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Özet 

Rüzgârın, insanların konforu yönünden dikkate alındığında, bilhassa yaya konforu 

açısından, ciddi etkileri olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konuda uzun yıllara dayanan 

çok değerli araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve yayınlar yapılmıĢtır. Benzer bağlamda 

rüzgârın Ģantiye çalıĢmalarında da, hem vinç gibi ekipmanlar olsun, hem de iĢçilerin 

verimliliği üzerinde olumsuz etkileri vardır. Diğer yandan günümüzde bilhassa 

Ġstanbul‘da arsa sıkıntısı gibi nedenlerle yüksek katlı bina inĢaatları ivme kazanmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın amacı yüksek katlı yapılarda ve Ġstanbul‘un iklim Ģartlarında rüzgârın 

inĢaat çalıĢmalarına olan etkilerinin analitik olarak incelenmesidir.  

Anahtar sözcükler: Rüzgâr, Verimlilik, Yüksek Katlı Yapılar. 

GiriĢ 

Artan nüfus ve kentleĢme oranları Ģehirleri sürekli olarak büyümeye zorlamaktadır. 

Kentlerin büyümesi yatay boyutta olduğu gibi coğrafi kısıtlar, gayrimenkul piyasasının 

dinamikleri gibi çeĢitli nedenlerle dikey boyutta da gerçekleĢmektedir. Bu bağlamda 

geliĢen teknolojiyle birlikte her geçen gün daha yüksek binaların inĢa edildiği 

görülmektedir.  

Ġstanbul bu duruma en güzel örneklerden birini teĢkil etmektedir. ġehrin bir yanda 

sürekli göç alması nedeniyle büyüyen nüfusu, diğer yanda ise Ģehrin ormanlar ve 

denizler dolayısıyla var olan fiziki kısıtlar gayrimenkul fiyatlarının bilhassa da arsa 

fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak; Ġstanbul‘da Ģehrin çeĢitli yerlerinde 

çok sayıda yüksek katlı yapı inĢa edilmiĢ veya edilmektedir. Bu yapılar bazen Maslak, 
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Ayazağa, 4. Levent, Esentepe gibi semtlerde olduğu gibi bir noktada çok sayıda 

kümelenmiĢ olabildiği gibi Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Acıbadem gibi semtlerde tekil 

olarak da bulunabilmektedir.  

Diğer yandan, sektör gözetmeksizin bir projenin baĢarılı olması, projenin belirlenen 

kapsamda, hesaplanan bütçeyi aĢmadan, planlanan zaman içerisinde ve istenen kalitede 

tamamlanmasına bağlıdır. Ancak, diğer birçok projeden farklı olarak inĢaat sektöründe 

projelerin büyük çoğunluğu açık alanlarda yürütülmektedir. ġantiyeler farklı hava 

koĢullarına açıktır ve de saha iĢleri bu koĢullardan iĢin niteliğine bağlı olarak az veya 

çok etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, inĢaat projelerini etkileyen olumsuz hava 

koĢulları; yoğun yağıĢ, yoğun kar, aĢırı sıcak/soğuk ve yüksek rüzgâr hızları olarak 

sıralanabilir (Khan, 2005). ĠnĢaat projeleri bilhassa beklenmedik veya hazırlık 

aĢamalarında dikkate alınmamıĢ olumsuz hava koĢulları nedeniyle hem öngörülenden 

uzun sürebilmekte, hem de iĢ sağlığı ve güvenliği olumsuz yönde etkilenebilmektedir.   

ġekil 1‘de Ġstanbul‘da son birkaç yılda inĢa edilmiĢ olan 5 adet yüksek katlı betonarme 

yapının zemin kotu üzerindeki kaba inĢaat ilerlemeleri gösterilmiĢtir. Yapıların 

yükseklikleri 25 ila 33 kat arasında değiĢmektedir. Bu yapılardan 3‘ü Ġstanbul‘un batı 

yakasında 2‘si ise doğu yakasındadır. ġekilden de görüleceği üzere inĢaatlar yılın farklı 

aylarında baĢlamıĢ ve bitirilmiĢtir. Ġncelenen bu inĢaatlarda bina bazında ortalama 

ilerleme hızı 7.2 ila 8.1 gün/kat arasında değiĢkenlik göstermektedir. ġekil dikkatli 

incelendiğinde bu aylarda imalatın diğer aylara nazaran kısmen de olsa yavaĢ ilerlediği 

görülmektedir. Bu yavaĢlık rüzgâr etkisi ile olabileceği gibi soğuk ve rutubet gibi 

mevsimler Ģartlar nedeniyle olabilmektedir. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

10 12 2 4 6 8 10

Aylar

K
at

la
r

Bina - 1

Bina - 2

Bina - 3

Bina - 4

Bina -5

Ortalama ilerleme

 
 

ġekil 1. İstanbul‟da İnşa Edilmiş 5 Adet Betonarme Yapının  

Kaba Yapı İnşaatı İlerlemeleri 
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ĠnĢaatları kıĢ aylarında baĢlamıĢ ve de inĢaatın ciddi bir kısmı kıĢ Ģartlarının hakim 

olduğu aylara (Kasım – Nisan) rastlayan 1 ve 2 no‘lu binalar en düĢük ilerleme hızına 

sahip yapılardır. ġekil 2‘de 1 No‘lu yapının 5 ve üzeri katlarında kaba inĢaat iĢçilik 

verimliliğinin ortalama kaba inĢaat iĢçiliği verimliliğe oranları gösterilmiĢtir. ġekilden 

de görüleceği üzere Ġstanbul‘da kıĢ Ģartlarının yaĢandığı Ocak – Nisan arasına denk 

gelen 5‘inci kattan 20‘inci kata kadar olan kaba inĢaat imalatında iĢçilik verimliliği hava 

Ģartlarının daha iyi olduğu üst katlardaki verimliliğe nazaran daha düĢüktür. Bu 

dönemde iĢçilik oranları %25‘e varan oranlarda ortalamadan yüksek, diğer dönemlerde 

ise %12‘ye varan oranlarda ortlamadan düĢüktür. 
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ġekil 2. 1 No‟lu Binanın Katlar Bazında Kaba İnşaat Verimliliği Oranları 

 

 

Yukarıda sunulan örneklerden de açıkça görüleceği gibi hava Ģartlarının kaba inĢaat 

iĢçiliği verimliliği üzerinde önemli etkisi olabilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, 

Ġstanbul‘un rüzgâr Ģartlarında, yüksek katlı yapı inĢaatlarında, rüzgârın inĢaat 

çalıĢmalarına olan etkilerinin analitik olarak incelenmesidir. Bu bildiride ilgi konuda 

devam etmekte olan geniĢ çaplı bir çalıĢmanın ön sonuçları sunulacaktır. 

Önceki ÇalıĢmalar 

Ġnsan konforu; basit bir Ģekilde, insanların performansını etkileyen koĢullar olarak 

tanımlanabilir. DıĢ mekânlarda insan konforu sıcaklık, nem, yağıĢ, rüzgâr ve gürültü 

seviyesi gibi koĢullara bağlıdır. Tüm bu faktörler elbette açık havada çalıĢan kiĢilerin 

verimliliklerini etkilemektedir.  

AĢırı sıcak hava ve soğuk hava çalıĢanları hem fiziksel, hem de psikolojik olarak 

etkilemektedir. Bu bağlamda çalıĢanlar, psikolojik olarak, rahat olmayan çalıĢma 

ortamlarına maruz kalmak istemezler. Fizyolojik olarak ise, bilhassa aĢırı soğuğa maruz 
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kalan kiĢilerde çeĢitli fiziki zedelenmelere veya rahatsızlıklara uğrama riski vardır 

(Koehn and Brown, 1985). A.B.D‘deki iĢçi tazminatları verilerine göre soğuktan 

yaralanmaların %75‘inin nedeni parmak, el, ayak parmağı, ayak, kulak ve burun gibi 

uzuvlarda donmadır (Koehn and Brown, 1985). 

Olumsuz hava koĢulları arasında olan yüksek hızlı rüzgârlar, bir yandan vinçlerin 

çalıĢmalarını engelleyebilmekte, diğer yandan ise açık alanlarda çalıĢan iĢçilerin hem 

verimlilikleri hem de güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda 

bilhassa kaba yapı inĢaatları özellikle de kalıp iĢleri bu durumdan olumsuz 

etkilenebilmektedir.  

Bugünkü ileri teknoloji rüzgâr ölçüm aletlerinin olmadığı 18. yüzyılın baĢlarında 

rüzgarın Ģiddetinin görsel gözlem yoluyla tespit edilebilmesi amacıyla Beaufort skalası 

sadeleĢtirilmiĢ bir yol gösterici skala olarak geliĢtirilmiĢtir. Skala esas itibariyle 

denizciler için geliĢtirilmiĢtir. Ancak rüzgarın karadaki insanlar üzerindeki etkilerine 

karar vermekte de kullanılabilir (NOAA, 2010). Skala sakin hava koĢullarından 

kasırgaya kadar 12 seviyeden oluĢmaktadır (Tablo 1). Tablodan da görüleceği gibi, 7 ve 

üzerindeki Beaufort Ģiddeti seviyelerde ki rüzgâr hızları dıĢ mekânlardaki insanlar için 

çok tehlikeli olarak nitelendirilmektedir. 

Diğer yandan, muhtelif araĢtırmacılar tarafından rüzgârlı hava Ģartlarında insan 

konforuna iliĢkin çeĢitli çalıĢmalar yürütülmüĢ ve yayınlanmıĢtır. Arazi ölçümleri 

ve/veya rüzgâr tünelinde yapılan deneyler ile yayaların rüzgâra bağlı olan konfor 

kriterleri oluĢturulmuĢtur (ASCE, 2003; NOAA, 2010). 

Hava koĢullarının inĢaat iĢçilerinin performansı ve verimliliği üzerindeki etkileri ile 

ilgili de çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Jensen tarafından yapılan bir çalıĢmada 

verimliliğe yaptığı negatif etkilere ek olarak, rüzgâr hızının aynı zamanda çalıĢanların 

sağlığına ve güvenliğine de etki ettiği ortaya konmuĢtur (Jensen, 1983). Aynı çalıĢmaya 

göre, düĢük hava sıcalığı ve yüksek hızlı rüzgârın kombinasyonu iĢçilerin 

yaralanmasına sebep olabilmektedir.  
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Tablo 1. Beaufort Skalası 

Beaufort 

ġiddeti 

Saatlik 

Ortalama 

Rüzgâr Hızı 

(m/s) 

Saatlik 

Ortalama 

Rüzgâr 

Hızı 

(km/sa) 

Rüzgârın 

Tanımı 
Rüzgârın Etkisi 

0 < 0.3 <1.0 Durgun Duman Dik Olarak Yükselir 

1 0.3 - 1.5 1.1 – 5.5 Esinti 
Dumanın sürüklenme yönü 

rüzgârın yönünü belirtir. 

2 1.6 - 3.4 5.6 -11 
Hafif 

Meltem 

Yüzde hissedilir, Yapraklar 

hıĢırdar, Rüzgâr gülü döner 

3 3.4 - 5.6 12 – 19 
Zayıf 

Meltem 

Yapraklar ve dallar sürekli 

hareket eder, Bayraklar hafif 

hafif dalgalanır. 

4 5.5 – 7.9 20 – 28 
Orta 

Meltem 

Tozlar ve kâğıtlar havalanır, 

Ġnce dallar sallanır. 

5 8.0 – 10.7 29 – 38 
Sert 

Meltem 

Yapraklı küçük dallar sallanır, 

suda dalgalar oluĢur. 

6 10.8 – 13.8 39 – 49 
Kuvvetli 

Rüzgar 

Büyük dallar sallanır, Telefon 

telleri ıslık sesi çıkarır 

7 13.9 - 17.1 50 – 61 
Mutedil 

Fırtına 

Tüm ağaçlar sallanır, Rüzgâra 

karĢı yürürken direnç hissedilir 

8 17.2 – 20.7 62 – 72 Fırtına 

Ağaçların ince dalları kırılır. 

Rüzgâra karĢı yürümek 

imkansızlaĢır. 

9 20.8 – 24.4 75 – 88 
Kuvvetli 

Fırtına 

Bazı binalarda hasarlar olur. 

Baca kapakları sökülür, 

kiremitler uçar. 

10 24.5 – 28.4 89 – 102 
Büyük 

Fırtına 

Ağaçları köklerinden söker, 

binalarda büyük hasar oluĢur. 

11 28.5 – 32.6 103 – 107 Bora 
Yaptığı hasar çok geniĢtir. 

Karada pek rastlanmaz 

12 > 32.7 > 118 Kasırga 

Büyük ve müthiĢ tahribat yapar. 

Daha çok ekvatoral bölgelerde 

rastlanır. 

 

 

Moselhi ve Kahn 2000‘li yılların baĢında Kanada‘nın Montreal Ģehrindeki 2 büyük 

Ģantiyeden elde edilen verilere kullanarak hava Ģartlarının iĢçilik verimliliği üzerindeki 
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etkisini incelemiĢlerdir (Moselhi ve Kahn, 2010). Bu çalıĢmanın sonuçlarından biri olan 

rüzgâr hızı ve verimlilik arasındaki iliĢkiyi gösteren grafik ġekil 3‘te sunulmuĢtur. Bu 

sonuçlara göre 15,00 km/sa (4,20 m/s) üzerindeki rüzgar hızlarının erimliliği %20‘nin 

üzerinde bir oranda düĢürdüğü görülmektedir. Diğer bir tanımla bu rüzgâr Beaufort 

skalasına göre 3 Ģiddetinde bir rüzgârdır. 

 
 

ġekil 3. Verimliklik – Rüzgar Hızı İlişkisi (Moselhi ve Kahn, 2010) 

 

Yöntem 

Rüzgâr 3 boyutta ve zamana bağlı değiĢkenlik gösteren bir hava olayıdır. Bu bağlamda 

verilen bir noktada rüzgar hızları yakın çevrede olan yapılar nedeniyle de değiĢkenlik 

gösterebilmektedir (Dikmen vd., 2010). Bu değiĢkenlik çevredeki büyük yapıların 

etkisiyle olabileceği gibi aynı zamanda katlardaki kolon ve perde duvar 

yerleĢimlerinden de etkilenebilmektedir. Bilhassa perde duvarlar rüzgarın yönüne bağlı 

olarak bir yandan perdeleyici bir etki gösterirken diğer yandan uç noktalarda rüzgârın 

hızlanmasına da yol açabilmektedir (Dikmen vd., 2011). 

ÇalıĢmada, yüksek binaların inĢasında çalıĢma ortamını etkileyebilecek rüzgâr 

hızlarının belirlenmesi hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak 

yapılmıĢtır. Hesaplamalar, ticari bir yazılım olan ANSYS‘in 3 boyutlu hesaplamalı 

akıĢkanlar dinamiği analizleri yapabilen FLUENT yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir 

(ANSYS, 2006). Elde edilen değerler ayrıca Ġstanbul‘da inĢaatı tamamlanmıĢ 5 adet 

yüksek bina Ģantiyesinden elde edilen veriler ıĢığında da değerlendirilecektir. 
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Analiz Modeli 

Analizin her aĢamasında gerekli 3 boyutlu modelin oluĢturulmasında ve türbülans 

modelinin seçiminde bu tür çalıĢmalarda genel kabul gören ―Best Practice Guideline for 

the CFD Simulation of Flows in the Urban Environment developed in the COST‖ 

baĢlıklı kitapçıkta önerilen kural ve yöntemler kullanılmıĢtır (Franke et al. 2007). 

Analizler için 100,00 m yüksekliğinde ve planda 35,00*35,00 m ölçülerinde Ġstanbul‘da 

mevcut olan bir bina ve çevresi seçilmiĢtir. Yapı betonarme taĢıyıcı sistemine sahip 

olup, merkezinde asansör ve merdiven Ģaftlarının oluĢturduğu bir çekirdek 

bulunmaktadır. Kolonlar yapının dıĢ kenarlarına 4,00 m aralıklarla sıralanmıĢtır. 

Yapının ön kısmında takriben 25,00 m geniĢliğinde bir cadde bulunmaktadır. Analizi 

yapılan binanın çevresinde 12,00 – 30,00 m yüksekliğinde çeĢitli yapılar mevcuttur. 

Mevcut olan bu Ģehir ortamının modellenmesi amacıyla 600*350*400 m boyutlarında 

bahsi geçen çevredeki tüm yapıları içeren bir model hacmi oluĢturulmuĢtur (ġekil 4).  

Rüzgârın etkileri bilhassa kaba inĢaat döneminde etkin olabilmektedir. Bu nedenle bu 

çalıĢmada HAD analizleri yalnızca kaba inĢaat aĢaması için gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Rüzgârın farklı yüksekliklerdeki etkisinin irdelenmesi amacıyla incelenen yapı 4 farklı 

yükseklik için ayrı ayrı modellenmiĢtir. Bu kat yükseklikleri sırasıyla 18,00; 36,00; 

54,00 ve 72,00 m olarak seçilmiĢtir. Bu yükseklikler yapının 5, 10, 15 ve 20. katlarına 

karĢı gelmektedir.  

 

 
 

ġekil 4. Analiz Modeli 

Rüzgar Verileri 

ÇalıĢma için ihtiyaç duyulan 1974 – 2010 arasındaki Ġstanbul bölgesi rüzgâr verileri 

Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nden temin edilmiĢtir (DMĠ, 2011). Bu 

verilerin analizi sonucu elde edilen mevsimler itibariyle Ġstanbul‘da rüzgârın yön 

olasılıkları ġekil 5‘te verilmiĢtir.  
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ġekil 5. İstanbul‟daki Rüzgârın Olasılıkları 

 

 

ġekilden de görüleceği üzere Ġstanbul‘da hakim rüzgâr yönleri tüm mevsimler için K, 

KD ve KKD yönleridir. Rüzgâr ağırlıklı olarak %60 - %65 oranında bu yönlerden, 

kalan zamanlarda ise G, GB ve GGB yönlerinden esmektedir. Rüzgâr hızı olasılıkları 

ise tüm yönler ve KKD yönü için ayrı ayrı olarak ġekil 6‘da gösterilmiĢtir. Bu olasılık 

grafiklerine göre Ġstanbul‘da tüm yönler için medyan rüzgâr hızı 3,50 m/s, KKD yönü 

için ise 5,50 m/s‘dir. Bu veriler Moselhi‘nin çalıĢması dikkate alındığında kalıp iĢçiliği 

verimliliğinin ortalama olarak 20% veya daha yüksek oranda düĢük olacağına iĢaret 

etmektedir. Bu çalıĢmada KKD yönünden gelen rüzgârların etkileri sunulacaktır. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tüm yönler 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Rüzgar Hızı (m/s)

O
la

sı
lı

k
 (

%
)



 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

 

 

 

378 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Rüzgar hızı (m/s)

O
la

sı
lı

k
 (

%
)

  b. KKD yönü 

 

ġekil 6. İstanbul İçin Rüzgâr Hızı Olasılıkları 

 

 

Rüzgâr profilinin hesabı 

 

Yükseklik arttıkça rüzgâr hızları eksponansiyel olarak artıĢ gösterir. Bu nedenle 

yukarıda bahsi geçen 10,00 m yükseklikte elde edilmiĢ olan hızlardan yüksekliğe bağlı 

rüzgâr hızı profilinin oluĢturulması gerekir. Bu çalıĢma için gereken rüzgâr profilinin 

hesabı için kuvvet yasası denklemi kullanılmıĢtır. Kuvvet kanunu denklemi dikey 

rüzgâr profilinin tahmininde kullanılan basit bir yöntemdir. Bu yöntem 1916‘da 

Hellman tarafından önerilmiĢtir (Spera ve Richards, 1979). Denklemin genel formu 

aĢağıdaki gibidir; 

 

                       











1

2
12 z

z
VV

                    (1) 

 

Denklemde, V1 ve V2 sırasıyla Z1 ve Z2 yüksekliklerinde olan rüzgâr hızlarıdır.  Rüzgâr 

ölçüm istasyonları genellikle verilerin çevre Ģartlarından en az etkilenmesi amacıyla 

yapılaĢmanın az olduğu düz arazilerde kurulmaktadır. Bu nedenle denklem 1‘deki α 

katsayısı çevre topoğrafyasına bağlı bir katsayıdır. Değerinin ise deneyler sonucu 

bulunması önerilmektedir. Ancak, elde deney sonuçlarının olmaması durumunda Tablo 

2‘de verilen değerlerin kullanılması genel olarak kabul gören bir uygulamadır.   
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Tablo 2. α Katsayısı Değerleri 

Arazi Α 

Deniz, çamur tabakası, karla kaplı düz araziler vb. 0.10 – 0.13 

Kırsal bölgeler, ekili tarlalar, çitler ve birkaç ağaç vb. 0.14 – 0.20 

Yoğun ağaçlık arazi, konut alanı, banliyö 0.20 – 0.25 

ġehir 0.25 – 0.30 

Büyük Ģehir merkezi 0.30 – 0.50 

 

 

HAD Analizi Sonuçları 

Yukarıda sunulduğu üzere 4 farklı bina yüksekliği (5, 10, 15, 20 katlı) için hazırlanan 

modellere üzerinde KKD yönünden 10,00 m yükseklikte 4,00; 6.00; 8.00 ve 10,00 m/s 

hızla esen rüzgâr profilleri etkitilmiĢtir. Yapılan analizlerde öncelikle bir üst katın kolon 

ve perdelerinin henüz olmadığı durum incelenmiĢtir. Yapılan HAD analizlerinin 

sonuçları, 4,00 m/s rüzgâr hızı için ġekil 6‘da farklı yükseklikler için sunulmuĢtur.  
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a. 5. kat     b. 10. kat 

 

    
a. 15. kat     b. 20. kat 

 

ġekil 6. 4,00 m/s Rüzgâr İçin Model Yapının Farklı Yüksekliklerinde Oluşan Rüzgâr 

Hızları 

 

ġekil 7 ve 8‘de 5. ve 20. kat seviyelerinde farklı rüzgâr hızları sonucunda oluĢan lokal 

rüzgar hızları gösterilmiĢtir. ġekillerde gösterilen rüzgâr hızları döĢeme kotunun 1,50 m 

üzerindedir. Bu yükseklik çalıĢanların takriben göğüs hizasına denk gelen bir 

yüksekliktir.  

ġekil 7‘den de görüldüğü üzere, yapılan analizlerin sonucunda 5 kat yükseklikte 4,00 

m/s rüzgâr hızında 0 – 5,00 m/s; 6,00 m/s‘de 3,00 – 12,00 m/s; 8,00 m/s‘de 6,00 – 20,00 

m/s ve 10,00 m/s‘de 12,00 – 30,00 m/s noktasal rüzgâr hızları hesaplanmıĢtır. Yani bu 

denli düĢük rüzgâr hızında dahi noktasal tehlikeli alanlar oluĢabilmektedir. 5 katlı 

yapının yüksekliği çevre binaların yüksekliklerine yakın olması sebebiyle hızlar 10, 15 

ve 20 katlı bina analizlerine oranla daha düĢüktür. 
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a. 4.0 m/s     b. 6.0 m/s 

 

         
c. 8.0 m/s     d. 10.0 m/s 

 

ġekil 7. 5. Katta Farklı Rüzgâr Hızları Sonucunda Oluşan Noktasal Rüzgâr Hızları  

   
a. 4.0 m/s     b. 6.0 m/s 

       
c. 8.0 m/s     d. 10.0 m/s 

ġekil 8. 20. Katta Farklı Rüzgâr Hızları Sonucunda Oluşan Noktasal Rüzgâr Hızları  
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Yine Ģekillerden de görüleceği üzere döĢemenin dıĢ kenarlarına isabet eden yerlerde 

rüzgâr hızlarında artıĢ oluĢmaktadır. Betonarme yapıların hemen hepsinde dıĢ kenarda 

bir sıra kolon olması olağandır. Bu bağlamda oluĢan rüzgâr hızındaki bu artıĢın döĢeme 

kenarındaki kalıp iĢlerini etkileyeceği açıktır. Bu nedenle 4,00 m/s rüzgâr hızında 

yapılan analizler bir kezde tüm perde ve kolonların olduğu durum için tekrarlanmıĢtır. 

Sonuçları ġekil 9‘da özetlenen bu analizlerden de görüleceği üzere kolonlar nedeniyle 

dıĢ noktalarda rüzgâr hızları artmıĢ içi kısımlarda ise perde duvarların perdelemesi 

neticesinde rüzgâr tarafında olmayan noktalarda düĢmüĢtür. Yine Ģekilden görüleceği 

üzere bina üzerindeki çalıĢma ortamında rüzgâr hızları 0,50 m/s – 6,00 m/s arasındadır. 

Rüzgârın çekirdeki tarafından önlendiği bölgelerde rüzgâr hızları 0,50 m/s hıza kadar 

düĢmekte kenarlarda ise noktasal olarak 6,00 m/s‘ye kadar ulaĢmaktadır.  

 

    

a. 5. kat     b. 10. kat 

 

    
c. 15. Kat     d. 20. Kat 

 

ġekil 9. Model Yapının Farklı Yüksekliklerinde Oluşan Rüzgâr Hızları  

(Kolon ve perdelerin mevcut olduğu durum) 

 

10 katlı yapı analizinde ise rüzgâr hızları ise 5 katlı bina analizi sonuçlarına benzer 

olarak 0,05 m/s ile 6,00 m/s arasında değiĢiklik göstermektedir. ġekil 9c‘de görüldüğü 

gibi 15 katlı yapının analizinde ise rüzgâr hızlarının kolonların rüzgâr cephesinde 7,00 

m/s‘ye kadar ulaĢtığı görülmektedir. Son olarak 20 katlı binanın analiz sonuçları rüzgâr 
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hızlarının 1,00 m/s ile 7,50 m/s arasında olduğu hesaplanmıĢtır. Yüksek hızlar yine 

kolonların rüzgâr cephesinde oluĢmaktadır. Tüm analizlerde en düĢük rüzgâr hızlarının 

çekirdek perdelerinin arkasında kalan bölgelerde, maksimum rüzgâr hızlarının ise 

kenarlarda gerçekleĢtiği görülmüĢtür.  

Bu sonuç aynı zamanda, hem verimliliğin arttırılması hem de çok daha önemli bir konu 

olan güvenli çalıĢmanın sağlanması açısından güncel iĢ programlamasının rüzgâr 

yönüne bakılarak yapılması gereğine iĢaret etmektedir. 

Sonuç 

Bu çalıĢmada sayısal olarak rüzgârın yüksek betonarme yapıların kaba inĢaat 

safhasındaki olası etkileri sayısal olarak incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢma, günlük iĢ 

programlamalarında rüzgâr yönü ve Ģiddetinin dikkate alınması gereğini göstermektedir. 

Bunun Ģantiyelerde hem verimlilik hem de iĢ güvenliği olarak pozitif etkileri olacaktır. 

Diğer yandan, Ġstanbul‘daki rüzgârların medyan hızlarının tüm yönler için 3,50 m /s, 

KKD yönü için ise 5,50m/s olması ve de bu hızların kat yüksekliği ve çevre faktörleri 

nedeniyle artabilmesinden dolayı, kalıp iĢçiliği verimliliğinin Moselhi‘nin önerdiği 

verimlilik eğrisine göre 0 kotunda ve 0 rüzgâr hızında çalıĢmaya nazaran çalıĢmaların 

%50‘sinden fazla bir zamanda %20‘nin üzerinde düĢük verimli olacağına iĢaret 

etmektedir. ÇalıĢmanın ilerleyen safhalarında bu değerler daha detaylı bir Ģekilde 

formülize edilecektir. 
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