
TARiHTE DOĞAL HAVALANDIRMA, 

TARiHi BiNALARDA DOĞAL 

HAVALANDIRMA VE FiLTRASYONU



Havalandırma (Ventilation)

• Ventilation, ventilatio, ventus! Vind, loft, 

luft!

• "Havalandırma" kelimesi, 1660 yılında

"kapalı bir alandaki kötü havayı yeni ve

temiz havayla değiştirme" işlemi olarak

tanımlanan rüzgar anlamına gelen Latince

ventilatio'dan gelmektedir. 



Havalandırma

• Ventilation, ventilatio, ventus! Vind, loft, 
luft!

• Hem rüzgar hem de çatı anlamına gelen
İsveççe vind kelimesi de ventustan
türetilmiştir. Eski İsveççe'de vind, bir
binanın en yüksek kısmı, çatının altındaki
cereyanlı olduğu yerdi. İsveççe'deki "çatı
katı" kelimesi, İsveççe hava - luft ve koku -
lukt için kullanılan kelimelerle de ilgilidir. 



Orta Çağda Havalandırma

• Orta Çağ boyunca hava, ateş, toprak ve su ile
birlikte dünyayı oluşturan dört maddeden biri
olarak kabul edildi. Nefes almanın amacı, ateş
ile dolu olan kalbi soğutmaktı. Dahası, şu
anda, zayıf, durgun havanın hastalıklara ve
hatta ölüme neden olan gizemli gazlar
içerdiği yaygın olarak biliniyordu.. 1700'lerde 
kasabalar büyümeye başladığında ve konut
koşulları daha sıkışık ve sıhhi çözümler
yetersiz hale geldiğinde, sağlık sorunları
giderek daha şiddetli hale geldi. 



Madenlerde Havalandırma

• Madenler giderek daha derin derinliklere

kazıldıkça bu kolaylıkla gözlemlendi. 

Madenciliğe devam etmeye yönelik

ekonomik teşvikler, sonunda 1500'lerin 

ortasında bir dizi teknik olarak gelişmiş

havalandırma çözümlerine yol açtı. 



Havalandırma : İhtiyaç

• Hastalıkların hava yoluyla taşınmasının
anlaşılması ile havalandırma ihtiyaçları çok
hızlı arttı. 1700’ lerde, temiz havanın aslında
bayat iç mekan havasından daha sağlıklı
olduğuna dair bilimsel kanıtlar vardı. Kötü
havanın ayrıca yüksek konsantrasyonlarda
karbondioksit, nem içermesinin,  insanlar, 
meşaleler ve yakıt lambaları gibi çeşitli
kaynaklardan yayılan kirleticiler içerdiği
biliniyordu.









Tarihte Havalandırma



Baca Etkisi



Tarihi Binalar

• Bazı tarihi yapılar veya arkeolojik alanlar
söz konusu olduğunda, binanın tarihi
bağlamını değiştireceği için özellikli
mekanik hava filtrasyon sistemlerinin
kurulması tavsiye edilmez. Böyle bir
filtreleme sistemi, mekanik ekipman yeri , 
kanal sistemi vb gibi aksesuarlar nedeniyle
sahanın fiziksel görünümünü
değiştirebilecektir.



Pasif Havalandırma

• Bu nedenlerle tarihi binalarda pasif

havalandırma ve filtrasyon sistemleri

özellikle tercih edilmektedir.



Budist Tapınağı



Pasif Hava Yönlendirme



Partikül Büyüklüğü



Doğal Havalandırma Tarihi



Rüzgar Bacaları



Hava Akış Yönü Değişikliği



Doğal Havalandırmaya Mimari

Yaklaşım



Doğal Havalandırma Yolları



Doğal – Cebri Havalandırma



Slovakya 1908 Yapımı Bina



Isı Geri Kazanım



Hava Dağıtım Yolları



Ölçümler ve Alanlar



CO2 Konsantrasyonları



Partikül Sayısı



• Teşekkürler

• Orhan Gürson

• GMDMOSKAY


