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KISALTMALAR
BSL-SUZ : Boşluk olmayan avlulu bina tipidir. Bu bina tipi diğer avlulu bina
konfigürasyonları için referans bina tipidir.
BSL1 : Boşluk sayısı rüzgar üstü bölgesindeki 3-4 aksının bulunduğu noktadan bir
tane 4.00 x 4.00 x 4.00 cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL2 : Boşluk sayısı rüzgâr üstü ön orta akstan 3–4 akslarının bulunduğu bir tane,
arka orta akstan bir tane 4.00 x 4.00 x 4.00 cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL3 : Boşluk sayısı rüzgâr üstü ön orta akstan 1–2–3–4 akslarının bulunduğu 2 tane,
arka orta akstan bir tane 4.00 x 4.00 x 4.00 cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL4 : Boşluk sayısı rüzgâr üstü ön orta akstan 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
noktalardan 2 tane, arka orta akstan 2 tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir.
BSL5 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu
noktalardan 3 tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu noktalardan
2 tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL6 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü ön orta akstan 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu
noktalardan 3 tane, arka orta akstan 3 tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir.
BSL7 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki 3-4-5-6 akslarının bulunduğu
noktalardan 2 tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu noktalardan
2 tane şaşırtmalı 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL8 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki 5–6 akslarının bulunduğu noktalardan
bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının bulunduğu noktalardan bir tane şaşırtmalı 4.00 x
4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL9 : Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu noktalardan
bir tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL10 : Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4 akslarının bulunduğu
noktalardan iki tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşltılmış olan tipidir.
BSL11 : Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu
noktalardaki üç tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL12 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki 3-4 akslarının bulunduğu noktalar ve
C-D akslarının bulunduğu ön ve arka noktalardaki birer tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL13 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının
bulunduğu noktalardan birer tane ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka
noktalardaki birer tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL14 : Boşluk sayısı, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön ve arka noktalardaki iki
tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
v

BSL15 :
Boşluk sayısı, rüzgâr üstü ve rüzgâr altı 3–4 akslarının bulunduğu
noktalardan birer tane, A-B-C-D akslarının ön tarafındaki noktalardan iki tane, C-DE-F akslarının bulunduğu arka bölgeden iki tane şaşırtmalı 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir.
BSL16 : Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4–5–6 akslarının bulunduğu
noktalardan iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
noktalardan iki tane, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön bölgedeki noktalardan iki
tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka bölgedeki noktalardan şaşırtmalı şekilde iki
tane 4.00 x 4.00 x 4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir.
C.T.A.

: Constant Temperature Anemometer

F.Ç.K.

: Fiziksel Çevre Kontrolü

H

: Avlu yüksekliği

Ġ.T.Ü.

: İstanbul Teknik Üniversitesi

L.D. A.

: Laser Doppler Anemometer

Mim. Fak.

: Mimarlık Fakültesi
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ÖNSÖZ
19. yy.ın sonlarından itibaren, insanın doğa koşullarını bilimsel temellere
dayanan, teknolojik çözümlerle kontrol etmesi çalışmaları hız kazanmaya başladı.
Çalışmaların giderek karmaşıklaşmasından dolayı farklı konulardaki uzmanlık
alanlarının kesişme noktalarında yeni araştırma alanları türedi. Teknolojik ve
bilimsel süreç içinde sürekli kendi alt birimlerini oluşturan bu alanlardan birisi de
rüzgâr tüneli araştırmalarıdır.
Rüzgâr tünelleri özellikle gelişmiş ülkelerde, endüstriye büyük hizmetler veren
araştırma üniteleridir. Havacılık, denizcilik, kara taşımacılığı gibi hareketli cisimler
üzerindeki rüzgâr etkilerini incelemeye yönelik araştırma alanlarının yanı sıra yer
kabuğu üzerindeki stabil-teknolojik ürünler olan köprüler, kuleler, tahıl siloları gibi
yapılardaki ya da konut, hastane, alışveriş merkezi vb. gibi kullanıcısı doğrudan
yayalar olan binalardaki veya kırsal, park, bahçe vb. açık alanlardaki rüzgâr etkilerini
inceleyen çalışmalar yaygınlık kazanmıştır.
Bilindiği üzere çevre, enerji ve bina ilişkileri göz önüne alındığında enerji
maliyeti ile ilgili harcamalardan en fazla olanı, bina iklimlendirmesi için ayrılandır.
Özellikle sıcak iklim bölgelerinde soğutma enerjisi giderlerini en aza indirgemek için
çeşitli pasif edilgen ya da doğal iklimlendirme yolları, mimarlar ya da şehirciler
tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan birisi de özellikle sıcak-kuru iklim
bölgelerinde sıkça rastlanan avlulu yapılardır. Dolayısıyla bu çalışmada da binaların
soğutulması için harcanan enerjinin en aza indirgenmesi bakımından avlulu yapıların
yüzeylerindeki açıklıklarından geçen hava akımının binaların soğutma ve
havalandırılması üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesidir.
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ÖZET
Rüzgâr, yerleşme ve bina tasarımında eski çağlardan beri önemli bir çevresel
faktör olmuştur. Rüzgârın, yapıların soğutma yüküne etkisi, bu etkilerin bilimsel
yöntemlerle ortaya konması, tasarım ve uygulama alanlarına zaman geçirilmeden
yansıtılması enerji tasarrufunun her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan
günümüzde, çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, avlulu binalarda rüzgâr
etkisi ile oluşacak hava hareketinin etkinliğini değiştirebilecek binaya ait diğer
açıklıkların da göz önünde bulundurulması, dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Bu gerekçe ile çalışmada yapılacak olan, rüzgârın, atrium ve avlulu yapılar
üzerinde soğutma yüküne etkisi ve bu yapıların yüzeylerindeki açıklıklarda oluşacak
hava akımlarının önceden tahminin yapılmasını sağlayacak bilgilerin üretilmesi
amacına yönelik olarak öncelikle deneysel yolların geliştirilip araştırılmasıdır.
Bu nedenle yapılacak çalışmanın amacı, rüzgâr tünelinde gerekli koşullar
sağlanarak binaların soğutulması için harcanan enerjinin en aza indirgenmesi için
avlu ve atrium yapılarının yüzeylerindeki açıklıklarından geçen hava akımının
deneysel olarak incelenmesidir.
Çalışmanın birinci aşaması; bilgi toplama, mevcut örneklerin irdelenmesi,
mevcut tünelin değerlendirilip gerekli değişikliklerin tasarlanması;
İkinci

aşaması;

gerekli

deney

düzeneklerinin

kurulması,

tünelin

karakteristiklerinin ortaya konulması;
Üçüncü aşama; örnek olarak seçilmiş avlu modelleri üzerinde ölçümlerin
yapılması, sonuçların değerlendirilmesi, teknik raporun hazırlanması adımlarından
oluşmaktadır.
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SUMMARY
Wind is one of the important environmental factor in design of buildings and
settlements. It becomes the main theme of the societies especially temperature of the
comfort in the hot-dry climates zones. Owing to the technological development in
recent years, performance research can be done with quantitative and experimental
workings preparing artificial environment in advance.
Today, its important that the influence of the wind on the cooling effect of the
buildings and to bring this effects with scientific method. In context the surface of
the courtyard’s apertures might effect the wind velocity and air flow in the
courtyards and it should be consider and attentively investigate.
The aim of the study is researching the cooling effect on the courtyards and
atrium by the wind. At first we have to envisage the air flow which occurs on the
surface of the courtyards; when we have obtained this envisage we have to research
and develop the experimental data.
The wind, indispensable element of architectural aerodinamics, has been
explained in the first chapter of this research and different effects of the wind in
various regions have been noted.
Generally, the air movement, from high pressure area to low pressure area, is
called the wind. The wind is one of the most important parameters which effects the
occurence of the air movements on the earth and it effects differently in various
regions because of geomorphological structure. For this reason, the effects of the
emptiness ratios on velocity distributions have been examined by considering
buildings, plants, topographical properties which hindered the wind.
To examine the effects of the emptiness ratios on velocity distributions,
firstly natural ventilation should be examined. Therefore, in the second chapter, the
structure of the wind and wind types has been explained. The development of the
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architectural aerodinamics and courtyards in different cultures has been explained by
giving some examples, in third chapter.
Air measurement tools which is used to obtain numerical results, explained in
the further part of this chapter. After working principle of the anemometers, which is
helped us to measure the velocity of the wind, was examined; some definitions has
been done about the wind tunnel types
Mankind has researched the wind and its effects until these days, and
developed new techniques to constitute environment which is suitable for physical
comfort conditions.
Anemometers and wind tunnels are used being examined the air movements.
The tools which are used to measure the velocity of the wind are called as "
Anemometer".
The wind tunnel tests are done to develop the design of the buildings to
examine the effects of the air movements which is around the building models. "
What kind of effects do air movements in ground surface of the buildings create in
artificial environment? " or " How do soot atoms flying from chimney move around
the buildings ?"
The answer of the questions like these, can be learned owing to the
experimental workings doing in tunnels. The design of the buildings are done by
examining the results of these experimental workings.
Criterions which is used to compare the measurement results obtained from
experimental workings doing in the wind tunnels are examined in three groups;
Similarity, "Section - Model Connection and doing Atmospherical Border Layer.
Working to supply the harmony between the model which is used in the experimental
working and the actual building is called as the "Similarity ". But, it is impossible to
supply the similarity perfectly. Because, material used for the model, shows
differences in the physical and Chemical properties, density and its composition.
Especially, supplying the similarity in workings of the high coated buildings,
bridges, transmitter antenna tovvers effects performance of the design, too much.
When doing model in the wind tunnels, there are some rules to be attended.
Surface roughness of the inside of the tunnel, effects the current model directly. So,
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not to create different dinamic effects, the empty measurement must be done before
doing actual measurement.
After the model was inserted in the tunnel, current model supplying as
uniform may breakdown because of the change of the pressure distribution in the
tunnel. Especially, if the ceiling of the tunnel is not suitable for the experiment, there
will additional pressures on the model in the observation room.
This will effect the results of the observation and cause the deviation on the
current speed. If one of the apperance techniques is applied, there will be different
deviations in the current traces. The deviations must be maximum % 5 in the tunnel
observations. If deviations is greater than % 5, new arrengements in the tunnel must
be done.
The atmospherical boundary layer is the last criteria which is used to compare
the results of the experiment obtaining in wind tunnels. In the experiments done for
the building designs, which has the scale between 1/200 and 1/1000, the boundary
layer may be applied. This expression can be defined by Reynolds number which is
the most important criteria in the tunnel observations.
Current apperance techniques except the wind tunnels have been developed
to understand the experiment results visually. The change in the wind speed and
current types in the observation room may be established by the help of these
techniques. These techniques are examined in four groups as Smoke tecnique, Sand
technique, Liquid technique and Computer supported apperance techniques.
The importance of the smoke tecnique is, not to change the prob temperature
because of the cold smoke when hot wire anemometer is used. This helps to supply
the measurement value much more healthy. It must be take into consideration to
control the current apperance time by extending the smoke exit time.
Sand technique is not a practical method to be used in the wind tunnel. it is
impossible to use this technique in many laboratories. Because, special precautions
must be taken not to effect human health and the calibration of the tools that are
used.
Liquid technique is used to view the currents that are in the horizantal plane.
This system helps to view the current apperance by using liquid mixture which
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depends on chemical spoilt time. Chemical properties of used liquids, effects the
formation time of the cunrent lines and the view time of the current lines.
Generally, the mixture of chemical materials of yellow pigment and kerosene
with white alcohol is used in the experiments.
The developing technology, helped us to speed up the workings about the
computer supported apperance. Software producers, first studied about 2D drawings
and then progressed 3D drawings .
Among the devoloping technology, the studies about the computurized
visuality, became faster. At the beginning soft - ware produces, basicly studied on
two dimensional drawing programs, but today they were able to produce programs
which could give three dimensional visuality in two dimensional drawings, the
measured values recorded in the computer or they measured by the help of visuality
program.
In this method, the calculation made by excepting the velocity values on the
tie point were constant. The occurring vectoral lines, decreased the inverse ratio of
the air velocity and then visuality could be made according to the boundary of
velocity. These measurements could be revaluated for some instant.
Especially, recognizing the three dimensional visuality which are made by
computurized equipments that are supported by laser optic systems give very
effective results. As well as technological development the studies on wind tunnel
can warn the engineers and architects the missing points about the projects so they
could get much more correct results.
The results of the wind tunnel experiments, could be idendified by
mathematical and statistical methods. And so the physical and statistical behaves of
the wind could be explained as turbulance, heaviness and velocity spills.
With same reasons the momentarily changes in the velocity, efficiency and
the direction of the wind is called as turbulance. These momentarily changes could
be seen as surface roughness and vertical unstability. As a function of the surface
visuality, the heaviness is occured as topografic speciality and it is a general name
which identifies the turbulance.
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For this reason, the aim of the study is to develop the experimental method in
order to minimizing the use of the energy for cooling of the buildings and to
investigate the air-flow which consists of the surface in the courtyards and atrium
buildings.
The stages of these works are planned as follows;
Stage 1:
To examine the existing literature and facilities, to modify the existing wind tunnel,
to set up the enstrumentation
Stage 2:
To carry out the experiments using some special models.
Stage 3:
Measurements for the sample buildings and settlement models, comparison of the
results with the previous studies performed in other countries, to evaluate the results
and to prepare the technical reports.
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1. GĠRĠġ
En geniş anlamda iklim; meteorolojik parametrelerin istatistiği olarak
tanımlanır, insanlık tarihi boyunca bu parametrelerin en çok üzerinde durulanları
sıcaklık ve yağış olmuştur. Ancak iklimin tam bir değerlendirmesini yapmak
sözkonusu olunca, rüzgâr, nem, bulutluluk, güneş ışınımı ve diğer hava
indikatörleri de tümü ile ele alınmalıdır [1].
Sanayi devrimini izleyen yıllarda, geri planda kalan bu hava indikatörleri
hakkında sürekli ve sistematik çalışmalar başlamıştır. Söz konusu çalışmaların üzerinde
yoğunlaştığı atmosferik olaylardan birisi de rüzgârdır. Genel olarak, bir yüksek basınç
alanından alçak basınç alanına doğru yer değiştiren hava hareketine "rüzgâr" adı verilir.
Rüzgâr, yapısal nedenlerle bina bileşeninden başlayarak, kent, bölge, ülke gibi
çeşitli ölçeklerdeki planlama ve tasarım çalışmalarında asırlar boyunca kendisini kabul
ettirmiş doğal bir veri olmuştur [2].
1.1. Konu
Son

yıllardaki

şehir

planlaması,

mimarlık ve

yapı

sektörlerindeki

çalışmalarda, global ısınma, çevre kirliliği, enerji krizi gibi çevresel kaygılar, bu
sektördeki kişilere iklimsel ve çevresel yönden çevreye saygılı bir mimarlık yapma
ve sorumluluğu taşıma görevi vermiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde,
çevresel konularda sürdürülebilir gelişmeler, anahtar rolü oynar. Şehir bölge
plancıları, mimarlar ve mühendisler, tasarım aşamasında bugün karar veren kişiler
oldukları için geleceğin yapı alanında çevresel etkili olacaklardır [3].
Çevre, enerji ve bina ilişkileri göz önüne alındığında enerji harcaması
bakımından en fazla harcama, bina iklimlendirmesi için ayrılan harcamadır. Özellikle
sıcak iklim bölgelerinde soğutma enerjisi giderlerini en aza indirgemek için çeşitli
pasif edilgen ya da doğal iklimlendirme yolları, mimarlar ya da şehirciler tarafından
uygulanmaktadır.
Rüzgârın, yapıların soğutma yüküne etkisi, bu etkilerin bilimsel yöntemlerle
ortaya konması, tasarım ve uygulama alanlarına zaman geçirilmeden yansıtılması
1

enerji tasarrufunun her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan günümüzde çok
büyük önem taşımaktadır.
Hava hareketlerine, bir pasif iklimlendirme aracı olarak özellikle sıcak ve
nemli iklim kuşaklarında, bina içi ventilasyonunun sağlanması açısından gereksinim
duyulabilir. Sıcak-kuru iklim bölgelerinde doğal taşınım yoluyla oluşacak bina içiavlu arası hava akımları, diğer ılımlı-nemli ve sıcak-nemli iklim bölgelerinde rüzgâr
basıncı yardımı ile elde edilmektedir.
Bu bağlamda avlulu binalarda rüzgâr etkisi ile oluşacak hava hareketinin
etkinliğini

değiştirebilecek

binaya

ait

diğer

açıklıkların

da

göz

önünde

bulundurulması, dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Bu gerekçe ile bu çalışmada yapılacak olan, rüzgârın, atrium ve avlulu yapılar
üzerinde soğutma yüküne etkisi ve bu yapılar yüzeylerindeki açıklıklarda oluşacak
hava akımlarının önceden tahminin yapılmasını sağlayacak bilgilerin üretilmesi
amacına yönelik olarak öncelikle deneysel yolların geliştirilip araştırılmasıdır.
Özellikle rüzgâr konusunda sayısal yöntemler yeterli olamayacağından planlanan
çalışma rüzgâr tünelinde yapılacak deneysel yöntemle gerçekleştirilecektir.
1.2. Amaç
Binaların soğutulması için harcanan enerjinin en aza indirgenmesi
bakımından avlulu yapıların yüzeylerindeki açıklıklarından geçen hava akımının bu
binalar üzerindeki havalandırma ve soğutma üzerine etkisinin deneysel olarak
incelenmesidir.
1.3. Kapsam
Avlulu yapıların yüzeylerindeki açıklıklarından geçen hava akımının
incelenerek daha iyi soğutma ve havalandırılması amacıyla değişik mimari
çözümlerin araştırılması ve bu sonuçların soğutma ve havalandırma yüküne etkilerini
ortaya koyacak deneysel bir çalışmadır. Bu doğrultuda öncelikle deney yapılacak
avlulu bina modeli yapıldı. Bu modelin yapımında özellikle akım görüntülemesi
sağlamak için şeffaf pleksiglass malzemesi kullanıldı. Tek model üzerinde farklı
açıklıklı değişik konfigürasyonlar sağlamak için 4.00 x 4.00 x 4.00 boyutlarında
pleksiglass malzemeden kutular yapıldı. Bu kutular yan yana getirilerek 28.00 x
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28.00 x 12.00m ölçülerinde avlu deney modeli oluşturuldu. Bu modelin orta avlu
bölümü ise 12.00 x 12.00 x 12.00m. olarak yapılmıştır. Avlu içerisinde belirlenmiş X
ve Y boyutlarında 36 farklı ölçüm noktası belirlenmiş ve her bir ölçüm noktasında Z
boyutunda 34 adet ölçüm noktası olan ölçüm profili çıkarılmıştır. Ölçümler, İTÜ
Mimarlık Fakültesi binasındaki F.Ç.K laboratuarında bulunan Rüzgâr Tüneli’nde
laboratuar ortamında çeşitli benzetişim teknikleri ve kuralları uygulanarak
yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan örnek model avlu yapısının, sınır tabaka rüzgâr tünelinde,
rüzgâr destekli doğal ventilasyon olayının, test verilerini değerlendirmek için çeşitli
parametreler ( avlu ve boşluk alan oranları) değiştirilerek örnek avlu bina modelleri
elde edilmiştir. Modellerde, örnek yapının boyutu, biçimi gibi çevresel ve fiziksel
değişkenler dikkate alınacaktır. Konum sabit tutulmuştur. Örnek avlu binasının
bulunduğu

ortamda

birebir

ölçümler

alınmış

ve

farklı

alternatifler

üretilmiştir.Yukarıdaki değişkenlikler göz önüne alınarak bina modeli üzerinde sabit
rüzgâr hızı altında, farklı konumlarda hava akış görüntülemesi ve hız taraması
yapılmıştır. Deneyler,İTÜ Mimarlık Fakültesi binasındaki F.Ç.K Laboratuvarında
bulunan Rüzgâr Tüneli’nde yapılmıştır. Ayrıca Makine Fakültesi “Düsyo”
laboratuarındaki Dantec firması tarafından üretilmiş “Streamline 1.01” CTA ile diğer
aletler kullanılarak sıcak tel problarının kalibrasyonları yapılmıştır. Hava tüneli
girişindeki türbülans büyüklükleri (türbülans şiddeti, çalkantı hızları) ve tünel
içerisindeki hız profilleri İTÜ Enerji Enstitüsünden Mimarlık Fakültesi’ne sağlanan
Dantec firması tarafından üretilmiş olan “Streamline 3.03” CTA modeli ve Mimarlık
Fakültesi F.Ç.K laboratuarında bulunan “sıcak tel anemometre” leri kullanılarak
ölçülmüştür.
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2. PASĠF SOĞUTMA VE DOĞAL HAVALANDIRMA
2.1. Pasif Soğutma
Pasif soğutma, mekanik olmayan sistemler kullanılarak, hava hareketini
arttırmayı ve bina tarafından emilen güneş ışınımı azaltmayı hedefleyerek ortamdaki
ısı kazançlarını minimuma indirme metodudur.
2.1.1. Pasif soğutmanın amacı
Pasif soğutmanın genel amacı, oluşumu, ana etken olarak güneş olan aşırı
ısınmayı engellemektir. Pasif soğutma aslında güneş kaynaklı bir yöntem değildir.
Hatta güneşin etkilerinden faydalanan yöntemlerin tersi diyebiliriz. Ancak pasif
soğutma ve pasif ısıtmanın her ikisi de ağırlıklı olarak doğal olaylarla oluşan taşınım,
iletim, ışıma ve faz değişimi ısı akış şekillerine dayandıkları için benzer prensipleri
paylaşmaktadırlar. Pasif soğutmanın ana amacı insan konforudur. Genelde soğutma
ve ısıtma gerektiren koşullar insan konfor zonu olarak tanımlanan bir sınırla ayrılır.
ısıtma ve soğutma organizmalardır. Isıtmanın gerektiği mekanlarda amaç vücuttaki
fazla ısıyı azaltmaktır. Soğutmanın istendiği mekanlarda ise amaç vücuttaki ısı
kayıplarını arttırmaktır. Bir kişiye ait ısı konforu hissi üretilen iç ısı vücuttaki ısı
kayıplarına eşit olduğunda optimaldır. Bu ikisi arasındaki denge aşağıdaki yedi
parametreye dayanmaktadır. Bunlar; -Metabolizma, giysiler, vücut sıcaklığı, oda
ısısı, bağıl nem, mekanı saran duvarların yüzey sıcaklıkları, hava hızıdır.
Soğutma sağlanırken insan konforu için hissedilen ve hissedilemeyen ısı
kontrol edilmelidir. Özellikle soğutma istenen çevrelerde, konforun çeşitli iklimsel
parametrelerdeki değişkenleri, insan konfor sınırını etkileyebilir. Dış hava sıcaklığı
ışımadan, hava hareketinden ve su buharı basıncından çok fazla etkilenmektedir. Her
biride insanların ısısal duyarlılığını etkilemektedir.
Isınmanın engellenmesi: Soğukluk ısının olmayışı anlamına geliyorsa o
zaman en temel pasif soğutma yöntemi ısının engellenmesidir. Isı kayıplarını
arttırmak ve kazançlarını en aza indirmek değişik iklim etkilerini dengeleyebilir.
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Pasif soğutma sisteminin araçları ve teknikleri
Bina hangi amaç için yapılırsa yapılsın pek çok teknik ve kriter vardır. Pasif
soğutma için bu kriterler 4 kategoride incelenebilir.
1-Dış ısı kazanımını azaltmak
2-İç ısı kazanımını azaltmak
3-İnsanları serinletmek için değişik metotlar kullanmak
2.1.2. Pasif Soğutma Uygulamaları
Pasif soğutma uygulama farklılıklarına göre sınıflara ayrılmaktadır.

Bir

başka deyişle pasif soğutma temel ısı depolarına odaklanan bir seri araştırma
alanlarıyla daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu sınıflandırma şekli bilim adamları ve

araştırmacılar için çok yardımcı olurken tasarımcı ve yönetmelik hazırlayanlar için
bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Çünkü çok fazla sayıda çalışılabilir sistem ısı
depoları içermektedir. Bununla beraber pasif soğutma, bu belirlenen sistemlere göre
tanıtılacaktır.
Pasif soğutma uygulamalarında şu beş metot kullanılmaktadır;
2.1.2.1. Havalandırma yoluyla pasif soğutma
Konfor havalandırması (comfort ventilation)
Bina içi termal konforu arttırma yoluyla ve bina kabuğundaki buharlaşmayı arttırarak
gün boyu yapılan soğutmaya denir. Bunun olabilmesi için;
1- Binaya ait sıcak havanın atılıp, dıştaki daha soğuk hava ile yer değiştirmesi
2- Hareket eden havanın taşınım ve buharlaşma yardımı ile kullanıcıların vücutlarına
gelecek şekilde yönlendirilmeleri ile soğutma sağlanması gerekmektedir. Bununla
birlikte;


Hava akışı maksimize edilmeli,
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Özellikle sıcak-nemli iklim bölgelerinde binalarda kullanılan yapı
malzemeleri hafif malzemelerden seçilmeli ve izolasyon oranı az
olmalıdır.



Ayrıca bu iklim bölgelerinde gerektiğinde iç mekandaki rüzgâr
oranını artıracak fanlardan da yararlanılabilir.

Pasif uygulamalarda gereken hava hareketi rüzgâr veya baca etkisi ile
yaratılmaktadır.

Mekanik

ve

pasif

sistemlerin

birleşimi

olan

karma

(hybrid)sistemlerde hareketler fan yardımıyla sağlanmaktadır.
2.1.2.2. Yayınım yolu ile pasif soğutma
Binadaki uygun açıklıklar kullanılmak suretiyle havanın yayınımı
sağlanılarak bir gün önceden soğutma sağlamadır.
2.1.2.3. IĢıma yoluyla pasif soğutma
Daha sıcak yüzeyden çevredeki daha soğuk yüzeylere, dış mekana doğru
gerçekleşen ısı transferidir. Bu soğutma işleminden binayı soğutulmasında ( sıcak
bina yüzeylerinden ısının ışıma ile yayıldığı yerlerde) ya da insanların (insanların
sıcak

vücutlarının

ısısını

odadaki

daha

soğuk

yüzeylere

yönlendirme)

serinletilmesinde faydalanabilinir. İki farklı yolla ışımalı soğutma sağlanır. Bunlar ;
direkt Işıma yoluyla pasif soğutma, dolaylı Işıma yoluyla pasif soğutma dır.
2.1.2.4. BuharlaĢma yoluyla pasif soğutma
Hava içindeki hissedilen ısının ıslak yüzeylerdeki su damlacıklarının
hissedilmeyen ısıları ile yer değiştirmesidir. Binayı, (nemli yüzeylerin buharlaşma ile
soğutulduğu yerlerde) bina içerisindeki havayı, (direk buharlaşma ile veya dolaylı
olarak daha önce buharlaşma ile soğutulmuş bir yüzeyle temasla) ya da
kullanıcıları(terlemeyle olan buharlaşmanın vücutları soğuttuğu yerlerde) soğutmada
kullanılabilir. İki farklı uygulaması vardır. Bunlar; direkt buharlaşma yoluyla pasif
soğutma, dolaylı buharlaşma yoluyla pasif soğutma dır.
2.1.2.5. Nemini Alma Yöntemi ile pasif soğutma
Yoğuşma ve kurutma durumundaki gibi kurutucu maddeler ile nemini
alma(dehumidification); havadaki hissedilmeyen gizli ısının yüzeylerdeki su
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damlacıklarının hissedilen ısısı ile değişimidir; her ikisi de buharlaşma ile
soğutmanın tersidir ve bunun gibi ısı almaz (adiabatic) ısıtma işlemleridir.
Pahalı ve karmaşık bir yöntemdir.
Yukarıda bahsedilen pasif soğutma tekniklerinin pek çoğu sıcak-kuru iklim
bölgelerinde oldukça etkindirler. Hemen hemen tüm pasif soğutma teknikleri bu
iklim bölgesinde etkili şekilde çalışabilmektedir. Yalnızca sıcak-nemli iklim
bölgelerinde konforlu havalandırma oldukça yararlı olabilmektedir. Nem oranı
yüksek olmamak kaydı ile ( % 80-90 ) yayınım yolu ile soğutma ve ışınım yolu ile
soğutma da bu iklim bölgesi için faydalı olabilmektedir.
2.2. Doğal Havalandırma
“Ventilasyon” latin alfabesindeki “ventus” kelimesinden gelmektedir ve
anlamı “hava hareketi”dir. Ventilasyon, iklimlendirme endüstrisi tarafından “havayı
doğal ya da mekanik yolla mekandan mekana taşıma, genellikle hava değişikliğini
dışarıya doğru sağlama süreci”diye tanımlanır. Havalandırmanın binanın çevresel
kontrolüne sağladığı 3 yarar vardır.


Bina sakinleri için temiz hava gereksinimini sağlamak (sağlıklı
havalandırma),



Buharlaşma oranını ve vücutta hissedilen ısı kaybını arttırmak (konforlu
havalandırma),



Daha serin dış hava için iç ılık hava değişikliği sağlayarak bina iç
mekanını serinletmek (yapısal havalandırma),

Havalandırma en eski tarihi soğutma stratejilerindendir. Günlük sıcaklıklarda
çok fazla değişimlerin olduğu kuru iklimlerde genellikle masif yapılar (özellikle taş
ve kerpiç duvarlar) ve gece havalandırması (night flushing) kullanılır. Bu olay, iç
mekânları dış bölgenin aşırı sıcak koşullarından yalıtırken, soğuk gecelere ait hava
sıcaklıklarının avantajlarını kullanır. Ancak, kuru iklimlere uygun olan başka
stratejilerde bulunmaktadır. Bunlar özellikle buharlaşma ve gece ışımasıdır. [5]
Doğal havalandırma, rüzgâr ve baca etkisinden dolayı doğal şekilde üretim
sonucu meydana gelen havalandırma sürecinin tanımlanması için kullanılan bir
terimdir. Pasif doğal havalandırma hemen hemen bütün binalarda meydana gelir.
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Fakat oluşan hava akım miktarı ve hızı, her binanın geometrisi ve yapısına,
kullanılan malzemeye göre değişim gösterir.
Bina çevresindeki rasgele oluşan hava akımları iklimsel koşullar tarafından
kontrol edildiği için bu tip havalandırma tesadüfî (dıştan gelen) havalandırmadır. Bu
yüzden bu tip havalandırma, kontrol edilemez havalandırma tipidir. Isıtma soğutma
yükünün artması ve soğuk havalarda hava akımı gibi istenilmeyen etkilerde yaratır.
Tesadüfî havalandırma, hava sızdırmaz yapım teknikleri kullanılarak azaltılabilir.
Fakat hava akımı sızdırmazlığı, enerji korunumu açısından avantajlı olmasına
rağmen iç hava kalitesi bakımından zararlıdır. Düşük havalandırma oranı yüzünden
binadaki kirlilik ve nem oranı artar. Ayrıca soğuk hava boyunca su buharı
yoğuşmasına sebep olabilir. [6]
Birçok ülkede tesadüfi (dıştan gelen) havalandırma, dışarıdaki havayı iç
mekana alma açısından güvenilirdir. Fakat bazı ülkelerde özellikle yapılarında bina
sızdırmazlık izolasyonu zorunlu olan sıra dışı hava koşullarına sahip İskandinav
ülkelerinde mekanik veya pasif havalandırma sistemi, ya iç mekândaki havayı
dışarıya çıkarmak ya da iç havayı dengelemek için kullanılır. Havayı dışarıya
çıkarma sisteminde fanlar, mutfak banyo gibi yoğun havaya sahip mekânlarda
birikmiş kirli havayı çıkarmak için kullanılır. Özel havalandırma menfezleri, bina
kabuğuna doğru yüksek basınç farklılığını azaltır. Dengeleme sistemlerinde kalitesi
bozulmuş hava, bu mekânlardan çıkarılır. [6]
1930’lu

yıllarda

elektrikli

motorların,

fanların

teknolojik

gelişimi,

tasarımcıları bina havalandırması konusunda daha serbest bırakmaya başladı. Bu
serbestlik, sadece plan ve kesit düzleminde olmadı. Aynı zamanda havalandırmayı
mühendislik ölçeğinde de geliştirdi. [10]
Özellikle şehir bölgesinde kullanılan mekanik havalandırma, daha fazla ses
ve gürültü oluşturur. Enerji açısından bakıldığında doğal havalandırmaya göre
oldukça pahalı, termal ve çevre açısından bakıldığında ise etkisizdir. Değişik
koşullara rağmen doğal şekilde havalandırılmış binalardaki bina sakinleri, kendilerini
daha mutlu ve sağlıklı, huzurlu hissederler. [10]
Günümüzde “hasta bina sendromu” denilen vakalar, çoğunlukla mekanik
olarak havalandırılmış binalarda görülür. Ancak doğal havalandırma, tasarımcılar
için kolay uygulanabilir bir seçenek değildir. Konut, ev gibi küçük binalarda
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havalandırma işi durum ve ortama bırakılır. Yani yapılacak küçük çıkmalar, hava
menfezleri ile bu problem rahatlıkla çözülebilir. Fakat geniş ve kapsamlı, büyük
binalarda havalandırma işi, havalandırmanın temel prensipleri iyice öğrenilip doğru
şekilde uygulanılarak sonuç alınabilir.
Doğal havalandırma, rüzgâr basıncı veya termal baca etkisi ile üretilebilir.
Rüzgâr basıncı, rüzgârın binaya doğru ve/veya binanın arkasına doğru esmesi ile
oluşan hava akımı ile oluşur. Hava hareketinin yönü saptırıldığı veya hızı azaltıldığı
zaman momentumundaki değişiklik yüzünden bina yüzeyinde basınç medyana
getirir. Pozitif basınç; rüzgârın estiği tarafta, negatif basınç ise rüzgâr esmeyen
rüzgâr altı bölgesinde oluşur. [10]
Bina kabuğu tamamıyla hava geçirimsiz olmadıkça bu rüzgâr yönü, rüzgârın
estiği yöne doğru olacaktır. Hava akışı sadece negatif ve pozitif basınçlar arasında
meydana gelmez. Aynı zamanda çok düşük negatif basınç bölgesi ile daha büyük
negatif basınç bölgesi arasında meydana gelebilir. Bu durum rüzgâr yönünün hızının
türbülansının değişikliği ile tamamıyla karışık hale gelebilir. Ayrıca bu parametrelere
çevre koşulları da katılabilir. Bunlar; yakın çevredeki binalar, bina çevresindeki
bitkilendirme ve çevre düzenlemesi vb. koşullardır. Bunlar mimar tarafından kontrol
altına alınabilir veya koşullar gereği alınamayabilir. Bazı bölgelerde özellikle kıyı
sahil şeridi bölgelerinde hâkim rüzgâr yönü ve şekli çeşitlidir.
Doğal havalandırma tasarımı için birkaç basit kuraldan birisi; bina
yüzeyindeki açıklıklar geniş tutulmalı ve binanın farklı cephelerine yerleştirilmelidir.
Bu durum, farklı bölgelerde farklı basınçlar sağlayacak ve yeterli hava akışının çok
iyi şekilde binaya dağıtılmasını sağlayacaktır.
2.2.1. Rüzgar ile Doğal Havalandırma ve Rüzgar-Konfor ĠliĢkisi
Doğal havalandırma, iklimsel konforu sağlamak için rüzgâr basıncı veya
termal baca etkisi ile rüzgârın binaya doğru ve/veya binanın arkasına doğru esmesi
ile oluşan hava akımı ile sağlanır. Burada konfor ve konforsuzluk üzerinde durulması
gerekir. Gandemer ve Guyot,[43] yapmış oldukları çalışmalarında “konfor ve
konforsuzluk” üzerinde durmuşlar, konfor kavramını ikiye ayırmışlardır. Bunlar;
dinamik konfor ve termal konfor dur.
1.Dinamik Konfor : İnsanın hareket halindeki konforudur. Bu konfor,
insanın hareketini engelleyen dış etkenlerden olan rüzgar tarafından oluşturulur.
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2. Termal Konfor :

İnsan vücudu ile dış ortam arasındaki ısı

değişimleridir. Aslında bu iki konfor şartı da görecelidir.
Genel olarak rüzgar kaynaklı konfor ve konforsuzluk şunlara bağlıdır.


Kabul edilebilir rüzgâr hızına,



İklim ve mevsim şartlarına,



Sıcaklık ve güneş ışığının geliş miktarına, gölge ve nem oranına,



İnsanların davranış ve hareketlerine,



Yaş ve fizyolojik durumlarına bağlıdır.

Bu parametrelerin tamamını bir arada optimum şekilde getirmek çok zordur.
Dolayısıyla konfor-konforsuzluk kriterinin tanımını tam olarak yapmak da zor bir
iştir.Bu konfor parametrelerinin bazıları modifiye edilebilir. Ancak burada yalnızca
rüzgar ele alınacaktır. Rüzgar ile rüzgar hızı-konfor arasında ilişkinin incelendiği pek
çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan biriside “Beaufort rüzgar hızı skalası” dır. [24]
Beaufort,[24] laboratuarlarda ve doğada yapılan deneyler ve gözlemler sonucunda
elde edilen farklı rüzgar hızı ve türbülans seviyelerinin insan konforu üzerine
etkilerini şu şekilde açıklamıştır.
Hava Akımının Yayalar Üzerindeki Etkileri ve Beaufort Rüzgar Hızı Skalası
1.00 m/s : Açık alanlarda uzun periyotlar için genellikle oturma, gezinme gibi
aktiviteler için konfor seviyesinin limitidir.
1.50-3.00 m/s : Rüzgarın esintisi hissedilmeye başlar. Yürüme, konforlu gezinti için
kabul edilebilir konfor seviyesinin limitidir.
3.00-4.50 m/s : Konforsuzluk seviyesinin alt limitidir. Bu hız aralığında insan saçı
dağılmaya, kıyafetleri uçuşmaya, yerdeki kağıtlar kırışmaya, havalanmaya başlar.
4.50- 7.00 m/s : Yapraklar uçuşmaya, cisimler havalanmaya başlar. Küçük ağaç
dalları ciddi şekilde sallanmaya başlar.
7.00-9.00 m/s : Bu hızda küçük ağaç dalları kırılmaya başlar. Yerde bulunan ağır
cisimler bile yerinden hareket etmeye başlar. İnsan yürüyüşü yavaş yavaş
zorlanmaya başlar.
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9.00-11.00 m/s : Artık insan yürüyüşü çok zorlaşmıştır. Büyük ağaç dalları hareketli
şekilde sallanmaya başlar. Yürüyüş katlanılmaz hale gelmiştir.
11.00-14.00 m/s : Ağaçların tamamı hareketli şekilde sallanmaya, bazı büyük ağaç
dalları kırılmaya başlar. Rüzgara karşı yürüyüş için çok büyük çaba sarf etmek
gerekir.
14.00-17.00 m/s : Küçük ağaçlar kökünden sökülmeye, büyük ağaç dalları ise
kırılmaya başlar. Bu hızlarda yürüyüş imkansız hale gelir.
17.00-20.00 m/s : Bu hız seviyelerinde rüzgar, insanın yanında artık ortamda
bulunan pek çok şeyi yere doğru fırlatır. [43]
2.2.2. Binalarda DüĢey Hava Hareketi
Aşırı hava koşulları hariç tüm koşullarda binalar sürekli olarak periyodik
ısıtma ve/veya soğutma döngüsüne maruz kalırlar. Düşey boşlukların bulunduğu
binanın iç kısımlarındaki artan, azalan hava akımlarının bu sonuçları bina kabuğunda
meydana gelir.
Tarihsel olarak ısıtma ve soğutmanın doğal koşulları altında düşey hava
hareketi büyük oranda avantaj olarak kullanılır. Binalarda mekanik çevre kontrol
sistemleri kullanıldığı zaman, iç kısımlarda etkili ısıtma-soğutma için hava
sızdırmazlığı önlemi alınmalıdır. Bina kabuğu bu durumlarda aşırı ısındığı zaman
gündüz yukardan aşağıya doğru, gece ise aşağıdan yukarı doğru soğutulabilir. Bütün
ılık iklim koşullarındaki binalarda bulunan hava menfezleri ısı kaybını önlemek için
kapatılmalıdır. [14]
Binalara doğru; sokak uzunluğuyla küçük açılar yaparak, gelen hava akımları
bir süre sonra sokak tarafından yönlendirilecek ve hava koridorları oluşacaktır. Sokak
doğrultusuna büyük açılar yaparak (90°'ye doğru) gelen hava akımları ise üç temel
davranış gösterirler;


Eğer binalar arasındaki mesafe çok büyükse,binalar rüzgar karşısında
birbirinden bağımsız birer engel görevi yapar. Birinci yapı sırasını aşan
akım tekrar zemine iner, ilerler ve ikinci yapı sırasının üzerinden aşar.
Buna“Bağımsız Pürüzlülük Akımı” denir.



Bina dizileri birbirine yakınsa, hava akımı önce birinci engeli aşar,
zemine doğru inerken yatayda da ilerlemekte olan akım zemine varamadan
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ikinci engele çarpar ve tekrar yükselerek ikinci engel üzerinden aşar.Bu
tıp akımlar,“Girişim Akımları” olarak adlandırılır.


Bina dizileri birbirine çok yakınsa, hava akımının ancak çok küçük bir
bölümü binalar arasına sızarak girdaplar oluşturur.

Asıl akım ise

engelleri aşarken, boşluklar üzerinde salınım yaparak esip geçer.
Bu tip akımlar ise “Seken Akımlar” dır [32].
Eğer bina dizileri, birbirlerine bundan daha fazla yaklaşırlarsa, hava akımı bina
kümelerini bir topografya yükseltisi gibi algılayacak ve yeni bir hız gradyanı
oluşturacak, üzerlerinden esip geçecektir[32].
Hava akımı etkilerinden yararlanma amaçlı planlama kriterlerinin yanı sıra,
korunma amaçlı planlama kriterleri de geliştirilmiştir. Özellikle soğuk iklim bölgelerinde ve şiddetli rüzgar esintileri etkisi altındaki yerleşme bölgelerinde bu istek ön
plana çıkar. Bu amaçla kullanılan elemanlara rüzgar kırıcılar denir. Başlıca dört rüzgar
kırıcı vardır:


Hakim rüzgar yönünde yapılan sık ağaçlandırmalarla oluşturulan rüzgar
kırıcılar



Bahçe duvarı, çit, çatı vb. lineer engellerle oluşturulan rüzgar kırıcılar



Ormanlar da iyi birer rüzgar kırıcılardır



Tüm bu tiplerin kombinasyonlarıyla yapılan kompleks tipler
Binalar arasındaki mesafe büyüktür ve rüzgar akımının öndeki binayı

geçtikten sonra tekrar zemine ulaşırken, ikinci binanın ön cephesi boyunca
yükselmeye başlamasıyla girişim akımları oluşur. Bu etkileşim sırasında, öndeki
binanın rüzgar gölgesi bölgesinde güçlü bir emiş ve arkadaki binanın rüzgar üstü
bölgesinde daha küçük bir emiş ve dolayısıyla girdaplar oluşur.
Birinci tip akım, bir binanın rüzgar üstü cephesi üzerinde yükseklikle birlikte
artar ve yerel rüzgar dinamik basınca da bağlı olan basınç tipleri tarafından oluşturulur.
Burada, yükseklikle birlikte artan bir basınç gradyanı vardır. Ortaya çıkan bu basınç
gradyanı, yaklaşık olarak bina yüksekliğinin % 80'i kadar bir yükseklikteki durgunluk
noktasından itibaren akım, dikey olarak zemine doğru bina cephesi boyunca iter. İtilen
akım, bina ile zeminin birleştiği köşede tıpkı bir kartopu gibi kendi etrafında dönerek
büyür ve bina eteğinde bir kararlı girdap oluşturur. Bunlara “etek girdapları” denir.
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Etek girdapları, binanın ve yeryüzünün bu bölümlerinde yüksek rüzgar
hızlarına neden olurlar. Silindirik binalar veya buna yakın hatlar taşıyan binalar,
yanal akımları arttırırken güçlü dikey akımlar oluşturamazlar. Yani dikdörtgensel ve iç
bükey binalar, bina yüksekliğiyle de doğru orantılı olarak, güçlü dikey akımlar ve
dolayısıyla büyük etek girdapları oluştururlar. Rüzgar üstü binaların biçimlenmeleri bu
akım için kritik olabilir. Çünkü kötü koşullar altında, rüzgar üstü alçak bir binanın,
arka tarafındaki girdaplar biraz gerideki büyük binanın ön cephesindeki girdapları
büyütebilir. Böylece Şekil 2.1’de görüldüğü gibi uzun binanın eteğinde yüksek rüzgar
hızları oluşur. [16] [32]

Şekil 2.1: Yüksek Bir Binanın Rüzgâr üstü Bölgesindeki Alçak Bir Bina ve Oluşan Akım ve
Hız Dağılımı[27]

İkinci tip akım ise, alçak basınç bölgesi (rüzgar altı cephe ve kenar cepheler) ile
rüzgar üstü ön cephenin etekleri (yüksek basınç bölgesi) arasındaki basınç farklarından
kaynaklanır. Akım bu iki bölge arasında arkadlardan (pasaj) direkt olarak geçerek
veya köşeler etrafından dönerek geçip çok yüksek yerel rüzgar hızlarına neden
olabilir. Alçak uyarı basıncı üst serbest sınır boyunca oluşan hıza bağımlıdır. Serbest
akımın hızı, kolayca anlaşılabileceği gibi bina yüksekliğinin üstündeki akımın hızıdır.
Dolayısıyla bina yüksekliği arttıkça uyarı basıncı da azalır ve pasajların içinden veya
köşelerden dolaşan hızlar yükselir. Bir genelleme yapılırsa uyarı basıncına bağlı
problemlerin kontrolü çok zordur. Çünkü bu basınç, kolayca değiştirilemez[43].
Bina komplekslerinin yüksek rüzgar hızlan oluşturarak yayaları rahatsız edici
başlıca sekiz parçası vardır. Bunlar; Binaların önündeki girdaplar, Binalardaki
boşluklar, Sıra evlerin aralıkları, Binalar üzerindeki uyan akımları, Uzun ince
sokaklar veya koridorlar, Daralan sokaklar (venturi etkisi), Köşeler ve Avlular’dır[17]
Bu bölgelerde oluşan rüzgar koşullarından korunma veya düzenleme amaçlı
tahmin teknikleri tartışılmadan önce, var olan rüzgar hızlarının kabul edilebilirliği
veya edilemezliği açısından bazı kriterler ortaya koymak zorunludur. Bu kriterler
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binalar arasındaki yaya yollarını kullanan, dinlenme ve eğlence alanlarında
bulunan veya vitrinleri dolaşan insanlar üzerindeki rüzgar etkilerinden bazılarını
tahmin edip, değerlendirmek için gereklidir.
2.2.3. Binalar Ġle Rüzgâr Arasındaki EtkileĢim
Bina formları, rüzgârın akışına engel oldukları için pozitif basınç bölgeleri ve
negatif basınç bölgeleri binaların yüzeylerinde oluşur. Pozitif basınç bölgesi, binanın
rüzgâr akımını alan yüzeyidir. Buna karşın negatif basınç bölgesi ise, binanın rüzgâr
almayan kısmıdır. Rüzgâr hızını artışı iki bölgede meydana gelir ve rüzgâr akışı
pozitif bölgeden negatif bölgeye doğrudur.

Şekil 2.2: Pozitif basınç bölgesi, binanın rüzgâr akımını alan yüzeyidir. Buna karşın negatif
basınç bölgesi ise, binanın rüzgâr almayan kısmıdır.

Yaya seviyesindeki rüzgârlar, binalar ve rüzgâr arasındaki karmaşık
reaksiyondan dolayı meydana gelir. Bunlar binalar ile ilgili olan bina şekli, boyutu ve
diğer binalar ile olan ilişkileridir. Farklı şekilli binalar farklı rüzgârlar üretir.

Şekil 2.3: Yaya seviyesindeki rüzgârlar, binalar ve rüzgâr arasındaki karmaşık
reaksiyondan dolayı meydana gelir. [43]

İstenmeyen rüzgârların problemine en iyi çözüm, binaların tasarımında binayı
bu rüzgârlara paralel olarak tasarlamaktır. Binaların çevresindeki yapı ya da eşyalar,
bitkiler göz önüne alınmadan yapılmalarına izin verilmemelidir. Ayrıca uzun ya da
yüksek yapılar, izolasyonsuz olarak yapılmamalıdır.
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Şekil 2.4: İstenmeyen rüzgârların problemine en iyi çözüm, binaların tasarımında binayı bu
rüzgârlara paralel olarak tasarlamaktır. [43]

Binanın önüne, rüzgâr alan tarafına başka bir yapı; rüzgâr korunağı şeklinde
yapılabilir. Bina formunun ortasında yükselen bir kule ve çevresine ise binanın
etrafını çevreleyen yaya yüksekliğinde verandalar yapılabilir. Veranda seviyesi
üzerinde bina hava menfezleri oluşturarak bina havalandırılması sağlanabilir. Bina
formu ise dairesel ya da altıgen formda yapılarak istenmeyen rüzgârların etkisini
azaltabilir.

Şekil 2.5: Binanın önüne, rüzgâr alan tarafına başka bir yapı; rüzgâr korunağı şeklinde
yapılabilir. [43]

Bina kompleksi ve türbülanslı doğal hava akımı arasındaki etkileşimi ve hava
akımı ile keskin kenarlı üç boyutlu objelerin etkileşimini tam olarak tahmin etmek
oldukça zordur. Şu an için sadece bu etkileşimi doğru şekilde tahmin etmenin ya da
binanın rüzgârlı çevre ile olan ilişkisini öğrenmenin tek yolu, detaylı bir rüzgâr tüneli
çalışmasıdır. Bu yöntem oldukça maliyetli olduğu için araştırmacılar ve tasarımcılar
sık sık çıkmaza ve kararsızlık içerisine girerler. Bu durum şunlardan olur;


Tasarımı yapılacak binaların eskiz çizimleri hazırlığı öncesinde rüzgâr
tünelinde teste tabi tutma



Tasarımı yapılacak binanın çalışma çizimleri hazırlığı sonrasında rüzgâr
tüneli testine tabi tutma, test sonrası raporlara göre çizimler ve tasarım
üzerinde değişiklik yapmadır.
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Dikdörtgen Kuleler Ve DöĢeme Blokları
Bina yüksekliğinden dolayı doğal rüzgârın hızı arttığı için kulenin tepesi,
zeminine göre daha yüksek rüzgâr basıncına ve rüzgâr hızına maruz kalır.
Dikdörtgen kule binanın tepesindeki daha yüksek basınçlar, rüzgâr alan cephenin
tabanına doğru hava akışını hızlandırır ve artırır. Bu yüzden yaya seviyesinde rüzgâr
hızı artar.
Etek Girdabı Etkisi (Downwash)
Daha uzun ve yüksek binalar, daha fazla rüzgâr basınç farklılığı oluşturur.
Bu olay, “Etek girdabı etkisi” (downwash) olarak bilinir.
Basit dikdörtgen bina bu etkiden dolayı rüzgâr alan binanın zemininde artan rüzgâr
hızı bölgesine sahip olacaktır. Binalar üzerinde yukarıdan aşağıya doğru sokak
seviyesinde rüzgâr akımına neden olur. Bu etkiler, yapılan çalışmalarda görülmüştür
ki, binanın yüksekliğine göre tipik olarak şu şekilde çeşitlenir;

Şekil 2.6: Etek girdabı (downwash) etkisi, Binalar üzerinde yukarıdan aşağıya doğru sokak
seviyesinde rüzgâr akımına neden olur. [43]

KöĢe Etkisi
Binanın rüzgâr alan cephesinin zemininde yoğunlaşmış hava, doğal olarak
hızlı şekilde rüzgâr alan cephenin köşesinden nisbeten daha korunaklı köşeler veya
yakınlarına doğru akış olacaktır. Bu köşelerdeki yüksek ve düşük hızlı rüzgâr akışı
arasında kalan geçiş bölgeleri düşüktür. Kaldırımlar bu bölgede beklenmedik şekilde
çapraz hava akımlarıyla karşı karşıya kalırlar. Böylece rüzgâr hızlarındaki ani
değişikliklerde potansiyel olarak bu kaldırım ve yollar tehlikeli hale gelecektir.

16

Şekil 2.7: Binanın rüzgâr alan cephesinin zemininde yoğunlaşmış hava, doğal olarak hızlı
şekilde rüzgâr alan cephenin köşesinden nisbeten daha korunaklı köşeler veya yakınlarına
doğru akış olacaktır [43]

Şekil 2.8: Köşe etkisinden dolayı konforsuzluk seviyesindeki artış, downwash etkisinden
dolayı tecrübe edilen etki ile benzerlik gösterebilir.

Köşe etkisinin azalmasının tek yolu; komşu yapının yüksekliğince bina yüksekliğini
“ piramit etki” oluşturmak için uzatmaktır. Bu durum, kaldırım seviyesi üzerinde
temiz bir köşe etkisi oluşturan pek çok rüzgâr akımına izin verecektir.
Wake Etkisi
Artan rüzgâr hızı ve türbülans etkisi, binalardan dolayı rüzgâr akışının
yukarıdan

aşağıya

doğru

olmasından

dolayı

konforsuzluk

etkisini

artırır.

Konforsuzluk hissinin pek çoğu, köşe etkisinin sonucunda meydana gelir.
Konforsuzluk düzeyi, binaların yüksekliğinin artmasıyla daha da kötüleşir.

Şekil 2.9: Köşe etkisinin azalmasının tek yolu; komşu yapının yüksekliğince bina
yüksekliğini “piramit etki” oluşturmak için uzatmaktır. Bu durum, kaldırım seviyesi
üzerinde temiz bir köşe etkisi oluşturan pek çok rüzgâr akımına izin verecektir. [43]
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Yığın Etkisi
Yukarıda bahsedilen her bir etki, aynı olgunun farklı yönleridir. Bu olgu, bir
binanın rüzgâr ile olan etkileşimidir. Binalar gruplandığı zaman rüzgâr etkileri yığın
halinde toplu biçimde etkisini gösterebilir.

Şekil 2.10: Rüzgâr ile binalar arasındaki yığın etkisi [43]

Rüzgâr hızındaki bu yığınsal artış, eğer artan basamak düzeni şeklinde binalar
yapılırsa önemli oranda artış olacaktır.
DüĢük Engelli Binalar
Düşük engelli binalar; hakim rüzgârların sebep olduğu sert rüzgârlara maruz
kalan, korunaksız geniş cepheler önündeki yapılar anlamına gelir.
Binalar ya da bina grupları birbirlerine yaklaştıkları zaman; yüksekliği 8 -10 kat
yüksekliğinden daha az veya uzunluğu yaklaşık 8 kat veya bina yüksekliğinden daha
fazla olan yapılar, konforsuzluğu % 40 oranında artırmaya sebep olabilir.

Şekil 2.11: Düşük engelli binalar; hakim rüzgârların sebep olduğu sert rüzgârlara maruz
kalan, korunaksız geniş cepheler önündeki yapılardır. [43]

Sıra etkisini azaltmanın ya da yok etmenin tek yolu, ana binaya bir veya
birkaç adet rüzgârlık eklemektir. Böylece yaya seviyesi düzeyinde rüzgâr dağılımı
meydana gelecektir.
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Dairesel Ve Çok Kenarlı Kuleler
Dairesel yada daireye yakın planlı binalar, rüzgâr akışını yukarıdan aşağıya
doğru artıracaktır. Dairesel binalar, rüzgâr alan yöndeki maksimum genişlikli alanda
rüzgâr hızını artıracaktır.

Şekil 2.12: Dairesel ya da daireye yakın planlı binalar, rüzgâr akışını yukarıdan aşağıya
doğru artıracaktır. [43]

Bu değerler kare, dikdörtgen binalar üzerinde ölçüm ve karşılaştırma yapıldıktan
sonra ortaya çıkmıştır.
Kule Alanı
Kulenin oturduğu alan olan podyum, eğer uygun biçimde tasarlanırsa rüzgâr
açısından problemli olan alanlarda etkili şekilde kullanılabilir. Bu yüzden podyum
alanı,yukarıdan aşağıya doğru olan hava akımlarının bir kısmını zemin alanına
ulaşmadan önce uzaklaştırabilir. Açıkçası açık hava podyum alanları genel sosyal
ulaşım amacıyla kullanılmaz.

Şekil 2.13: Podyum alanı,yukarıdan aşağıya doğru olan hava akımlarının bir kısmını zemin
alanına ulaşmadan önce uzaklaştırabilir. [43]

Piramit Etkisi
Piramit şeklinde basamaklandırılmış binalar, rüzgâra karşı büyük direnç
gösteremezler. Bina düzensizliği yani katların ve balkonların basamaklanmış biçimde
olması, maksimum rüzgâr enerjisini dağıtır şeklinde görünür. Rüzgâr alan köşeler
veya rüzgâr alan balkonlar gibi bölgelerde bazı problemler artış gösterebilir. Örneğin
13 katlı piramit şeklinde yapılmış bina, konforsuzluk oranını % 60 oranında artırır.
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Zemin seviyesinde ısı oldukça korunaklıdır. Bu yapım metodu, genellikle tavsiye
edilen bir metottur. [43]

Şekil 2.14: Piramit şeklinde basamaklandırılmış binalar, rüzgâra karşı büyük direnç
gösteremezler. Bina düzensizliği, maksimum rüzgâr enerjisini dağıtır. [43]
2.2.4. Bina Grupları Ġle Rüzgâr Arasındaki EtkileĢim
Yukarıda da bahsedildiği gibi önerilen binaların etkisinin veya açık alanların
komşu yapılarla olan etkileşimin ne olduğunu tam olarak anlamak ve tahmin etmek
mümkün değildir. Beklenmedik rüzgâr modülleri ortaya çıkabilir.
DüĢük Ve Yüksek Binalar
Benzer yükseklikteki binaların üzerinde rüzgâr akışı meydana geldiği zaman,
tıpkı yaya alanları gibi genellikle korunaklı olan şehrin eski kısımları gibi alanlarda
eğer bina yoksa, bu alanlarda hava akışı genellikle bina olan alanlara göre daha
iyidir.

Şekil 2.15: Düşük binaların olduğu yerlerde akış yukarıya doğru, yüksek binaların olduğu
yerlerde akış aşağıya doğrudur. [43]

Ancak düşük binaların olduğu yerlerde akış yukarıya doğru, yüksek
binaların olduğu yerlerde akış aşağıya doğrudur. yüksek binalar, 5 kat ve üzerine
çıktığı zaman zemin kat seviyesinde büyük problemlerin olma olasılığı artacaktır. Bu
problemler konforsuzluk seviyesinin artması gibi değişik problemler olabilir.
Örneğin 20 kat yüksekliğindeki bir binanın geniş rüzgâr alan cephesinden aşağı
doğru olan rüzgâr akışı, konforsuzluk seviyesini % 50 oranında artıracaktır. Eğer
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yüksek bir binanın rüzgâra açık rüzgâr alan cephesinde daha düşük bir bina olsa bu
oran % 80 i bulur ve konforsuzluk düzeyi neredeyse % 100 ü bulurdu. [43]
Kanal Etkisi
Birbirleriyle paralel olarak kanal biçiminde sıralanmış binalar veya koridor
şeklinde gökyüzüne açık alanları olan paralel binalar, kendi kendine konforsuzluğun
sebebi değillerdir. Fakat bu binalar, bazı ters rüzgâr koşulları ile karşılaştıklarında ve
bu rüzgâr tamamıyla oluşan koridordan geçtiklerinde konforsuzluğa sebep olurlar.

Şekil 2.16: Birbirleriyle paralel olarak kanal biçiminde sıralanmış binalar veya koridor
şeklinde gökyüzüne açık alanları olan paralel binalar, bazı ters rüzgâr koşulları ile
karşılaştıklarında ve bu rüzgâr tamamıyla oluşan koridordan geçtiklerinde konforsuzluğa
sebep olurlar. [43]

Sıra binalar arasındaki koridor, binalar arası açıklıkları ve yükseklikleri ile
çok iyi biçimde tasarlandıkları zaman bu oluşan zıt rüzgârların etkisi olumlu yönde
olur. Bu oran, sıra binalar arası genişlik, bina yüksekliğinin 3 katından daha az
olabilir. Bu etkiler, rüzgâr yönündeki ani ve keskin değişiklikleri ile azaltılabilir.
Baca-Huni Etkisi
Baca etkisi (şişe boğazı) olgusu, aralarında hava açıklığı bulunan iki yapı
tarafından yaratılır. Bu iki yapı arasındaki aks sağa açılı ya da keskin açılı olabilir.
Konfor açısından kritik bölge,boğaz kısmıdır.

Şekil 2.17: Baca-huni etkisinde konfor açısından kritik bölge, boğaz kısmıdır. [43]
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Zıt baca etkisi; ilgili binaların yüksekliği 5 katlı binadan fazla ve yukarı ve
aşağı doğru olan hava akışı engellendiği zaman meydana gelir. Rahatsızlık,
açıklıkların genişliğini bina ortalama yüksekliğinin 2/3 ü olduğu zaman daha da
kötüleşir. 8-10 katlı binalar, rahatsızlığı % 30 oranında artırırken bu yükseklik 18 kat
civarına çıktığı zaman % 60 oranını bulur[43]

.

Şekil 2.18: Baca-huni etkisinde Rahatsızlık, açıklıkların genişliğini bina ortalama
yüksekliğinin 2/3 ü olduğu zaman daha da kötüleşir. [43]

Venturi etkisinin uygulandığı yerlerde daha büyük ters rüzgâr hareketleri
olabilir. Eğer huni bölgesinden sonra sıra binalar birbirinden ayrılır ve şişe boğazı
formu verilirse rüzgâr akımı hızlanması, huni başlangıcının olduğu yerde
başlayacaktır.
Eğer bir veya birden fazla bina formu, keskin bir açı verilerek ya da kavisli
bir plan formunda yapılırsa daha fazla aerodinamik durum yaratılır ve rüzgâr ile ilgili
problemler artırılmış olur.
Basamaklandırma Etkisi
Yüksekliği sürekli artış göstererek artan ve bu artış, özellikle rüzgâr alan
cephede olan bina grupları, rüzgârlı tarafta çeşitli basınç bölgeleri oluştururlar. Alçak
basınç bölgelerindeki farklılaşma, farklı binaların arka kısımlarında meydana gelir.
Artan rüzgâr akımı,hakim rüzgâra doğru keskin açı ile formlanmış bölgedeki alçak
basınç alanları arasında toplanacaktır.

Şekil 2.19: Yüksekliği sürekli artış göstererek artan ve bu artış, özellikle rüzgâr alan cephede
olan bina grupları, rüzgârlı tarafta çeşitli basınç bölgeleri oluştururlar. [43]
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Avlu Etkisi
Binalar, açık avlu şeklinde formlaşarak birbirlerine bağlandıkları zaman
rüzgâr, ya avlunun üzerinden akıp geçer ya da avlu içerisinde dolaşır. Avlu içerisinde
rüzgâr ile ilgili nelerin olacağını şu dört faktör belirler.


Avlu yüzeyinin alanı ( s ),



Avlu şeklinde formlaşmış binanın ortalama yüksekliği ( h ),



Rüzgâr yönüne doğru olan avlu açıklıklarının boyutları ve pozisyonu,



Açıklıkların genişliği ( w ) yada açıklıkların toplam genişliği (Açıklıklar,
toplam avlu binası çevresinin % 25 i ya da azı olmalı )

Şekil 2.20: Kütleler, açık avlu şeklinde formlaşarak birbirlerine bağlandıkları zaman rüzgâr,
ya avlunun üzerinden akıp geçer ya da avlu içerisinde dolaşır. [43]

Avlunun koruma değeri, ortalama bina yüksekliğinin 5/8 i olduğu zaman
hissedilir. Eğer yükseklik oranı bu şekilde düzenlenmiş ise açıklıkların pozisyonunun
rüzgâr yönünde olup olmadığı nispeten önem taşımaz. Alan/Yükseklik oranının
( S/h2 ) 10 dan fazla olmadığı sürece avlu alanı nispeten korunaklıdır. [43]
Çevredeki binaların ortalama yüksekliği,10 kat ve üzerine çıktığı zaman avlu
binası üzerindeki açıklıkların rüzgâr yönünde olması uygun rüzgâr alması açısından
çok önemli rol oynar. Bunlar;


Açıklıkların yönü,rüzgâr almayan yönde olduğu zaman ve alan/yükseklik
oranı,30 dan daha az olduğu zaman avlu korunaklı denebilir.



Açıklıkların yönü, rüzgâr alan tarafa doğru ve 45° açı ile yerleştirildiği
zaman hava, dairesel hareket düzeninde ilerler. Bununla birlikte
açıklıklar, rüzgâr paralel olarak yerleştirildiği zaman avlu korunaklı
olacaktır. [43]
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Şekil 2.21: Açıklıkların yönü,rüzgâr almayan yönde olduğu zaman ve alan/yükseklik
oranı,30 dan daha az olduğu zaman avlu korunaklı denebilir. [43]

Genel olarak, eğer ortalama bina yüksekliği dört katı aştığında avludaki
konfor hissi artmış olacaktır.
2.2.5. Doğal Havalandırma Prensipleri ve Tasarım Kriterleri
Doğal Havalandırma Prensipleri

Şekil 2.22:Havalandırma Prensibi 1- Hava her zaman yüksek basınç bölgelerinden alçak
basınç bölgelerine doğru akar.

Şekil 2.23 Havalandırma Prensibi 2- Hava kütleye (ve böylece momentuma) sahiptir ve
yakınındaki hava akımıyla ya da bir engelle karşılaşıp yönü değişene kadar aynı yönde
ilerlemeye meyillidir.

Şekil 2.24 Havalandırma Prensibi 3- Bir arazideki toplam rüzgâr etkisi çok büyük
olduğunda, hava akışları bölgesel olarak saptırılsa da (örneğin ağaçlarla ve yapılarla) tekrar
eski yönüne ve hızına dönecektir.
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Şekil 2.25:Havalandırma Prensibi 4- Katmanlı(laminar) hava akışı aynı yönde ve hızda
hareket eden yakındaki hava hareketi ile düzgün ilerler. Hava hareketinin hassas ve yavaş
değişimi katmanlı akımı korurken, ani değişimler bitişik hava akımlarının aniden girdaplı ve
tahmin edilemeyen yönlere ayrıldığı türbülanslı akımları oluşturmaktadır. İki hava akımı zıt
yönlere doğru giderken her zaman girdaplarla ayrılacaklardır, çünkü bitişik hava
parçacıkları her zaman aynı yöne doğru hareket etmektedirler.

Şekil 2.26:Havalandırma prensibi 5- Bernoulli etkisi, bir hava akımının bitişik hava
akımından daha fazla yol gitmesi için hızı arttırıldığında basıncında bir düşüşe neden olur.
Buna klasik bir örnek olarak üstten geçen hava alttan geçen havadan daha uzağa gitsin diye
şekillendirilen uçak kanatlarını verebiliriz; Bernoulli etkisi, kanadın üzerindeki basıncı, hava
hareketi hızlandığı için kaldırma kuvveti oluştuğundan azaltır.

Şekil 2.27:Havalandırma prensibi 6- Venturi etkisi, katmanlı hava akımı bir açıklıktan
geçmesi için sıkıştırıldığında bir hız artışına neden olur.

Şekil 2.28: Havalandırma prensibi 7- Baca etkisi, bina içindeki hava ısınıp dış havadan daha
hafif hale gelerek yükselmesi ve binanın yüksek kısımlarında yer alan açıklıklarından dışarı
kaçmasıyla sonuçlanır.
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Şekil 2.29: Havalandırma prensibi 8- çapraz havalandırma, havanın içeri gireceği ve dışarı
çıkacağı açıklıklar gerektirir.

Doğal Havalandırma Tasarım Kriterleri
İyi bir havalandırma için minimum zamanda maksimum havalandırma,
mekânı uygun oranda soğutma,uygun hava hareketinin olması gerekir.[10]
Minimum zamanda maksimum

havalandırma

için iç hava sürekli

yenilenmelidir. Çünkü solunum, dış katkı maddeleri vb. yüzünden iç hava kalitesi
sürekli düşer, kirlenir. Bu kirlenme, CO2, su buharı, sigara dumanı, vücut ifrazatı gibi
maddelerle olur. Ayrıca iç hava, binada kullanılan malzemeler yüzünden de olabilir.
Binada kullanılan malzemeler çeşitli kimyasallar içerdiğinden insan sağlığına zararlı
organik maddeler açığa çıkarabilir. Bu maddelerden bazıları formaldehit, radon gibi
insan sağlığını tehdit eden maddeler olabilir. [10]
Soğuk iklim koşullarında havalandırma, tüm ısıtma sezonu boyunca ısı kaybı
yaratır. Bu sonuçlara göre haliyle enerji korunumu ve iç hava kalitesi tartışmaları
yaratır. Okul sınıfları, dershaneler, büro, sinema vb. gibi yüksek havalandırma
gerektiren sosyal binalar için solar havalandırma, yüksek enerji maliyeti olmadan
uygun konfor sağladığı için uygun bir çözüm olabilir.
Mekanı uygun oranda soğutma yaparken mekân; çok aşırı ısındığı zaman dış
sıcaklık, konfor sıcaklığı seviyesinin altına düşer, iç sıcaklık ise konfor sıcaklığı
seviyesinin üstüne çıkar. Bu gibi durumlarda dış hava, bina iç mekânının sıcaklık
seviyesini düşürmesi için iç mekana alınabilir.
Uygun hızda hava hareketi, bina sakininin 0,5 m/s – 3 m/s arası hava hızı
seviyesinde fizyolojik soğutma üretmesidir. Bu termal konfor mekanizması, insan
termal konforu düzeyinde olmalıdır. Hava hareketi ile vücut, hem ısı yayınım yoluyla
hem de buharlaşma yoluyla ısı kaybeder. Örneğin; 1 m/s olan hava hareketi, 30C°
olan ortam sıcaklığını 27 C° ye düşürür. [10]
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Soğutma metodu olarak hava hareketi, en sıcak koşullarda uygulanabilecek
en uygun ve güzel metotlardan birisidir. Eğer doğal şekilde açık pencere, hava
menfezleri ile havalandırma sağlanırsa yüksek hava değişikliği oranı meydana
gelecektir. Yani yaklaşık 50 hava değişim/saat tir. Ancak gerekli fizyolojik
soğutmayı elde etmek için bu kadar büyük, geniş miktarda hava değişikliğine gerek
yoktur. Ayrıca hava sıcaklığı dış mekânda, iç mekâna göre daha yüksek olduğu
zaman istenmeyen ısı kazanımına sebep olacaktır. [10]
Hava hareketi, boru sistemi, döşeme ya da tabana yerleştirilmiş fanlar ile
hava sirkülâsyonu oluşturularak üretilebilir. Bu şekilde ortalama en az 3 C° sıcaklık
azalması meydana getirilebilir. Döşemede kullanılacak fanlar, oldukça enerji etkin
olabilir ve tipik iklimlendirme sistemlerine göre altı kat daha fazla soğutma etkisine
sahip olabilir.
Ayrıca iyi bir doğal havalandırma için şu kriterlere dikkat edilmesi gerekir;


Uygun yüzey kaplama ve bitkilendirme



DıĢ Duvar ve Çatı Alanlarını Minimize Etmek



Bina Kabuğunun ġekli ve Bina Yönlendirilmesi; binayı, daha fazla kış
güneşine maruz bırakmak için bina kabuğunda kullanılan malzemenin
özellikleri ve şekli ile bina yönlendirilmesi çok önemlidir. Opak bina
yüzeyleri tarafından absorb edilen solar enerji, soğuk iklimlerde binayı
ısıtmaya yeterli olmayacaktır. Çünkü bina, taşıma yolu ile ısı akışına karşı
çok iyi izole edilmelidir.

Şekil 2.30: Binaların rüzgâra karşı değişik açılarda yönlendirilmesi, bina havalandırma ve
soğutması açısından farklı sonuçlar verir. [13]

A Kompakt Form;rüzgâra maruz kalmayı minimize eder. Diğer formlara göre
daha az rüzgâr alırlar.
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B Kompakt Form;A ile aynı konfigürasyona sahiptir. Fakat yönlenme ve
rüzgârla olan havalandırma ilişkisi burada daha da fazla önem kazanmaktadır. Kışın
binaya olan rüzgâr akışı,infiltrasyon oranının artırılması yolu ile ısı kayıp
oranını,miktarını etkiler. Çok iyi izole edilmiş binalarda ,infiltrasyon daha da önem
kazanacaktır.
C Kompakt Form; ise A ya göre daha fazla rüzgâra maruz kalacak fakat B ye
göre ise daha az rüzgâr alacaktır. [5]
Binalardaki pasif havalandırma sistemlerinin tasarımında havalandırma
menfezleri ızgaralar, bacalar gibi açıklık unsurlarının boyutlandırılması ve uygun
şekilde yönlendirilmesi gerekir. Hava geçirimsiz binalarda pasif havalandırma
gerekli ve vazgeçilmezdir. Ayrıca bina iç hava kalitesi açısından uygun
havalandırma boşluklarının ve iyi şekilde izolasyonunun da yapılması gerekli
olabilir. [6]
Tesadüfî sızdırma, binadaki çatlaklardan, binanın köşe birleşim yerlerinden
ve diğer açıklıklarda meydana gelir. Aslında tüm yapı için etkili veya eşit sızıntı
alanını, basınç altında tutma ya da basınçtan kurtarma teknikleri belirler. [6] Pasif
havalandırma sisteminde şu 3 faktör göz önünde tutulmalıdır.


Farklı çevresel koşullarda yeterli hava sızıntı oranını sağlamak,



Yüksek rüzgârlı hava koşullarında, sızıntı oranının azaltılabilmesi veya
kontrol edilebilmesi gerekir.



Yüksek

rüzgârlı

hava

sürecince

hava

menfezleri,

bacalar

gibi

açıklıklardan aşırı yoğun hava çıkışını engellemek,
Kontrol edilebilir hava açıklıkları ile havalandırma bacalarının birleştiği
sistem, eğer uygun şekilde tasarlanırsa, yukarıdaki 3 maddede yazılan gereksinimler
elde edilebilir. Bu yüzden binalarda özellikle yüksek nem veya kirlilik üreten
bölgelere; iç hava menfezleri, bina üzerinde rüzgârın hareketi ile üretilen negatif
hava basıncının olduğu bölgeye dış hava menfezleri yerleştirilir.


Hâkim yaz Meltem Rüzgârlarından Doğal Havalandırma Sağlamak
Ġçin Kapı-Pencere Açıklıklarının Yönlendirilmesi



Ġç Hava AkıĢı Ġçin Uygun Pencere YerleĢimi Etkisi
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Pencerelerin, havanın akış yönüne doğru olan cephenin zıt tarafındaki yüzeyi
üzerine yerleştirilmesi, yüksek hızlı yakın hava akışı sağlayacaktır. Eğer pencereler
rüzgâr yönünde ve rüzgâra zıt yöne doğru yerleştirilirse, hava akışını havanın iç
mekâna doğru akışı sağlanır.

Şekil 2.31: Şekildeki gibi bırakılan boşluklardaki iç hava hızı oldukça yüksek olacaktır.
Fakat bu şekilde de mekânın birçok bölümü hava akımından etkilenmemiş olacaktır. [9]

Şekil 2.32: Yan duvarlara çapraz şekilde yerleştirilen pencere açıklıkları yada
boşlukları, iç mekanda gayet iyi bir hava akışı sağlayacaktır. [9]



Havalandırmada Pencere Boyutunun Etkisi

Binanın içerisine doğru akan hava akışının hızı, açıklıkların ve hava
menfezlerinin boyutuna bağlıdır. En fazla hava değişikliği miktarı iç ve dış hava
menfezlerinin genişliğinin mümkün olduğunca geniş tutulması ile edilir. Dış hava
menfezlerinin boyutu, iç hava menfezlerinden büyük olduğu zaman en büyük
soğutma etkisi oluşturulur. Yapıdaki hava hareketi; mobilya yerleşimi, geometrik
rüzgâr yönlendiricileri, dış peyzaj düzenlemesi; oluşacak hava hareketinin ve
havalandırma oranına oldukça yüksek oranda etki eder ve neredeyse tahminini
imkânsız hale getirir. [9]
2.2.6. Doğal Havalandırma Uygulamaları
Doğal havalandırma için pek çok temel açıklık konfigürasyonları vardır.
Bunlardan bazıları;


Tek taraflı tek açıklık, gölge etkili havalandırma sağlayacaktır. Bu
açıklık, tipik olarak 3 – 6 m arası veya kat döşemesi alanının iki katı
yüksekliğidir. Yazın tek taraflı tek açıklık uygulaması, odanın iç ve dışına
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doğru hava akışını sağlayan rüzgâr türbülansı üretmesi bakımından
güvenilebilir. [10]


Tek taraflı çift açıklık, basınç farklılığı oluşturacağı için etkin
havalandırma sağlayacaktır. Etkili havalandırma derinliği 9 m veya taban
döşeme yüksekliğinin 3 katı kadardır. [10]



Çapraz havalandırma; basınç farklılığı ile üretilen çok etkili bir
konfigürasyondur. Etkili çapraz havalandırma için açıklık yüksekliği,
taban döşeme yüksekliğinin 3 katı olmalı ve 9m ve üzeri derinlik
olmalıdır. Eğer binalar yan yana olarak tasarlanmış ise söz konusu bu
derinlik 18m olmalıdır. [10]

2.2.6.1. Rüzgârla Sağlanan Havalandırma
Binaların, binaya ait odaların yerleşimlerinin ve özellikle odalardaki havanın
içeri girdiği ve çıktığı açıklıkların, binaların havalandırma oranları üzerinde çok
büyük etkileri vardır. Bu havalandırma etkileri üzerinde, çeşitli araştırmacılar
tarafından etkili havalandırma sağlamak ve tasarım kuralları oluşturmak amacıyla,
rüzgâr tünelleri ve ölçekli modeller kullanılarak çalışılmalar yapılmıştır. 1950’lerin
erken dönemlerinde Texas Mühendislik Deney İstasyonu’nda okul binalarına
uygulanmak üzere, havalandırma için birtakım kurallar geliştirilerek, çalışmalar
yürütüldü. Bowen, bu çalışmaların sonuçlarını ve hava akışının bina çevresinden ve
içinden geçiş prensiplerinin anlatıldığı kapsamlı şemaları aşağıdaki şekillerle özetledi

Şekil 2.33: Alçak basınç bölgeleri rüzgâra paralel kısımlarda ve binanın rüzgâr almayan
tarafında oluşur. [9]

Şekil 2.34: Yüksek katlı binanın rüzgâr alan tarafında yer alan alçak katlı bina, her ikisi
arasında büyük miktarda türbülans oluşturur. [9]
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Şekil 2.35: Yüksek binayı zemin üzerinde boşluk kalacak şekilde yükseltmek, hava
akımının bina altından geçmesine izin vererek, rüzgâr alan tarafta yüksek basıncın düşmesini
sağlar[9]

Odalarda, açıklıkların zıt duvarlarda yer aldığı çapraz havalandırma en iyi
hava akımı şeklidir.

Pencerelerin bitişik duvarlarda yer aldığı odalarda, çapraz

havalandırma pencere açıklıklarına bitişik bir biçimde
duvarlarının

(wing walls) kanat

yerleştirilmesi ile arttırılabilir. Çapraz havalandırma mümkün

olmadığında, pencerelere bitişik olan duvar kanatlarının, özellikle tek dış duvarlı
odalarda olmak üzere, havalandırmayı arttırmada etkili oldukları görülmektedir.

Şekil 2.36: Oda içerisinde kullanıcıların en fazla bulunduğu insan yüksekliği seviyesinde,
hava hareketini maksimum hale getirmek için içeriye hava girişi sağlayan açıklığın dikey
yerleşimi önemlidir. Duvarın alt kısmında yer alan, içeri hava girişi sağlayan açıklık soğutma
için en iyisidir. Dışarıya hava çıkışının sağlandığı açıklıkların oda içinde yerleşiminin hav
akımında çok az etkisi vardır. [9]

İç bölücü duvarların yerleşimi ve yönlendirilmesi, bir bina içindeki hava
akımının yönünü ve hızını etkileyebilir. Genelde bölücü duvarlar paralel olarak
yerleştirildiklerinde en az miktarda havalandırma sağlanmaktadır.
2.2.6.2. Baca Etkisi Ġle Havalandırma
Baca etkisi sıcaklığın yükselmesi ve buna bağlı olarak hava yoğunluğunun
azalması sonucu oluşur. Taşınımla transfer şekli için gereken akışkan hareketi
sistem içindeki akışkanın sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılığından meydana
gelir.Bu aynı zamanda ısı sirkülasyonu yada termosifon(thermosiphoning veya
thermal circulation) olarak ta adlandırılabilen doğal bir taşınım şeklidir.Bir akışkan
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ısıtıldığında moleküllerinin hareketi artar, ve akışkanın yoğunluğunu azaltacak
şekilde ayrı ayrı daha uzağa hareket ederler.

Eğer akışkanın üst kısımları

alt

kısımlarından daha soğuksa o zaman daha soğuk yani daha yoğun olan sıcak olanın
yerini alacak daha hafif olan yükselecektir. Doğal taşınım yerçekiminden bağımsız
olduğundan, ısı akışının genel yönü her zaman yukarı doğrudur.
“Buoyancy” (yoğunluk farkı) etkisinin binalarda oluşumu şu şekildedir; Bir aradaki
iki hava kütlesi arasındaki fark arttıkça iki kütle arasındaki yoğunluk farkı da
artmaktadır.

Bu yoğunluk farkı baca etkisi döngüsü için ana harekete geçirici

etkendir ve sıcaklık farkı ve yükseklik farklarına dayanır. Bir bina içindeki bir
dereceye kadar sıcak hava üst açıklıklardan kaçmak için yükseldiğinde onunla yer
değiştirmek üzere, bina çevresinde yerleştirilmiş alt açıklıklardan soğuk hava içeri
alınır. [9]
2.2.6.3. Termosifon Etkisi Ġle Havalandırma
Bir binadaki havayı ısıtmak üzere güneş ısısını kullanan termosifon etkisi
baca etkisi ile benzerlik göstermektedir.

Büyük ebatta ekvatora bakan

cama

gereksinim duyar . Camın altındaki koyu yüzeyler direk güneş ışınımını emer,
sıcaklığı yükselir. Ve kapalı alana doğru uzun dalga kızılötesi ışıma verir. Cam
uzun dalga kızıl ötesi ışınıma karşı opak olduğundan ısı enerjisi mekan içerisinde
hapsedilir. Ve hava tarafından emilir.

Bu basit bir sera etkisidir. Eğer üst

kısımlardan havalandırmaya izin verilirse ısınan hava, altta yeni soğuk havaya yerini
bırakarak yükselir.
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3. MĠMARĠDE AVLULAR
Avlular, çevresi odalarla çevrili, toprakla ve gökyüzü ile iç içe mekânlarla
çevrili açık, özel alanlardır. Avlular, çevresindeki odalara, hem günışığını, gecenin
karanlığında ay ışığını, hem de yağmur, kar, ses gibi olaylar açısından etkiler.
Avlular, insanlara doğal güneş ışığı sağlarlar. Ve çoğu zaman binaların en güzel
yerlerinden bir tanesidir.
Kötü hava koşulları ve düşmanlardan korunma ihtiyacı, ilk insan gruplarını;
evlerini, etrafında odaların toplandığı değişik amaçlı bir avlu şeklinde inşa etmeye
götürdü. Bu avlu çok fonksiyonlu bir mekândı.
Avlulu ev, yarı açık veya kapalı bir avlu etrafında kompakt bir formdur.
Avlulu evler birbirlerini direkt olarak gören, yol ile direkt bağlantısı olan evlerden
temelde farklıdır. Avlulu evde, kesin bir noktada merkezileşme olgusu vardır. Bu,
bazı

durumlarda

sadece

ev

ölçeğinde

değil,

değişik

ölçekteki

mekân

düzenlemelerinde devamlılık gösterir.
Avlular, binalara doğallık verirken aynı zamanda doğanın sıra dışı olaylarını
düzenlerler. Avlular, hiçbir zaman sıcak iklimlerde yazın öğle sıcağındaki sıcaklık
derecesine ve gün doğmadan önceki soğukluk derecesine ulaşmazlar. Avluların en
iyi taraflarından bir tanesi, muazzam bir çevre yapısı ve düzenlemelerine sahip
olmaları ve binanın aktivite ve dinlenme bakımından en değerli yerinde olmaları ve
binanın merkezinde olmasıdır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde, değişik iklimlerde, farklı kültür bölgelerinde
pek çok avlu ve çeşidi vardır. Avlunun geçmişi en az Sümerliler kadar eskidir. Ve bu
bina tipi, antik Ortadoğu boyunca yerleşim amacıyla çok geniş şekilde kullanılmıştır.
Örneğin Çin de avlulu binalar çok yaygın ve boldur. Kuzey bölgelerine gidildikçe
iklim soğudukça avlular, kış güneş ışığını daha fazla iç mekana almak için genişler.
Güney bölgelerine gidildikçe iklim ısındıkça avlular, yaz güneşinden korunmak için
küçülürler. Çukur bölgelerdeki yerleşimciler merkezi avluyu, üst tarafında
ekim,üretim yapılarak ışığı yeraltındaki bölgelere götürmek için kullanırlar. Japonya,
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Avrupa, Afrika, ve Amerika’nın kırsal bölgelerinde,avlular çevresinde gruplanmış
binalar vardır. Her ne kadar günümüzde cam kaplı, iklimlendirilmiş atriumlar daha
sık görülse de çağdaş mimarlar, dış mekan ve alanlar yarı kontrollü şekilde uygun
oldukları zaman avluları, tasarımlarında kullanırlar. [15]
Avluların öncelikli kullanımı mahremiyet, güvenlik ve iklimsel kontrol
amaçlıdır. Avlular genellikle gökyüzüne açık olarak tasarlanmalarına rağmen zaman
zaman açılıp kapanabilir örtüler ile avlu bölümü yağmurdan koruma ve gölgeleme
amaçlı kullanılmıştır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde, değişik iklimlerde, farklı kültür bölgelerinde
pek çok avlu ve çeşidi vardır. Avlunun geçmişi en az Sümerliler kadar eskidir. Ve bu
bina tipi, antik Ortadoğu boyunca yerleşim amacıyla çok geniş şekilde kullanılmıştır.
Örneğin Çin de avlulu binalar çok yaygın ve boldur. Kuzey bölgelerine gidildikçe
iklim soğudukça avlular,kış güneş ışığını daha fazla iç mekana almak için genişler.
Güney bölgelerine gidildikçe iklim ısındıkça avlular,yaz güneşinden
korunmak için küçülürler. Çukur bölgelerdeki yerleşimciler merkezi avluyu,üst
tarafında ekim, üretim yapılarak ışığı yeraltındaki bölgelere götürmek için
kullanırlar.
Avluluların iki şekilde faydası vardır.

Dışarıdaki aşırı sıcaklığı oldukça

düşürmekte, ikincisi, sıcaklığın etkisi kalın duvarlar çevresinde dolaşırken gece
vakitlerine kadar geciktirilmektedir. Avlular hem ışık kuyusu hem de hava bacası
gibi davranmaktadırlar.
3.1. Avlu Karakteristikleri Ve Ġklimsel Özellikleri
Talib (1984)’e göre avluların pasif ısınma ve soğuma fonksiyonu üç aşamada
açıklanır;
İlk aşamada, gece soğuk hava avluya inmekte ve etraftaki odaları
doldurmaktadır. Duvarlar, döşemeler, kolonlar, çatılar, tavanlar, mobilyalar dahi
gece soğumakta ve akşamüstünün geç vakitlerine kadar bu şekilde kalmaktadır. Ek
olarak avlu gece açık gökyüzüne doğru hızla ışıma ile ısı vermektedir.
İkinci aşamada gün ortasında güneş direk olarak avlu zeminine vurur. Bir
kısım soğuk hava yükselmeye başlar ve aynı şekilde çevredeki odalardan da
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sızmaktadır. Bu ileride sağlanacak konfor için taşınım olaylarını sağlar. Dış hava en
yüksek sıcaklığına ulaştığında, avlu şimdi bu süre içerisinde baca gibi davranmaya
başlar. Kalın kerpiç duvarlar ve çatı dış sıcaklığın içeriye hemen sızmasına izin
vermez- bu duvar kalınlığı için zaman geciktirmesi 12 saat kadardır.

Şekil 3.1: Talib’e göre avluların ısınma ve soğuma stratejileri

Üçüncü aşamada avlu zemini ve evin içi daha sıcak hale gelir ve akşamüstü
geç saatlerde ilerideki taşınım olayları oluşur.

Odalar içinde hapsedilen soğuk

havanın çoğu güneş batımıyla dışarı çıkmaktadır. Akşamüstü geç vakitlerde sokaklar,
avlu ve yapı bitişik yapıların gölgeleri ile korunmaktadır. Çölde güneş battığında
hızla hava sıcaklığı düşer ve avlu açık gökyüzüne doğru hızla ışıma yapar. Soğuk
hava döngüyü tamamlayarak avluya doğru çökmeye başlar. [15]
Avlulu evlerin civar yoğunluğu daha büyük ve duvarlar iki kat daha
büyüktür. Avlu konforu için görülmektedir ki, en iyi iklim serin açık gecelerde ısıyı
gökyüzüne yaymak için sıcak-kuru iklimdir. Bu bölgelerde geceler serin fakat güneş
etkisi ve güneşin iç mekanlara girmesi, daha düşük enlem bölgelerinde hem kolay ve
hem de istenen bir özelliktir.
Avlu konforu için en kötü iklim ise sıcak-nemli iklimdir. Bu bölgeler, nem ve
sıcaktan sıkılma hissini azaltmak için çok az rüzgâra sahiptirler. Ayrıca kışın ise daha
yüksek enlemlerde soğuk ve bulutlu günlerde mekanı ısıtma amaçlı çok az güneş
ışığına maruz kalınır.
Avlu oranlarındaki değişikliklerin iklimsel yönden etkisini incelediğimizde
avlu derinliklerinin etkisi karşımıza çıkar. Derin avlular ile derin olmayan avlular
karşılaştırıldığında, derin olmayan avlular, yaz ve kış daha fazla güneş ışığı ve rüzgâr
alır. Ve geceleyin gökyüzü soğuğunu daha kolay yayarlar. Sıcak-kuru iklimdeki
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derin olmayan avlular, ya bitkilendirme vasıtası ile ya da avlu yerleşimcileri aracılığı
olmadan yazın o sıcak günlerde soğutma yapmak oldukça zor olacaktır.
Fakat muhtemelen kış günleri daha ılık olacaktır. Şehir yoğunluğu arttıkça
binaların yüksekliği artar ve tipik avlu derinliği de artmış olur. Bu eğilimler
birbirlerini tamamlayıcıdır. Çünkü şehir yoğunluğu arttıkça kış için ısıtma ihtiyacı
azalırken yaz serinletmesi de zor hale gelecektir. Fakat avlu binasının kat derinliği,
yaz günleri için oldukça konforlu iken kışın güneşli günlerde halen soğuk kalmaya
devam edecektir.
Daha derin avlular karanlık olacaktır. Kuzey ılıman iklim bölgelerindeki
yerleşimciler için loş güneş ışığı, sık sık güneş ılıklığının yoksunluğunun işaretidir.
Sıcak-kuru iklim bölgesi yerleşimcileri için loş ışık, daha fazla istenen, arzulanan
serinliğin işaretidir.
3.2. Avlularda Yaz Konforu Ġçin DeğiĢik Stratejiler
Rüzgâr, neredeyse daima sıcak iklim bölgeleri için bir dost olmuştur. Zaman
zaman sıcak-kuru iklim bölgesinde iklimi ayarlayıcı rol oynamıştır. Genellikle de
geceleyin dış sıcaklık daha düşük olduğu zaman rüzgâr daha iyi şekilde sıcaklığı
dengeler. Rüzgâr, öncelikle yatay şekilde hareket eder. Ve bu yüzden avluda bulunan
yatay açıklıklardan kolayca geçerek iç mekanlara ulaşır.
Eğer rüzgâr bu yönlere doğru teşvik edilecek olursa birkaç soğutma stratejisi
kullanışlı olacaktır. Bir tanesi rüzgâr için tünel olarak “ zaguan” denilen basit şekilde
avlu binasındaki odanın cadde,sokak tarafına ayrılmış,etrafında bulunan pencere
açıklıklarının açılması, soğutmaya yardımcı olacaktır. Fakat dar caddeler ve caddeye
doğru kısıtlı olan açıklıklar, rüzgârın yer seviyesinde geçişine engel olurlar. Rüzgâr
açıklıkları tozun ve gürültünün girişine izin verir.
Bir diğer rüzgâr yakalama stratejisi, Baruch Givoni (1998) tarafından
desteklenen stratejidir ki, zemindeki rüzgâr için avlu duvarının yüksekliğini
artırmaktır.(hakim rüzgâr yönüne doğru yerleşmiş bina kabul edilerek). Rüzgâr, daha
düşük çatı ve avlu açıklıklarına doğru hareket ettikçe bu yüksek duvarlara çarpar.
Çarpan bu rüzgârın çoğunluğu, duvarın üzerinden atlayıp geçecektir.
Fakat duvarın alt tarafında tasarlanacak rüzgâr menfezleri, açıklıklardan
geçecek rüzgâr, bu etkiyi daha da artıracaktır.
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Şekil 3.2: Givoni tarafından desteklenen rüzgâr yakalama stratejisi

Üçüncü rüzgâr yakalama stratejisi ise, Gideon Golany (1990) tarafından test
edilmiştir. Golany çalışmasını Çin de oyuğa yerleştirilmiş, gömülmüş bir avluda
yapmıştır.Nemli yaz koşullarında hava hareketi, konfor için hayati olduğunu
ispatlamıştır.
Önerilen havalandırma sistemi, avlu seviyesinin üzerine çıkacak şekilde
yapılmış bacadan girecek hava ve avlunun üzerindeki açıklıktan girecek hava ile
olur. Ilık hava, baca seviyesinin altındaki açıklıktan girer. Rüzgâr yakalayıcı üzerinde
bulunan çeviriciler vasıtası ile yakalanan hava, uzun, karanlık bacadan geçerek
mekana girerek hava akışı sağlar. Aynı zamanda ısınan hava yükseldiği için oyuk
odasından pencerelere doğru hava emilir. Ve baca tarafından emilen serin hava, bu
havanın yerini alır. Böylece avluda oldukça etkili bir hava sirkülasyonu sağlanmış
olur.

Şekil 3.3: Golany tarafından desteklenen rüzgâr yakalama stratejisi

3.3. GeçmiĢten Günümüze Dünyadan Avlulu Ev Örnekleri ve Ġklimsel
Karakteristikleri
Geçmişten günümüze kadar özellikle sıcak-kuru iklim bölgesinin
vazgeçilmez mimari karakteristiği olan avlulu binaların tasarımında bazı genel
prensipler vardır. Bunlar o bölgenin mimari kimliğinin yanı sıra iklimsel açıdan da
belirlenir. Bu prensipler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
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1.Kültür; Bölgesel kültürlerdeki farklı inanış, adet, gelenek ve görenekler
bina oluşumunu etkiler. Örneğin dinsel inanış sebebiyle mahremiyeti sağlamak için
bina etrafı kalın duvarlarla çevrilerek avlu etkisi oluşturulur.
a. Mekân Hissi: Ailenin yaşadığı esas alanlar iç avlular ve evin en özel

bölgeleridir. Ortadoğu'da sıcak-kuru iklim bölgelerinde yerleşim içindeki avlu, özel
bir yer olarak kavranırken bunun tam tersi batıda bahçenin ortasındaki, ev özel bir
mekan olarak algılanır. Örneğin yine batıda evin dış duvarlarına mimari açıdan
büyük bir önem verilir. Doğuda ise bu önem iç avlunun cepheleri üzerinde
yoğunlaşır.
b. HiyerarĢi : Şehir ölçeğinde geleneksel olarak kullanılan çevre duvarları

tehlikeli insanlardan ve doğa olaylarından korunmayı sağlayan, güven hissi veren
elemanlardır.
2. Ġklim ve Dizayn : Gölge ve Su
Bireylerin konfor koşullarını iyileştirmek için genel olarak 3 teknik
kullanılır. Bunlar; gölgeden ve hafif rüzgârlardan faydalanma, su elemanının
kullanımı ve güneş ışınlarının etkisini minimize etmedir.
Geleneksel sıcak-kuru iklim yerleşimlerindeki avlu yerleşimlerinde bu üç
teknik bir arada kullanılmaktadır. Tipik bir yerleşim ünitesinin çevresi duvarlarla
çevrelenir. Bunlar bir iç avluya ve dış bahçeye sahiptir, iç ve dış mekanlar günün
çeşitli saatlerinde farklı gölgelenmelere sahne olmaktadırlar. İç avlu onu çevreleyen
odalar için ışık kaynağıdır. Burası günün en sıcak saatlerinde bile güneş ışınlarına
direkt olarak açık değildir.
Avlu aynı zamanda sürekli olan sıcak hava akışını yukarıya doğru taşır, bu
arada serin hava birbirine bitişik yaşama mekanlarını daha konforlu yapacak şekilde
içeriye yayılır. Su, özellikle sıcak-kuru iklim bölgeleri için konfor ve yaşam
kaynağıdır. Örneğin İran'da “Ganat” denilen gizli su yolları kurak bölgelere su sağlar
ve çöldeki yerleşimler içinde yaşamayı olanaklı kılar. Bu yaşam kaynağı adeta şehir
ölçeğinde formu doğuran önemli faktörlerden biridir. Yerleşim ünitesi ölçeğinde ise
su serinletici, ferahlatıcı bir eleman olarak algılanır ve kullanılır.
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Şekil 3.4: Ortadoğu’da avlulu binalarda serinletme amacı olarak kullanılan su birimi

3. Kompaktlık; birbirine girift bir yerleşim alanında direkt güneş ışınlarına
maruz kalan bina yüzeylerini azaltmak için kullanılan bir tekniktir.
Çevresinden tamamen ayrılmış tek katlı, tek bir ailenin yaşadığı ve en fazla
miktarda güneş ışınlarına açık duvarı ve çatı alanı olan evdir. 2 katlı bir ünitede
kullanılabilen kat adedi, ikiye çıkmıştır. Bu arada güneş ışınına maruz yüzey alanı ise
2 kattan daha azdır. Ve bu 2 katlı evler yan yana sıra ev oluşturacak şekilde dizilirse
bir taraftan kendi içlerinde güneş ışınlarından korundukları gibi bir taraftan da
yayalar için gölgeli alanlar oluşturmaktadırlar.

Şekil 3.5: (1) Bağımsız Konutlar; (2) Gruplaşmış konutlar.
4. Form ; Avlulu Bina Yüzeyindeki Uygun Geçit BoĢlukları

Örneğin İran'daki avlulu bina yerleşimlerinin tasarımında geçit çok özel ve
önemli bir yere sahiptir. Geçit yaşamın gizli ve açık yönlerini ayıran bir elemandır.
Şehir ölçeğinde şehir duvarlarının arasından geçişi sağlayan geçit ziyaretçileri ve
şehir sakinlerini şehrin ana dolaşım akslarına yönlendirir. Geçit aynı zamanda
komşuluk ünitesi ölçeğinde de kullanılır. Mahallen denilen komşuluk üniteleri İran'ın
geleneksel şehirleri içinde kapı ve duvarlar ile tarif edilir.
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Geçit ve çevrilmişlik (etrafın duvarlarla çevrilmesi) tek bir binaya ait bir
yerleşim ünitesi ölçeğinde de tekrarlanır (Şekil 3.4) .
Îklim nedeniyle tüm yapılarda yönlenmeye çok önem verilmelidir. Sıcak
güneşin etkisini minimize etmek için plancılar binaların ana pencerelerini kuzey ve
güney yönüne doğru açılacak şekilde planlamalıdırlar. Bir binanın kuzey cephesi
direkt güneş ışınına açık değildir. Güney cephesine gelen güneş ışınları ise kontrol
edilebilir. Çöl ikliminde binalar minimum açıklıklarla inşaa edilir. Pencereler
küçüktür ve sık değildir. Ve tabii ki indirekt güm sığı tercih edilir. (Casault, 1987)
Bu bilgiler ışığında dünyadan bazı avlulu ev örneklerini inceleyelim.
3.3.1. Çin'de Avlulu Evler
Çinliler için ideal mekan anlayışı bir iç avlu ve bu iç avluyu 4 taraftan çeviren
evdir. Dış duvar dıştaki tek bir kapıyla delinir. Bu kapı genelde güneye yönlenmiştir.
Diğer duvarlar diğer blokların yanaşması için serbest bırakılmıştır.

Şekil 3.6:Çin’in Turfan’da bölgesinde bulunan avlulu bir eve ait plan ve kesit

Çin'in avlulu evlerinin en önemli 3 karakteristiği: içe dönük formu, simetrisi,
hiyerarşik strüktürüdür.
Avlu duvarı, özel mekanları tamamıyla yoldan ayırır. Kapı, hem bir
bölücüdür hem de kendi içinde küçük bir odadır. Ve avlu sadece ışık, hava veya
odalar için yeşil bir görüntü kaynağı değildir, en önemlisi yer ile gökyüzünün
ilişkisini sağlayan bir mekândır. Esas olarak avlulu ev Çin ailesinin hayatını içe
yönlendirir. Avlulu evlerde duvarda bir çeşit geçit bulunur.
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Bu avluya girişi işaret eder, avluya doğru yönlenmeyi sağlar ve sokakları
yani halkın bulunduğu alanları özel kullanım alanlarından ayırır. Duvarlar masif
taştır. (Casault, 1987) .
3.3.2. Hindistan'da Avlulu Evler
Hindistan'daki köylerde iki ana yerleşim modeli vardır: a) Kümeleşmiş
gruplaşmış modeller, b) Saçılmış, dağılmış modeller.
Hindistan'da her bölgenin kendine has etkin bir modeli olmasına karşın yine de bir
kesinlik yoktur. Bu yerleşimler ister grup halinde, ister dağınık halde olsunlar,
bunların özel formlarını oluşturan pek çok faktör vardır: Kültürel ve toplumsal
faktörler, ekonomik faktörler, tarihi faktörler, fiziksel faktörler. Hindistan’daki
avlulu evlerde, hayvanlar ve insanlar avlunun çevresinde aynı alanda yaşarlar.
Duvarlar az pencerelidir ve çamur tuğladan yapılmıştır. Evin yaklaşık ölçüsü 60x80
feet'dir. Mekanlar tahıl depolamak, uyumak ve hayvanların barınması için kullanılır.
Evin öndeki bölümü veranda gibi yükseltilmiştir. Avlunun duvarları yarılmış bambu
ile kuvvetlendirilmiş çamurdan yapılır.

Şekil 3.7: Hindistan’daki avlulu ev tipi planı(Bhooshan 1981)

3.3.3. Ġran'da Avlulu Evlerin Genel Karakteristikleri
Kırsal yaşamın ana özelliği hayvanlarla beraber yaşamaktır. Hayvanlarla ilgili
birçok işin kadın tarafından ve evin içinde yapılmasına karşın yakıt kurutma gibi
belli işler dışarıda yapılır. Genel bir alan çevresinde gruplaşmış çadırlar gibi ev bir
avlu çevresindeki birçok odadan meydana gelir. Avlu kareye yakın bir forma sahiptir
ve birçok eylem için kullanılan bir alandır.
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Şekil 3.8: İran’daki avlulu evlerdeki tipik fonksiyonlar (Madani Pour,1988)

3.3.4. Afganistan'da Avlulu Evler
Afganistan’daki avlulu evlerin yerleşimi ve şekilleri mahremiyete ve ailelerin
kimliklerine önem veren ve bunu ariyan îslam kültür ve yaşam tarzından kuvvetle
etkilenmiştir. Evler içeriye bakar ve merkezi bir avluya açılır. Bunlar düzgün bir
geometri içinde çeşitlenmişlerdir. Klimatik olarak küçük avlular kışın az güneş ışını
aldıklarından büyük bir zaman diliminde karla dolduklarından ve aşağı katlar için
nem kaynağı olduklarından o kadar kullanışlı değillerdir. Kış rüzgarlarından
korunmuş bu teraslar günlük aktiviteler için çok uygun mekanlar haline gelirler
(Kazimee, 1986) .
Avlunun klimatik avantajlarını öğrenmek için gün boyunca buradaki
aktiviteler izlenebilir. Yazın bu aktiviteler saat hizasında gölgeyi takip ederek hareket
eder. Sabahleyin avlunun doğu bölümü kahvaltı için kullanılır, daha sonra ailenin
veya komşu evlerin kadınları bir araya gelir, bu sırada erkek dışarıdadır. Öğlenlerin
aile güney bölgesinde gölgeyi yakalar ve orada oturur. Akşamüstü ve akşam aile
batıya hareket eder, güneş batımında ise avlunun kuzey bölgesine yerleşir. Bu
birbirini izleyen süreklilik her gün aynıdır. (Kazimee, 1986) .

Şekil 3.9: Afganistan’daki tipik Avlulu eve ait 1. ve 2. kat Planları (Kazimee, 1986) .
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3.3.5. Geleneksel Kuveyt Avlulu Evleri
Kuveyt'in eski evlerinin ana dizayn özellikleri kadın ve erkeği ayırmak,
mahremiyet ve güvenlik ihtiyacıdır. Sosyal olarak avlu insanların açık havada bir
araya geldikleri birbirleriyle diyalog kurdukları ve evin mahremiyetinin korunduğu
dinamik bir mekandır. Çevresel olarak da etkin bir şekilde iklimin etkilerini hafifleten bir elemandır. Bir taraftan ev dışı aktivitelere imkan sağlarken diğer taraftan
rüzgardan, kumdan, toz, yansıma ve yüksek derecedeki ısıdan korunmayı sağlar.
Avluyu çevreleyen bölüm (genelde üç katlıdır) iç bölümlere direk güneş ışınlarının
girmesini engeller ve böylece binanın ısı kazanını kontrol eder ve düşürür. Birçok
evde,"birden fazla avlu birçok sosyal aktivitenin yapılmasına imkan vermiştir.
Çatı evlerin birçoğunda yaygın olarak kullanılmıştır. Sıcak yaz akşamlarında
uyumak için serin ve hafif esintili bir ortam sağlar (Al-Bahar, 1987)

.
Şekil 3.10: Birden Fazla Avluya sahip Geleneksel Kuveyt evlerine iki örnek

3.3.6. Suudi Arabistan Avlulu Evleri
İçe dönük avlulu ev tipi S.A.'nın kurak iklimi içinde çok tanıdık bir formdur.
Avlu, sert çöl ikliminde konforu, güvenliği, mahremiyeti, güneş ışınlarının yarattığı
kamaşmayı ve kum rüzgarlarından korunmayı sağlayan, mikroklimatik şartları
yaratarak iklimi bina ölçeğinde yöneten bir yönetici rolü oynar. Birçok ev birbiriyle
grift olarak gruplaşır. Yerleşim tüm olarak düzensiz bir sokak yerleşimi oluşturur.
Yollar dardır ve pek çok yerde üstten de bağlanarak gölgelendirilmiş yaya yolları
oluşturulmuştur. Dışarıya açılmalar pek çok pencere ve kapı avluya doğru açılarak
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minimize edilmiştir. Avlu ışık sağladığı gibi bir havalandırma bacası görevi görerek
akşamları etrafındaki odalara serin hava sağlar (Talib, 1983)

Şekil 3.11: 3 Katlı, gelişmiş bir Suudi Arabistan Avlulu evinin Planları (Talib,1983)

3.4. GeçmiĢten Günümüze Dünyadan Avlulu Ev Örnekleri ve Ġklimsel
Karakteristikleri
3.4.1. Diyarbakır, Mardin Siirt Bölgesi Konut Mimarisi
Erginbaş'a göre Diyarbakır, Mardin, Siirt Bölgesi ev mimarisi, şu etkenler
sonucunda ortaya çıkmıştır.


Fiziksel Faktörler

Bölge çok sert bir kara iklimine sahiptir. Bu bunaltıcı sıcaklar avlulu evlerin
planlanmasında birinci derecede rol oynar. Evlerde yazlık, kışlık ve mevsimlik
kısımlar, odalar bulunmakla beraber, evin esas kısmını yazlıklar oluşturur. 'Yazlık
kısımlarda büyük ve genelde havuzlu eyvanlar bulunur. Türkler bilindiği gibi açık
havada ve ferah yerlerde yaşamayı severler. Bu nedenlerle yazlıklardaki eyvanların
hemen hepsi kuzeye bakarlar ve yazın hiç güneş almazlar, böylece' sıcaklarda
oturulabilecek gölgeli serin bir yer oluşturulmuştur.


Politik Faktörler

Diyarbakır eski dönemlerde çepeçevre 8 km kadar uzunluktaki bir surla
çevrilmiştir. Bu nedenle iskân sahası uzun yıllar sınırlı kalmıştır. Şehir surlarla
çevrili olduğundan genişleme imkanı olmamıştır. Asırlar boyunca şehirde nüfus
arttıkça evler çoğalmış ve birbirlerine bitişik hale gelmişler ve yollar daralarak
kontrolsüzlükten oldukça düzensizleşmişler, ancak insan ve hayvan geçebilecek bir
durum almışlardır. Bu sokaklar yüksek duvarlar arasından geçtiklerinden yazın az
güneş almakta ve genelde gölgeli olmaktadırlar. Tabii ki şehrin o dönemlerde surlar
dışına çıkamamış olması da emniyet gereksinimindendir.
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Zaten surlar içindeki evlerde küçük çapta bir kale gibi yüksek duvarlarla
sokaktan tarif edilmiştir, sokaklara mümkün olduğu ölçüde az ve küçük pencereler
açılmıştır ve çoğu tepe penceresidir (Erginbaş, 1953).


Din Faktörü

Bütün bu durumlar islâm dini yaşayış şekline de uygun olup evin
mahremiyetini dış gözlerden korumaktadır. Yine harem ve selamlık olarak evlerin iki
kısma ayrılışını Müslüman aile hayatının bir gereği olarak düşünebiliriz. Sokağa
kapalılık ve yüksek sağır duvarlarda hem emniyet hem mahremiyet isteğinin rolleri
büyüktür.


Teknolojik Faktörler (Malzeme)

Şehir Karacadağ volkanının yığdığı lavlar üzerine kurulduğundan etrafta bol
miktarda bazalt, granit ve benzeri taşlar vardır. Bir ev için siyah taş kullanmak pek
cazip olmasa da, Diyarbakır'ın taşı toprağı bazalt olduğundan, mahalli olan bu taşı
kullanmak adeta zorunluluk olmuştur. Yapılan karataş duvarları, ev hayatının
sıcaklık, samimiyet ve inceliğine uydurabilmek için bazı unsurlar kullanılmıştır:
beyaz derzler, beyaz eksenler, beyaz kalker taşları, taş sathını azaltan ve bir ev için
ağır olan etkisini hafifleten bol pencere ve eyvan boşlukları ile bunlarda kullanılan
çeşitli kemer şekilleri vb. (Erginbaş, 1953)

Şekil 3.12: Diyarbakır-Mardin-Siirt Bölgesi evlerine 3 örnek(Erginbaş, 1953)

Avlu: Özellikle Diyarbakır’da hemen hemen her evde kesinlikle bir avlu
vardır. Bu avlu siyah bazalt kesme taşlarla muntazam bir şekilde döşelidir.
Avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı unsurudur. Şiddetli soğuklar hayat,
eyvan ve avluda geçer.
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Avlular sokağa tamamen kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler.
Zira avlu etrafı ya bina kitleleri veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda dişi
taşın kullanılması önemli bir iklim' şartının gereğidir. Çünkü dışı taş çukurludur. Her
avluda istisnasız bulunan havuzdan atılacak üç beş teneke su döşemenin üzerindeki
bu çukurlarda çabuk buharlaşır. Ve bu nem nedeniyle gerek avluda ve gerekse
eyvanda bir serinlik yaratır.Eyvan: Avlu seviyesinde ve bazen de bir iki basamakla
çıkılır, üç tarafa pencere konmamak şartıyla kapalı ve yalnız avluya bakan tarafı
tamamen açık ve bu açık taraf mutlaka kuzeye yöneliktir.
Havuz: Avlu ve eyvanlardaki havuzlar mahalli ve orijinaldir ve özellikle az
derinliktedir. Havuzun daimi hareket halinde taşan su yüzeyi serinlik elde etmede rol
oynadığı gibi insana zevk, heyecan ve serinlik verir (Erginbaş, 1953).
3.4.2. Kayseri'nin Geleneksel Dokusu ve Etkileyen Unsurlar
Hemen hemen her ev, şema olarak üç esaslı bölümden oluşur. Ortada sofa
denilen ve yalnız girildiği yönde ışık alan 7-7,5 metre uzunlukta 4-5 metre genişlikte
sofa, bu oda aynı zamanda evdeki yaşlıların yatak odası vazifesini görür. Bunun iki
yanında, mutfak ve harem odası vardı. Bu iki odaya da ortadaki sofadan geçilir.
Genellikle bu üç ana odadan sonra evler, ilaveler yapılarak genişletilmişlerdir
Sofalar: Yalnız kapı ve kapının üzerindeki pencerelerle aydınlatılırlardı.
Normal yükseklikleri 6 metreyi bulan sofalar pencereleri ile hemen sokakta
tanınırlar. Pencerenin sayısına göre sokaktan avluda zengin bir sofa mı yoksa normal
bir sofa mı bulunuyor, anlaşılabilir. İçte sofalar üç kısımdır. Birinci kısım “seki altı”
denilen kapıdan girilince taşlık olan kısımdır. Burası eve girilince ayakkabıların
çıkarıldığı bölümdür. İkinci kısım seki altından iki kademe ile çıkılan ve asıl
oturulacak yer olan tahtalı kısımdır, iki kademenin yüksekliği 70 cm'dir.

Şekil 3.13: Kayseri’deki Avlulu Evlere İki Örnek(Çakıroğlu, 1952)
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3.4.3. Konya Evlerinin Planları, Tipleri ve Karakteristikleri
Berk, Konya şehrinin evlerini, plan itibariyle, esas olarak; hayatlı evler ve sofalı evler
olmak üzere iki kısma ayırmıştır.

Hayatlı Evler
Bunlar şehrin en karakteristik tipini taşıyan konutlarıdır. Nispeten ufak çapta
binalardır. Bu evlere, sokaktan bir hayat vasıtası ile girilir. Konya'da hayat kelimesi,
zemini taşla döşeli bir ön bahçedir. Burası dışarıya nazaran loş, etrafı tamamen
yüksek duvarlarla çevrilmiş, ağaçlı, çiçeklikli, serin bir yerdir. Yöre halkı yazı
genellikle bu hayatta, açık havada geçirirler.
Genelde, sokaktan hayata girildiği yerde, yan tarafta, .tuvalet ve mutfağı
içeren bir yapı vardır. Bu, evin esas kısmından ayrı bir kütledir. Genelde daha eski
olanlarda, ev karşıya gelir, yani bina yoldan uzaktadır ve sokaktan gözükmez. Fakat
daha yeni evlerde hayatın yan tarafına da bina yapılmıştır. Bunlar bazen, sokağa
bakarlar. Hayatlı evler zamanla ve ihtiyaçla gelişmiş, büyümüş ve şehir yollarına
uymak mecburiyetinden ve arsaların düzensiz olmalarından bozuk şekiller
almışlardır.

Şekil 3.14: Konya’daki Avlulu( Hayat) Evlere İki Örnek(Çakıroğlu, 1952).
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4. HAVA HAREKETLERĠNĠN DENEYSEL ĠNCELENME YOLLARI
4.1. Tüm Ölçek ÇalıĢmaları
Rüzgâr tünellerinde yapılan deneylerin amacı sadece anlık gözlemler değildir.
Yapılan deneylerden hem sayısal olarak faydalanılacak ölçüm verileri elde edilmek
istenecektir ve hem de çeşitli yöntemlerle ve araçlarla görülebilir hale getirilen akım
biçimlenmelerini fotografik yöntemlerle saklamak istenecektir. Bu durumda iki başlık
altında toplanabilecek ekipmanlara gereksinim duyulacaktır. Bunlar; ölçüm aletleri ve
görüntüleme aletleridir.
Rüzgâr

hızının

ölçümünde

kullanılan

aletler

“anemometre”

olarak

isimlendirilir. Anemometreler, ölçüm için izledikleri yola göre iki temel gruba
ayrılırlar: Bunlar; direkt (dolaysız) ölçüm aletleri, indirekt (dolaylı) ölçüm aletleridir.
Dolaysız ölçüm aletleri en basit anlamda doğanın herhangi bir elemanıdır.
Bulutlar, ağaç yapraklan, insan saçları vs. dir. Karmaşık dolaysız ölçüm aletleri için
ise, hava partiküllerinin hareketlerini Doppler etkisiyle elektromanyetik radyasyon
kullanarak direkt metotlarla hava akımı içerisinde yakalayan radardan lazer
anemometrelere kadar birçok ölçüm ekipmanı örnek verilebilir. Bunun dışında kalan
anemometrelerin hepsi dolaylı tiplerdir[16]
Anemometreler
Anemometreler, en genel tanımlama ile rüzgâr hızını ölçmeye yarayan
araçlardır. Dört farklı grupta toplanırlar. Bunlar: Dönel anemometreler Basınç
anemometreleri

Sıcak-tel

anemometreleri

Kompleks

anemometreler

olarak

sayılabilirler.
Sıcak-Tel Probları
Sıcak-tel probları bugün kullanılmakta olan en yaygın anemometre tipidir.
Ucunda taşıdığı bir parça telin elektrik rezistansı olarak çalışıp, ısınmasına ve daha
sonra akım tarafindan soğutma etkisi altında kalması prensibine bağlı olarak çalışır.
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Tel yaklaşık 300°C'a kadar ısıtılır ve akım köprüsü, rüzgârsız durum için
dengelenir. Rüzgâr tel üzerine etkidiği zaman telin ısısı ve dolayısıyla rezistansı
değişir. Sabit-sıcaklıklı prob versiyonunda, bu azalan değerler köprü operatörünün
yardımıyla "fark" olarak tesbit edilir. Sonra tel köprü tarafindan tekrar rüzgâr akımı
etkisi altında kalmadan önceki orjinal sıcaklığına ve direncine kavuşturulur.
“King'in yasaları”; ısıtılmış olan bir telin soğutulmasını tanımlar ve etkisinde kaldığı
rüzgâr hızı için tele gelen elektrik akımının ilişkisini açıklar. İşte buna dayanarak,
rüzgâr hızı ve ondan dolayı köprüde oluşan akım ikilisinin arasında bir ilişki
kurulabilir. Ancak bu ilişki, ne yazık ki doğrusal bir ilişki değildir. Telin çelik ayaklarla
birleştiği uçlardaki soğumalar, bu sistemi daha da az doğrusal ilişkili hale getirir. Bu
nedenle probdan geçen akımı bir "lineariser"e göndermek gerekir. Lineariserler
yukarıda anlatılan sistemde oluşan ilişkinin tersi bir ilişki fonksiyonu kurarak, rüzgâr
hızıyla doğru orantılı voltaj çıktıları haline gelen sonuçları üretirler, Böylece oluşan
en son çıktılar, rüzgâr hızı olarak okunurlar. Sabit-akım versiyonu problarda ise,
köprüden geçerek dengeleme sonucu oluşan voltaj farkı, rüzgâr hızıyla
bağıntılandırılır. Bu problardaki lineariser'larda rüzgâr hızıyla doğru orantılı voltaj
üretmek için bir başka ters ilişki fonksiyonu kullanılır[17]
Sıcak-tel problarını, yüksek frekans değişimlerini hassasiyetle algılayabilir
şekilde yapmak için, telin termal ataletinin küçük tutulması gerekir. Bu şu anlama
gelir ki; "telin çapı ve uzunluğu olabildiğince küçük olmalıdır." Bristol'de
kullanılmakta olan telin çapı 5 mm, uzunluğu ise yaklaşık 1,5 mm'dir. Bu sabit-ısılı
problarda, yüksek frekanslarda çalışıldığında sağlıklı yanıt almayı daha kolay hale
getirir. Çünkü, teorik olarak bu tellerin ısısı, "asla değişmez" kabul edilmektedir.
Böylece sonuçlar, 200 kHz kadar yüksek frekanslarda bile çarpıtılmaksızın
ölçülebilir. Ancak probların akıma karşı tutuluş pozisyonlarını veya içinde
bulundukları girdap akımları sonuçlar üzerinde etkili olur. Bazen ölçülmek istenen
parametrelerden farklı parametrelerde sonuçlarda önemli değişiklikler yapar. Bu
açıdan basit prob tipleri iki büyük sakınca taşır:
 Rüzgâr yönünü ayırt edemezler ve bu yüzden sadece toplam rüzgâr hızı
etkisini ölçebilirler.
 Rüzgâr hızı bileşenlerinden birinin doğrultusunun ters yönde olması

durumunda duyarlı değillerdir.
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Kompleks Anemometreler
Teknoloji ile birlikte, daha karmaşık gereksinimlere, daha duyarlı yeni
versiyonları geliştirmekte olan anemometrenin yapısı da karmaşıklaşmaktadır.
Elektrik teknolojisinden, optik teknolojisinin sınırlarına dek uzanan geniş bir uzmanlık
alanında üretilen ve kullanıma sunulan bu anemometreler; girdap-siperli (vortexshedding) anemometreler, laser-doppler anemometreler (LDA) (fiber-flow), lif-akım
anemometreler (fiber-flow), akım-haritası sistemleri (flowmap system) diye dört grupta
toplanabilir.
4.2. Rüzgâr Tünelleri
Rüzgar tüneli testleri, hava akımına dayanıklı bina tasarımının geliştirilmesi
sırasında veya bina modelleri etrafında oluşan hava hareketlerinin etkilerini
incelemek amacı ile yapılır, örneğin, " Bir binanın zemin kotunda oluşan hava
hareketleri, yapma çevrede ne çeşit etkiler yaratır?" veya " Bacalardan uçuşan kurum
zerrecikleri, bina çevresinde nasıl hareket eder? " gibi soruların cevabını, yapma
çevreyi oluşturmadan, tünellerde yapılan deneysel çalışmalar sayesinde öğrenebiliriz.
1960' lı yıllarda rüzgarın insanlar üzerindeki etkilerini bilimsel olarak inceleyen
“Trimble”, bu konudaki ilk çalışmayı literatüre sunmuştur[16] [17]
Binaların önünde ve köşelerinde oluşan girdaplar, uzun daralan sokaklarda
oluşan " Venturi etkisi ", avlularda ve bina boşluklarındaki hava hareketleri, insanlar
üzerinde yüksek rüzgar hızı nedeni ile rahatsızlık verici sonuçlar doğurmaktadır.
Melbourne, yaya yollarını kullanan, dinlenme ve park alanlarında oturan, alış veriş
merkezlerinde vitrinleri dolaşan insanlar üzerinde yaptığı çalışmalarda bu etkileri
incelemiştir, örneğin; Monash Üniversitesi' nde, Menzies binasının önünde yapılan
araştırmanın sonucuna göre, yayalar 2-3 m / s lik rüzgar hızına kadar
dengelerini sağlayabilmektedirler. [16] [18]
Rüzgar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, mimari aerodinamik ve rüzgar
mühendisliği alanında uzmanlık alanları oluşmuştur. Rüzgârın binalar üzerinde
oluşturduğu statik ve dinamik etkileri inceleyen rüzgar mühendisliği, yapının dış
duvarlarında oluşan basınç, sürüklenme kuvveti ve moment etkilerinin sonuçlarını
araştırır. Böylece, çevre koşullarına uygun bina konumlanması, konstrüksiyonu
oluşturacak malzeme seçimi ve statik kararlar doğru bir şekilde sonuca ulaşır.
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Bilindiği gibi, bina etkisi altında kaldığı rüzgarın frekansı ile aynı anda
etkileşime

girerse,

oluşan

salınım

hareketinin

genliği

de

artacağından,

konstrüksiyonu oluşturan malzemelerdeki deformasyon da büyür. Bu nedenle,
rüzgarın frekansı ve genliğinde oluşan değişikliklerin bilinmesi, rüzgarın yönü ve şiddeti
hakkında bize bilgi vereceğinden, yapının üzerinde oluşacak dinamik etkilere göre
deneysel çalışmaların sonuçları irdelenerek, bina tasarımı gerçekleştirilir.
[18] [17]
Çevresel faktörleri göz önünde bulunduran mimari aerodinamik ise,
vantilasyonu, bina boşlukları arasında oluşan hava hareketlerinin konfor Koşullarına
etkilerini, yapı içindeki hava hareketlerini araştırır. Bu çalışmalar da rüzgar tünellerinde
yapılan deneyler sonucunda ortaya sunulur. Örneğin; yapının merdiven kovasında veya
servis bacalarında yangın yayılımının etkileri araştırılabilir. [16] [17]
Günümüzde, teknolojik ilerlemelerin paralelinde hızla gelişen rüzgar tüneli
çalışmaları, mimar ve mühendislere projelerindeki eksiklikleri daha önceden hatırlatarak,
sağlıklı sonuçlara ulaşmaya yardımcı olur. Lawson' a göre " Bir problemin ihtimali
olduğu bilinerek çalışmaya devam etmek, kimseye yarar sağlamaz. İşte bu yüzden,
problemi en başta öğrenebilmek için, tünel testlerini yapmamız kaçınılmaz olmuştur."
[17] [25]
Rüzgâr Tünellerinin Türleri Ve Yapıları
Rüzgâr tünelleri farklı kriterlere göre birçok sınıflandırmaya sokulabilirler.
Kullanım açısından;


Düşük hızlı ses altı (Subsonik) Rüzgâr Tünelleri,



Ses geçişi (Transonik) Rüzgâr Tünelleri,



Ses üstü(Süpersonik) Rüzgâr Tünelleri,



Yüksek ses üstü (Hipersonik) Rüzgâr Tünelleri

gibi beş sınıfa ayrılabilirler.
Fanın çalışma şekline göre;


Üflemeli Rüzgâr Tünelleri



Emişli Rüzgâr Tünelleri
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olarak belirlenebilir. Tüm bu sınıflandırmanın dışında atmosfer basıncında çalışan,
basıncı azaltılmış veya özel olarak basınçlandırılmış rüzgâr tünelleri de vardır. Gelişen
bilim ve teknolojinin yardımıyla özellikle son zamanlarda içinde havadan başka bir gaz
bulunan ve hatta bu gazın 150°C veya daha düşük ısılara kadar soğutulduğu özel
araştırmalar için kullanılan "Cyrogenic" adı verilen tünellerde bulunmaktadır[43]
Tünelde kullanılan hava akışkanının düzenek içinde dolaşıma göre de rüzgâr
tünelleri iki gruba ayrılırlar. Ayrıca özel problemlerin çözümü için oluşturulan özel
sistemlerle birlikte rüzgâr tünelleri akım dolaşımı sistemine göre üç grupta
incelenirler[17] [43]


Açık dönüşlü rüzgâr tünelleri



Kapalı dönüşlü rüzgâr tünelleri



Özel amaçlı rüzgâr tünelleri

Rüzgâr Tüneli Deneylerinde Performans Değerlendirme Kriterleri
Rüzgâr tünellerinde yapılan deneylerin sonucunda elde edilen bulguların
güvenilirliğinin

sağlanabilmesi

için

rüzgâr

tüneli

içindeki

koşullarla,

karşılaştırmaların yapılacağı birebir ölçümlerin elde edildiği veya oluşabileceği
doğal atmosfer koşullarının benzeşmesinden sağlanması gerekir. Bu benzeştirme
çalışmalarına simülasyon da denir.
Maket ölçeği ve birebir ölçekteki ölçülmüş değerlerin birbiriyle ilişkisi ve tünel
kesitinin, maket boyutlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi, sonuçların yorumlanabilir
olmasını sağlayacaktır. Rüzgâr tünelinin ve araştırmanın performansını ortaya koymak
açısından da bu kriterlerin kullanılması global bir gereksinim olmuştur. Bugün bilim
çevreleri tarafından araştırmalar için kabul görmüş başlıca dört değerlendirme kriteri
vardır;


Kesit-model ilişkisi



Ölçekleme



Atmosferik sınır tabaka benzeşmesi



Dinamik benzeşme[17][25].
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4.2.1. Akım Görüntüleme Sistemleri
Rüzgâr hızlarının çeşitli teknikler kullanılarak resimlenmesi veya deneyler
sırasında oluşan akım kalıplarını görülebilir hale getirmek için yapılan işleme
(visualation) veya “görünürleştirme” işlemi denir.
1. Kum Tekniği
Akım görünürleştirme konusunda yeni teknikler ve sistemler geliştirmek üzere
kurulmuş kurumlar vardır. Bu konuda ilk büyük adımı atan W.J. Beranek ve H. Van
Koten’dir. Bu ikili kum (sand) tekniği adını verdikleri bir yöntemle akım hızlarının
görünürleştirmesi üzerine çalışmalar yapmışlardır. Ancak kum tekniği çoğu
laboratuarda kullanılmaz. Çünkü bu teknikte yapılan çalışmalardan sonra kum
tanecikleri aylarca rüzgâr tünellerinde kalabilir. Ayrıca insan sağlığı ve
laboratuarlardaki ekipmanlar üzerinde hasar verici etkiler yapabilir[17] [25].
2. Duman Üretme Tekniği
P.W. Grigg ve D. E. Sexton tarafından B.R.S.'de kullanılan bir soğuk duman
üretme sistemi vardır. Bu yöntemle duman çıkışının süresi uzatılmış ve denetlenebilir
hale getirilmiştir. Böylece akım çizgilerinin görünebilirliği uzun bir süre için sağlanmış
olmakta ve fotoğraf makineleri yardımıyla bu görüntü fotoğraflanarak saklanabilir
hale gelmektedir. Soğuk duman üretme tekniğinin en önemli avantajları sıcak-tel
problarının ısısını etkilememesi ve maketler içindeki kapalı mekanlarda kullanılabilir
olmasıdır. Bu durumda maket içine bir fotoğraf makinesi yerleştirilmesi gerekir.
Duman üretme sistemi şöyle çalışır: Yağ rezervuar içinden CO2 akımının itişiyle
buharlaştırıcıya gitmeye zorlanır. Rota metreden geçerek hazneye gelen akım, 150
W/m oranında bir ısıtıcı rezistansla sarılmış olan bakır borudan geçerek su
soğutmalı yoğunlaştırma kavanozuna girer. Burada yoğunlaşan hava bir pompa ile l
m3/h oranında hava ile karıştırılır. Böylece duman, vizüalasyon işlemi için kullanıma
hazırdır[30] [25].
3. Paint-Film GörünürleĢtirme Sistemleri
Hava akımlarını görünür hale getirmek için kullanılan bir diğer yöntem de
“paint-film” yöntemidir. Bu yöntemi ilk kullanan Maltby ve Keatıng'dir. Doğadaki
durgun su birikintileri üzerinde rüzgârın etkimesi sonucu oluşan akım çizgilerini
hatırlayarak konuya bir yaklaşımda bulunulabilir. Paint-film sistemi genelde yatay
düzlemler üzerinde kullanılır.
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Görüntünün oluşmasından kayboluşuna kadarki süreç, karışımın tepkime
süresine ve kimyasal bozuşma süresine bağlıdır. En geniş kullanım alanı
havacılıktır[30][25].
4.3. Üç Boyutlu Cisimler Üzerindeki Hava Akımlarının Ġncelenmesi ve
Ġlgili ÇalıĢmalara Örnekler
Son yıllarda tüm dünyada güncel hale gelen hava kirliliği problemi için kısa
vadeli bir çözüm olarak görünen rüzgar etkilerinden yararlanmak için yada yapılar ve
yayalar üzerindeki rüzgarın istenmeyen etkilerinden korunmak için kalıcı çözümler
gerekmektedir. Bu da ancak rüzgarın katı cisimlerle üçüncü boyutta hangi etki-tepki
ilişkilerine girdiğini aritmetik eşitlikler haline getirerek gerçekleştirilebilir. Bugün
aerodinamikçilerin araştırmalarını üzerinde yoğunlaştırdığı ve henüz yeni bir
araştırma dalı olan rüzgar mühendisliğinin temel konusu bu üçüncü boyut
etkileridir. Mimari aerodinamikçiler, statik ve dinamik etkilere;yani statik etkiler olan
yapıların dış duvarlarında oluşan basınç, emme, sürüklenme kuvveti, kaldırma
kuvveti ve momentlere, dinamik etkiler olan rüzgarın şiddeti ve yönündeki değişimin
genliği ve frekansına ek olarak çevresel ilişkiler bakımından da inceler. Bu çevresel
ilişkiler; doğal vantilasyon, binalar etrafındaki uzay parçalarındaki rüzgar etkilen ve
bu etkiler altındaki yayaların konforu, rüzgar kaynaklı gürültü, bina servisleri (duman
ve buhar atıkları açısından), yangın yayılımı üzerindeki etkileri ve havalandırmaların
giriş ya da çıkış kanalları üzerindeki rüzgar etkileri olarak özetlenebilir[16].
Yerleşme ölçeğinde hava akımlarını optimize etme isteği, özellikle nemli iklim
bölgelerindeki havalandırma gereksinimidir. Binalar üç boyutlu cisimlerdir ve bir
başka üç boyutlu cisimle ya da yeryüzüyle temas etmeyen tüm bitiş noktalarının
etrafından hava akımının geçişine izin verirler. Bu geçişler sırasında oluşan
etkileşimleri inceleyen pek çok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı şehir
ölçeğinde yapılan çalışmalar, bir kısmı ise, bina ölçeğinde yapılan çalışmalardır. Bu
çalışmalara örnek olarak Prof. Dr. Vildan Ok ve ekibinin yapmış olduğu “Yerleşme
Dokusu Dizayn Değişkenlerinin Açık Mekanlardaki Rüzgar Hızı Ve Akım Tipine
Etkisinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında bina ve yerleşme seçeneklerinde
geometrik değişkenlere bağlı olarak rüzgâr hızı ve akım tipinde oluşacak etkileri
incelenmiştir. [32]
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Yerleşme ölçeği üzerine yapılan ve şehir dokusu içerisindeki bina
oluşumlarının açık mekanlardaki rüzgar hızı ve hava akım tipine etkisini, rüzgar
tünelinde inceleyen çalışmanın amacı, bina ve yerleşme seçeneklerinde geometrik
değişkenlere bağlı olarak rüzgâr hızı ve akım tipinde oluşacak etkileri incelemek,
bunlardan ileride çıkarılabilecek tasar verilerine bir taban oluşturmaktır. bitişik
nizam yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerde binalar arasındaki sokakların
kanyon etkisi yapmaya başladığı görülmektedir. Aynı çalışmada şu sonuçlara da
ulaşılmıştır :
Yapma çevre değişkenlerinden açık mekan boyutunun, düşey hız profilleri ve
akım tipi üzerinde etkisi, açıklık arttıkça hızların çeşitli kotlarda ulaştıkları
düzeylerdeki farklılıkla ortaya çıkmaktadır[32]. Açık

mekanın

biçimlenişi

yine üst noktada vurgulanan biçimleniş karakterlerindeki benzerlik oranında yakın
türbülans şiddetleri doğurmaktadır.Rüzgar altı ve üstü cepheleri açık olan
mekanlarda türbülanslılık en alt düzeylerde olurken,herhangidir cephesi, özellikle
rüzgar altı cephesi kapalı mekanlarda daha üst düzeylerde oluşmaktadır.
Açık mekanın biçimlenişinin konforsuzluk parametresine etkisi yaya
gezinti alanlarında, açıklığın rüzgara göre konumuyla ilgili olmakla birlikte,
kendini göstermektedir. Konforsuzluk değerleri her iki tarafı açık bina tipinde en
üst, tamamen kapalı, bir yüzeyi kapalı tiplerde birbirine yakın orta düzeylerde ama
farklı değerlerde oluşmaktadır. [32]:
Üç boyutlu cisimler üzerinde rüzgar tünelinde yapılan bir diğer çalışma ise
S.Sharples ve R. Bensalem’in yapmış oldukları “Airflow İn The Courtyard And
Atrium Buıldings İn The Urban Environment: A Wind Tunnel Study” isimli
çalışmadır. Bu çalışma aynı zamanda bizim konumuzla ilgili olan ve konumuza en
yakın çalışmadır. Bu çalışma; şehir yerleşiminde yer alan ve atmosferik şehir sınır
tabakası olaylarına maruz kalan avlu ve atrium bina modellerinden hava akışını
araştırma ve incelemek için yapılmıştır. Farklı avlu ve atrium basınç rejim ve
stratejilerinin (pozitif ve negatif basınç, emilim) kullanımı sonucunda oluşan
havalandırma stratejileri üzerinde çalışılmıştır. Çalışılan model binalara, hem
izolasyon hem de şehir çevresinin çeşitli grup, yoğunluk gibi çevresel olayları
idealize edilmeye çalışılmıştır. Rüzgar yönünün etkisi gözlemlenmiştir. Şehir
çevresinde ve ölçeğinde önerilen açık avlu çalışmasından elde edilen sonuçlar,negatif
basınç rejimi altında pek çok açıklıkları kontrol edilebilen atrium çatıları oldukça
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etkin iken,havalandırma performansları oldukça zayıftır. Bu çalışmada; rüzgar
destekli doğal ventilasyon olayının yapılan deneysel çalışmasını,test verilerini
değerlendirmek için çeşitli parametrelerde model binalar inşa edilmiştir. Deneyde
kullanılan modeller; Dört katlı avlu atrium binalarının modelleri,1/100 ölçeğinde
yapılmıştır. Modeller,dıştan dışa 339*339*130mm olarak ölçülendirilmiştir. Merkezi
avlu ve atrium,kare planlı ve kenarları ve yüksekliği birbirine eşit olacak şekilde
(130*130*130) planlanmıştır. Model duvarlarının oda derinliği 104 mm dir. Avlu
açıklığının üzerine, çeşitli havalandırma stratejileri üretmek için tek eğimli çatı
yerleştirilmiştir. Her bir çatı 52 mm yüksekliğinde ve çatı eğimi 220 dir. Modeller,
plexiglass malzemeden ve çeşitli model tipleri yaratmak için birleştirilmiş kare bina
içeren modüllerden yapılmıştır. Modellerin duvar ve çatılarına, bina hava
geçirgenliğini simüle etmek için 10 mm çapında delikler açılmıştır. Duvarların
gözenek alanları,toplam cephe alanının % 11.4 ünü oluşturmuştur.
Bina modellerine doğru olan hava akışı, direkt olarak, bina blok modelinin
üzerine yerleştirilmiş aletle ölçülmüştür. Bu alet, 17 mm çapında kare plaka olup 2
tane 25 mm çapındaki kiremit baca arasına yerleştirilmiş ve iki köşesinden hafifçe
sıkıştırılmıştır. [49]
Yapılan bu çalışmanın sonucunda, şehir bölgesi ve ölçeğindeki izolasyonlu
atrium ve avlulu yapıların havalandırma performansları araştırılmıştır. Şehir
alanındaki açık avlu, özellikle yaklaşmakta olan rüzgara dik formda ise,
havalandırma performansı zayıf bulunmuştur. Gözenekli çatı ile kaplı atrium
formundaki avlu, güçlü havalandırma basınç farklılığı sağlamak için çatı üzerinde
oldukça geniş bir basınçlı alan sağladığı gözlemlenmiştir. Atmosferik basınç
koşuluna yakın ya da pozitif basınç bölgesine doğru yerleştirilmiş çatılar, rüzgar
düşey olarak bina yüzeyine doğru geldiği zaman negatif basınç kuvvetine (emilim)
maruz kalan çatılara göre daha az iyi performans gösterirler. Rüzgar yönünün eğimli
olması örneğin 450 gibi, pek çok atrium binasında benzer standartlar gösterir. Şehir
alanında havalandırma aleti olarak atrium çatısı kullanılan atrium binalarında, başlıca
iki problem vardır. İlk olarak, daha zayıf olan pozitif basınç alanını kullanmak,
büyük yüzey alanına sahip çatı ya da pek çok çatı açıklığı gerektirir. İkinci olarak,
çatı emilimi için binanın rüzgar altı yönündeki negatif basınç,çatı tarafında oluşacak
negatif basıncın etkisini azaltacaktır. Daha fazla etkili havalandırmalı çatı tasarımı,
çatı kenarlarında venturi etkisini kullanma yada vortex üretimi gerektirebilir. [49]
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Konuya en yakın olan bir diğer çalışma ise; “Bina Biçimlenmesinde
Boşlukların Yakın Çevredeki Hava Hareketi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” isimli
çalışmadır. Bu çalışmada; bina biçimlenmesinden kaynaklanan ve binanın yakın
çevresini, özellikle yaya seviyesinde bina eteklerini etkileyen yerel hava hareketlerini
incelenmiş ve bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar B.R.S., Garston, İngiltere'de 1974
yılında Peter F. Grigg tarafindan yapılmış olan aynı türden bir deneyle
karşılaştırılması yapılmıştır. Deneysel çalışma İ.T.Ü. Mim. Fak., Taşkışla, F.Ç.K.
laboratuarındaki rüzgar tünelinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda; Grigg'in, deneyleri
sonunda vardığı karar; herhangi bir bina tipinin zemin katı içerisinde rüzgara açık
alanlarda dolaşan yayalar için en kötü konforsuzluk koşulların oluşumunun 0°'lik
sapma açılarında oluştuğu şeklinde olan bu sonuç, araştırma sonucu aynen
kanıtlanmıştır. Yani binalar rüzgar doğrultusu ile 90°'lik bir açı yapacak şekilde
konumlandığında, yeryüzü seviyesindeki hava akımı hızlan max. değerlerine
ulaşmaktadır. Grigg, yeryüzü seviyesindeki bu indüklenmiş hava akımlarının, 1/120
modelleme ölçeğinde 4-9 mm arasında en yüksek değerlerine ulaştığı göstermiştir ki,
bu birebir ölçekte 48 - 108 cm.'ler arasına denk gelir. Bu araştırmanın sonuçları ise
düşey hız profılindeki bu max. Hızlar, modelleme ölçeğinde 4-11 mm arasında, yani
birebir ölçekte 48-132 cm arasında belirlenmiştir. Uzun bir bina, rüzgar üstü
yönünde, kendisine paralel ve aynı genişlikte bir diğer bina tarafından, hava akımına
90°'lik bir açı üe perdeleniyorsa, arkadaki binanın zemin katı seviyesinde oluşacak
akım yapılanmalannı incelemek; için yapılan deneylerin sonuçlan da Grigg'in
deneylerinden elde edilen sonuçlarla benzerdir. Her iki sonuç da; öndeki bloğun
yüksekliğinin azaltılmasının, arka bloğun zemin katı seviyesindeki hava akımı
hızlarının artmasına yol açtığını göstermiştir. Ancak ön bloğun yüksekliği ile arka
bloğun altında ve önünde oluşan hızlar arasındaki bu etkileşim;
Ön blok yüksekliği / Arka blok yüksekliği =1/4
olduğu orantıya kadar geçerlidir. Bundan sonraki ön blok yüksekliğindeki azalmalar,
arka blok altında ve önündeki akım hızlarını hemen hemen hiç etkilememektedir [25]
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5.

AVLULU

BĠNALARDA

DOĞAL

HAVALANDIRMA

VE

SOĞUTMA AÇISINDAN; RÜZGÂR ETKĠSĠ ĠLE OLUġACAK HAVA
AKIMLARINA,

YÜZEY

AÇIKLIKLARININ

ETKĠSĠNĠN

DENEYSEL

OLARAK ĠNCELENMESĠ SÜRECĠ
İnsanın, barınma gereksinimini, mağara, ağaç kovuğu vs. gibî doğal
oluşumlar dışında kendi zekasının ve çabasının ürünü olan binalarla karşılama
çabasıyla birlikte, hava hareketleri bakımından ekolojik dengeyi etkilemesi ve
evrendeki fiziksel bozuşma anlamına gelen entropi yi hızlandırması da başlamıştır. İlk
çağlarda tecrübelere dayanan gelenekler olarak beliren insan-çevre etkileşimi
gözlemleri, artık günümüzde önceden tahmin edilmeye çalışılmakta ve tasarımcıya ön
kriterler olarak sunulmaktadır.
5.1. ÇalıĢma Süreci
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde, her türlü yapma çevre
önceden hazırlanarak, gerek sayısal, gerekse deneysel çalışmalarla performans
araştırması yapılabilmektedir. Geleceğe yönelik, yapı-mikro klima ve yapılar-makro
klima etkileşimlerinin,

tamamen bilgisayarlar bünyesinde yapılan aritmetik

değerlendirmelerle tahmin edilmeye çalışıldığı araştırmalar, henüz yeni ve
güvenilirlikleri sınanmakta olan çalışmalardır. Günümüz araştırmacıları için,
tasarımcılara en güvenilir ve kullanışlı tahminleri sunmanın yolu rüzgar tünellerinde
yapılan deneysel çalışmalardır.
Bu bağlamda; gerçekleştirilen bu deneysel çalışmanın gerekçesi şu şekilde
özetlenebilir:
Özellikle sıcak-kuru iklim bölgelerinin karakteristik mimari özelliklerinden
olan avlulu binalarda, İklimsel konfor açısından rüzgar etkisi ile oluşacak hava
hareketinin etkinliğini değiştirebilecek binaya ait diğer açıklıkların göz önünde
bulundurulması, dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
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Bu gerekçeye dayanarak yapılan çalışmanın amacı, rüzgar tünelinde gerekli
koşullar sağlanarak binaların soğutulması için harcanan enerjinin en aza
indirgenmesi için avlu ve atrium yapılarının yüzeylerindeki açıklıklarından geçen
hava akımının deneysel olarak incelenmesidir.
Bu çalışma sonucunda, rüzgarın, atrium ve avlulu yapılar üzerinde soğutma
yüküne etkisi ve bu yapıların yüzeylerindeki açıklıklarda oluşacak hava akımlarının
önceden tahminin yapılmasını sağlayacak bilgilerin üretilmesi amacına yönelik
olarak öncelikle deneysel yolların geliştirilip iklimsel açıdan optimum açıklıklı
avlulu bina modeli ortaya koymada farklı açıklıklı avlulu bina konfigürasyonları
arasında karşılaştırmalar yapılmış olacaktır.
Rüzgar Hızı Ölçümü Deneyleri
Avlulu bina maketlerinde, zemin kat seviyelerinden yaklaşık 2H yüksekliğine
kadar yapılan, akım hızı ölçümleri, “Streamline 3.03” paket programı kılavuzluğunda
bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak ölçümü yapılması
düşünülen boşluksuz, kompakt, avlu konfigürasyonu gözlem odası bölümüne,
zemin üzerinde önceden işaretlenmiş doğru konumda yerleştirilmesinden ve
traversing sistemin konumunun da askı yardımıyla ayarlanmasından sonra, sayısal ve
grafik çıktıların alınmasına kadar ki bütün veri toplama işlemleri bilgisayar yardımıyla
yapılmıştır.
5.2. Deneylerin Yapıldığı Rüzgâr Tüneli Ve Donanımları
5.2.1. Ġ.T.Ü. Mimarlık Fak. F.Ç.K. Lab. Sınır Tabaka Rüzgar Tüneli
Ünitesi
Bu yüksek lisans tezi kapsamında yapılan deneysel çalışmaların, İ.T.Ü
Mimarlık Fak. bünyesindeki F.Ç.K laboratuarında kullanılmakta olan, rüzgar
tünelinde gerçekleştirilmiştir. Laboratuar 19,20 m. boyunda ve 9,45 m.
genişliğinde dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Rüzgar tüneli ünitesinin
donanımları başlıca üç grupta özetlenebilir:


Rüzgar tüneli



Elektronik donanım



Yardımcı ekipmanlar
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5.2.1. Rüzgar Tüneli
F.Ç.K 'da kullanılmakta olan rüzgar tüneli; açık dönüşlü-kapalı jet, Eiffel
tipi bir ses altı rüzgâr tünelidir.
F.Ç.K.'nın rüzgar tünelinde akım yönü soldan sağa doğrudur. Yani
emişli bir rüzgar tünelidir. Tünel girişi 2.50 x 2.50 x 0.30 m'lik bir çan ağızla başlar.
Bunu izleyen 2.00 x 2.00 x 0.92 m.'lik iki adet akım biçimlendirme bölümü modülü
vardır. Akım biçimlendirme bölümünün, gözlem odasına bağlanması ise 2.00 x
2.00 m kesitten. 1.05 x 1.05 m. kesite geçen 1.30 m. uzunluğundaki bir
adaptör modülü vardır. Hava emişinin sağlandığı kollektör bölümü, yaklaşık 4 m2
kare kesitli, 3.40 m. boyunda olup, 2 mm. lik saç malzemeden yapılmıştır. Bu bölümde
emilen hava, çan ağzı biçimindeki kollektör yardımı ile tünel düzlemine paralel hale
getirilerek, 1 m2 kesitli gözlem odasına ulaştırılır. (Şekil 5.2)

Şekil 5.1: Ölçümlerin yapıldığı İ.T.Ü Mim. Fak. F.Ç.K Lab. Rüzgâr Tünelinin genel
görünüşü

Gözlem odası ise çelik köşebentler ve kutu profillerle sabitlenen, ahşap
yonga levha sunta lamine tavan döşeme elemanları ile alüminyum çerçeveler içine
yerleştirilmiş, sokulup takılabilir, şeffaf plexsiglass yanal bölücü elemanlardan
oluşturulmuştur. Gözlem odası, l 05 x 1 . 0 5 x 1.05 m'lik üç adet rijit modülden
oluşmaktadır. Gözlem odasının iç kesin ise 1.00 x 1.00 m.'dir. D eney
maketlerinin ve onların önüne yerleştirilen, yüzey pürüzlülüğü elemanları gibi
yardımcı indikatörlerin monte edildiği bölüm gözlem odası bölümüdür. Ölçümler,
simülasyonlar ve görüntüleştirme bu bölümde yapıldığı için bu bölüme, çalışma bölümü
ismi de verilir. (Şekil 5.2)
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Gözlem odasından sonraki 6 modül ise; sırasıyla, 0.86, 0.84. 0.84. 0.90. 1.30
m uzunluklarındaki biçim değiştirme bölümünün modülleridir. Kare kesitli gözlem
odasından sonra başlayan bu bölüm; dairesel kesitli fan bölümüne doğru
yaklaştıkça, aşama aşama, 1.05 x 1.05 m. kare kesitten, 1.64 m. çapındaki dairesel
kesite dönüşür. Biçim değişikliği yanısıra, bir kesit büyümesini de ifade eden bu
aşamalı dönüşümün amacı; hem gözlem odasındaki akımın kararlılığını korumak
yani yanal bir anaforla dönmesini önlemek ve hem de fanın fonksiyonel biçimine
uygun bir biçimlenme ile akımı fana iletmek yani pervanenin, kapasitesinin altında
bir verimle çalışmasına neden olmamaktır.
Difüzör bölümü, köşegen olan tünel kesitini dairesel hale dönüştürerek,
fan tarafından emilmekte olan hava akımının hareketini, fanın fonksiyonel biçimine
uygun şartlara getirir. Bu bölüm, prizmatik difüzör ve konik difüzör olmak üzere, iki
ayrı bölümden oluşur. Gözlem odasında maket üzerine etkiyen hava akımı, ilk olarak
prizmatik difüzör bölümünde yönlendirilerek, konik difüzör bölümünde son şeklini
alır. Prizmatik difüzörün başlangıç bölümü 1 m2 kesitli olup, konikleşen bölümün
sonunda yaklaşık 1.60 m. çapında dairesel kesite ulaşır. Yaklaşık toplam 6.00 m.
uzunluğunda olan difüzör bölümünün sonunda, tünel kesiti içindeki havayı emerek
sirkülasyonu sağlayan fan bölümü bulunmaktadır.

Şekil 5.2: Ölçümlerin yapıldığı İ.T.Ü Mim. Fak. F.Ç.K Lab. Rüzgâr Tünelinin kolektör ve
ölçüm odası tarafından görünüşü

Fan bölümü, biçim değiştirme bölümüne bir branda ile bağlanan fan kasnağı ve
fanı döndüren motoru taşıyan, kutu profillerden yapılmış bir sehpadan oluşur.
Rüzgar tüneli üzerinde hali hazırdaki fan 0.92 m çapındaki aksiyel bir fandır. Fanı
döndüren motorun gücü ise 1.5 k.watt' dır.
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5.2.2. Elektronik Donanım
Gözlem odasına ait maketli ya da maketsiz hız dağılımlarını elde etmek için
Dantec firması tarafından üretilmiş “Streamline 3.03” CTA (Sabit sıcaklık) Hot-wire
(sıcak tel) tipi anemometre kullanılmıştır.
Ölçümlerin istatistik analizi ve görsel anlatımlarının bir bölümü DANTEC' in
anemometre ve traversing sistemi kontrolü yapmak için geliştirdiği ACQWIRE isimli
paket program yardımı ile yapılmıştır. Bu nedenle anemometreye ek olmak üzere bir
PC ve bir printer, donanımın ana parçalarını oluşturmaktadır.
Kullanılan birimler sırasıyla; "Traversing sistem"; Elle kontrol için bir adet 57 B120
motor kontrol edici ve 56 G 00 CTA "interface" bilgisayara bağlayıcı ile, ölçüm
uçlarını taşıyan, tek boyutta hareketli iki koldan oluşmaktadır (Dantec), Türkçe Q
klavye ve Mouse, P11 ve P15 tipi problar".
Ölçüm probları kalibrasyonları ise İ.T.Ü. Makine Fakültesi Rüzgâr Tüneli (Düsyo)
Laboratuarındaki Rüzgâr Tünelinde yapılmıştır.
5.2.3. Paket Program
Yapılan ölçümler, sıcak tel anemometreleri için “Dantec” tarafından
hazırlanmış olan “Steamline 3.03” “National Instrumant”

isimli paket program

aracılığı ile P.C. uyumlu hale getirilmiştir. Bu program sayesinde; veri elde
etmek, sıcak tel probundan elde edilen elektriksel voltaj değişimini hıza dönüştürmek,
ölçülen dataları dosyalayarak saklamak, türbülans yoğunluğu ve ortalama hız
verilerini

hesaplayabilmek

ve

tüm

bunları

grafiksel

hale

dönüştürerek

yorumlayabilmek mümkündür.
5.3. Modelleme Ve Deneylerde Kullanılan Maketler
Avlulu bina üzerindeki açıklıkların binanın pasif soğutma ve havalandırması
üzerine etkisini görmek ve bu doğrultuda kolayca farklı bina modelleri elde etmek
olduğu için, deneyin yapılacağı avlulu bina modelinin modüler olması düşünüldü.
Bu doğrultuda tek model üzerinde farklı açıklıklı 17 değişik avlulu bina
modeli düşünüldü. Bu değişik konfigürasyonları sağlamak için 4x4x4 cm
boyutlarında pleksiglass malzemeden kutular yapıldı.
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Bina, bire bir ölçekte 2 katlı, kat yüksekliği 3.00 m ve bina dış ölçüleri 14.00
x 14.00 x 6.00 m. avlu boyutları ise 6.00 x 6.00 x 6.00 m. olarak düşünüldü. Bu bina
modelinin yapımı için 4.00x4.00x4.00 cm lik kutular yan yana getirilerek 28.00 x
28.00 x 12.00 cm ölçülerinde avlulu bina modeli oluşturuldu. Bu modelin orta avlu
bölümü ise 12.00 x 12.00 x 12.00 cm olarak yapılmıştır. Bu modelin yapımında
özellikle akım görüntülemesi sağlamak için şeffaf pleksiglass malzemesi kullanıldı.
Avlu içerisinde belirlenmiş X ve Y boyutlarında 36 farklı ölçüm noktası
belirlenmiş ve her bir ölçüm noktasında Z boyutunda ise 34 adet ölçüm noktası olan
ölçüm profilleri belirlenmiştir.
Profile göre 0–4 cm arasında,0,5 cm aralıklı toplam 9 adet ölçüm noktası
belirlendi. Çünkü açıklık olarak düşünülen bölge ilk 4.00 cm lik kutuların olduğu
bölgedir. Daha sonraki 10.00 cm ye kadar olan bölümde ise 1.00 cm aralıklı 6 ölçüm
noktası belirlendi.10.00–17.00 cm arası bölgede ise yine 0.5 cm lik aralıklarla 14
adet ölçüm noktası belirlendi. Son olarak 17.00–22.00 cm arası 5 adet ölçüm noktası
belirlendi.

Şekil 5.3: Tünel içinde model ve ölçüm noktaları aksları görünüş

Rüzgâr tüneli gözlem odası yan yüzüne paralel tarafında bulunan ölçüm
noktaları, “ABCDEF” noktalarıdır. Bu noktalar aynı zamanda rüzgâr yönüne paralel
noktalardır. “123456” ölçüm noktaları ise rüzgâr yönüne dik ölçüm noktalarıdır.
(Şekil 5.3)
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Şekil 5.4: Deneyi Yapılan Model Avlu İçerisindeki 36 Farklı Ölçüm Noktaları

Çalışmada kullanılan 17 farklı avlu modeli içerisinde belirlenen 36 farklı ölçüm
noktası Şekil 11.6.2’de görülmektedir. Bu noktalar, 12.00*12.00*12.00 cm lik avlu
içerisinde 2.00 cm lik aralıklarla X ve Y boyutlarında, her bir boyutta altışar adet
olmak üzere toplam 36 adettir. Bu noktalar; “A1, A2, A3, A4, A5, A6 - B1, B2, B3,
B4, B5, B6-C1, C2, C3, C4, C5, C6 - D1, D2, D3, D4, D5, D6 - E1, E2, E3, E4, E5,
E6 -F1, F2, F3, F4, F5, F6” şeklinde isimlendirilmişlerdir.
5.3.1. Farklı Açıklıklı Model Avlulu Bina Konfigürasyonları
1. BSL-SUZ (Kompakt) Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk olmayan avlulu
bina tipidir. Bu bina tipi diğer avlulu bina konfigürasyonları için referans bina
tipidir(Şekil 5.5).
2. BSL1 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı; rüzgar üstü bölgesindeki
3-4 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
3. BSL2 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı; rüzgâr üstü bölgesindeki
3–4 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane, rüzgâr altı bölgesindeki 3-4
akslarının bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
4. BSL3 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı; rüzgâr üstü bölgesindeki
1–2–3–4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 3-4
akslarının bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir.
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5. BSL4 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı; rüzgâr üstü bölgesindeki
1-2-3-4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-34 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
6. BSL5 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki
1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane, rüzgâr altı bölgesindeki
1-2-3-4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
7. BSL6 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki
1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane, rüzgâr altı bölgesindeki
1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane, 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
8. BSL7 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki
3-4-5-6 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-34 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
9. BSL8 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü bölgesindeki
5–6 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının
bulunduğu bölgeden bir tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
10. BSL9 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki
3–4 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
11. BSL10 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki
1–2–3–4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
12. BSL11 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr altı bölgesindeki
1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
13. BSL12 Avlulu Bina Konfigürasyonu;

Boşluk sayısı, rüzgâr üstü

bölgesindeki 3-4 akslarının bulunduğu bölgeden ve C-D akslarının bulunduğu
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yanal bölgeden birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan
tipidir(Şekil 5.5).
14. BSL13 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü ve rüzgâr
altı bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu bölgeden birer tane ve C-D
akslarının bulunduğu yanal bölgeden birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
15. BSL14 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, gözlem odası yan
yüzüne paralel böldede bulunan A-B-C-D akslarının bulunduğu gözlem odası
ön ve gözlem odası arka yanal bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
16. BSL15 Avlulu Bina Konfigürasyonu; Boşluk sayısı, rüzgâr üstü ve rüzgâr
altı 3–4 akslarının bulunduğu bölgeden birer tane, gözlem odası yan yüzüne
paralel bölgede bulunan A-B-C-D akslarının gözlem odası ön tarafındaki
noktalardan iki tane; gözlem odası arka bölge C-D-E-F akslarının bulunduğu
bölgeden iki tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan
tipidir.
17. BSL16 Avlulu Bina Konfigürasyonu;

Boşluk sayısı, rüzgâr üstü

bölgesindeki 3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı
bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane; gözlem odası
yan yüzüne paralel bölgede bulunan A-B-C-D akslarının gözlem odası ön
bölgedeki noktalardan iki tane, gözlem odası arka bölge C-D-E-F akslarının
bulunduğu bölgeden şaşırtmalı şekilde iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılmış olan tipidir(Şekil 5.5).
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Şekil 5.5: Deneysel çalışması yapılan 17 farklı açıklıklı avlu konfigürasyonunun zemin kat
plan düzlemi görünüşü

5.4. Elde Edilen Deneysel Veriler
Önceki bölümde açıklanan ölçüm noktalarına göre yapılan 17 farklı değişik
avlu konfigürasyonundaki ölçüm değerleri ve rüzgâr üstü bölgesinde yapılan ölçüm
sonuçları bu bölümdeki tablo ve grafiklerle açıklanacaktır. Daha sonra “0.00H–
0.25H-0.50H-0.75-H-1.00H-1.25H-1.50H-1.75H” seviyelerindeki ölçüm değerleri,
tablolar ve grafikler aracılığı ile yorumlanacak ve bu değerler kendi aralarında
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karşılaştırılacaktır. Tüm ölçüm değerlerinin tabloları ve grafikleri ayrıntılı şekilde
EK1 ve EK2 de sunulacaktır. Burada; X ve Y boyutundaki tüm ölçüm değerleri ile Z
boyutunda daha önce bahsedilen 34 farklı noktada ölçülen değerlerden yalnızca
“0.00H–0.25H–0.50H–0.75-H–1.00H–1.25H–1.50H–1.75H”

noktalarındaki

X,Y

yatay düzlemlerindeki ölçüm değerleri, sayısal ve grafiksel olarak sunulacaktır.
5.4.1. BSL-SUZ (Kompakt) Avlulu Bina Konfigürasyonu
Kompakt avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve avlu içerisinde
oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek ve çıkan
bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan
boşluklu avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.6: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından Boşluksuz, kompakt olan tipi

Öncelikle her bir avlu modeli için avlu içi ölçümlerine geçmeden önce,
rüzgâr üstü bölgesinde bina yüzeyinde“0.00cm ve binadan“2.00cm–4.00cm–6.00cm”
uzaklıklarda ve rüzgâr üstü 3-4 aksı üzerinde oluşan hız profilleri elde edilmştir.
BSL-SUZ-ÖN-2 cm-U (Mean)

BSL-SUZ-ÖN-0 cm-U (Mean)

20,00

18,00
Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

20,00
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10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
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10,00

5,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6

7

0

8

1

2

3

Measurements (m/s)

5

6

7

8

BSL-SUZ-ÖN-6 cm-U(Mean)

BSL-SUZ-ÖN-4 cm-U(Mean)

20,00

20,00
Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

4

Measurements (m/s)

15,00
10,00
5,00

15,00
10,00

0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

5,00
0,00
0

8

Measurements (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

Measurements (m/s)

Şekil 5.7: (BSL-SUZ),kompakt avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri
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Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/2 uzaklıktaki mesafeden itibaren
yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır.( Şekil 5.7)

Şekil 5.8: BSL-SUZ avlulu bina konfigürasyonu akım görüntülemesi

BSL-SUZ - 0.00H – Seviyesi; bu seviyede rüzgâr hızı; B3-B4 noktalarında ortalama
1.50 m/s iken, avlu orta noktalarında bu seviye için maksimum hız 2.00–2.50m/s
değerlerine ulaşmaktadır. Genel olarak ortalama hız, 1.00m/s civarındadır. Bu
konfigürasyonda avlunun hemen hemen tüm noktalarında rüzgâr hızı yaklaşık bu
değerlerdedir(Şekil 5.9). Bu seviyedeki türbülans değeri ise, rüzgâr hızına oranla
ortalama %40 ile %50 arasındadır Şekil 5.8’ de görüldüğü gibi, yapılan akım
görünürleştirmesi sonucunda bina önünde açıklık olmadığı için bina üst sınır
bölgesinde akım ayrışması meydana gelmektedir.
0.00H-BSL-SUZ-HIZ

0.00H-BSL-SUZ-TURB.
0,6

2,5

0,5

2

0,4

1,5

0,3

1

0,2
0,1

0,5

0

0

C

D

E

6

A

3 2

C

5

4

E

A B

1

F

6

1
3 2
5 4

Şekil 5.9. BSL-SUZ, kompakt avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL-SUZ - 0.25H (3.00cm) – Seviyesi
Bu seviyede rüzgâr hızı, 0.80 ile1.50 m/s arasındadır. Rüzgâr hızı maksimum
seviyeye C3 ve E2 noktalarında ulaşmaktadır. Bu seviyede de ortalama rüzgâr hızı,
1,2 m/s civarındadır (Şekil 5.10) (EK1-EK2).
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0.25H (3.00cm) - BSL-SUZ-HIZ

0.25H (3.00cm) - BSL-SUZ-TURB.
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Şekil 5.10. BSL-SUZ, kompakt avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL-SUZ - 0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 0.90 ile1.60
m/s arasındadır. Rüzgâr hızı maksimum seviyeye F3 ve F5 noktalarında
ulaşmaktadır. Bu noktalarda rüzgâr hızı 1.50 m/s dir. Bu seviyede de ortalama rüzgâr
hızı, 1,2 m/s civarındadır (Şekil 5.11).
0.50H (6.00cm) - BSL-SUZ-HIZ
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Şekil 5.11: BSL-SUZ kompakt avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL-SUZ - 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 1.10 ile
1.90 m/s arasındadır. Rüzgâr hızı maksimum seviyeye F3 ve F4 noktalarında
ulaşmaktadır. Bu noktalarda rüzgâr hızı 1.90 m/s dir. Bu seviyede de ortalama rüzgâr
hızı, 1,5 m/s civarına yükselmektedir.(Şekil 5.12)
1.00H (12.00)-BSL-SUZ-TURB.
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Şekil 5.12: BSL-SUZ , kompakt avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği
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BSL-SUZ – 1.00H (12.00cm) – Seviyesi; Bu seviye; avlu en, boy ve
yüksekliği eşit olan H seviyesidir. Bu seviyede rüzgâr hızı; F4-F5 ve F6 noktalarında
maksimum 2.40-2.50 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr hızı
değeri 1.4.-1.5 m/s civarındadır. Genel olarak ortalama 1.8m/s hız civarındadır.(Şekil
5.13) Bu seviyedeki türbülans değeri A1 noktasında %20 ile en düşük türbülans
seviyesine, F1 noktasında ise %50 ile en yüksek türbülans seviyesine ulaşmaktadır.
Burada ortalama türbülans değeri %40–45 civarındadır.( Şekil 5.13) (EK1-EK2)
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Şekil 5.13. BSL-SUZ kompakt avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL-SUZ – 1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 1.80 ile
3,90 m/s arasındadır. Rüzgâr hızı en düşük C3 noktasında 1.80 m/s hıza, maksimum
seviyeye ise E6 noktasında ulaşmaktadır. Bu seviyede de ortalama rüzgâr hızı, 2.30
m/s civarındadır.( Şekil 5.14) (EK1-EK2)
1.25H (15.00cm)-BSL-SUZ-TURB.
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Şekil 5.14: BSL-SUZ kompakt avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL-SUZ – 1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki
ölçüm değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren
artmaya başladığı görülür.(Bkz.EK1-EK2) 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı
ortalama 2.00 m/s iken 16.00–17.00 cm seviyesinde aniden 6.00-7.00 m/s ye
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ulaşmıştır. Buradan avlu içi sınır tabakanın 15.00–16.00 cm olduğu görülür. 18.00
cm seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, F3 noktasında 4.20 m/s iken en yüksek rüzgâr
hızına A1-A2 noktalarında 7.80 m/s dir.
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Şekil 5.15: BSL-SUZ kompakt avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

Bu seviyede A noktasında rüzgâr hızı, türbülansdan dolayı 7.00 m/s nin altına
düşmemiştir. Fakat diğer noktalarda ortalama 5.00 m/s rüzgâr hızı civarındadır.
BSL-SUZ – 1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 6.50 ile
8.20 m/s arasındadır. Rüzgâr hızı en düşük F5 noktasında, en yüksek seviyeye ise D3
noktasında ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 7.30 m/s civarındadır.
Artık bu seviyedeki ortalama hız, rüzgâr tünelinin ortalama hızına ulaşmıştır.
1.75H (21.00)-BSL-SUZ-TURB.
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Şekil 5.16: BSL-SUZ, kompakt avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

5.4.2. BSL1 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; bina avlu bölümündeki orta aksta
bulunan, rüzgâr yönüne paralel 3-4 noktalarındaki (Şekil 5.5) 4.00*4.00*4.00 cm’lik
kutunun boşaltılması ile elde edilen konfigürasyonda tek boşluklu avlulu bina
içerisindeki hava hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden
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belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat
seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina
konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.17: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından Boşluk sayısı 1tane Rüzgâr
yönü orta akstan 4.00x4.00x4.00cm lük kutu olan tipi

Rüzgâr üstü bölgesinde bina yüzeyinde “0.00cm noktasında ve binadan
“2.00cm–4.00cm–6.00cm uzaklıklarda ön ölçümler alınmıştır.
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Şekil 5.18: BSL1 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/2 uzaklıktaki mesafeden itibaren
yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır.
BSL1–0.00H – Seviyesi; Rüzgar üstü bölgesindeki 3-4 akslarının bulunduğu
bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen bu
konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel 3-4 noktalarında; rüzgâr altı
bölgesine yakın F3-F4 arası rüzgâr hızı 2.30-2.50 m/s hızda iken, rüzgâr üstü bölgesi
tarafına yakın olan A3-A4 noktalarında rüzgâr hızı, 6.40-6.60 m/s hıza
yükselmektedir. Avlu içerisinde boşluksuz tarafta bulunan diğer noktalarda A1-A2
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ve A5-A6 noktalarındaki rüzgarın hızı ve hareketi birbirinin simetrisi şeklinde 1.00
ile 1.50 m/s arasındadır.
A ve F noktalarında açıklık olmayan tarafta rüzgâr hızı ortalama 1.80-2.50
m/s arasında, diğer noktalarda ise ortalama 4.00-4.50 m/s arasındadır. (EK1-EK2)
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Şekil 5.19 BSL1 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyedeki açıklığın olmadığı
noktalardaki ortalama rüzgâr hızı; A ve F noktaları için 1.50–2.00 m/s, B-C-D-E
noktaları için ise ortalama 4.00–5.00 m/s civarındadır. En düşük rüzgâr hızı, A5-C2
noktalarında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise A4-C4 noktalarında 6.50–7.50 m/s
dir(Şekil 5.21).
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Şekil 5.20: BSL1 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyedeki açıklığın olmadığı
noktalardaki ortalama rüzgâr hızı; A ve F noktaları için 1.50 m/s, B-C-D-E noktaları
için ise ortalama 2.50-3.00 m/s civarındadır. En düşük rüzgâr hızı, A5 noktasında
0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise B1-C1-E1 noktalarında 3.60 m/s dir (Şekil 5.22)
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Şekil 5.21: BSL1 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyedeki noktada hiç açıklık
olmadığı için ortalama rüzgâr hızı; genel itibariyle 0.25H- ve 0.50H seviyeleri ile
karşılaştırıldığında rüzgâr hızı oldukça düşmüştür. En düşük rüzgâr hızı, A5
noktasında 0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise F1 noktasında 3.70 m/s dir. Bu seviye
için genel olarak ortalama rüzgâr hızı 1.50 m/s dir. Zemin kat bölgesindeki açıklığın
hava hızı ve hareketindeki etkisi, bu seviye için pek yoktur.
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Şekil 5.22: BSL1 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada rüzgâr hızı,
genellikle A1-B1-C1-D1-E1-F1 noktalarında 2.80-3.20 m/s gibi bu seviye için en
yüksek düzeye çıkmıştır.
Bunun dışındaki diğer noktalarda daha düşük hızlar görülmüştür. Yalnız D-EF noktalarında 2.00 m/s nin üzerine çıkmıştır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı
1.20 m/s ile A5 noktasında, en yüksek rüzgâr hıı ise 3.20 ile E1 noktasında
görülmüştür(Şekil 5.24) (EK1-EK2)
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Şekil 5.23: BSL1 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 1.50-2.80 m/s
arası seyir göstermektedir. En düşük hıza A5 noktasında 1.60 m/s, en yüksek hıza ise
D1 noktasında ulaşmıştır. Bu seviyede genellikle rüzgâr hızı 2.00-2.30 m/s
arasındadır(Şekil 5.25).
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Şekil 5.24: BSL1 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 2.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 3.00–4.00 m/s ye 18.00 cm de ise 6.00–7.00 m/s
ulaşmıştır.
18.00 cm seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, F5 noktasında 3.40 m/s iken en
yüksek rüzgâr hızına B4 noktasında 7.80 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı,
5.00 m/s civarındadır (Şekil 5.26) (EK1-EK2).
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Şekil 5.25: BSL1 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL1–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 6.20 ile 8.60
m/s arasındadır. B ve C noktalarında rüzgâr hızı en yüksek seviyelere ulaşmıştır.
Rüzgâr hızı en düşük F3 noktasında, en yüksek seviyeye ise B3 noktasında
ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 7.30 m/s civarındadır. Artık bu
seviyedeki ortalama hız, rüzgâr tünelinin ortalama hızına ulaşmıştır. (Şekil 5.27)
1.75H (21.00cm)-HIZ
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Şekil 5.26: BSL1 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

5.4.3. BSL2 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; avlulu bina rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4
akslarının bulunduğu bölgeden bir tane, rüzgâr altı bölgesindeki 3-4 akslarının
bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun boşaltılması ile elde
edilen konfigürasyonda iki boşluklu avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve
avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit
etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik
oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.
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Şekil 5.27: Deneyde kullanılan model rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu
bölgeden bir tane, rüzgâr altı bölgesindeki 3-4 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane 4.00x4.00x4.00
cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir

Rüzgâr üstü bölgesinde bina yüzeyinde “0.00cm noktasında ve binadan
“2.00cm–4.00cm–6.00cm uzaklıklarda ön ölçümler alınmıştır.
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Şekil 5.28: BSL2 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/3 uzaklıktaki mesafeden itibaren yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır.

Şekil 5.29: BSL2 avlulu bina konfigürasyonu akım görüntülemesi

BSL2–0.00H – Seviyesi; Rüzgâr üstü bölgesinde zemin kat orta aks ön ve
arka tarafta birer boşlu olmak üzere iki boşluklu bu konfigürasyonda, boşluk
bırakılan rüzgâr yönüne paralel 3-4 noktalarında; rüzgâr altı bölgesine yakın F3-F4
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arası rüzgâr hızı 3.30-4.50 m/s hızda iken, rüzgâr üstü bölgesi tarafına yakın olan
A3-A4 noktalarında rüzgâr hızı, 6.40-7.50 m/s hıza yükselmektedir. Açıklığın
bulunduğu 3-4 aksı üzerindeki ortalama rüzgâr hızı, 5.50-6.00 m/s iken açıklığın
olmadığı diğer noktalarda rüzgâr hızı 0.90 ile 3.50 arasındadır. Avlu içerisinde
boşluksuz tarafta bulunan diğer noktalarda 1 ile 6 aksı ve 2 ile 5 aksı üzerindeki
rüzgarın hızı ve hareketi birbirinin simetrisi şeklinde 1.00 ile 1.50 m/s arasındadır.
Yapılan akım görünürleştirmesi sonucunda Şekil 5.29’da görüldüğü gibi BSL1
konfigürasyonunda açıklık bölgesi, rüzgar üstü bölgesindeki 3-4 aksı üzerinde
olduğu için akımın bir kısmı, bu açıklıktan avlu içerisine girmekte ve Venturi
etkisinden dolayı karşı açıklıktan çıkmaktadır.
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Şekil 5.30: BSL2 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL2–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklığın olmadığı
noktalardaki ortalama rüzgâr hızı; 1-2 ve 5-6 aksı üzerindeki noktalar için 2.00–2.50
m/s, açıklığın bulunduğu 3-4 aksı üzerindeki noktalar için 5.00-6.00 m/s dir. En
düşük rüzgâr hızı, B2-B6 noktalarında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü
bölgesindeki A4 noktasında 7.60 m/s dir (Şekil 5.31)
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Şekil 5.31: BSL2 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği
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BSL2–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviye, zemin kat düzlemi
yüksekliğinin üstünde olduğu için bir önceki seviyeye göre rüzgar hızları düşmüştür.
Bu seviyede tüm noktalardaki ortalama rüzgâr hızı 1.50 m/s dir. En düşük rüzgâr
hızı, A6 noktasında 0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü bölgesindeki F1F3 noktalarında 2.60 m/s dir.( Şekil 5.32)
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Şekil 5.32: BSL2 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

BSL2–0.75H (9.00cm) – Seviyesi;

Bu seviyede de, zemin kat düzlemi

(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede tüm noktalardaki ortalama
rüzgâr hızı 1.70 m/s dir. En düşük rüzgâr hızı, A6 noktasında 1.20 m/s, en yüksek
rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü bölgesindeki D1 noktasında 2.50 m/s dir.
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Şekil 5.33: BSL2 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

BSL2–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00-2.20 m/s dır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı 1.90 m/s ile A3A6 noktalarında, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.80 ile D1 noktasında görülmüştür.
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Şekil 5.34: BSL2 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

BSL2–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 2.10–3.20 m/s
arası seyir göstermektedir. En düşük hıza B5 noktasında 2.10 m/s, en yüksek hıza ise
D5 noktasında 3.60 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede genellikle rüzgâr hızı 2.20–2.50
m/s arasındadır.
1.25H (15.00 cm)-BSL2-HIZ

1.25H (15.00cm)-BSL2-TURB.
0,6

4

0,4

3

0,2

2
1

0

1

A

3

0

E

A B

C

5
C

D

E

F

6

5

4

3

21

Şekil 5.35: BSL2 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

BSL2–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 2.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 3.00–4.00 m/s ye 18.00 cm de ise 6.00–7.00 m/s
ulaşmıştır. 18.00 cm seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, F6 noktasında 3.60 m/s iken
en yüksek rüzgâr hızına B2 noktasında 8.10 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr
hızı, 6.00 m/s civarındadır.
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Şekil 5.36: BSL2 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

BSL2–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 6.70 ile 9.00
m/s arasındadır. Bu seviyede hemen hemen tüm noktalarda ortalama 8.00–8.30 m/s
rüzgâr hızı vardır. Rüzgâr hızı en düşük F6 noktasında 6.70, en yüksek seviyeye ise
E3 noktasında 9.00 m/s ulaşmaktadır.
Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 8.00 m/s civarındadır. Artık bu seviyedeki
ortalama hız, rüzgâr tünelinin ortalama hızına ulaşmıştır(Şekil 5.37) (EK1-EK2)
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Şekil 5.37: BSL2 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı grafiği

5.4.4. BSL3 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; bina avlu bölümündeki orta aksta bulunan,
rüzgâr yönüne paralel 3-4 noktalarındaki (Şekil 5.5) iki tane rüzgâr üstü bölgeden bir
tane rüzgâr altı bölgeden olmak üzere 4.00*4.00*4.00 cm’lik 3 tane kutunun
boşaltılması ile elde edilen konfigürasyonda üç boşluklu avlulu bina içerisindeki hava
hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm
noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina
yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile
yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.
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Şekil 5.38: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından Boşluk sayısı rüzgâr üstü ön
orta akstan 1–2–3–4 akslarının bulunduğu 2 tane, arka orta akstan bir tane 4.00x4.00x4.00cm
cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen avlulu bina tipi

Rüzgâr üstü bölgesinde bina yüzeyinde “0.00cm noktasında ve binadan
“2.00cm–4.00cm–6.00cm uzaklıklarda ön ölçümler alınmıştır.
BSL3-ÖN-2cm-U(Mean)
20,00

18,00

18,00

Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

BSL3-ÖN-0 cm-U(Mean)
20,00

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

2,00

0,00

0,00
0

1

2

3

4
5
Measurements (m/s)

6

7

8

0

9

1

2

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

1

2

3

4

5
(m/s)

6

7

8

BSL3-ÖN-6cm- U(Mean)

Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

BSL3-ÖN-4cm-U(Mean)

3
4
Measurements

5

6

7

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

8

0

Measurements (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

Measurements (m/s)

Şekil 5.39: BSL3 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/2 uzaklıktaki mesafeden itibaren yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır.
BSL3–0.00H– Seviyesi; Rüzgâr üstü bölgesindeki 1–2–3–4 akslarının bulunduğu
bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 3-4 akslarının bulunduğu bölgeden bir tane
4.00x4.00x4.00 cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen üç boşluklu bu
konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel rüzgâr üstü 1-2-3-4 aksları
tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki konfigürasyona göre olduça yüksek çıkmıştır.
Özellikle rüzgâr üstü bölgesi tarafına yakın olan A1-B1-C1, A2-B2-C2, -A3-B3-C3,
A4-B4-C4-D4, noktalarında rüzgâr hızı ortalaması 5.50 m/s dir. Bu noktalardaki en
yüksek hız; A4 noktasında 8.00 m/s, en düşük hız ise C6 noktasında 1.10 m/s
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olmuştur. Açıklığın bulunduğu 1-2-3-4 aksı üzerindeki ortalama rüzgâr hızı, 5.50-6.00
m/s iken açıklığın olmadığı diğer noktalarda rüzgâr hızı 1.50 ile 3.50 m/s arasındadır.
Avlu içerisinde boşluksuz tarafta bulunan diğer noktalarda 6 aksı üzerindeki rüzgarın
hızı en yüksek 2.40 m/s olmuştur. (Şekil 5.40)(EK1-EK2)
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Şekil 5.40: BSL3 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–0.25H (3.00cm)– Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 1-2-34 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin oldukça üzerinde
çıkmıştır. Ortalama 6.00–6.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu akslar
üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; F1 noktasında 2.50 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
B3 noktasında 8.00 m/s çıkmıştır. Açıklığın olmadığı 5-6 aksları üzerinde ise en
düşük rüzgâr hızı; E6 noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise F5 noktasında
2.90 m/s çıkmıştır. (Şekil 5.41)(EK1-EK2)
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Şekil 5.41: BSL3 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–0.50H (6.00 cm)– Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bir önceki seviyede aynı noktalar için
ortalama rüzgâr hızı 6.00–6.50 m/s civarında iken bu seviyede ortalama 2.50–3.00
m/s dir. Yine de E ve F aksları üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama hıza
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göre yüksek hızda değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A1 noktasında 0.90 m/s,
en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F3 noktasında 5.20 m/s dir(Şekil
5.42)(EK1-EK2).
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Şekil 5.42: BSL3 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–0.75H (9.00 cm)– Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bir önceki seviyeye göre rüzgâr hızı
ortalaması yaklaşık 0.50 m/s azalmıştır. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 1.50 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, A1 noktasında 1.10 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
altı bölgesindeki F2 noktasında 4.90 m/s dir(Şekil 5.43)(EK1-EK2).
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Şekil 5.43: BSL3 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–1.00H (12.00 cm)– Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00-2.20 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızı; F1-F2 ve F6 noktalarında
maksimum 3.70–3.90 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr hızı
değeri 2.30 m/s civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı B1 noktasında 1.90
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 3.90 ile F2 noktasında görülmüştür(Şekil 5.44)(EK1EK2).
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Şekil 5.44: BSL3 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–1.25H (15.00 cm)– Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 1.80–3.40 m/s
arası seyir göstermektedir. En düşük hıza A1 noktasında 1.80 m/s, en yüksek hıza ise
F2 noktasında 3.40 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı 2.50 m/s dir.
(Şekil 5.45)(EK1-EK2).
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Şekil 5.45: BSL3 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–1.50H (18.00 cm)– Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 2.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 3.00–4.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 6.00–7.00 m/s
ulaşmıştır. 18.00 cm seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, D1 noktasında 4.60 m/s iken
en yüksek rüzgâr hızına C5 noktasında 8.20 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr
hızı, 6.00 m/s civarındadır(Şekil 5.46)(EK1-EK2).
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Şekil 5.46: BSL3 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL3–1.75H (21.00 cm)– Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 6.70 ile 9.00
m/s arasındadır. Bu seviyede hemen hemen tüm noktalarda ortalama 8.00–8.30 m/s
rüzgâr hızı vardır.
Rüzgâr hızı en düşük F4 noktasında 6.60, en yüksek seviyeye ise A3
noktasında 8.70 m/s ulaşmaktadır. A-B-C akslarındaki noktalarda rüzgâr hızı 8.00 m/s
altına pek düşmemiştir. D-E-F akslarındaki noktalarda rüzgâr hızı, 7.00 m/s civarında
olmuştur. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 8.00 m/s civarındadır. Artık bu seviyedeki
ortalama hız, rüzgâr tünelinin ortalama hızına ulaşmıştır(Şekil 5.47)(EK1-EK2).
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Şekil 5.47: BSL3 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

5.4.5. BSL4 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü bölgesindeki 1-2-3-4
akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik 4 tane kutunun boşaltılması ile
elde edilen konfigürasyonda dört boşluklu avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini
ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında
tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik
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oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.

Şekil 5.48: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından rüzgâr üstü bölgesindeki 1-2-3-4
akslarının bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir

Rüzgâr üstü bölgesinde bina yüzeyinde “0.00cm noktasında ve binadan
“2.00cm–4.00cm–6.00cm uzaklıklarda ön ölçümler alınmıştır.
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Şekil 5.49: BSL4 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, bina yüzeyinde yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s
hıza ulaşmaktadır. 4.00 cm uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış
göstermeye başlamıştır. (Şekil 5.49)
BSL4–0.00H– Seviyesi; Rüzgâr üstü bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu bölgeden iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen dört
boşluklu bu konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel rüzgâr üstü 1-23-4 aksları tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki konfigürasyona benzer şekilde
yüksek çıkmıştır. Bir önceki konfigürasyondan farklı olarak açıklığın bulunduğu 1-288

3-4 aksları doğrultusundaki hem rüzgâr üstü bölgesi tarafındaki noktalarda hem de
rüzgâr altı taraftaki noktalarda yani A-B-C-D-E-F akslarındaki tüm noktalarda rüzgâr
hızları yüksek değerde çıkmıştır. 1-2-3-4 aksı üzerinde en düşük rüzgâr hızı, F1
noktasında 5.10 m/s dir. Bu noktalardaki en yüksek hız; A1 noktasında 9.10 m/s
ölçülmüştür. Açıklığın bulunduğu 1-2-3-4 aksı üzerindeki ortalama rüzgâr hızı, 7.007.20 m/s iken açıklığın olmadığı 5-6 aksı üzerindeki diğer noktalarda rüzgâr hızı 1.20
ile 3.50 m/s arasındadır. (Şekil 5.50)(EK1-EK2)
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Şekil 5.50: BSL4 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–0.25H (3.00cm)– Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 1-2-34 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin oldukça üzerinde
çıkmıştır. Ortalama 7.00–7.20 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu akslar
üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; F4 noktasında 5.30 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
B2-C5 noktalarında 8.50 m/s çıkmıştır. Açıklığın olmadığı 5-6 aksları üzerinde ise en
düşük rüzgâr hızı; A6 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise D5 ve F5
noktalarında 3.50 m/s çıkmıştır. (Şekil 5.51)(EK1-EK2)
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Şekil 5.51: BSL4 avlu modeli 0.25 seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–0.50H (6.00 cm)– Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bir önceki seviyede aynı noktalar için
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ortalama rüzgâr hızı 7.00–7.20 m/s civarında iken bu seviyede ortalama 1.50–2.00
m/s dir. Yine de E ve F aksları üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama hıza
göre yüksek hızda değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A2 noktasında 0.90 m/s,
en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F4 noktasında 3.30 m/s dir (Şekil
5.52) (EK1-EK2).
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Şekil 5.52: BSL4 avlu modeli 0.50 seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–0.75H (9.00 cm)– Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 1.50 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, A2 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
altı bölgesindeki F1 noktasında 3.50 m/s dir(Şekil 5.53) (EK1-EK2).
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Şekil 5.53: BSL4 avlu modeli 0.75 seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–1.00H (12.00 cm)– Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00–2.20 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızı; E1-F1 noktalarında
maksimum 3.20 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr hızı değeri
2.30 m/s civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A2 noktasında 1.70 m/s,
en yüksek rüzgâr hızı ise 3.20 m/s ile E1 noktasında görülmüştür(Şekil 5.54) (EK1EK2).

90

1.00H (12.00cm)-BSL4-TURB.

1.00H-BSL4-HIZ
4

0,6

3

0,4

2

0,2

1
0

0

2

6

D

D

A

A

2

6

Şekil 5.54: BSL4 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–1.25H (15.00 cm)– Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 1.90–4.80 m/s
arası seyir göstermektedir. En düşük hıza A2 noktasında 1.90 m/s, en yüksek hıza ise
F2 noktasında 4.80 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı 2.80 m/s
dir(Şekil 5.55) (EK1-EK2).
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Şekil 5.55: BSL4 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–1.50H (18.00 cm)– Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 2.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 3.00–4.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 6.00–7.00 m/s
ulaşmıştır. 18.00 cm seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, D3 noktasında 4.60 m/s iken
en yüksek rüzgâr hızına A3 noktasında 9.30 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr
hızı, 7.00 m/s civarındadır(Şekil 5.56) (EK1-EK2).
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Şekil 5.56: BSL4 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

BSL4–1.75H (21.00 cm)– Seviyesi
Bu seviyede rüzgâr hızı, 8.00 ile 9.00 m/s arasındadır. Bu seviyede hemen
hemen tüm noktalarda ortalama 8.00–8.50 m/s rüzgâr hızı vardır. 7.00 m/s nin altında
rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük F4 noktasında 8.00, en yüksek
seviyeye ise A1 noktasında 9.70 m/s ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı,
8.00 m/s civarındadır. Artık bu seviyedeki ortalama hız, rüzgâr tünelinin ortalama
hızına ulaşmıştır
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Şekil 5.57: BSL4 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı, türbülans grafiği

5.4.6. BSL5 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; bina avlu bölümündeki rüzgâr üstü
bölgesindeki 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane, rüzgâr altı
bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılması ile elde edilen konfigürasyonda; avlulu bina içerisindeki hava
hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm
noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina
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yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile
yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.58: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından rüzgâr üstü bölgesindeki 1–2–
3–4–5–6 akslarının bulunduğu bölgeden üç tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılmış olan tipidir
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Şekil 5.59: BSL5 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/3 uzaklıkta yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte
rüzgâr hızı artış göstermeye başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde
bulunan noktalarda(0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk
bölgesinden kurtulmaya başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina
sınır bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır.
Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça
yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine
yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde
hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.59)
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BSL5–0.00H – Seviyesi; Rüzgâr üstü bölgesindeki 1–2–3–4–5–6 akslarının
bulunduğu bölgeden üç tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
bölgeden iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen bu
konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel rüzgâr üstü 1-2-3-4-5-6
aksları tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki konfigürasyona benzer şekilde yüksek
çıkmıştır. Bir önceki konfigürasyondan farklı olarak açıklığın bulunduğu 1-2-3-4
aksları doğrultusundaki hem rüzgâr üstü bölgesi tarafındaki noktalarda hem de
rüzgâr altı taraftaki noktalarda yani A-B-C-D-E-F akslarındaki tüm noktalarda rüzgâr
hızları yüksek değerde çıkmıştır. 1-2-3-4-5-6 aksları üzerinde en düşük rüzgâr hızı,
E6 noktasında 2,30 m/s dir. Bu noktalardaki en yüksek hız; C2 noktasında 8.10 m/s
ölçülmüştür. Açıklığın bulunduğu 1-2-3-4-5-6 aksı üzerindeki ortalama rüzgâr
hızı,6.50-7.00 m/s iken açıklığın olmadığı rüzgâr altı bölgesinde 5-6 aksı üzerindeki
diğer noktalarda rüzgâr hızı, haliyle diğer noktalara göre düşmüştür. Bu noktalarda
ortalama hız 3.50 ile 4.00 m/s arasındadır. Hızın maksimum olduğu noktalarda
türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans
maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb. Değeri A1-A2-C2
noktalarında % 8-9 civarında, en yüksek türb. değeri ise E5-E6-F5-F6 noktalarında
% 45-50 arasında değerdedir.(Şekil 5.60)(EK1-EK2)
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Şekil 5.60: BSL5 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 1-23-4-5-6 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin oldukça
üzerinde çıkmıştır. Ortalama 6.00–6.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu akslar
üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; B1 noktasında 3.10 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
C5 noktasında 8.60 m/s çıkmıştır. Açıklığın olmadığı 5-6 aksları üzerinde ise en
düşük rüzgâr hızı; A6 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise F6 noktalarında
4.00 m/s çıkmıştır.
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Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri B1 noktasında % 44, ve en yüksek
türb. değeri ise D5 noktasında % 12 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.61)(EK1-EK2)
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Şekil 5.61: BSL5 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları oldukça düşmüştür. Bir önceki seviyede aynı noktalar
için ortalama rüzgâr hızı 6.50–7.00 m/s civarında iken bu seviyede ortalama 1.50–
2.00 m/s dir. Yine de E ve F aksları üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama
hıza göre yüksek hızda değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A5 noktasında 0.90
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki E6 noktasında 5.70 m/s dir
(Şekil 5.4.36) (EK1-EK2). Bu seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir.
Özellikle D3-D4 noktalarında en yüksek değerler ulaşmıştır. F aksı ise en düşük
türbülans değerlerine sahiptir. (Şekil 5.62)(EK1-EK2)
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Şekil 5.62: BSL5 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5–0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 2.00 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, C5 noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
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altı bölgesindeki F6 noktasında 5.00 m/s dir(Şekil 5.4.42). Bu seviyedeki ortalama
türbülans değeri F aksı hariç % 50 civarındadır. F aksında ise hız arttığı için
türbülans değeri azalmıştır. Ortalama % 15-20 arası değer seviyesindedir.
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Şekil 5.63: BSL5 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5 1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.50–2.80 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızı; F6 noktasında maksimum
5.00 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr hızı değeri 2.50 m/s
civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A5 noktasında 1.90 m/s, en yüksek
rüzgâr hızı ise 5.00 m/s ile F6 noktasında görülmüştür. F aksındaki noktalarda 4.50
m/s rüzgâr hızı ortalaması vardır. (Şekil 5.64) (EK1-EK2).
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Şekil 5.64: BSL5 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5 1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 2.50–4.30 m/s
arası seyir göstermektedir. En düşük hıza B5 noktasında 2.50 m/s, en yüksek hıza ise
F4 noktasında 4.30 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı 2.50 m/s dir.
Türbülans değerleri bu seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 50 türb. değeri
vardır. (Şekil 5.65)(EK1-EK2).
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Şekil 5.66: BSL5 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5 1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 4.00–5.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgar hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, E3 noktasında 4.70 m/s iken en yüksek rüzgâr
hızına A6 noktasında 9.00 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 7.00 m/s
civarındadır. Türbülans değerleri, bir önceki seviyeye göre oldukça düşmüştür.
1.50H (18.00 cm)-BSL5-HIZ

1.50H (18.00cm)-BSL5-TURB.

10
0,6

8

0,5

6

Ölçüm
Değerleri (m/s)

4

0,4
0,3
0,2
0,1
0

2

3

3

0
A B

6
C

D

Rüzgar Yönüne
Paralel Noktalar

E

A B
C

6
D E

Rüzgar
Yönüne
Dik

F

Noktalar

F

Şekil 5.67: BSL5 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL5 1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, bir önceki
konfigürasyonda olduğu gibi 8.00 ile 9.00 m/s arasındadır. Bu seviyede hemen
hemen tüm noktalarda ortalama 8.00–8.50 m/s rüzgâr hızı vardır. 7.00 m/s nin
altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük F4 noktasında 7.30, en
yüksek seviyeye ise D3 noktasında 9.30 m/s ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama
rüzgâr hızı, 8.00 m/s civarındadır. Artık bu seviyedeki ortalama hız, rüzgâr tünelinin
ortalama hızına ulaşmıştır(Şekil 5.4.60) (EK1-EK2).
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Şekil 5.68: BSL5 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.7. BSL6 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; bina avlu bölümündeki orta aksta
bulunan, rüzgâr üstü ön orta akstan 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu noktalardan 3
tane, arka orta akstan 3 tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması(Şekil 5.5)
ile elde edilen konfigürasyonda altı boşluklu avlulu bina içerisindeki hava
hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm
noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina
yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile
yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.69: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr üstü ön
orta akstan 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu noktalardan 3 tane, arka orta akstan 3 tane
4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.70: BSL4 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/3 uzaklıkta yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte
rüzgâr hızı artış göstermeye başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde
bulunan noktalarda(0.00cm-4.00cm) hız 5.00-6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk
bölgesinden kurtulmaya başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina
sınır bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır.
Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça
yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine
yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde
hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.70)
BSL6–0.00H – Seviyesi; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4–5–
6 akslarının bulunduğu noktalardan 6 tane, 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılması ile elde edilen bu konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne
paralel rüzgâr üstü 1-2-3-4-5-6 aksları tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki
konfigürasyona benzer şekilde yüksek çıkmıştır. Bu konfigürasyonda, şu ana kadar
yapılan ölçümler arasında elde edilen en yüksek hız değerlerine ulaşılmıştır. Çünkü
zemin kattaki bu çeşit açıklık “Venturi Etkisi” göstermektedir. Dolayısıyla boşluktan
geçerken rüzgâr hızında büyük bir artış meydana gelmektedir. 1-2-3-4-5-6 aksları
üzerinde en düşük rüzgâr hızı, F3 noktasında 5.90 m/s dir.
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Bu noktalardaki en yüksek hız; B1 noktasında 13.40 m/s ölçülmüştür. Bu
seviyede ortalama hız 8.50 m/s arasındadır. Hızın maksimum olduğu noktalarda
türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans
maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede ortalam türbülans değeri % 10
civarındadır.(Şekil 5.71)(EK1-EK2)
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Şekil 5.71: BSL6 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 1-23-4-5-6 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin oldukça
üzerinde çıkmıştır. Ortalama 7.00–7.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu akslar
üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; E6 noktasında 3.40 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
A2 noktasında 9.30 m/s çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri
A2 noktasında % 15, ve en yüksek türb. değeri ise B1 noktasında % 46 seviyesinde
çıkmıştır. (Şekil 5.72)(EK1-EK2)
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Şekil 5.72: BSL6 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları oldukça düşmüştür. Bir önceki seviyede aynı noktalar
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için ortalama rüzgâr hızı 7.00–7.50 m/s civarında iken bu seviyede ortalama 1.50–
2.00 m/s dir. Yinede F aksı üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama hıza göre
yüksek hızda değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A5 ve B5 noktalarında 1.10
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F4 noktasında 3.70 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir. Özellikle B3 noktasında en yüksek
değere ulaşmıştır. (Şekil 5.73)(EK1-EK2)
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Şekil 5.73: BSL6 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 2.00 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, A6 noktasında 1.30 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
altı bölgesindeki F4 noktasında 3.20 m/s dir(Şekil 5.4.52). Bu seviyedeki ortalama
türbülans değeri F aksı hariç % 45 civarındadır. (Şekil 5.74)(EK1-EK2)
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Şekil 5.74: BSL6 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 3.00 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızı; D5 noktasında maksimum 3.40
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m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr hızı değeri 3.50 m/s
civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A aksı üzerindeki noktalarda 2.40
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 5.00 m/s ile D5 noktasında görülmüştür. (Şekil 5.75)
(EK1-EK2).
1.00H (12.00cm)-BSL6-TURB.

1.00H (12.00 cm)-BSL6-HIZ

0,5

4

0,4

3

Ölçüm
Değerleri (m/s)

2

0,3
0,2
0,1

1

0

C

A

2

C

A

4

Rüzgar Yönüne

6

Paralel Noktalar

6

E

E

0

5

4

3

2

1
Rüzgar Yönüne
Dik Noktalar

Şekil 5.75: BSL6 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 2.30–8.00 m/s
arası inişli-çıkışlı bir seyir göstermektedir. En düşük hıza B4 noktasında 2.30 m/s, en
yüksek hıza ise B6 noktasında 8.00 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede ortalama rüzgâr
hızı 3.50 m/s dir. Türbülans değerleri bu seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 50
türb. değeri vardır. (Şekil 5.76)(EK1-EK2).
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Şekil 5.76: BSL6 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 4.00–5.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde en düşük rüzgâr hızı, F3 noktasında 5.70 m/s iken en yüksek rüzgâr
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hızına A6 ve B6 noktalarında 14.00 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 7.00
m/s civarındadır. Türbülans değerleri, bir önceki seviyeye göre oldukça düşmüştür.
(Şekil 5.77) (EK1-EK2).
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Şekil 5.77: BSL6 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL6–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 6.00 ile 13.00
m/s arasındadır. Bu seviyede hemen hemen tüm noktalarda ortalama 8.00–8.50 m/s
rüzgâr hızı vardır. 6.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en
düşük F3 noktasında 6.00, en yüksek seviyeye ise B2 noktasında 13.00 m/s
ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 10.00 m/s civarındadır(Şekil 5.78)
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Şekil 5.78: BSL6 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.8. BSL7 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü bölgesindeki 3-4-5-6
akslarının bulunduğu noktalardan 2 tane, arka 1-2-3-4 akslarının bulunduğu
noktalardan 2 tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5)
ile elde edilen şaşırtmalı konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini
ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında
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tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik
oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.

Şekil 5.79: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr üstü
bölgesindeki 3-4-5-6 akslarının bulunduğu noktalardan 2 tane, rüzgâr altı 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu noktalardan 2 tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde
edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.80: BSL7 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/3 uzaklıkta yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte
rüzgâr hızı artış göstermeye başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde
bulunan noktalarda(0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk
bölgesinden kurtulmaya başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina
sınır bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır.
Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça
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yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine
yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde
hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.80)
BSL7–0.00H – Seviyesi; rüzgâr üstü bölgesindeki 3-4-5-6 akslarının
bulunduğu noktalardan 2 tane, rüzgâr altı 1-2-3-4 akslarının bulunduğu noktalardan 2
tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen bu
konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel rüzgâr üstü 3-4-5-6 aksları
tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki konfigürasyona benzer şekilde yüksek çıkmıştır.
Çünkü zemin kattaki bu çeşit açıklık “Venturi Etkisi” ve “Çapraz Havalandırma” ile
etkinlik göstermektedir. Dolayısıyla boşluktan geçerken rüzgâr hızında büyük bir
artış meydana gelmektedir.

3-4-5-6 aksları üzerinde en düşük rüzgâr hızı, F6

noktasında 2.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise A6 noktasında 10.00 m/s dir. Bu
seviyede ortalama hız 4.50–5.00 m/s arasındadır. Hızın maksimum olduğu
noktalarda türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda
türbülans maksimum değerlere ulaşmıştır. Dolayısıyla en yüksek türbülans değeri 12 akslarında ölçülmüştür. Bu seviyede ortalama türbülans değeri % 10 civarındadır.
(Şekil 5.81)(EK1-EK2)
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Şekil 5.81: BSL7 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL7–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 3-45-6 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin üzerinde çıkmıştır.
Özellikle 4-5-6 aksları üzerinde 4.00-9.00 m/s hız değerleri ölçülmüştür. Bu akslar
üzerindeki en büyük hız, A6 noktasında 8.40 m/s,n düşük hız ise F6 noktasında 4.10
m/s hız değerleri ölçülmüştür. 1-2-3- aksları üzerindeki noktalarda ise düşük hızlar
elde edilmiştir. Bu akslar üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; A1-C2 noktalarında 1.50
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise F3 noktasında 3.80 m/s çıkmıştır.
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Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri F4 noktasında % 17, ve en
yüksek türb. değeri ise A3 noktasında % 53 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.82)(EK1EK2)
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Şekil 5.82: BSL7 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL7–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları oldukça düşmüştür. Bir önceki seviyede aynı noktalar
için ortalama rüzgâr hızı 6.00–6.50 m/s civarında iken bu seviyede ortalama 1.50–
2.00 m/s dir. Yinede E-F aksları üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama hıza
göre yüksek hızda değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A6 noktalarında 1.00
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F6 noktasında 6.10 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir. Özellikle B3 noktasında en yüksek
değere ulaşmıştır. (Şekil 5.83)(EK1-EK2)
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Şekil 5.83: BSL7 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL7–0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 1.50 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, B5 noktasında 1.30 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
altı bölgesindeki F4 noktasında 4.20 m/s dir(Şekil 5.4.52). Bu seviyedeki ortalama
türbülans değeri F aksı hariç % 45 civarındadır. (Şekil 5.84)(EK1-EK2)
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Şekil 5.84: BSL7 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL7–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.50 m/s dir. Bu seviyede E ve F aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr
hızı; bu seviyenin ortalama rüzgâr hızının üzerinde değerlere ulaşmıştır. F6
noktasında maksimum 3.40 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr
hızı değeri 3.90 m/s civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A aksı
üzerindeki noktalarda 1.50 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 3.90 m/s ile F6 noktasında
görülmüştür. (Şekil 5.85) (EK1-EK2).
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Şekil 5.85: BSL7 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL7–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 2.30–4.50 m/s
arası inişli-çıkışlı bir seyir göstermektedir. En düşük hıza A2 noktasında 2.00 m/s, en
yüksek hıza ise D6 noktasında 4.00 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviyede ortalama rüzgâr
hızı 3.50 m/s dir. Türbülans değerleri bu seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 5050 türb. değeri vardır. (Şekil 5.86)(EK1-EK2).
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Şekil 5.86: BSL7 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL7–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 4.00–5.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, D5
noktasında 5.90 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına A4 noktalarında 12.30 m/s dir. Bu
seviyede ortalama rüzgâr hızı, 7.00 m/s civarındadır. Türbülans değerleri, bir önceki
seviyeye göre oldukça düşmüştür. (Şekil 5.87) (EK1-EK2).
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Şekil 5.87: BSL7 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL7–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 9.00 ile 12.50
m/s arasındadır. Bu seviyede hemen hemen tüm noktalarda ortalama 9.50–10.00 m/s
rüzgâr hızı vardır. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür.
9.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük A3
noktasında 9.00, en yüksek seviyeye ise E2 noktasında 12.50 m/s ulaşmaktadır. Bu
seviyede ortalama rüzgâr hızı, 10.00 m/s civarındadır(Şekil 5.88) (EK1-EK2).
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Şekil 5.88: BSL7 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.9. BSL8 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü bölgesindeki 5–6 akslarının
bulunduğu noktalardan bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının bulunduğu noktalardan bir
tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen
şaşırtmalı konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve avlu
içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek
ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda
açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.

Şekil 5.89: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr üstü
bölgesindeki 5–6 akslarının bulunduğu noktalardan bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının
bulunduğu noktalardan bir tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile
elde edilen olan avlulu tipi
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Şekil 5.90: BSL8 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, binadan H/3 uzaklıkta yaklaşık H/3
yüksekliğinde 6m/s hıza ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte
rüzgâr hızı artış göstermeye başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde
bulunan noktalarda(0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. 0.75H
yükseklikten itibaren hız değerleri yükselmeye başlamıştır. Binadan H/3 uzaklıkta
H/2 yüksekliğe ulaştığında hız, seri bir şekilde artmaktadır. Bina sınır
bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır.
Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça
yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine
yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde
hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.90)
BSL8–0.00H – Seviyesi; rüzgâr üstü bölgesindeki 5–6 akslarının bulunduğu
noktalardan bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının bulunduğu noktalardan bir tane
şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen bu
konfigürasyonda, boşluk bırakılan rüzgâr yönüne paralel rüzgâr üstü 5-6 aksları
tarafındaki rüzgâr hızları; bir önceki konfigürasyona benzer şekilde yüksek çıkmıştır.
Çünkü zemin kattaki bu çeşit açıklık “Venturi Etkisi” ve “Çapraz Havalandırma” ile
etkinlik göstermektedir. Dolayısıyla boşluktan geçerken rüzgâr hızında büyük bir
artış meydana gelmektedir. 5-6 ve 1 aksları üzerinde en düşük rüzgâr hızı, C2-C5
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noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise B6 noktasında 9.20 m/s dir. Bu
seviyede ortalama hız 4.50–5.00 m/s arasındadır. Özellikle 6 aksının bulunduğu
noktalarda hız değerleri, diğer noktalara göre yüksektir. B6 noktasında 9.20 m/s hız
değerine ulaşılmıştır. Hızın maksimum olduğu noktalarda türbülans değerleri
minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans maksimum değerlere
ulaşmıştır. Dolayısıyla en yüksek türbülans değeri 1-2 akslarında ölçülmüştür. Bu
seviyede ortalama türbülans değeri % 10 civarındadır. (Şekil 5.91)(EK1-EK2)
0.00H-BSL8-HIZ

0.00H-BSL8-TURB.

10
0,8

8

0,6

6

0,4

4

0,2

2

0

E

C

A

0

6

5

4

3 2

1

A B

C

D

6
E

5

4

3

2 1

F

Şekil 5.91: BSL8 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL8–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklıkların bulunduğu 5-6
aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr hızları konfor seviyesinin üzerinde çıkmıştır.
Özellikle 4-5-6 aksları üzerinde 4.00-9.00 m/s hız değerleri ölçülmüştür. Bu akslar
üzerindeki en büyük hız, A6 noktasında 8.40 m/s,n düşük hız ise F6 noktasında 4.10
m/s hız değerleri ölçülmüştür. 1-2-3- aksları üzerindeki noktalarda ise düşük hızlar
elde edilmiştir. Bu akslar üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; A1-C2 noktalarında 1.50
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise F3 noktasında 3.80 m/s çıkmıştır. Özellikle 6 aksının
bulunduğu noktalarda hız ortalaması 6.00 m/s dir. Açıklığın bulunmadığı noktalarda
ise ortalama rüzgâr hızı, 1.50-2.00 m/s dir. Bu hız değerlerine göre en düşük
türbülans değeri F4 noktasında % 17, ve en yüksek türb. değeri ise A3 noktasında %
53 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.92)(EK1-EK2)
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Şekil 5.92: BSL8 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL8–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için açıklık
noktalarındaki hızlar, zemin kat düzlemi hızlarına göre düşmüştür. Bir önceki
seviyede aynı noktalar için ortalama rüzgâr hızı 2.50–3.00 m/s civarında iken bu
seviyede 1-2 aksı haricindeki diğer noktalarda ortalama 1.20–1.50 m/s dir. Yinede 12 aksları üzerindeki noktalarda bu seviyedeki ortalama hıza göre yüksek hızda
değerler çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, C4-D4-E4 noktalarında 1.00 m/s, en yüksek
rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F6 noktasında 4.80 m/s dir. Bu seviyede
türbülans değerleri oldukça yüksektir. Özellikle C3 noktasında en yüksek değere

ulaşmıştır. (Şekil 5.93)
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: Şekil 5.93BSL8 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL8–0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviye için ortalama rüzgâr hızı, 2.00 m/s
dir. En düşük rüzgâr hızı, E2 noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr
altı bölgesindeki F6 noktasında 3.50 m/s dir(Şekil 5.4.72). Bu seviyedeki ortalama
türbülans değeri F aksı hariç % 50 civarındadır. (Şekil 5.94)(EK1-EK2)
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Şekil 5.94: BSL8 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL8–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.50 m/s dir. Bu seviyede 1 ve 2 aksları üzerindeki noktalarda rüzgâr
hızı; bu seviyenin ortalama rüzgâr hızının üzerinde değerlere ulaşmıştır. C1
noktasında maksimum 4.10 m/s ye ulaşmıştır. Avlu orta noktalarında ortalama rüzgâr
hızı değeri 2.50 m/s civarındadır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A5 noktasında
1.30 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 4.10 m/s ile C1 noktasında görülmüştür. (Şekil
5.95)
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Şekil 5.95: BSL8 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL8–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı bu noktada 2.10–4.50 m/s
arası inişli-çıkışlı bir seyir göstermektedir. Bu seviye için ortalama hız değeri 3.50
m/s iken sıra dışı şekilde C5 noktasında 12.00 m/s gibi değer okunmuştur. Fakat bu
değer doğru bir değer değildir. Bu belki yüksek akım sonucu olabilir. En düşük hıza
A6 noktasında 2.10 m/s, en yüksek hıza ise F4 noktasında 4.50 m/s ye ulaşmıştır. Bu
seviyede ortalama rüzgâr hızı 3.50 m/s dir. Türbülans değerleri bu seviyede oldukça
yüksektir. Ortalama % 50-55 türb. değeri vardır. (Şekil 5.96)(EK1-EK2).
1.25H(15.00cm)-BSL8-HIZ
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Şekil 5.96: BSL8 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL8–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 4.00–5.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, A3
noktasında 3.70 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına A5 noktalarında 12.50 m/s dir. Bu
seviyede ortalama rüzgâr hızı, 8.00 m/s civarındadır. (Şekil 5.97) (EK1-EK2).
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Şekil 5.97: BSL8 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL8–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 9.00 ile 12.50
m/s arasındadır. Bu seviyede hemen hemen tüm noktalarda ortalama 9.50–10.00 m/s
rüzgâr hızı vardır. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür.
9.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. A3 noktasında bu seviye için
ortalama rüzgâr hızına göre 0.50 m/s gibi sıra dışı bir hız değeri okunmuştur. BSL8 Z
boyutundaki ölçüm profil değerlerine bakıldığında BSL8 A3 noktasındaki profilde
19.00 cm den sonra hız değeri 10.00-11.00 m/s den aniden düşmüş ve 0.50 m/s
değeri okunmuştur. Rüzgâr hızı en düşük A6 noktasında 7.80, en yüksek seviyeye
ise D6 noktasında 12.10 m/s ulaşmaktadır. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 10.00
m/s civarındadır(Şekil 5.98) (EK1-EK2).
1.75H(21.00cm)-BSL8-HIZ
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Şekil 5.98: BSL8 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.10. BSL9 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının
bulunduğu noktalardan bir tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil
5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve
avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit
etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda
açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.
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Şekil 5.99: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr altı
bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu noktalardan bir tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılması ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.100: BSL9 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, bina yüzeyine en yakın mesafeden yapılan
ölçüme göre ilk

H yüksekliğine kadar hız 2.00-2.50 m/s iken H yüksekliğini

geçtikten sonra hızda artma meydana geldiği gözlenmiştir. Binadan 2.00 cm
uzaklıktaki ölçüme göre ise H/2 yüksekliğinden sonra hızda sürekli artış
gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza
ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye
başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda(0.00cm–
4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya
başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm)
geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede
zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır.
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Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın
yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem
de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.100)

Şekil 5.101: BSL9 avlulu bina konfigürasyonu akım görüntülemesi

BSL9–0.00H – Seviyesi; rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu
noktalardan bir tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen bu
konfigürasyonda, ortalama rüzgâr hızı, 1.50-2.00 m/s civarındadır. Bu seviyedeki en
büyük hız değeri F aksında F3 noktasında 4.30 m/s, en düşük hız değeri ise yine F
aksında F1 noktasında 0.70 m/s okunmuştur. E ve F akslarında bu seviye için
ortalama hız değerlerinin üzerinde değerler görülmüştür. A-B-C-D aksları üzerindeki
noktalarda genellikle 1.50 m/s ve maksimum 3.00 m/s değeri okunurken E-F
akslarında 3.50 – 4.00 m/s değerleri görülmüştür. 3 aksı üzerindeki rüzgâr altı
bölgesindeki noktalarda hız, 4.00 m/s değerlerine ulaşmıştır. Hızın maksimum
olduğu noktalarda türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu
noktalarda türbülans maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb.
Değeri, rüzgâr altı bölgesindeki F4-F5-F6 noktalarında % 15 civarında, en yüksek
türb. değeri ise C1 noktasında % 60 değerdedir. Şekil 5.101 deki BSL9 avlulu bina
konfigürasyonu akım görüntülemesinden de anlaşılacağı gibi rüzgar üstü bölgesinde
açıklık olmadığı için bu bölgede yoğun vortex oluşumu meydana gelmektedir.
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Şekil 5.102: BSL9 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL9–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklığın bulunduğu rüzgâr
altı bölgesi 3-4 aksları üzerindeki D3-D4 ve F3-F4 noktalarındaki rüzgâr hızı, bu
seviye için ortalam rüzgâr hızından yüksek değerde 3.60 m/s okunmuştur. Bu
seviyede diğer noktalarda ortalama 1.50–2.00 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu
akslar üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; D6 ve F6 noktalarında 0.90 m/s, en yüksek
rüzgâr hızı ise açıklığın bulunduğu taraf olan rüzgâr altı bölgesindeki D3 ve F3
noktalarında 3.70 m/s çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri
D3 ve F3 noktalarında % 20, ve en yüksek türb. değeri ise C6 ve F6 noktalarında %
50 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.103)(EK1-EK2)
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Şekil 5.103: BSL9 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için bir önceki
seviyelerdeki rüzgâr altı bölgesi açıklığın bulunduğu D-E-F noktalarındaki yüksek
hızlar düşmüştür. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri
ortalama 1.50 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, C6-E6 noktalarında
1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki A4 noktasında 2.80 m/s
dir. Bu seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir. Özellikle F6 noktasında en
yüksek değere ulaşmıştır. (Şekil 5.104)(EK1-EK2)
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Şekil 5.104: BSL9 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9 – 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
m/s dir. En düşük rüzgâr hızı, D2 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
rüzgâr üstü bölgesindeki A2 noktasında 2.50 m/s dir(Şekil 5.4.82). Bu seviyedeki
ortalama türbülans değeri % 50 civarındadır. (Şekil 5.4.96)(EK1-EK2)
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Şekil 5.105: BSL9 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.50 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.30 ile 2.50 m/s arasında durgun
bir seyir izlemiştir. F4 noktasında maksimum 2.50 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için
en düşük rüzgâr hızı B5 noktasında 1.30 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.50 m/s ile
F4 noktasında görülmüştür. (Şekil 5.106) (EK1-EK2).
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Şekil 5.106: BSL9 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer seviyeler
göre artış göstermiş ve 2.00–4.70 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye için
ortalama hız değeri 3.50 m/s dir. En düşük hıza B6 noktasında 2.00 m/s, en yüksek
hıza ise B5 noktasında 4.70 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu seviyede
oldukça yüksektir. A5 noktasında % 80 türbülans değeri okunmuştur. Ortalama % 50
türb. değeri vardır. (Şekil 5.107)(EK1-EK2).
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Şekil 5.107: BSL9 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 4.00–5.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, B6
noktasında 5.50 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına A5 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 13.00 m/s dir. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 9.00 m/s
civarındadır. (Şekil 5.108) (EK1-EK2).
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Şekil 5.108: BSL9 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL9–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 9.00 ile 12.50
m/s arasındadır. Bu seviyede ortalama 9.50–10.00 m/s rüzgâr hızı vardır. Bu
seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür. 9.00 m/s nin altında
rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük A6 noktasında 9.10, en yüksek
seviyeye ise F3 noktasında 12.50 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.109) (EK1-EK2).
1.75H (21.00 cm)-BSL9-HIZ

1.75H (21.00cm)-BSL9-TURB.

14
12

0,4

10
0,3

8
6

0,2

4
0,1

2

E

C

A

0

6

5

4

3

2

2

0

1

4
A

6
B

C

D

E

F

Şekil 5.109: BSL9 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.11. BSL10 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane 4.00x4.00x4.00cm kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile
elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve avlu
içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek
ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan
boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

121

Şekil 5.110: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr altı
bölgesindeki 1–2–3–4 akslarının bulunduğu noktalardan iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşltılması ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.111: BSL10 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, bina yüzeyine en yakın mesafeden yapılan
ölçüme göre ilk H yüksekliğine kadar hız 2.00-2.50 m/s iken H yüksekliğini
geçtikten sonra hızda artma meydana geldiği gözlenmiştir. Binadan 2.00 cm
uzaklıktaki ölçüme göre ise H/2 yüksekliğinden sonra hızda sürekli artış
gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza
ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye
başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda(0.00cm–
4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya
başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm)
geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede
zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki
122

referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum
çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem de boşluksuz
bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.111)
BSL10–0.00H – Seviyesi; rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil
5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, ortalama rüzgâr hızı, 1.50–2.00 m/s
civarındadır. Rüzgâr altı bölgesindeki açıklıkların bulunduğu D-E-F aksları
üzerindeki noktalarda, bir önceki akslara göre hızlarda artış gözlenmiştir. Bu
seviyedeki en büyük hız değeri F aksında F2 noktasında 4.30 m/s, en düşük hız
değeri ise A aksında A1 noktasında 0.70 m/s okunmuştur. D-E ve F akslarında bu
seviye için ortalama hız değerlerinin üzerinde değerler görülmüştür. A-B-C aksları
üzerindeki noktalarda genellikle 1.50 m/s ve maksimum 3.00 m/s değeri okunurken
E-F akslarında 3.50 – 4.00 m/s değerleri görülmüştür. 2 aksı üzerindeki rüzgâr altı
bölgesindeki noktalarda hız, 4.00 m/s değerlerine ulaşmıştır. Hızın maksimum
olduğu noktalarda türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu
noktalarda türbülans maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb.
değeri, rüzgâr altı bölgesindeki F2-F3 noktalarında % 15 civarında, en yüksek türb.
değeri ise B2 noktasında % 58 değerdedir.(Şekil 5.112)(EK1-EK2)
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Şekil 5.112: BSL10 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklığın bulunduğu rüzgâr
altı bölgesi 1-2-3-4 aksları üzerindeki F1-F3 noktalarındaki rüzgâr hızı, bu seviye
için ortalama rüzgâr hızından yüksek değerde 4.60 m/s okunmuştur. Bu seviyede
diğer noktalarda ortalama 2.50–3.00 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Bu akslar
üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; D6 noktasında 0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
açıklığın bulunduğu taraf olan rüzgâr altı bölgesindeki F1 noktasında 4.60 m/s
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çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri C2 ve F3 noktalarında
% 15, ve en yüksek türb. değeri ise F5 noktasında % 55 seviyesinde çıkmıştır.
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Şekil 5.113: BSL10 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için bir önceki
seviyelerdeki rüzgâr altı bölgesi açıklığın bulunduğu D-E-F noktalarındaki yüksek
hızlar düşmüştür. Bir önceki seviyedeki hız dağılım durumunun tam tersine, bu sefer
A-B aksları üzerindeki noktalarda bu seviyenin ortalama hız değerine göre yüksek
hız değerleri okunmuştur. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız
değerleri ortalama 2.00 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, D6
noktasında 0.70 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki B1 noktasında
3.00 m/s dir. Bu seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir.
0.50H (6.00cm)-BSL10-TURB.
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Şekil 5.114: BSL10 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
m/s dir. Bu seviyede de bir önceki seviyede olduğu gibi yüksek hız değerlerine
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açıklığın bulunduğu rüzgâr altı bölgesinde değil de rüzgâr üstü bölgesindeki A aksı
üzerinde ulaşılmıştır. En düşük rüzgâr hızı, E2 noktasında 1.00 m/s, en yüksek
rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü bölgesindeki A3 noktasında 2.80 m/s dir. Bu seviyedeki
ortalama türbülans değeri % 50 civarındadır. (Şekil 5.115)(EK1-EK2)
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Şekil 5.115: BSL10 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 1.80 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.20 ile 2.90 m/s arasında durgun
bir seyir izlemiştir. B1 noktasında maksimum 2.90 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için
en düşük rüzgâr hızı C3 noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.90 m/s ile
B1 noktasında görülmüştür. (Şekil 5.116) (EK1-EK2).
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Şekil 5.116: BSL10 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artış göstermiş ve 2.30–4.30 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye
için ortalama hız değeri 3.50 m/s dir. En düşük hıza B6 noktasında 2.30 m/s, en
yüksek hıza ise A2 noktasında 4.30 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. A5 noktasında % 80 türbülans değeri okunmuştur.
Ortalama % 55 türb. değeri vardır. (Şekil 5.117)(EK1-EK2).
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Şekil 5.117: BSL10 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, F2
noktasında 4.80 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına C4 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 12.20 m/s dir.
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Şekil 5.118: BSL10 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL10–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 9.00 ile 12.50
m/s arasındadır. Bu seviyede ortalama 8.50–13.80 m/s rüzgâr hızı vardır. Bu
seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür. 8.00 m/s nin altında
rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük A1 noktasında 8.60, en yüksek
seviyeye ise C2 noktasında 13.80 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.119) (EK1-EK2).
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Şekil 5.119: BSL10 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.12. BSL11 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4–5–6
akslarının bulunduğu noktalardaki üç tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması
(Şekil 5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava
hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm
noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina
yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile
yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.120: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr altı
bölgesindeki 1–2–3–4–5–6 akslarının bulunduğu noktalardaki üç tane 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılması ile elde edilen avlulu bina tipi

127

BSL11-ÖN-2cm-U(Mean)

20,00

20,00

Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

BSL11-ÖN-0cm - U(Mean)

15,00
10,00
5,00
0,00

15,00
10,00
5,00
0,00

0

2

4

6

8

10

0

2

Measurements (m/s)

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

2

3

4

6

8

6

8

BSL11-ÖN-6cm-U(Mean)

5

6

7

8

Measurement Points (cm)

Measurement Points (cm)

BSL11-ÖN-4cm-U(Mean)

0

4
Measurements (m/s)

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

Measurements (m/s)

2

4
Measurements (m/s)

Şekil 5.121: BSL11 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Ölçümlere göre rüzgâr hızı, bina yüzeyine en yakın mesafeden yapılan
ölçüme göre ilk H yüksekliğine kadar hız 2.00–2.50 m/s iken H yüksekliğini
geçtikten sonra hızda artma meydana geldiği gözlenmiştir. Binadan 2.00 cm
uzaklıktaki ölçüme göre ise H/2 yüksekliğinden sonra hızda sürekli artış
gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza
ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye
başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda(0.00cm–
4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya
başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm)
geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede
zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki
referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum
çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem de boşluksuz
bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.121)
BSL11–0.00H – Seviyesi; rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4-5-6 akslarının
bulunduğu noktalardan üç tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil
5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, ortalama rüzgâr hızı, 2.00–2.50 m/s
civarındadır. Rüzgâr altı bölgesindeki açıklıkların bulunduğu D-E-F aksları
üzerindeki noktalarda, bir önceki akslara göre hızlarda artış gözlenmiştir. Bu
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seviyedeki en büyük hız değeri F aksında F6 noktasında 4.20 m/s, en düşük hız
değeri ise A aksında B2 noktasında 1.00 m/s okunmuştur. D-E ve F akslarında bu
seviye için ortalama hız değerlerinin üzerinde değerler görülmüştür. A-B-C aksları
üzerindeki noktalarda genellikle 1.50 m/s ve maksimum 3.00 m/s değeri okunurken
E-F akslarında 3.50 – 4.00 m/s değerleri görülmüştür. 6 aksı üzerindeki rüzgâr altı
bölgesindeki noktalarda hız, 4.00 m/s değerlerine ulaşmıştır. Hızın maksimum
olduğu noktalarda türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu
noktalarda türbülans maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb.
değeri, rüzgâr altı bölgesindeki B5 noktasında % 6 civarında, en yüksek türb. değeri
ise F6 noktasında % 48 değerdedir.(Şekil 5.122)(EK1-EK2)
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Şekil 5.122: BSL11 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede açıklığın bulunduğu rüzgâr
altı bölgesi 1-2-3-4-5-6 aksları üzerindeki C-D-E-F aks noktalarındaki rüzgâr hızları,
bu seviye için ortalama rüzgâr hızından yüksek değerde 3.50 m/s ve üzeri
okunmuştur. Bu seviyede diğer noktalarda ortalama 2.50–3.00 m/s civarında rüzgâr
hızları vardır. Bu akslar üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; A1 noktasında 1.40 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise açıklığın bulunduğu taraf olan rüzgâr altı bölgesindeki E6
noktasında 4.00 m/s çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri F3
noktasında % 15, ve en yüksek türb. değeri ise E5 noktasında % 50 seviyesinde
çıkmıştır. (Şekil 5.123)(EK1-EK2)
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Şekil 5.123: BSL11 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL11–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için bir önceki
seviyelerdeki rüzgâr altı bölgesi açıklığın bulunduğu D-E-F noktalarındaki 3.50-4.00
m/s değerlerindeki hızlar yüksek hızlar, 1.00 m/s gibi düşük değerlere düşmüştür. Bir
önceki seviyedeki hız dağılım durumunun tam tersine, bu sefer A-B aksları
üzerindeki noktalarda bu seviyenin ortalama hız değerine göre yüksek hız değerleri
okunmuştur. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri ortalama
2.00 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, E5 noktasında 0.70 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü bölgesindeki B4-B5 noktalarında 3.20 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir.
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Şekil 5.124: BSL11 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
m/s dir. Bu seviyede de bir önceki seviyede olduğu gibi yüksek hız değerlerine
açıklığın bulunduğu rüzgâr altı bölgesinde değil de rüzgâr üstü bölgesindeki A ve B
aksları üzerinde ulaşılmıştır. En düşük rüzgâr hızı, D1 noktasında 1.00 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr üstü bölgesindeki A1 noktasında 3.40 m/s dir (Şekil
5.4.101). Bu seviyedeki ortalama türbülans değeri % 50 civarındadır. (Şekil 5.125)
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Şekil 5.125: BSL11 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 1.80 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.50 ile 3.50 m/s arasında seyir
izlemiştir. A ve B aksları üzerindeki noktalarda, bir önceki seviyede olduğu gibi
açıklığın bulunduğu rüzgâr altı bölgesi hızlarına göre yüksek seviyede hızlar
ölçülmüştür. A1 noktasında maksimum 3.50 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için en
düşük rüzgâr hızı D1 noktasında 1.50 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 3.50 m/s ile A1
noktasında görülmüştür. (Şekil 5.126) (EK1-EK2).
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Şekil 5.126: BSL11 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artış göstermiş ve 2.00–5.00 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye
için ortalama hız değeri 3.50 m/s dir. En düşük hıza D6 noktasında 2.00 m/s, en
yüksek hıza ise B6 noktasında 5.00 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. B5 noktasında % 75 türbülans değeri okunmuştur.
Ortalama % 55 türb. değeri vardır. (Şekil 5.127)(EK1-EK2).
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Şekil 5.127: BSL11 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, D4
noktasında 5.80 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına B3 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 12.40 m/s dir.
1.50H (18.00 cm)-BSL11-HIZ
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Şekil 5.128: BSL11 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL11–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 8.80 ile 13.60
m/s arasındadır. Ortalama hız, 10.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr
hızları değerleri ölçülmüştür. 8.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır.
Rüzgâr hızı en düşük E4 noktasında 8.80, en yüksek seviyeye ise D3 noktasında
14.10 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.129) (EK1-EK2).
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Şekil 5.129: BSL11 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.13. BSL12 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4 akslarının
bulunduğu noktalar ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka yan yüzeylerinde birer
tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen bu
konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve avlu içerisinde
oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek ve çıkan
bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan
boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.130: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr üstü
bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu noktalar ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka yan
yüzeylerinde birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilen avlulu
bina tipi
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Şekil 5.131: BSL12 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Bu seviyedeki rüzgâr üstü bölgesindeki bina yüzeyine en yakın mesafeden
yapılan ölçüme göre ilk H/3 yüksekliğine kadar açıklığın olduğu bölge olan ölçüm
noktasında rüzgâr hızı değerleri 5 m/s ye kadar ulaşmıştır. 4.00–10.00 cm arası hız
değeri 1.50 m/s ye kadar düşmüştür. Binadan 2.00 cm uzaklıktaki ölçüme göre ise
açıklığın olduğu bölge olan ölçüm noktasında rüzgâr hızı değerleri 2.00–4.00 m/s
arsında değişiklik göstermiş, H/2 yüksekliğinden 10.00 cm ye kadar hızda azalma
görülmeye başlanmış 10.00 cm den sonra ise hız değerlerinde sürekli artış
gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6m/s hıza
ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye
başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda (0.00 cm
–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya
başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm)
geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede
zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki
referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum
çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem de boşluksuz
bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.131)
BSL12–0.00H – Seviyesi; rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu
noktalar ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka noktalardaki birer tane
4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen bu
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konfigürasyondaki zemin seviyesinde, ortalama rüzgâr hızı, 2.00–2.50 m/s
civarındadır. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi rüzgâr üstü bölgesinde 3–4
aksı üzerindeki açıklığın bulunduğu noktalarda hız değerleri, diğer açıklığın
bulunmadığı noktalara göre oldukça yüksektir. 1-2 ve 5-6 aksları üzerindeki
noktalarda hız değerleri, 1.00-3.50 m/s arasında değişirken bu hız değerleri 3-4 aksı
üzerindeki noktalarda 4.50 ile 8.50 m/s arasındadır. Bu seviyedeki en büyük hız
değeri A4 noktasında 8.50 m/s, en düşük hız değeri ise A2 noktasında 1.00 m/s
okunmuştur. 3-4 akslarında bu seviye için ortalama hız değerlerinin üzerinde
değerler görülmüştür. Hızın maksimum olduğu noktalarda türbülans değerleri
minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans maksimum değerlere
ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb. değeri, rüzgâr altı bölgesindeki A4 noktasında
% 11 civarında, en yüksek türb. değeri ise A1 noktasında % 57 değerdedir.
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Şekil 5.132: BSL12 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de bir önceki seviye gibi
açıklığın bulunduğu 3-4 akslarındaki noktalarda yüksek hız değerlerine ulaşmıştır.
Bu seviyede diğer noktalarda ortalama 2.00–2.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır.
Bu akslar üzerindeki en düşük rüzgâr hızı; A6 noktasında 0.40 m/s, en yüksek rüzgâr
hızı C4 noktasında 7.70 m/s çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans
değeri C4 noktasında % 19, ve en yüksek türb. değeri ise D5 noktasında % 60
seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.133)(EK1-EK2)
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0.25H (3.00 cm)-BSL12-HIZ
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Şekil 5.133: BSL12 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede; aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi zemin kat düzlemi (açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin
üstünde olduğu için bir önceki seviyelerdeki açıklığın bulunduğu 3–4 noktalarındaki
4.50–8.00 m/s değerlerindeki yüksek hızlar, 1.50–3.50 m/s gibi düşük değerlere
düşmüştür. Bir önceki seviyedeki hız dağılım durumunun tam tersine, bu sefer D-E-F
aksları üzerindeki noktalarda bu seviyenin ortalama hız değerine göre yüksek hız
değerleri okunmuştur. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri
ortalama 2.50 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, A6 noktasında 1.10
m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki E4 noktasında 4.70 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri oldukça yüksektir.
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Şekil 5.134: BSL12 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
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m/s dir. Bu seviyede de bir önceki seviyede olduğu gibi yüksek hız değerlerine,
açıklığın bulunduğu rüzgâr üstü bölgesinde değil de rüzgâr altı bölgesindeki E ve F
aksları üzerinde ulaşılmıştır. En düşük rüzgâr hızı, B2 noktasında 1.40 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F6 noktasında 3.70 m/s dir (Şekil
5.4.111). Bu seviyedeki ortalama türbülans değeri % 40 civarındadır. (Şekil
5.135)(EK1-EK2)
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Şekil 5.135: BSL12 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.70 ile 3.60 m/s arasında seyir
izlemiştir. Bu seviyedeki hız değerleri birbirine yakın değerlere sahiptir. E ve F
aksları üzerindeki noktalarda, bir önceki seviyede olduğu gibi açıklığın bulunduğu
rüzgâr üstü bölgesi hızlarına göre yüksek seviyede hızlar ölçülmüştür. F6 noktasında
maksimum 3.60 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı E2 noktasında
1.70 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 3.60 m/s ile F6 noktasında görülmüştür.
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Şekil 5.136: BSL12 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL12–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; rüzgâr hızı, bu seviyede diğer seviyeler
göre artış göstermiş ve 2.00–4.50 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye için
ortalama hız değeri 3.00 m/s dir. En düşük hıza A3 ve D3 noktasında 2.10 m/s, en
yüksek hıza ise E6 noktasında 4.00 m/s ye ulaşmıştır.
Türbülans değerleri bu seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 50 türb. değeri
vardır. (Şekil 5.137)(EK1-EK2).
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Şekil 5.137: BSL12 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, E4
noktasında 3.90 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına B6 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 9.60 m/s dir.
1.50H (18.00 cm)-BSL12-HIZ
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Şekil 5.138: BSL12 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL12–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 7.80 ile 13.60
m/s arasındadır. Ortalama hız, 10.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr
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hızları değerleri ölçülmüştür. 8.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır.
Rüzgâr hızı en düşük E4 noktasında 8.80, en yüksek seviyeye ise D3 noktasında
10.40 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.139) (EK1-EK2).
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Şekil 5.139: BSL12 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.14. BSL13 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesindeki 3–
4 akslarının bulunduğu noktalardan birer tane ve C-D akslarının bulunduğu ön ve
arka noktalardaki birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5)
ile elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve
avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit
etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik
oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle
karşılaştırmaktır.

Şekil 5.140: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, rüzgâr üstü ve
rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu noktalardan birer tane ve C-D akslarının
bulunduğu ön ve arka yüzeylerinde birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile
elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.141: BSL13 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Bu seviyedeki rüzgâr üstü bölgesindeki bina yüzeyine en yakın mesafeden
yapılan ölçüme göre ilk H/3 yüksekliğine kadar açıklığın olduğu bölge olan ölçüm
noktasında rüzgâr hızı değerleri 5 m/s ye kadar ulaşmıştır. 4.00–10.00 cm arası hız
değeri 1.50 m/s ye kadar düşmüştür. Binadan 2.00 cm uzaklıktaki ölçüme göre ise
açıklığın olduğu bölge olan ölçüm noktasında rüzgâr hızı değerleri 2.00–4.00 m/s
arasında değişiklik göstermiş, H/2 yüksekliğinden 10.00 cm ye kadar hızda azalma
görülmeye başlanmış 10.00 cm den sonra ise hız değerlerinde sürekli artış
gözlenmiştir. Binadan H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde hız 6m/s
değerine ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış
göstermeye başlamıştır. 0.00 seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda
(0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden
kurtulmaya başlandığı andan itibaren hızda düşme gözlenmiştir. Bina yüksekliğini
(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en
yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek
çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın
yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem
de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.141)
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BSL13–0.00H – Seviyesi; ; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesindeki 3–4
akslarının bulunduğu noktalardan birer tane ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka
yüzeylerinde birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile
elde edilen bu konfigürasyondaki zemin seviyesinde, rüzgâr üstü bölgesinde 3–4 aksı
üzerindeki açıklığın bulunduğu noktalarda hız değerleri, diğer açıklığın bulunmadığı
noktalara göre oldukça yüksektir. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi
açıklıkların bulunduğu noktalardaki ortalama rüzgâr hızı, 4.50–5.00 m/s civarındadır.
Açıklıkların bulunmadığı 1–2 ve 5–6 aksları üzerindeki noktalarda ise rüzgâr
hızındaki artış oldukça düşmüş ve ortalama 1.50 m/s civarındadır. 1–2 ve 5–6 aksları
üzerindeki noktalarda hız değerleri, 0.70–4.50 m/s arasında değişirken bu hız
değerleri 3–4 aksı üzerindeki noktalarda 4.50 ile 8.50 m/s arasındadır. Bu seviyedeki
en büyük hız değeri A4 noktasında 8.50 m/s, en düşük hız değeri ise A1 noktasında
0.70 m/s okunmuştur. 3–4 akslarında bu seviye için ortalama hız değerlerinin
üzerinde değerler görülmüştür. Hızın maksimum olduğu noktalarda türbülans
değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans maksimum
değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb. değeri, rüzgâr altı bölgesindeki A3A4 noktalarında % 11 civarında, en yüksek türb. değeri ise A5 noktasında % 57
değerdedir.(Şekil 5.142)(EK1-EK2)
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Şekil 5.142: BSL13 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL13–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de bir önceki seviye gibi
açıklığın bulunduğu 3–4 akslarındaki noktalarda yüksek hız değerlerine ulaşmıştır.
Bu seviyede diğer noktalarda ortalama 2.00–2.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır.
Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi açıklıkların olmadığı akslar olan 1–2- ve 5–
6 aksları üzerindeki noktalarda, en düşük rüzgâr hızı; A1 noktasında 0.70 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı F5 noktasında 4.60 m/s çıkmıştır.
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Açıklıkların bulunduğu 3-4 aksları üzerindeki noktalarda ise en düşük rüzgâr hızı, F3
noktasında 3.40 m/s, en yüksek ise D4 noktasında 8.30 m/s hız değerine ulaşılmıştır.
Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri D4 noktasında % 14, ve en yüksek
türb. değeri ise B6 noktasında % 64 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil 5.143)
0.25H (3.00 cm)-BSL13-HIZ

0.25H (3.00cm)-BSL13-TURB.
0,8
0,6

6

0,4

4

0,2

2

0

3

2 1
4 3
A B
6 5
C D
E F

E

0

A

8

C

10

6

Şekil 5.143: BSL13 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL13–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede; aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi zemin kat düzlemi (açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin
üstünde olduğu için bir önceki seviyelerdeki açıklığın bulunduğu 3–4 noktalarındaki
4.50–8.00 m/s değerlerindeki yüksek hızlar, 0.90–4.50 m/s gibi düşük değerlere
düşmüştür. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri ortalama
2.50 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, A2 noktasında 0.90 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki D4 noktasında 6.50 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri, bir önceki seviyelere göre durgun ve normal çıkmıştır.
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Şekil 5.144: BSL13 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL13– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
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ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
m/s dir. En düşük rüzgâr hızı, A1 noktasında 0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
rüzgâr altı bölgesindeki D4 noktasında 2.80 m/s dir (Şekil 5.4.121). Bu seviyedeki
ortalama türbülans değeri % 45 civarındadır. (Şekil 5.145)
0.75H (9.00 cm)-BSL13-HIZ
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Şekil 5.145: BSL13 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL13–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.70 ile 3.60 m/s arasında seyir
izlemiştir. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi rüzgar altı bölgesine doğru
gidildikçe hız değerlerinde artış meydana gelmeye başlamıştır. Bu seviyedeki en
yüksek hız değerlerine 1 aksı üzerinde ulaşılmıştır. E ve F aksları üzerindeki
noktalarda, bir önceki seviyede olduğu gibi açıklığın bulunduğu rüzgâr üstü bölgesi
hızlarına göre yüksek seviyede hızlar ölçülmüştür. Hız değeri, F1 noktasında
maksimum 2.90 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A3 noktasında
1.80 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.90 m/s ile F1 noktasında görülmüştür.
1.00H (15.00 cm)-BSL13-HIZ
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Şekil 5.146: BSL13 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL13–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artış göstermiş ve 2.20–3.80 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye
için ortalama hız değeri 2.70 m/s dir. En düşük hıza F2 noktasında 2.20 m/s, en
yüksek hıza ise D3 noktasında 3.80 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 50 türb. değeri vardır. (Şekil 5.147)(EK1EK2).
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Şekil 5.147: BSL13 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL13–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, F2
noktasında 3.40 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına A6 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 10.00 m/s dir.
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Şekil 5.148: BSL13 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL13–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 7.50 ile 10.00
m/s arasındadır. Ortalama hız, 9.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr
hızları değerleri ölçülmüştür. 7.50 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır.
Rüzgâr hızı en düşük F6 noktasında 7.50, en yüksek seviyeye ise C5-D3 noktasında
10.00 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.149) (EK1-EK2).
1.75H (21.00cm)-BSL13-TURB.
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Şekil 5.149: BSL13 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

5.4.15. BSL14 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyondaki temel amaç; A-B-C-D akslarının bulunduğu ön ve arka
noktalardaki iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde
edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki hava hareketlerini ve avlu
içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek
ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan
boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.150: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından boşluk sayısı, A-B-C-D
akslarının bulunduğu ön ve arka noktalardaki iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.151: BSL14 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri

Bu seviyede, ne rüzgâr üstü bölgede ne de rüzgâr altı bögesinde açıklık
vardır. Açıklıklar yan yüzeylerdedir. Rüzgâr üstü bölgesindeki bina yüzeyine en
yakın mesafeden yapılan ölçüme göre ilk H/3 yüksekliğine kadar açıklığın olduğu
bölge olan ölçüm noktasında rüzgâr hızı değerleri 5 m/s ye kadar ulaşmıştır. 4.00–
10.00 cm arası hız değeri 1.50 m/s ye kadar düşmüştür. Binadan 2.00 cm uzaklıktaki
ölçüme göre ise rüzgâr hızı değerleri, H/3 yüksekliğinde 2.00–5.00 m/s arasında
değişiklik göstermiş, H/2 yüksekliğinden 10.00 cm ye kadar hız, sabit şekilde 4.505.00 m/s arasında değerler almış, 10.00 cm den sonra ise hız değerlerinde sürekli
artış gözlenmiştir. 0.00 cm seviyesindeki (0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s
civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya başladığı andan itibaren hızda
düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan
itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki
hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan
boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan
uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya
devam etmiştir. (Şekil 5.151)
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BSL14–0.00H – Seviyesi; A-B-C-D akslarının bulunduğu ön ve arka
noktalardaki iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde
edilen bu konfigürasyondaki zemin seviyesinde hız değerleri 0.70 ile 2.90 m/s
arasındadır. Bundan önceki diğer rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesinde açıklıkları
bulunan konfigürasyonlara göre hız değerleri bu seviye için düşük sayılır. D aksı
üzerindeki noktalarda bu seviye için en yüksek hız değerleri görülmüştür. Bu
seviyedeki en büyük hız değeri D2 noktasında 2.90 m/s, en düşük hız değeri ise F2
noktasında 0.70 m/s okunmuştur. Hızın maksimum olduğu noktalarda türbülans
değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans maksimum
değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb. değeri, rüzgâr altı bölgesindeki F6
noktasında % 36 civarında, en yüksek türb. değeri ise B3 noktasında % 60
değerdedir.
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Şekil 5.152: BSL14 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL14–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
hız değerlerinde artış gözlenmiştir. Bu seviyede ortalama rüzgâr hızı, 1.50 m/s dir.
En düşük rüzgâr hızı; A4 noktasında 0.90 m/s, en yüksek rüzgâr hızı B2 noktasında
2.00 m/s çıkmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri A2 noktasında
% 30, ve en yüksek türb. değeri ise F5 noktasında % 58 seviyesinde çıkmıştır.
0.25H (3.00 cm)-BSL14-HIZ
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Şekil 5.153: BSL14 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL14–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede; aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi zemin kat düzlemi (açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin
üstünde olmasına rağmen, açıklıkların olduğu seviye olan bir önceki durumlardaki
rüzgâr hız değerlerinde bir azalma görülmemiş, hız değerleri aynı seviyede kalmıştır.
Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri ortalama 1.50 m/s dir.
En düşük rüzgâr hızı, A2 noktasında 1.10 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı
bölgesindeki D6 noktasında 2.00 m/s dir. Bu seviyede türbülans değerleri, bir önceki
seviyelere göre durgun ve normal çıkmıştır.
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Şekil 5.154: BSL14 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL14– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olmasına rağmen zemin kat
düzlemi hızlarına göre rüzgar hızları aynıdır. Bu seviyede de bir önceki seviyeye
göre ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi
1.50 m/s dir. En düşük rüzgâr hızı, E6 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise
rüzgâr altı bölgesindeki A3 noktasında 2.30 m/s dir (Şekil 5.4.131). Bu seviyedeki
ortalama türbülans değeri % 40 civarındadır. (Şekil 5.155)(EK1-EK2)
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Şekil 5.155: BSL14 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL14–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada bir önceki
0.00-0.25-0.50-0.75H seviyelerine göre hız değerlerinde yavaş yavaş artış
gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.60 ile 2.70 m/s arasında
seyir izlemiştir. Bu seviyedeki en yüksek hız değerlerine A ve F aksları üzerinde
ulaşılmıştır. Hız değeri, F2 noktasında maksimum 2.70 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye
için en düşük rüzgâr hızı C6 noktasında 1.50 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.70 m/s
ile F2 noktasında görülmüştür. (Şekil 5.156) (EK1-EK2).
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Şekil 5.156: BSL14 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL14–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artış göstermiş ve 2.00–5.00 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye
için ortalama hız değeri 2.80 m/s dir. En düşük hıza A2 noktasında 2.00 m/s, en
yüksek hıza ise E4 noktasında 5.00 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 50 türb. değeri vardır. (Şekil 5.157)(EK1EK2).
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Şekil 5.157: BSL14 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL14–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00-4.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.50 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. En düşük rüzgâr hızı, F6
noktasında 5.60 m/s iken en yüksek rüzgâr hızına A6 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 10.10 m/s dir.
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Şekil 5.158: BSL14 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL14–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı, 7.80 ile 10.00
m/s arasındadır. Ortalama hız, 9.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr
hızları değerleri ölçülmüştür. 7.80 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır.
Rüzgâr hızı en düşük F2 noktasında 7.80, en yüksek seviyeye ise B6 noktasında
10.00 m/s ulaşmaktadır. (Şekil 5.159) (EK1-EK2).
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Şekil 5.159: BSL14 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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5.4.16. BSL15 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyon, aslında BSL13 avlulu bina modelinin bir benzeridir.
Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri hemen hemen birbirine benzer çıkmıştır. Bu
konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı 3–4 akslarının bulunduğu
noktalardan birer tane, A-B-C-D akslarının ön tarafındaki noktalardan iki tane, C-DE-F akslarının bulunduğu arka bölgeden iki tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik
kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina
içerisindeki hava hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden
belirlenen ölçüm noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat
seviyesindeki bina yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina
konfigürasyonları ile yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.160: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı 3–
4 akslarının bulunduğu noktalardan birer tane, A-B-C-D akslarının ön tarafındaki
noktalardan iki tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka bölgeden iki tane şaşırtmalı
4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.161: BSL15 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri
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Bu seviyedeki rüzgâr üstü bölgesindeki bina yüzeyine en yakın mesafeden
yapılan ölçüme göre ilk H/3 yüksekliğine kadar açıklığın olduğu bölge olan ölçüm
noktasında rüzgâr hızı değerleri 5 m/s ye kadar ulaşmıştır. 4.00–10.00 cm arası hız
değeri 1.50 m/s ye kadar düşmüştür. Binadan 2.00 cm uzaklıktaki ölçüme göre ise
açıklığın olduğu bölge olan ölçüm noktasında rüzgâr hızı değerleri 2.00-4.00 m/s
arasında değişiklik göstermiş, H/2 yüksekliğinden 10.00 cm ye kadar hızda azalma
görülmeye başlanmış, 10.00 cm den sonra ise hız değerlerinde sürekli artış
gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6.00 m/s hıza
ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2 yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye
başlamıştır. 0.00 cm seviyesindeki boşluk bölgesinde bulunan noktalarda (0.00cm–
4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya
başladığı andan itibaren hızda düşmeye başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm)
geçmeye başladığı andan itibaren hızda artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede
zemin bölgesindeki hızlar boşluktan dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki
referans bina olan boşluksuz avlulu bina tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum
çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem boşluk seviyesinde hem de boşluksuz
bölgelerde hız artmaya devam etmiştir. (Şekil 5.161)
BSL15–0.00H – Seviyesi; ; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı 3–4 akslarının
bulunduğu noktalardan birer tane, A-B-C-D akslarının ön tarafındaki noktalardan iki
tane,

C-D-E-F

akslarının

bulunduğu

arka

bölgeden

iki

tane

şaşırtmalı

4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen bu
konfigürasyondaki zemin seviyesinde, rüzgâr üstü bölgesinde 3–4 aksı üzerindeki
açıklığın bulunduğu noktalarda hız değerleri, diğer açıklığın bulunmadığı noktalara
göre oldukça yüksektir. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi açıklıkların
bulunduğu 3–4 akslarının bulunduğu noktalardaki ortalama rüzgâr hızı, 4.50–5.00
m/s civarındadır. Açıklıkların bulunmadığı 1–2 ve 5–6 aksları üzerindeki noktalarda
ise rüzgâr hızındaki artış oldukça düşmüş ve ortalama 1.50 m/s civarındadır. 1–2 ve
5–6 aksları üzerindeki noktalarda hız değerleri, 0.90–4.50 m/s arasında değişirken bu
hız değerleri 3–4 aksı üzerindeki noktalarda 3.00 ile 7.60 m/s arasındadır. Bu
seviyedeki en büyük hız değeri B4 noktasında 7.60 m/s, en düşük hız değeri ise A1A2 noktasında 0.90 m/s okunmuştur. 3–4 akslarında bu seviye için ortalama hız
değerlerinin üzerinde değerler görülmüştür. Hızın maksimum olduğu noktalarda
türbülans değerleri minimum değere, hızın minimum olduğu noktalarda türbülans
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maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede en düşük türb. değeri, rüzgâr altı
bölgesindeki B4 noktasında % 12 civarında, en yüksek türb. değeri ise B1 noktasında
% 74 değerdedir.(Şekil 5.162)(EK1-EK2)
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Şekil 5.162: BSL15 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL15–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de bir önceki seviye gibi
açıklığın bulunduğu 3–4 akslarındaki noktalarda yüksek hız değerlerine ulaşılmıştır.
Bu seviyede açıklığın olmadığı diğer aksların bulunduğu noktalarda ortalama 2.00–
2.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi
açıklıkların olmadığı akslar olan 1-2- ve 5-6 aksları üzerindeki noktalarda, en düşük
rüzgâr hızı; A1 noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı E5 noktasında 4.25 m/s
çıkmıştır. Açıklıkların bulunduğu 3-4 aksları üzerindeki noktalarda ise en düşük
rüzgâr hızı, C4 noktasında 3.00 m/s, en yüksek ise A4 noktasında 7.00 m/s hız
değerine ulaşılmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri D4
noktasında % 22, ve en yüksek türb. değeri ise B1 noktasında % 62 seviyesinde
çıkmıştır. (Şekil 5.163)(EK1-EK2)
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Şekil 5.163: BSL15 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL15–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede; aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi zemin kat düzlemi (açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin
üstünde olduğu için bir önceki seviyelerdeki açıklığın bulunduğu 3–4 noktalarındaki
3.00–7.00 m/s değerlerindeki yüksek hızlar, 1.00–3.80 m/s gibi düşük değerlere
düşmüştür. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız değerleri ortalama
2.50 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, A3 noktasında 1.00 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki D4 noktasında 3.80 m/s dir. Bu
seviyede türbülans değerleri, bir önceki seviyelere göre durgun ve normal çıkmıştır.
Ortalama % 45 civarındadır.
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Şekil 5.164: BSL15 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL15– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, bir önceki gibi 1.50
m/s dir. D-E-F aksları üzerindeki noktalarda, bu seviye için yüksek sayılan değerler
çıkmıştır. En düşük hızlar ise A aksı üzerndeki noktalarda çıkmıştır. En düşük rüzgâr
hızı, A2 noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki E5
noktasında 2.70 m/s dir. Bu seviyedeki ortalama türbülans değeri % 50 civarındadır.
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Şekil 5.165: BSL15 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL15–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.00 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.70 ile 2.90 m/s arasında seyir
izlemiştir. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi rüzgar altı bölgesine doğru
gidildikçe hız değerlerinde artış meydana gelmeye başlamıştır. E ve F aksları
üzerindeki noktalarda, bir önceki seviyede olduğu gibi açıklığın bulunduğu rüzgâr
üstü bölgesi hızlarına göre yüksek seviyede hızlar ölçülmüştür. Hız değeri, B1
noktasında maksimum 2.90 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A2
noktasında 1.70 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 2.90 m/s ile B1 noktasında
görülmüştür. (Şekil 5.166) (EK1-EK2).
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Şekil 5.166: BSL15 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL15–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artış göstermiş ve 2.00–4.60 m/s arası değerler görülmüştür. Bu seviye
için ortalama hız değeri 2.70 m/s dir. En düşük hıza B4 noktasında 2.00 m/s, en
yüksek hıza ise C4 noktasında 4.60 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 45-50 türb. değeri vardır. (Şekil
5.167)(EK1-EK2).

1.25H (15.00 cm)-BSL15-HIZ

1.25H (15.00cm)-BSL15-TURB.

5
4

0,6

3

0,4

2

0,2

1

2

E

0

A

21
43
6 5

C

E

C

A

0

6

Şekil 5.167: BSL15 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL15–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. Bu seviyedeki ortalam
hız, 6.50-7.00 m/s civarındadır. En düşük rüzgâr hızı, E1 noktasında 4.00 m/s iken en
yüksek rüzgâr hızına rüzgâr üstü bölgesindeki A3 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 9.00 m/s dir.
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Şekil 5.168: BSL15 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL15–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı oldukça
yüksek değerlere ulaşmış ve 7.50 ile 10.00 m/s arasında değerler almıştır. Ortalama
hız, 8.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür.
7.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük F3
noktasında 7.00, en yüksek seviyeye ise C2 noktasında 9.50 m/s ulaşmaktadır. (Şekil
5.169)
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Şekil 5.169: BSL15 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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5.4.17. BSL16 Avlulu Bina Konfigürasyonu
Bu konfigürasyon, aslında BSL13-BSL15 avlulu bina modellerinin bir
değişik versiyonudur. Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri hemen hemen
birbirine benzer çıkmıştır. Bu konfigürasyondaki temel amaç; rüzgâr üstü
bölgesindeki 3–4–5–6 akslarının bulunduğu noktalardan iki tane, rüzgâr altı
bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının bulunduğu noktalardan iki tane, A-B-C-D akslarının
bulunduğu ön bölgedeki noktalardan iki tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka
bölgedeki noktalardan şaşırtmalı şekilde iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun
boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen bu konfigürasyonda, avlulu bina içerisindeki
hava hareketlerini ve avlu içerisinde oluşacak rüzgâr hızını, önceden belirlenen
ölçüm noktalarında tesbit etmek ve çıkan bu değerleri; zemin kat seviyesindeki bina
yüzeyinde değişik oranlarda açılan boşluklu diğer avlulu bina konfigürasyonları ile
yapılan ölçümlerle karşılaştırmaktır.

Şekil 5.170: Deneyde kullanılan model konfigürasyonlarından; rüzgâr üstü bölgesindeki 3–
4–5–6 akslarının bulunduğu noktalardan iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön bölgedeki noktalardan iki
tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka bölgedeki noktalardan şaşırtmalı şekilde iki tane
4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile elde edilen avlulu bina tipi
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Şekil 5.171: BSL16 avlu modeli rüzgâr üstü bölgesi ölçümleri hız grafikleri
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8

Bu seviyedeki rüzgâr üstü bölgesindeki bina yüzeyine en yakın mesafeden
yapılan ölçüme göre ilk H/3 yüksekliğine kadar açıklığın olduğu bölge olan ölçüm
noktasında rüzgâr hızı değerleri 5.00 m/s ye kadar ulaşmıştır. 4.00–7.00 cm arası hız
değeri 1.50 m/s ye kadar düşmüştür. 7.00 cm den sonra ise yükselmeye başlamıştır.
Binadan 2.00 cm uzaklıktaki ölçüme göre ise açıklığın olduğu bölge olan ölçüm
noktasında rüzgâr hızı değerleri 2.00-4.00 m/s arasında değişiklik göstermiş, H/2
yüksekliğinden 10.00 cm ye kadar hızda azalma görülmeye başlanmış, 10.00 cm den
sonra ise hız değerlerinde sürekli artış gözlenmiştir. Artık H/2 uzaklıkta iken
yaklaşık H/3 yüksekliğinde 6.00 m/s hıza ulaşmaktadır. H/3 uzaklıktan itibaren H/2
yükseklikte rüzgâr hızı artış göstermeye başlamıştır. 0.00 cm seviyesindeki boşluk
bölgesinde bulunan noktalarda (0.00cm–4.00cm) hız 5.00–6.00 m/s civarında
çıkmıştır. Boşluk bölgesinden kurtulmaya başladığı andan itibaren hızda düşmeye
başlamıştır. Bina sınır bölgesini(12.00cm) geçmeye başladığı andan itibaren hızda
artmaya başlamıştır. Binaya en yakın mesafede zemin bölgesindeki hızlar boşluktan

dolayı oldukça yüksek çıkmıştır. Hâlbuki referans bina olan boşluksuz avlulu bina
tipinde zemine yakın yerlerde hız minimum çıkmıştır. Binadan uzaklaştıkça hem
boşluk seviyesinde hem de boşluksuz bölgelerde hız artmaya devam etmiştir.
BSL16–0.00H – Seviyesi; ; Rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4–5–6 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön bölgedeki
noktalardan iki tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka bölgedeki noktalardan
şaşırtmalı şekilde iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması (Şekil 5.5) ile
elde edilen bu konfigürasyondaki zemin seviyesinde, rüzgâr üstü bölgesinde 3–4-5-6
aksı üzerindeki açıklığın bulunduğu noktalarda hız değerleri, açıklığın bulunmadığı
diğer 1-2 aksları üzerindeki noktalara göre oldukça yüksektir. Aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi açıklıkların bulunduğu 3–4-5-6 akslarının bulunduğu noktalardaki
ortalama rüzgâr hızı, 5.50–6.00 m/s civarındadır. Açıklıkların bulunmadığı rüzgâr
üstü 1–2 aksları üzerindeki noktalarda ise rüzgâr hızındaki artış oldukça düşmüş ve
ortalama 2.00 m/s, rüzgâr altı E5-E6 noktalarında ise ortalama 3.50–4.00 m/s
civarındadır. 3–4–5–6 aksları üzerindeki noktalarda hız değerleri, 2.90–8.80 m/s
arasında değişirken bu hız değerleri 1-2-3 aksı üzerindeki noktalarda 0.90 ile 5.60
m/s arasındadır. Bu seviyedeki en büyük hız değeri A4 noktasında 8.80 m/s, en
düşük hız değeri ise A1 noktasında 0.90 m/s okunmuştur. 3–4-5-6 aksları rüzgâr üstü
bölgesinde, bu seviye için ortalama hız değerlerinin üzerinde değerler görülmüştür.
Hızın maksimum olduğu noktalarda türbülans değerleri minimum değere, hızın
minimum olduğu noktalarda türbülans maksimum değerlere ulaşmıştır. Bu seviyede
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en düşük türb. değeri, rüzgâr üstü bölgesindeki A4 noktasında % 8 civarında, en
yüksek türb. değeri ise D3 noktasında % 56 değerdedir. Diğer konfigürasyonların bu
seviyelerindeki türbülans değerleri ile karşılaştırırsak, düşük seviyede türb. değerleri
görülmüştür.(Şekil 5.172)(EK1-EK2)
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Şekil 5.172: BSL16 avlu modeli 0.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL16–0.25H (3.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de bir önceki seviye gibi
açıklığın bulunduğu 3–4-5-6 akslarındaki noktalarda yüksek hız değerlerine
ulaşılmıştır. Bu seviyede açıklığın olmadığı diğer aksların bulunduğu noktalarda
ortalama 2.00–2.50 m/s civarında rüzgâr hızları vardır. Aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi açıklıkların olmadığı akslar olan rüzgâr üstü 1-2 ve rüzgâr altı 5-6
aksları üzerindeki noktalarda, en düşük rüzgâr hızı; A2 noktasında 1.30 m/s, en
yüksek rüzgâr hızı, yine A aksı üzerinde A5 noktasında 7.50 m/s çıkmıştır.
Açıklıkların bulunduğu rüzgâr üstü 3-4-5-6 aksları üzerindeki C3 noktasında ise en
düşük rüzgâr hızı, 2.50 m/s, en yüksek ise A5 noktasında 7.50 m/s hız değerine
ulaşılmıştır. Bu hız değerlerine göre en düşük türbülans değeri A5 noktasında % 14,
ve en yüksek türb. değeri ise B3 noktasında % 52 seviyesinde çıkmıştır. (Şekil
5.173)(EK1-EK2)
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Şekil 5.173: BSL16 avlu modeli 0.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL16–0.50H (6.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede; aşağıdaki grafikte de
görülebileceği gibi zemin kat düzlemi (açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin
üstünde olduğu için bir önceki seviyelerdeki açıklığın bulunduğu rüzgâr üstü bölgesi
3–4-5-6 noktalarındaki 5.00–7.00 m/s değerlerindeki yüksek hızlar, 1.00–4.80 m/s
gibi düşük değerlere düşmüştür. Genel olarak avlu içerisindeki tüm noktalardaki hız
değerleri ortalama 2.50 m/s gibi bir seyir almıştır. En düşük rüzgâr hızı, A6
noktasında 1.00 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F6 noktasında
4.80 m/s dir. Bu seviyede türbülans değerleri, bir önceki seviyelere göre yüksek
değerdedir. Ortalama % 45 civarındadır.
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Şekil 5.174: BSL16 avlu modeli 0.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL16– 0.75H (9.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede de, zemin kat düzlemi
(açıklıkların bulunduğu seviye) yüksekliğinin üstünde olduğu için zemin kat düzlemi
hızlarına göre rüzgar hızları düşmüştür. Bu seviyede de bir önceki seviyeye göre
ortalama rüzgâr hız değerlerini korumuş ve ortalama rüzgâr hızı, 2.00 m/s dir. E-F
aksları üzerindeki noktalarda, bu seviye için yüksek sayılan değerler çıkmıştır. En
düşük hızlar ise A aksı üzerindeki noktalarda çıkmıştır. En düşük rüzgâr hızı, A4
noktasında 1.20 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise rüzgâr altı bölgesindeki F6 noktasında
4.60 m/s dir.Bu seviyedeki ortalama türbülans değeri % 50 civarındadır.
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Şekil 5.175: BSL16 avlu modeli 0.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL16–1.00H (12.00cm) – Seviyesi; H seviyesindeki bu noktada ortalama
rüzgâr hızı, 2.30 m/s dir. Bu seviyede rüzgâr hızları 1.50 ile 3.90 m/s arasında seyir
izlemiştir. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi rüzgar altı bölgesine doğru
gidildikçe hız değerlerinde artış meydana gelmeye başlamıştır. E ve F aksları
üzerindeki noktalarda, bir önceki seviyede olduğu gibi açıklığın bulunduğu rüzgâr
üstü bölgesi hızlarına göre yüksek seviyede hızlar ölçülmüştür. Hız değeri, F5
noktasında maksimum 3.90 m/s ye ulaşmıştır. Bu seviye için en düşük rüzgâr hızı A2
noktasında 1.50 m/s, en yüksek rüzgâr hızı ise 3.90 m/s ile F5 noktasında
görülmüştür. (Şekil 5.176) (EK1-EK2).
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Şekil 5.176: BSL16 avlu modeli 1.00H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL16–1.25H (15.00cm) – Seviyesi; Rüzgâr hızı, bu seviyede diğer
seviyeler göre artmaya başlamış ve 2.00–4.60 m/s arası değerler görülmüştür. Bu
seviye için ortalama hız değeri 2.70 m/s dir. En düşük hıza C5 noktasında 2.20 m/s,
en yüksek hıza ise A5 noktasında 4.60 m/s ye ulaşmıştır. Türbülans değerleri bu
seviyede oldukça yüksektir. Ortalama % 45-50 türb. değeri vardır. (Şekil 5.177)(EK1EK2).
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Şekil 5.177: BSL16 avlu modeli 1.25H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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BSL16–1.50H (18.00cm) – Seviyesi; Z boyutunda ölçüm profilindeki ölçüm
değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren artmaya
başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s iken
16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir. Bu seviyedeki ortalama
hız, 6.50-7.00 m/s civarındadır. En düşük rüzgâr hızı, D5 noktasında 4.00 m/s iken
en yüksek rüzgâr hızına rüzgâr üstü bölgesindeki A4 noktasında bu seviye için en
yüksek değer olan 9.90 m/s dir.
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Şekil 5.178: BSL16 avlu modeli 1.50H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri

BSL16–1.75H (21.00cm) – Seviyesi; Bu seviyede rüzgâr hızı oldukça
yüksek değerlere ulaşmış ve 7.00 ile 9.30 m/s arasında değerler almıştır. Ortalama
hız, 8.00 m/s dir. Bu seviyede oldukça yüksek rüzgâr hızları değerleri ölçülmüştür.
7.00 m/s nin altında rüzgâr hızına rastlanmamıştır. Rüzgâr hızı en düşük F5
noktasında 7.00, en yüksek seviyeye ise A3 noktasında 9.30 m/s ulaşmaktadır. (Şekil
5.179)
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Şekil 5.179: BSL16 avlu modeli 1.75H seviyesi rüzgâr hızı ve türbülans grafikleri
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5.5. Elde Edilen Deneysel Verilerin Yorumlanması
Bilindiği gibi insan konfor koşullarına uygun ortamlar bina içi veya bina dışı
çevre şartlarına ve kullanıcının yaşına, cinsiyetine, metabolizma düzeyine, üzerindeki
giyimine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. İnsan vücudu metabolizma
yoluyla ısı üretebilmekte ve yaptığı eylem sonucunda ürettiği ısıyı tüketmektedir.
Mimari tasarımlarda, bu şartlar göz önüne alınarak her türlü iklimsel konfor
şartlarına uygun ortamlar yaratabilmek amaç edinilmelidir. Özellikle sıcak-kuru iklim
bölgesinin vazgeçilmez mimarisi olan avlulu binaların diğer iklim bölgelerinde
kullanılması durumunda konfor havalandırma ve soğutması için bina yüzeyinde farklı
oranlarda ve farklı bölgelerde açıklıkların açılması düşünülmüş ve bu açıklıkların
iklimsel konfor açısından etkisinin ne kadar olduğunu deneysel olarak araştırmak, elde
edilen bulgularla karşılaştırmalar yaparak daha konforlu bir ortam oluşturmak için zemin
hazırlamak üzere yapılan bu çalışmanın ana fikrini oluşturan bu düşünceden hareketle,
mevcut rüzgar tünelinde yapılan ölçümlerde elde edilen bilgiler, bir önceki bölümde
ayrıntılı olarak incelenmiş ve bu bölümde ise yorumlanmıştır.
Boşluksuz (kompakt) avlulu bina konfigürasyonu (BSL-SUZ) modeli zemin
kat düzlemi; toplam 40 adet 4.00x4.00x4.00cm lik kutulardan oluşmuştur. Bu model,
diğer avlulu binalar için “referans bina” olarak kabul edilmiştir. Buna göre bu
konfigürasyonda ilk H yüksekliğine kadar avlu içerisindeki tüm noktalarda ortalama
rüzgâr hızı, 1.50 m/s civarındadır. 1.25H-1.50H arası rüzgâr hızı 1.50-2.50 m/s değer
ulaşmıştır. 1.50H seviyesinden itibaren rüzgâr hızında ortalama 3.00 m/s hızdan
7.00-8.00 m/s hız değerine ani bir artış gözlenmektedir. Türbülans değerleri ise
1.25H seviyesine kadar yaklaşık % 50-60 arsında iken 1.25H seviyesinden sonra
türbülans değerleri düşmüştür. Bu seviyeden itibaren ortalama % 20–25
seviyesindedir.
BSL1 avlulu bina konfigürasyonundaki hız değerleri ile referans bina olan
BSL-SUZ konfigürasyonundaki değerler karşılaştırıldığında avlu içerisindeki hız
değerlerinin arttığı görülmüştür. Bu konfigürasyonda açıklık, rüzgar üstü bölgesinde
3-4 aksları üzerinde oluşturulmuştur. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde
1/20 oranındadır. Açıklık genişliği ve yüksekliği H/3 oranındadır. Açıklığın
bulunmadığı 1-2 ve 5-6 akslarındaki noktalardaki hız değeri, referans binanın tüm
noktalarındaki ortalama hız değeri ile aynı düzeyde 2.00-2.50 m/s iken açıklığın
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bulunduğu 3-4 aksları üzerindeki noktalarda ise hız değerlerinde ani artış meydana
gelmekte ve ortalama hız, 4.50-5.00 m/s düzeyine çıkmaktadır. Burada avlu orta
aksı olan 3–4 aksı üzerinde açılan H/3 oranındaki açıklık, avlu içerisindeki ortalama
hız değerini yaklaşık % 60 oranında arttırdığı gözlemlenmektedir. Grafik değerlerine
baktığımızda ise 1–2 ve 5–6 aksı üzerindeki değerlerin yaklaşık birbirinin simetrisi
şeklinde olduğu görülür.0.00H- ve 0.50 H seviyelerindeki akım değerlerine
baktığımızda laminer akım tipi görülmektedir. Diğer seviyelerde ise türbülanslı akım
tipi görülmektedir.(EK1-EK2) Tek taraflı tek açıklık, serin havalandırma etkisi
sağlayacaktır. Bu açıklık, tipik olarak 3 – 6 m. arasıdır. Yazın tek taraflı tek açıklık
uygulaması, odanın iç ve dışına doğru hava akışını sağlayan rüzgâr üretmesi
bakımından güvenilebilir[13]. Bu modeldeki türbülans değerleri ise, ortalama %50–
55 civarında seyir göstermektedir. Pek çok noktada referans binadaki türbülans
değerleri ile aynı düzeyde değerler çıkmıştır. Referans binada 1.25H seviyesinden
sonra türbülans değerinde azalma görülürken BSL1 konfigürasyonunda azalma
görülmemektedir.
BSL2 avlulu bina konfigürasyonunda; bir önceki referans bina ve BSL1
binaları ile karşılaştırdığımızda avlu içerisindeki rüzgar hızının oldukça arttığı
görülmüştür. Rüzgar üstü ve rüzgar altı bölgesindeki 3–4 aksları üzerindeki
noktalardan birer tane 4.00x4.00x4.00cm lük kutu boşaltılarak açıklık meydana
getirilmiştir. Bırakılan açıklık miktarları, zemin kat düzleminde 1/10 oranındadır.
Burada kullanılan oran şu şekilde yapılmıştır; deneysel çalışması yapılan model avlu
binanın her bir kat düzlemi 40 adet 4.00x4.00x4.00cm lük plexiglass kutulardan
yapılmıştır. Dolayısıyla bırakılan açıklıklar zemin kat düzleminde bırakılmıştır.
Zemin kat düzlemi yukarıda da bahsedildiği gibi 40 adet kutudan meydana
gelmiştir(Şekil 5.5). Bırakılan açıklıklar; zemin kat düzleminden boşaltılan kutular
ile zemin kat düzlemini oluşturan toplam kutular arasında yapılmıştır. Açıklık
genişliği, bir önceki durumda olduğu gibi H/3 dür. Bir önceki bina durumlarında
ortalama 2.50–3.00 m/s hız varken burada ortalama 4.50–5.00 m/s hız değerlerine
ulaştığı görülmektedir. Açıklığın bulunduğu hem rüzgar üstü ve hem de rüzgar altı
bölgesinde 3–4 aksı üzerinde hız değerleri, zemin kat seviyesinde 5.50–6.00 m/s gibi
oldukça yüksek değere ulaşmıştır. Karşılıklı olarak bırakılan boşluklarda, ortamda
meydana gelecek hava akışı oldukça yüksek oranda olmalıdır. Burada bu değerlere
ulaşması “Venturi Etkisi” ( Şekil 5.1.6) ile olmaktadır. 3-4 aksı üzerindeki bölgelerde
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rüzgar akışı, konfor açısından oldukça rahatsızlık verir. Bu tür açıklıkla elde edilen
havalandırma çeşidi çapraz havalandırmadır. Çapraz havalandırma; basınç farklılığı
sonucu üretilen çok etkili bir havalandırma konfigürasyondur. Tek taraflı çift açıklık,
basınç farklılığı oluşturacağı için etkin havalandırma sağlayacaktır. Türbülans
değerleri ise; zemin kat seviyesindeki boşluk noktalarında oldukça düşük seviyede
%12–14 civarında iken boşluk olmayan noktalarda % 40–45 değerlerinde olduğu
görülmektedir.(EK1-EK2)
BSL3 avlulu bina konfigürasyonunda; rüzgar üstü bölgesinde 1*2-3-4 aksları
üzerinde 2H/3 genişliğinde ve H/3 yüksekliğinde, rüzgar altı bölgesinde ise 3-4
aksları üzerinde H/3 genişliği ve H/3 yüksekliğinde açıklık meydan getirilmiştir.
Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 3/20 oranındadır. Açıklıkların
bulunduğu 1-2-3-4 aksları üzerindeki hız değerleri, 0.50H yüksekliğine kadar
oldukça yüksek değerde 5.50-6.00m/s civarında iken açıklığın olmadığı 5-6 aksları
üzerindeki noktalarda ise rüzgar hızı, 1.50 m/s civarında çıkmıştır. 0.75H
seviyesinden itibaren rüzgar hızları, bir önceki H seviyelerine göre oldukça
düşmüştür. Giriş bölgesi olan rüzgar üstü bölgesindeki genişlik, çıkış bölgesi olan
rüzgar altı bölgesindeki genişliğe göre daha büyüktür. Dolayısıyla rüzgar altı
bölgesinde “kanal-huni etkisi” denilen etki sebebiyle özellikle rüzgar altı çıkış
bölgesinde hız değerleri oldukça yüksektir. 0.75H-1.25H arası avlu içerisinde
ortalama rüzgar hızı yaklaşık 2.50 m/s dir. 1.50H ve üzerindeki noktalarda ise rüzgar
hızları yeniden yükselmeye başlamış ve rüzgar tünelinin hızına ulaşmıştır.
BSL4 avlulu bina konfigürasyonunda; açıklığın bulunduğu hem rüzgar üstü
bölgesi hem de rüzgar altı bölgesi 1-2-3-4 akslarındaki noktalarda oldukça yüksek
rüzgar hızı değerleri çıkmıştır. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 1/5
oranındadır. Açıklığın bulunduğu hem giriş bölgesi olan rüzgar üstü bölgesi hem de
çıkış bölgesi olan rüzgar altı bölgesi genişliği 2H/3, yüksekliği ise H/3 ölçüsündedir.
0.00H-0.50H arasında ortalama rüzgar hızı 7.00-7.20 m/s, 0.50H-1.25H arasında
2.00 m/s rüzgar hızı değerleri vardır. 1.50H-1.75H arası ise rüzgar hızında ani bir
yükselme görülmektedir. Açıklığın bulunmadığı 5-6 aksları üzerindeki noktalarda
1-50H seviyesine kadar ortalama 1.50-2.00 m/s rüzgar hızı varken, açıklığın olduğu
diğer noktalarda ise 0.50H-1.50H arasında rüzgar hızı 2.50-3.00 m/s gibi düzgün bir
dağılım vardır. Açıklık bölgesi olan 0.00H-0.50H arası oldukça yüksek hızlar vardır.
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Bu konfigürasyonda zemin kat bölgesi olan H/3 seviyesi, oldukça konforsuz
sayılırken H/3 ün üzerindeki bölgeler konforlu sayılabilir.
Karşılıklı olarak bırakılan boşluklarda, ortamda meydana gelecek hava akışı
oldukça yüksek oranda olacaktır. Bu konfigürasyonda BSL3 gibi zemin kat
bölgesinde yüksek değerlere ulaşılmasının nedeni “ Venturi Etkisi” ( Şekil 5.1.6) ile
olmaktadır.
BSL5 avlulu bina konfigürasyonunda; 0.00H–0.50H arası bölgedeki
noktalarda,

bir

önceki

konfigürasyonun

aynı

seviyedeki

noktaları

ile

karşılaştırıldığında bir hayli yüksek değerlere ulaşılmıştır. Bırakılan açıklık miktarı,
zemin kat düzleminde 1/4 oranındadır. Açıklığın bulunduğu giriş bölgesi rüzgar üstü
1–2–3–4–5–6 aksları üzerinde, çıkış bölgesi ise rüzgar altı bölgesi 1-2-3-4 aksları
üzerinde açıklık meydana getirilmiştir. Giriş bölgesi genişliği H, yüksekliği ise H/3
dür. Çıkış bölgesi genişliği 2H/3, yüksekliği ise H/3 dür. Açıklık seviyesinde
ortalama değer, 6.50–7.00 m/s civarında değerlere sahiptir. 0.50H seviyesinden
itibaren 1.25H seviyesine kadar hız değerleri ani bir düşüş göstermektedir. 6.50–7.00
m/s değerinden 2.50–3.00 m/s değerine düşmektedir. Ortalama en düşük değerler ise
0.50H seviyesindedir. “ Venturi Etkisi”nden dolayı açıklığın bulunduğu noktalarda
halen yüksek değerler görülmektedir.
BSL6 avlulu bina konfigürasyonunda; binanın avlu bölümü olan hem rüzgar üstü
hem de rüzgar altı bölümündeki 1-2-3-4-5-6 aksları üzerindeki tüm noktalarda
açıklıklar oluşturulmuştur.(Şekil 6.1.3)
Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 3/10 oranındadır. Açıklığın
bulunduğu hem giriş bölgesi olan rüzgar üstü bölgesi hem de çıkış bölgesi olan
rüzgar altı bölgesi genişliği H, yüksekliği ise H/3 ölçüsündedir. Deney yapılan diğer
avlulu bina modellerinde elde edilen hız değerlerine göre yüksek hız değerlerine
ulaşılmıştır. 0.00H-0.50H arası 7.00-7.50 m/s gibi çok yüksek düzeyde laminer akım
tipli hızlar elde edilmiştir. 0.50H ve 1.25H seviyelerindeki akım değerlerine
baktığımızda rüzgar hızı, 1.50-2.00 m/s arası değere düşmüş, türbülanslı akım tipli
hızlar elde edilmiştir.
BSL7 avlulu bina konfigürasyonunda; binanın avlu bölümü olan rüzgar üstü
bölgesi 3-4-5-6 aksları üzerinde ve rüzgar altı bölgesi 1-2-3-4aksları üzerinde
şaşırtmalı olarak açıklık oluşturulmuştur. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat
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düzleminde BSL4 modeli ile aynı 1/5 oranındadır. Açıklığın bulunduğu giriş bölgesi
olan rüzgar üstü bölgesi açıklık genişliği ile çıkış bölgesi olan rüzgar altı bölgesi
genişlikleri 2H/3, ve yükseklikleri ise H/3 ölçülerindedir. Bu konfigürasyonda, diğer
konfigürasyonlardan farklı olarak hemen hemen 1.25H yüksekliğine kadar 3-4
aksları hariç avlu içi tüm noktalardaki ortalama hız 2.00-3.00 m/s civarındadır. 3-4
noktalarında ise açıklığın bulunduğu H/3 seviyesine kadar ortalama 5.00 m/s hız
değerleri elde edilmiştir. Diğer yüksekliklerde ise bir önceki konfigürasyonlarda
olduğu gibi rüzgar hızlarında ani bir artış görülmüştür. 1.25H seviyesine kadar
yüksek düzeyde türbülans değerlerine rastlanmıştır.
BSL8 avlulu bina konfigürasyonunda; rüzgâr üstü bölgesindeki 5–6
akslarının bulunduğu noktalardan bir tane, arka tarafta 1-2 akslarının bulunduğu
noktalardan bir tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile açıklık
meydana getirilmiştir. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 1/10
oranındadır. Açıklığın bulunduğu giriş bölgesi ile çıkış bölgesi açıklıkları genişliği
ve yüksekliği, H/3 dür. Bu konfigürasyon aslında bir önce bahsedilen BSL7
konfigürasyonu ile benzer özellikler göstermektedir. Bu konfigürasyonun diğerinden
tek farkı, giriş ve çıkış açıklık genişlikleri farklıdır. Burada genişlik daha azdır. Bu
da açıklığın bulunduğu giriş ve çıkış bölgesi noktalarındaki rüzgar hızını arttırmıştır.
BSL7 durumunda H seviyesine kadar avlu içi ortalama hız, 2.00–2.50 m/s civarında
iken bu konfigürasyonda avlu içi ortalama hız, 3.50–4.00 m/s dir.
BSL9 avlulu bina konfigürasyonu; yukarıda anlatılan diğer konfigürasyondan
farklı olarak, BSL-SUZ konfigürasyonu hariç diğerlerinde rüzgar üstü bölgesinde
açıklık bulunurken bu konfigürasyonda ise rüzgar üstü bölgesinde açıklık
oluşturulmamış rüzgâr altı bölgesindeki 3–4 akslarının bulunduğu noktalardan bir
tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılarak bu konfigürasyon elde edilmiştir.
Bırakılan açıklık miktarı, BSL2 modeli ile aynı zemin kat düzleminde 1/20
oranındadır. Açıklık genişliği ve yüksekliği H/3 ölçülerindedir. 0.00H ile 0.50 H
arası rüzgar üstü bölgesindeki A-B-C noktalarında rüzgar hızları düşük seviyede
1.50-2.00 m/s civarında çıkarken rüzgar altı bölgesine yakın D3-D4,E3-E4,F3-F4
noktalarında ise hız 3.50-4.00 m/s ye çıkmıştır. 1.25H seviyesine kadar avlu içi
ortalama hız, 1.50-2.00 m/s iken 1.50H dan itibaren rüzgar hızında ani bir artış
görülmüş

ve

hız

değerleri

8.50-9.00
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m/s

ye

ulaşmıştır.

1.25H-1-50H

yüksekliklerinde oldukça yüksek türbülans değerlerine ulaşılmış yaklaşık % 50-60
türbülanslı hava akımı elde edilmiştir.
BSL10 avlulu bina konfigürasyonu; rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4
akslarının bulunduğu noktalardan iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılarak
elde edilmiştir. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 1/10 oranındadır.
Aslında bu konfigürasyonda BSL9 avlulu bina modeli ile çok benzerlik
göstermektedir. Tek farkı, açıklığın genişliğidir. Burada açıklık genişliği 2H/3 dür.
Dolayısıyla ölçülen hız değerleri, türbülans değerleri hemen hemen aynıdır. Rüzgâr
altı bölgesindeki açıklıkların bulunduğu D-E-F aksları üzerindeki noktalarda, bir
önceki akslara göre hızlarda artış gözlenmiştir. Z boyutunda ölçüm profilindeki
ölçüm değerlerine baktığımızda artık rüzgâr hızı, 16.00–17.00 cm den itibaren
artmaya başladığı görülür. 15.00 cm seviyesine kadar rüzgâr hızı ortalama 3.00 m/s
iken 16.00–17.00 cm seviyesinde 5.00–6.00 m/s ye, 18.00 cm de ise 7.00–8.00 m/s
ulaşmıştır. Rüzgâr hızları bir önceki seviyeye göre oldukça yüksektir.18.00 cm
seviyesinde rüzgâr hızında ani bir yükselme görülmektedir.
BSL11 avlulu bina konfigürasyonu; rüzgâr altı bölgesindeki 1–2–3–4–5–6
akslarının bulunduğu noktalardaki üç tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutu boşaltılarak
elde edilmiştir. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 3/20 oranındadır.
Açıklık genişliği H, ve açıklık yüksekliği H/3 dür. Açıklığın bulunduğu seviye olan
0.00H-0.50H arasında rüzgar altı bölgesi C-D-E aksları üzerindeki hızlar, rüzgar üstü
bölgesindeki A-B-C aksları üzerindeki hız değerlerinden yüksektir. ortalama 2.503.00 m/s hız değerine sahiptir. 0.50H–1.25H arasında ise rüzgar hızında azalma
meydana gelmiştir. Bu bölgelerdeki ortalama rüzgar hızı ise 1.50m/s dir.
BSL12 avlulu bina konfigürasyonu; rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4 akslarının
bulunduğu noktalar ve C-D akslarının bulunduğu ön ve arka yan yüzlerinde birer
tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılması ile elde edilmiştir. Bırakılan açıklık
miktarı, zemin kat düzleminde 3/20 oranındadır. Bu konfigürasyon; şu ana kadar
incelenen diğer konfigürasyonlara göre farklılık göstermektedir. Çünkü diğerlerinde
yalnızca rüzgar üstü ve rüzgar altı bölgelerinde açıklıklar oluşturulmuş burada ise bu
bölgelere ilaveten yanal alanlardan da açıklıklar oluşturulmuştur. Dolayısıyla avlu
içerisindeki hava akışı yalnızca rüzgar üstü ve rüzgar altı bölgesinden olmamakta
aynı zamanda yanal alanlardan da olmaktadır. Avluyu ortalayacak biçimde
yerleştirilmiş hava giriş açıklığı ile yanal alanın ortasında açılmış olan açıklık, hava
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akımının avlu içerisine yöneldikten sonra ani bir yön değişimi yapmasını sağlayarak,
yan duvarda yer alan hava çıkış açıklığına doğru sınırlar. Böylece avlu içerisinde
yüksek oranlarda hava akımı ve hızı meydana gelmeden dışarıya gönderilmiş olur.
Yanal açıklıklar, rüzgar üstü bölgeden avlu iç mekanına girmiş yüksek hızdaki hava
akımlarını dışarıya gönderilmesi böylece iç mekanda oluşabilecek konforsuzluğu
önlemesi bakımından önemlidir. Bu konfigürasyonda açıklığın bulunduğu C3-C4,
D3-D4 noktalarındaki rüzgar hızları, diğer noktaların rüzgar hızlarına göre yüksek
düzeydedir. 1.25H yüksekliğine kadar avlu içi ortalama rüzgar hızı, 3.00–3.50 m/s
civarındadır. 0.50H seviyesine kadar 3–4 aksları üzerindeki noktalarda 3.50–8.50 m/s
arasında hız değerleri okunurken diğer noktalarda 1.00–4.00 m/s hız değerleri
okunmuştur. Özellikle rüzgar altı bölgesindeki noktalarda türbülans değerleri yüksek
seviyededir.
BSL13 avlulu bina konfigürasyonu; rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgesindeki 3–
4 akslarının bulunduğu noktalardan birer tane ve C-D akslarının bulunduğu ön ve
arka yan yüzeylerde birer tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutu, boşaltılarak elde
edilmiştir. Böylece hem rüzgar üstü-rüzgar altı bölgesi avlu orta aksı, hem de yanal
alanlardaki orta aks üzerinde açıklıklar oluşturulmuştur. Bırakılan açıklık miktarı,
zemin kat düzleminde 1/5 oranındadır. Zemin seviyesinde, rüzgâr üstü bölgesinde 3–
4 aksı üzerindeki açıklığın bulunduğu noktalarda hız değerleri, diğer açıklığın
bulunmadığı noktalara göre oldukça yüksektir. Açıklıkların bulunmadığı 1–2 ve 5–6
aksları üzerindeki noktalarda ise rüzgâr hızındaki artış oldukça düşmüş ve ortalama
1.50 m/s civarındadır. 1–2 ve 5–6 aksları üzerindeki noktalarda hız değerleri, 0.70–
4.50 m/s arasında değişirken bu hız değerleri 3–4 aksı üzerindeki noktalarda 4.50 ile
8.50 m/s arasındadır. 0.50H seviyesine kadar avlu içerisinde en yüksek hız değerleri
3-4 aksları üzerindeki noktalarda görülmüştür. 1.25H seviyesine kadar ortalama hız
değeri 3.50 m/s iken 1.50H seviyesinden itibaren hız değerlerinde ani bir yükselme
görülmektedir.
BSL14 avlulu bina konfigürasyonunda rüzgar üstü ve rüzgar altı bölgesindeki
noktalarda herhangi bir açıklık bırakılmamış, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön ve
arka yanal düzlemde iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutu boşaltılarak açıklık elde
edilmiştir. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 1/5 oranındadır. Açıklık
genişlikleri 2H/3, yükseklikleri ise H/3 dür. Bu konfigürasyon ölçümleri ile, referans
bina olan BSL-SUZ avlulu bina modeli ölçümleri ile karşılaştırıldığında 1.25H
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seviyesine kadar olan hava hız değerleri ve türbülans değerleri hemen hemen aynı
civarda çıkmıştır. Bu seviyede neredeyse 1.25H seviyesine kadar 2.00 m/s rüzgar
hızı değerinin üzerinde bir hıza rastlanılmamıştır.
BSL15 avlulu bina konfigürasyonu; BSL13 avlulu bina modelinin bir
benzeridir. Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri hemen hemen birbirine benzer
çıkmıştır. Rüzgâr üstü ve rüzgâr altı 3–4 akslarının bulunduğu noktalardan birer tane,
A-B-C-D akslarının ön yan tarafındaki noktalardan iki tane, C-D-E-F akslarının
bulunduğu arka yan bölgeden iki tane şaşırtmalı 4.00x4.00x4.00cm lik kutu
boşaltılarak elde edilmiştir. Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 3/10
oranındadır. Yanal alanlardaki açıklık genişlikleri 2H/3 iken rüzgar üstü ve rüzgar
altı bölgesi açıklık genişlikleri ise H/3, yükseklikleri ise H/3 oranındadır. 1.25H
yüksekliğine kadar avlu içerisindeki rüzgar hızı ortalama 2.50 m/s dir. 0.00H–0.50H
arasında 3–4 aksları üzerindeki noktalarda hız değeri yüksektir. Diğer noktalardaki
ortalama rüzgar hızı ise 2.50m/s dir.
Bu değerlere bakıldığında BSL15 avlu içerisinde H yüksekliğine kadar,
BSL7–8 deki hız değerleri vardır denebilir. Yanal açıklıları kaldırdığımızda BSL3–
4–5 avlu modelleri ile benzer özellikler gösterir. BSL3–4–5 konfigürasyonlarındaki
benzer kottaki rüzgar hız değerleri ile bu konfigürasyondaki hız değerlerini
karşılaştırdığımızda; bir öncekinde avlu orta noktalarında 5.50–6.00 m/s rüzgar
hızları varken burada ortalama 2.50 m/s rüzgar hızları vardır. Burada yüksek hız
değerlerine ulaşılamama sebebi, yanal alanlarda açılan boşluklardır.
BSL16 avlulu bina konfigürasyonu; aslında BSL13-BSL15 avlulu bina
modellerinin bir değişik versiyonudur. Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri
hemen hemen birbirine benzer çıkmıştır. Rüzgâr üstü bölgesindeki 3–4–5–6
akslarının bulunduğu noktalardan iki tane, rüzgâr altı bölgesindeki 1-2-3-4 akslarının
bulunduğu noktalardan iki tane, A-B-C-D akslarının bulunduğu ön yan bölgedeki
noktalardan iki tane, C-D-E-F akslarının bulunduğu arka yan bölgedeki noktalardan
şaşırtmalı şekilde iki tane 4.00x4.00x4.00cm lik kutunun boşaltılarak elde edilir.
Bırakılan açıklık miktarı, zemin kat düzleminde 2/5 oranındadır. Açıklıkların
bulunduğu 3–4-5-6 akslarının bulunduğu noktalardaki ortalama rüzgâr hızı, 5.50–
6.00 m/s civarındadır.
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Açıklıkların bulunmadığı rüzgâr üstü 1–2 aksları üzerindeki noktalarda ise
rüzgâr hızındaki artış oldukça düşmüş ve ortalama 2.00 m/s, rüzgâr altı E5-E6
noktalarında ise ortalama 3.50–4.00 m/s civarındadır. 3–4–5–6 aksları üzerindeki
noktalarda hız değerleri, 2.90–8.80 m/s arasında değişirken bu hız değerleri 1-2-3
aksı üzerindeki noktalarda 0.90 ile 5.60 m/s arasındadır.0.00H-0.50H arasındaki
ölçümlerde 3-4-5-6 aksları üzerindeki hız değerleri, bu seviye için ortalama rüzgar
hızına göre yüksek çıkmıştır. 0.50H-1.50H arası rüzgar hızı ortalaması, 2.50-3.00
m/s civarındadır.
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6. SONUÇLAR
Bilindiği üzere çevre, enerji ve bina ilişkileri göz önüne alındığında enerji
maliyeti ile ilgili harcamalardan en fazla olanı, bina iklimlendirmesi için ayrılandır.
Özellikle sıcak iklim bölgelerinde soğutma enerjisi giderlerini en aza indirgemek için
çeşitli pasif (edilgen), doğal iklimlendirme yolları, tasarımcılar tarafından
uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan birisi de sıcak-kuru iklim bölgelerinde sıkça
rastlanan avlulu yapılardır.
Yapılan bu çalışmada; özellikle sıcak-kuru iklim bölgesi için vazgeçilmez bir
mimari unsur olan avlulu binaların özellikle nemli iklim bölgelerinde uygulanması
durumunda konfor havalandırma ve soğutması için bina yüzeyinde farklı oranlarda
ve farklı bölgelerde açıklıkların açılması düşünülmüş ve bu açıklıkların iklimsel
konfor açısından etkisinin ne düzeyde olduğunun deneysel olarak araştırmak, elde
edilen bulgularla karşılaştırmalar yaparak daha konforlu bir ortam oluşturmak için
zemin hazırlamak üzere yapılan bu çalışmanın ana fikrini oluşturan bu düşünceden
hareketle, mevcut rüzgar tünelinde yapılan ölçümlerde elde edilen bulgular yolu ile;
bölüm 4’de 17 farklı açıklıklı avlulu bina konfigürasyon modeli için avlu içerisinde 8
farklı yükseklikte (0.00H, 0.25H, 0.50H., 0.75H, 1.00H, 1.25H, 1.50H, 1.75H)
ayrıntılı olarak inceleme yapılmış, bölüm 5’de ise her bir farklı avlulu bina
konfigürasyonu için birbirleri ile karşılaştırmalı olarak yorumlanması yapılmış ve bu
bölümde ise tüm bu verilerin ışığında elde edilen sonuçlar çıkarılmıştır.
Yapılan deneysel çalışma sonucunda, bina yüzeyinde oluşturulan boşluk
oranlarının hız profilleri üzerindeki etkisi, akım tiplerinin türbülans üzerindeki
etkileri ve insan-iklimsel veriler arasında kurulabilecek konfor koşullarına
erişilmeye çalışılmıştır. Elde edilen ölçüm sonuçları, önceden belirlenen 17 farklı
açıklıklı avlulu bina konfigürasyonunda, avlu içerisinde önceden belirlenen 36 farklı
noktadaki 0.00H–0.25H–0.50H–0.75H–1.00H–1.25H–1.50H–1.75H yüksekliğinde
yapılan ölçümler sonucu elde edilen ortalama hız ve türbülans değerleri, grafikler
yardımı ile karşılaştırılmıştır.
Tüm açıklıklar zemin kat düzleminde açılmış olup referans bina olarak kabul
edilen BSL-SUZ konfigürasyonu zemin kat düzleminde toplam 40 adet
4.00*4.00*4.00 cm.lik kutulardan oluşmaktadır.
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Deneysel çalışması yapılan 17 farklı açıklı avlulu bina modelleri
üzerlerindeki açıklık oranları şu şekildedir. BSL1 için zemin kat toplam alanının
1/20 oranında, BSL2 için zemin kat toplam alanının 1/10 oranında, BSL3 için zemin
kat toplam alanının 3/20 oranında, BSL4 için zemin kat toplam alanının 1/5
oranında, BSL5 için zemin kat toplam alanının 1/4 oranında, BSL6 için zemin kat
toplam alanının 3/20 oranında, BSL7 için zemin kat toplam alanının 1/5 oranında,
BSL8 için zemin kat toplam alanının 1/10 oranında, BSL9 için zemin kat toplam
alanının 1/20 oranında, BSL10 için zemin kat toplam alanının 1/10 oranında, BSL11
için zemin kat toplam alanının 3/20 oranında, BSL12 için zemin kat toplam alanının
3/20 oranında, BSL13 için zemin kat toplam alanının 1/5 oranında, BSL14 için
zemin kat toplam alanının 1/5 oranında, BSL15 için zemin kat toplam alanının 3/10
oranında, BSL16 için zemin kat toplam alanının 2/5 oranında açıklık
oluşturulmuştur.
Yukarıda da görüldüğü gibi bazı avlulu bina konfigürasyonlarının açıklık
oranları aynı değerde olmasına rağmen avlu içerisinde oluşan hava hızı ve türbülans
değerleri farklı düzeylerde çıkmıştır. Farklı değerlerin çıkması, açıklık oranlarının
aynı olmasından daha ziyade açıklıkların rüzgara göre konumu ve açıklık
boyutlarıdır.
BSL-SUZ avlulu bina konfigürasyonunda; avlu içi ortalama rüzgar hızı, 1.50
m/s dir. . Türbülans değerleri ise 1.25H seviyesine kadar yaklaşık % 50-60 arsında
iken 1.25H seviyesinden sonra türbülans değerleri düşmüştür. 0.25H seviyesinde
türbülans değerleri inişli-çıkışlı halde kararsız bir görüntü sergilerken diğer
seviyelerde yüksek değerde türbülans değerleri elde edilmiştir.
BSL1-BSL9 avlulu bina konfigürasyonlarında açıklık oranları 1/20 dir. BSL1
konfigürasyonundaki

hız

değerleri

ile

referans

bina

olan

BSL-SUZ

konfigürasyonundaki değerler karşılaştırıldığında avlu içerisindeki hız değerlerinin
arttığı görülür. Referans bina avlu H yüksekliği içinde ortalama hız, 1.50m/s iken
BSL1 de ise 2.50 m/s değerine yükselmektedir. Açıklığın bulunduğu rüzgar üstü
noktalarda ise bu oran 4.50-5.00 m/s değerine ulaşmaktadır. 0.00H- ve 0.50 H
seviyelerindeki akım değerlerine baktığımızda laminer akım tipi görülmektedir.
Diğer

seviyelerde

ise

türbülanslı

hava

akım

tipi

görülmektedir.

BSL9

konfigürasyonu, rüzgar yönünde açıklık olmaması açısından benzerlik gösterirken
avlu içindeki ölçümler farklı çıkmıştır. Açıklığın olmadığı rüzgar üstü bölgesi
tarafında avlu içi ortalama rüzgar hızı referans bina ile aynı 1.50-2.00 m/s arasında
iken açıklığın bulunduğu rüzgar altı bölgesi tarafında ortalama rüzgar hızı 3.50-4.00
m/s arasındadır.
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Dolayısıyla açıklık bulunan BSL1-BSL9 avlulu bina modellerinin açıklık
bulunan taraflarındaki avlu içi ortalama rüzgar hızları hemen hemen aynı seviyede
3.50-4.00m/s dir. Her iki konfigürasyonda açıklığın bulunmadığı taraftaki ortalama
rüzgar hızları ise referans bina ile aynı düzeyde 1.50-2.00 m/s dir.
Bir diğer eşit açıklık oranlarına sahip avlulu bina modelleri ise BSL2-BSL8BSL10 dur. Açıklık oranı 1/10 dur. BSL2 de ; bir önceki bina ve BSL1 binaları ile
karşılaştırdığımızda avlu içerisindeki rüzgar hızının oldukça arttığını görmekteyiz.
BSL1 de H yüksekliğinde ortalama hız değeri 2.50 m/s iken BSL2 de 4.50-5.00 m/s
değerlerine yükselmiştir. Karşılıklı olarak bırakılan boşluklarda, ortamda meydana
gelecek

hava

akışı

oldukça

yüksek

oranda

olacaktır.

BSL2-BSL4-BSL6

konfigürasyonlarındaki açıklıklar farklı oranlarda karşılıklı olarak bırakılmıştır. Bu
üç konfigürasyonda avlu içindeki açıklığın olduğu noktalarda açıklık yüksekliğince
yüksek değerde rüzgar hızlarının meydana gelmesinin nedeni “ Venturi Etkisi”
( Şekil 5.1.6) ile olmaktadır.
BSL8 konfigürasyonu aslında BSL7 konfigürasyonu ile benzer özellikler
göstermektedir. BSL8 konfigürasyonun BSL7 konfigürasyonundan tek farkı, rüzgâr
üstü ve rüzgâr altı bölgelerindeki açıklık genişlikleridir. BSL8’deki açıklık
genişlikleri daha azdır. Bu da açıklığın bulunduğu rüzgâr üstü ve rüzgâr altı
bölgelerindeki rüzgar hızını arttırmıştır.
BSL2 ile BSL8 modelinde avlu içerisinde H yüksekliğine kadar ortalama
rüzgar hızları 3.50- 4.00 m/s civarındadır. BSL8 modeli içerisinde genel olarak
açıklığın bulunduğu noktalar haricinde avlu içi H yüksekliği boyunca rüzgar hızları,
referans bina içi rüzgar hızlarına yakın değerde çıkmıştır.
BSL10 avlulu bina konfigürasyonu; BSL9 avlulu bina modeli ile çok
benzerlik göstermektedir. BSL10 konfigürasyonunun BSL9 konfigürasyonundan tek
farkı, rüzgâr üstü ve rüzgâr altı bölgelerindeki açıklık genişlikleridir. BSL10
konfigürasyonunda açıklık genişliği 2H/3 dür. Dolayısıyla ölçülen hız değerleri ile
türbülans değerleri hemen hemen aynıdır. 1.25H seviyesine kadar rüzgâr hızı
ortalama 3.00 m/s dir.
BSL12-BSL13-BSL14-BSL15-BSL16 avlulu bina konfigürasyonları, diğer
konfigürasyonlara göre farklıdır. Diğer model binaların açıklıkları yalnızca rüzgar
üstü ve/veya rüzgar altı bölgesinde iken bu modellerde hem rüzgar üstü-rüzgar altı
bölgesinde vehem de yanal alanlarda açıklıklar bırakılmıştır. Avlu içerisindeki hava
akışı yalnızca rüzgar üstü ve rüzgar altı bölgesinden olmamakta aynı zamanda yanal
alanlardan da olmaktadır. Avlu yanal alanlarındaki açıklıklar, hava akımının avlu
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içerisine yöneldikten sonra ani bir yön değişimi yapmasını sağlayarak, yan duvarda
yer alan hava çıkış açıklığına doğru sınırlar. Böylece avlu içerisinde yüksek
oranlarda hava akımı ve hızı engellenmiş olur.
BSL4-BSL13-BSL14 bina konfigürasyonlarındaki açıklık oranları 1/5 dir.
BSL4 de açıklık noktalarında oldukça yüksek değerler vardır. 0.00H–0.50H
arasında ortalama rüzgar hızı 7.00–7.20 m/s dir. 0.50H–1.25H arasında ise ani bir
düşüş göstererek 2.00 m/s rüzgar hızı değerlerine inmiştir.
BSL13 de ise ortalama avlu içi H yüksekliği rüzgar hızı, 3.50 m/s dir. Zemin
seviyesinde, rüzgâr üstü bölgesinde 3–4 aksı üzerindeki açıklığın bulunduğu
noktalarda hız değerleri, diğer açıklığın bulunmadığı noktalara göre oldukça
yüksektir.
BSL14 konfigürasyonunda bırakılan açıklık yalnızca yanal alanlardan
olduğu için bina avlu içerisine rüzgar, rüzgar üstü bölgesinden girememekte böylece
avlu içi rüzgar hızı değerleri de düşmektedir. BSL14 ölçümleri ile, referans bina olan
BSL-SUZ avlulu bina modeli ölçümleri karşılaştırıldığında avlu içi 1.25H seviyesine
kadar olan hava hız değerleri ve türbülans değerleri hemen hemen aynı civarda
çıkmıştır. Ortalama rüzgar hızı 1.50 m/s dir.

Bu seviyede neredeyse 1.25H

seviyesine kadar 2.00 m/s rüzgar hızı değerinin üzerinde bir hıza rastlanılmamıştır.
Türbülans değerleri karşılaştırıldığında ise, BSL14 daha yüksek türbülans
değerlerine sahiptir.
BSL3-BSL11-BSL12 bina konfigürasyonlarındaki açıklık oranları 3/20 dir.
BSL3 de açıklıkların bulunduğu 1-2-3-4 aksları üzerindeki hız değerleri, 0.50H
yüksekliğine kadar oldukça yüksek değerde 5.50-6.00m/s civarında iken açıklığın
olmadığı 5-6 aksları üzerindeki noktalarda ise rüzgar hızı, 1.50 m/s civarında
çıkmıştır. Açıklığın bulunduğu giriş bölgesi olan rüzgar üstü bölgesindeki genişlik,
çıkış bölgesi olan rüzgar altı bölgesindeki genişliğe göre daha büyüktür. Dolayısıyla
rüzgar altı bölgesinde “kanal-huni etkisi” denilen etki sebebiyle özellikle rüzgar altı
çıkış bölgesinde hız değerleri oldukça yüksektir.
BSL11 konfigürasyonunda avlu içerisindeki açıklık noktalarında ortalama
2.50-3.00 m/s hız değerine sahiptir. Açıklıklar yalnızca rüzgar altı bölgesinden
bırakılmıştır.
BSL12 konfigürasyonu; şu ana kadar incelenen diğer konfigürasyonlara göre
farklılık göstermektedir. Çünkü diğerlerinde yalnızca rüzgar üstü ve rüzgar altı
bölgelerinde açıklıklar oluşturulmuş burada ise bu bölgelere ilaveten yanal
alanlardan da açıklıklar oluşturulmuştur.
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Dolayısıyla avlu içerisindeki hava akışı yalnızca rüzgar üstü ve rüzgar altı
bölgesinden olmamakta aynı zamanda yanal alanlardan da olmaktadır. Avluyu
ortalayacak biçimde yerleştirilmiş hava giriş açıklığı ile yanal alanın ortasında
açılmış olan açıklık, hava akımının avlu içerisine yöneldikten sonra ani bir yön
değişimi yapmasını sağlayarak, yan duvarda yer alan hava çıkış açıklığına doğru
sınırlar. Böylece avlu içerisinde yüksek oranlarda hava akımı ve hızı meydana
gelmeden dışarıya gönderilmiş olur. Avlu içerisindeki noktalarda 1.25H yüksekliğine
kadar ortalama rüzgar hızı, 3.00-3.50 m/s civarındadır. Burada özellikle rüzgar altı
bölgesindeki noktalarda türbülans değerleri yüksek seviyededir.
BSL6-BSL15 bina konfigürasyonlarındaki açıklık oranları 3/10 dur. BSL6 da
0.00H-0.50H arası 7.00-7.50 m/s gibi çok yüksek düzeyde laminer akım tipli hızlar
elde edilmiştir. 0.50H ve 1.25H seviyelerindeki akım değerlerine baktığımızda
rüzgar hızı, 1.50-2.00 m/s arası değere düşmüş, türbülanslı akım tipli hızlar elde
edilmiştir.
BSL15 avlulu bina konfigürasyonu; BSL13 avlulu bina modelinin bir
benzeridir. Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri hemen hemen birbirine benzer
çıkmıştır. Yanal alanlardaki açıklık genişlikleri 2H/3 iken rüzgar üstü ve rüzgar altı
bölgesi açıklık genişlikleri ise H/3, yükseklikleri ise H/3 oranındadır. 1.25H
yüksekliğine kadar avlu içerisindeki rüzgar hızı ortalama 2.50 m/s dir.
BSL16 avlulu bina konfigürasyonu; aslında BSL13-BSL15 avlulu bina
modellerinin bir değişik versiyonudur. Dolayısıyla avlu içi ve avlu dışı ölçümleri
hemen hemen birbirine benzer çıkmıştır. Açıklıkların bulunduğu 3–4-5-6 akslarının
bulunduğu noktalardaki ortalama rüzgâr hızı, 5.50–6.00 m/s civarındadır.
Açıklıkların bulunmadığı rüzgâr üstü 1–2 aksları üzerindeki noktalarda ise rüzgâr
hızındaki artış oldukça düşmüş ve ortalama 2.00 m/s dir. 0.50H-1.50H arası rüzgar
hızı ortalaması, 2.50-3.00 m/s civarındadır.
Sonuç olarak avlu içerisinde H seviyesi bölgesindeki ortalama rüzgar
hızlarına göre

değerlendirme yapıldığında; referans bina olan BSL-SUZ bina

modeli, 1.50 m/s rüzgar hızına sahiptir. BSL1-BSL2-BSL3-BSL4-BSL5-BSL6 bina
konfigürasyonlarında avlu içerisinde iki farklı hız değerleri vardır. Bunlar; açıklığın
bulunduğu noktalarda açıklık yüksekliği olan 0.00H-0.50H seviyesine kadar
ortalama rüzgar hızı yüksek değerde çıkarken, açıklığın olmadığı 0.50H-1.25H
arasında ise rüzgar hız değerlerinde ani bir düşme meydana gelmektedir.
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BSL1 için 0.00H-0.50H arası açıklık seviyesine kadar 4.50-5.00 m/s, açıklık
seviyesi üzeri veya açıklık olmayan 0.50H-1.25H arası noktalarda 2.00-2.50 m/s;
BSL2 için açıklık noktaları seviyesine kadar 5.50-6.00 m/s, açıklık seviyesi üzeri
veya açıklık olmayan noktalarda 3.50-4.00 m/s, BSL3 için açıklık noktaları
seviyesine kadar 5.50-6.00m/s, açıklık seviyesi üzeri veya açıklık olmayan
noktalarda 1.50 m/s, BSL4 için açıklık noktaları seviyesine kadar 7.00-7.20 m/s,
açıklık seviyesi üzeri veya açıklık olmayan noktalarda 2.00 m/s, BSL5 için açıklık
noktaları seviyesine kadar 6.50-7.00 m/s, açıklık seviyesi üzeri veya açıklık olmayan
noktalarda 2.50-3.00 m/s, BSL6 için ise açıklık noktaları seviyesine kadar 7.00-7.50
m/s, açıklık seviyesi üzeri veya açıklık olmayan noktalarda 1.50-2.00 m/s ortalama
rüzgar hızları çıkmıştır. Diğer bina konfigürasyonları için ise avlu içi H yüksekliğine
kadar ortalama bir rüzgar hız değerleri vardır. Bunlar; BSL7 için 2.00–3.00 m/s,
BSL8 için 3.50–4.00 m/s, BSL9 için 1.50–2.00 m/s, BSL10 için 3.00 m/s, BSL11
için 2.50–3.00 m/s, BSL12 için 3.00–3.50 m/s, BSL13 için 3.50 m/s, BSL14 için
1.50 m/s, BSL15 için 2.50–3.00 m/s, BSL16 için ise 2.50–3.00 m/s ortalama hız
değerleridir.
Yapılan deneysel çalışma sonucu; avlu içerisinde elde edilen hava akım
değerlerinin sayısal yöntemler kullanılarak avlulu bina içerisinde tam olarak ne kadar
soğutma ve havalandırma oluşturacağı şeklinde daha sonra yapılacak çalışmalara ön
bilgiler sunması, tasar verilerine bir taban oluşturması açısından deneysel bir
çalışmadır. Dolayısıyla bu doğrultuda daha sonra değişik konfigürasyonlarda ve
farklı boyutlardaki avlulu binalarda pek çok deneysel ölçümler ve sayısal çalışmalar
yapılacaktır. Sonuç olarak yapılan tüm ölçümler ve elde edilen sonuçların güvenirliği
ve kullanılabilirliği konusunda bundan sonra yapılacak tüm bu çalışmalara çok iyi bir
referans olacak ve değişik durumlarda tasar verilerine bir taban oluşturacaktır.
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