu; pencere genişliği , gölge elemanı sağ ve
sol uzamalarının toplamıyla bulunmaktadır ( l= g + R+ L ).
Yani P2(120/150) penceresinde ;
*l= g + R+ L
*l= 1.20+ 0.40 +0.40
*l= 2.00 m olarak gölge elemanı uzunluğu hesaplanmıştır.
Sonuç olarak yönetmeliğe göre (d) 0.50 m çıkmaya uygun yatay gölge elemanının P2(120/150)
penceresine gölgeleme verimi sağlayacak uzunluğun(l) 2.00 m olması gerektiği tespit edilmiştir
(Çizelge 9). 37° enlemdeki Adana’da güney cepheye konumlanan P1(120/120) ,P2(120/150) ve
P3(120/220) pencerelerinde Çizelge 9’da hesaplanan sabit dış gölge elemanı biçim ve boyutu
kullanılmaktadır. Güneşin gün dönüm saatleri güney cephede 09:00-15:00 saatleri arasındadır.
P1(120/120), P2(120/150), P3(120/220) penceresine sabit dış gölge elemanının yaptığı SC(gölge
katsayısı) veriminin incelendiği vakit ise 21 Temmuz saat 13:00’ dür. Bu araştırma amacı, Adana’da
bina güney cephesinde yönetmeliğe göre en fazla 0.50 m çıkma yapan sabit dış gölge elemanının
pencere en ve boy parametreleriyle bağlantılı gölgeleme veriminin incelenmesi ve ideal pencere
boyutunun tespit edilmesidir.

37° Enlem Adana, 21 Temmuz, Saat 13:00,Güney cephe P1(120/120) pencere
Çizelge 11. 0.50m eninde sabit gölge elemanının P1(120/120) Penceresine gölgeleme verimi etkisi

37° Enlem Adana, 21 Temmuz, Saat 13:00,Güney cephe P2(120/150) pencere
Çizelge 12. 0.50m eninde sabit gölge elemanının P2(120/150) Penceresine gölgeleme verimi etkisi

37° Enlem Adana, 21 Temmuz, Saat 13:00, Güney cephe P3(120/220) pencere
Çizelge 13.0.50m eninde sabit gölge elemanının P3(120/220) penceresine gölgeleme verimi etkisi

***Çizelge 11, Çizelge12 ve Çizelge 13’ün Tercümeleri Çizelge 7 ve Çizelge 10’da verilmiştir.
P1(120/120), P2(120/150), P3(120/220) pencereleri artan yükseklik değerlerine göre gölge elemanının
SC(gölge katsayısı) verimi ve stereografik diyagram karşılaştırması Çizelge 11, Çizelge 12 ve Çizelge
13’de gösterilmiştir. The solar tool programının analiz sonuçlarına göre elde edilen veriler aşağıdaki
gibidir.
- Pencere yüksekliği arttıkça 50/200 cm sabit dış yatay gölge elemanının 37° enlemde güney cephede
gölgeleme verimi azalmaktadır. P1(120/120) penceresinde dış gölge elemanı yazın ortalama %89,6
gölgelik alan sağlarken, P2(120/150) penceresinde bu değer %83,9 olmaktadır. Pencere yüksekliğinin
artmasıyla gölgeleme veriminde %5,7’lik bir azalma görülmektedir. Yaz aylarında en fazla gölgeleme
verimi, P1(120/120) pencere seçimiyle sağlanmaktadır. Pencere yüksekliğinin 2.20 m olarak seçimi
ise gölgeleme ihtiyacını karşılayamamaktadır.
- Pencere yüksekliği arttıkça, yatay gölge elemanının yerden yüksekliği de artar. Fakat gölge
derinliğinin dış gölge elemanının yerden yüksekliğinden etkilenmediği görülmektedir. Bu sonuca göre
gölge elemanının yerden yüksekliğine bağlı olarak gölgeleme veriminin değişmediği anlaşılmaktadır.
- Tüm pencerelerde saat 09:00’da gölge yönü pencerenin sağ tarafına(batı yönüne) düşmektedir. Saat
09:00’dan saat 12:00’ye kadar gölge alanı, batı yönünden doğuya yönelerek yatay gölgeleme
elemanıyla dike yakın açı yapmaktadır. Saat 12:00’de güneş dike yakın açıyla geldiğinden dolayı
gölge, gölge elemanının düşey hizasındadır. Saat 12:00’den 15:30’a kadar gölge yönü pencerenin sol
tarafında (doğu yönünde) uzamaktadır. Saat 15:45’ten 18:30’a kadar ise güneş, güney cepheden
ayrılarak güneydoğu yönünde dönmektedir. Saat 18:45’te güneş gün dönümünü tamamladığı için
gölgelemeye ihtiyaç kalmamaktadır.
Stereografik diyagramlarda gölge alanlarının,
*P1(120/120) penceresinde nisan ayından eylül’e kadar,
*P2(120/150) penceresinde mayıs ayından ağustos’a kadar
*P3(120/220) penceresinde ise mayıs’tan ağustos ayına kadar olup gölge alanının P2(120/150)
penceresine göre daha kısa olduğu tespit edilmiştir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği md.41’de belirtilen bina cephelerinde maksimum 0.50
m yapılabilen güneş kırıcıya uygun en iyi gölgelenecek pencere genişlik ve yükseklik ölçüleri
araştırması yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
 Pencere eni sabit kabul edilerek yükseklik değeri arttıkça gölgeleme veriminin azaldığı, yaz
ve kış aylarında gölge katsayı değerinin düştüğü gözlemlenmiştir.
 Pencere yüksekliğinin artması ile sabit dış gölgeleme elemanın taradığı yıllık gölgelik alan
nisan ayından mayıs ayına gerilemektedir. P3(120/220) penceresinde yüksekliğin artması ile
P1(120/120) ve P2 (120/150) penceresine göre taradığı gölgelik alan kısalmaktadır.
 Pencere genişliği ve sabit dış gölge elemanının yerden yüksekliği, gölgeleme verimine etki
etmemektedir.
Yapılan Analizin sonucunda;
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre belirlenen maksimum 0.50m çıkmaya uygun
istenilen gölgeleme verimini sağlayacak pencere açıklığının P1(120/120) ve P2(120/150)
olduğu belirlenmektedir. P3 (120/220) penceresinde SC(gölge katsayı) verimi yetersiz
kalmıştır.
 Yönetmelikte verilen bina cephesinde 0.50m çıkma yapan sabit gölge elemanına uygun
optimum pencere boyutunun 1.20/1.20 m olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın aşağıdaki çalışmalara altyapı oluşturacağı düşünülmektedir.
 Tespit edilen pencere boyutunun tasarlanacak olan binalarda enerji verimliliği sağlamada
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin belirlediği yatay gölgeleme elemanı maksimum genişliği
0.50 m’ dir. Bu nedenle P3 (120/220) penceresi gibi uzun ve ince pencere biçimlenişi için dış
gölge elemanı boyut, biçim ve malzeme araştırmasına,
 Enerji kaybını önlemek ve ısısal konforu sağlamak için yapılan pencere boyut, biçim ve
malzeme araştırmalarına,



Pencere ve yatay gölgeleme elemanı birleşim, uygulama ve montaj detaylarının boyut ve
biçime bağlı olarak işlevsel, ekonomik çözümü ile ilgili araştırmalara alt yapı olması
beklenmektedir.
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