
    ______________________  1937 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 

 

BİNA İÇİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN TASARIM 
İLKELERİ 

 
 

Bahtiyar ÖZTÜRK 
Hülya AYKAÇ 
Selva KAYA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İnsanların bulunduğu kapalı ortamlarda konsantrasyonu zaman içinde hızla değişen bir kirletici olan 
karbondioksitin indikatör olarak alınması ve bu kirleticinin belirlenen sınır değeri aşmaması için gerekli 
uygun bir havalandırma sisteminin tasarlanması kapalı ortam hava kirliliğinin önlenmesinde verimli ve 
ekonomik bir yöntem olacaktır. Bu çalışmada havalandırma sistemi tasarımında CO2’nin indikatör 
kirletici olarak kullanılmasının uygun olup olmayacağı incelenmiştir. Bu amaçla Samsun’da bir 
ilköğretim okulunda belli bir sınıfta kış ve bahar dönemlerinde CO2 ölçümleri gerçekleştirilmiş ve 
kurulacak bir havalandırma sisteminin prensipleri ortaya konulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Havalandırma, havalandırma tasarımı, tasarım modelleri, okul havalandırma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Carbondioxide of which concentration changes quickly in enclosed spaces in which people live can be 
taken as an indicator pollutant and a suitable ventilation system can be designed in order to prrevent 
its excess concentrations over limit value. Such a system will be will be an economical and effective 
method to prevent indoor air pollution. In this study, it is investigated that whether CO2 is a suitable 
indicator pollutant for designing a ventilation system. Fort this point,concentrations of CO2 were 
measured in a classroom of a primary school in Samsun city in winter and spring seasons, and 
principles of a ventilation system for the classroom were determined. 
 
Key Words: Ventilation, ventilation design, designing models, school ventilation. 
 
 
 
 
1. HAVALANDIRMA 
 
Havalandırma, kapalı bir ortamdaki hava kirleticilerinin dışarı atılması veya konsantrasyonunun 
azaltılması amacıyla uygulanan mekanik bir işlemdir. Bir havalandırma sistemi emisyon kaynağında 
oluşan kirleticileri toplayıp dışarı atıyorsa “yerel havalandırma sistemi” olarak adlandırılır. Bu tip 
havalandırma sistemleri genellikle endüstride uygulanır. Ev, okul, kafeterya ve alış-veriş merkezi gibi 
kapalı ortamlarda ise kirletici kaynak iç mekanın her tarafında olabileceğinden uygulanacak 
havalandırma sistemi kaynağına bağlı kalmaksızın içerideki havayı dışarı atacak bir sistem olmalıdır. 
Kirletici kaynağına bağlı kalmaksızın kapalı bir ortamdaki kirli havayı dışarı atan ve kapı kenarlarından, 
pencerelerden ve binadaki diğer açıklıklardan içeri giren hava ile de kapalı ortamdaki hava 
kirleticilerinin seyrelmesini sağlayan havalandırma sistemlerine ise “genel havalandırma sistemi” denir. 
Dışarıdan içeri giren hava kontrol edilerek istenirse ısıtıldıktan veya soğutulduktan sonra içeri 
verilebilir. Aşağıda havalandırma sisteminden bahsedilirken genel havalandırma işlemi 
kastedilmektedir. 
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Bina içindeki hava kirliliğine bina dışından içeri giren ve içerideki eşya ve faaliyetlerden yayılan 
kirleticiler neden olmaktadır. İç kaynaklar pişirme, sigara içme, bina yapım malzemeleri, mobilyalar ve 
diğer eşyalar, ısıtıcı kaynaklar ve ofis ekipmanları gibi çok çeşitli olabilmektedir. İnsanların geçici 
süreyle de olsa bulundukları kapalı ortamın hava kalitesi gerek bu kaynakların bir veya birkaçı ve 
gerekse insanların kendi metabolik aktiviteleri sonucunda zamanla bozulmaktadır. İnsanların yaşadığı 
iç ortam havalandırılmaz veya yetersiz havalandırılırsa şu olumsuz sonuçlar doğar: 1) havadaki 
oksijenin azalması, 2) havadaki karbon dioksit konsantrasyonunun artması, 3) insanların 
vücutlarından, ağızlarından, elbiselerinden ve diğer eşyalardan yayılan organik kirleticilerin 
oluşturduğu koku, 4) insanların nefeslerinden ve derilerinden buharlaşma ile ortamdaki nemin artması 
ve 5) insanların vücut sıcaklığının ortam sıcaklığını artırması. 
 
Kapalı bir ortamın bozulan hava kalitesini iyileştirmek için ilk akla gelen havalandırma uygulamasıdır. 
Fakat havalandırma işlemini ne zaman yapmalıyız? Kirletici konsantrasyonuna bağlı kalmaksızın 
sürekli mi, yoksa belli bir kirleticiyi indikatör gibi kullanarak onun konsantrasyonunun belirlenen sınır 
değerini geçmesi durumunda mı? Eğer kapalı bir ortamda insanların kendisi kirlilik kaynağı ise ve 
diğer kaynaklar iç ortam atmosferine önemli derecede bir emisyon yaymıyorsa ihtiyaca göre 
havalandırma (İGH) sistemi tasarlamak uygun bir seçenek olacaktır. İnsanların içinde bulunduğu okul, 
kafeterya, tiyatro, sinema, alış-veriş merkezi,.vb. gibi kapalı ortam atmosferindeki karbondioksit 
(CO2)’in indikatör kirletici olarak seçilmesi, onun konsantrasyonunun sürekli ölçülmesi ve 
konsantrasyonun belirlenen sınır değeri aşılması durumunda devreye giren havalandırma sistemi bir 
İGH sistemidir [1]. Bu tür havalandırma sistemi gerekli miktarda havanın doğru zamanda gerekli yere 
verilmesini, enerji tasarrufu ve bina içi hava kalitesinin optimizasyonunu sağlayacaktır. Havalandırma 
hızının kontrolü için CO2’nin kullanımı ASHRAE Standart 62’de geçerli bir kontrol yaklaşımı olarak 
belirtilmiştir [2, 3]. ASHRAE 62.1-2004 de bir ortamın yeterince havalandırılıp havalandırılmadığını o 
ortamda bulunanların iç atmosferde oluşturduğu CO2 konsantrasyonunun ölçülerek anlaşılabileceği 
belirtilmektedir. Bina içi hava kalitesi ve havalandırmayı değerlendirmek için Amerikan test ve 
malzemeler birliği standart rehberinde (ASTM D6245) kişilerin oluşturduğu CO2 indikatör kirletici olarak 
kullanılabilir denilmektedir. Bununla birlikte, insanların sayısı ve metabolik aktiviteleri harici önemli bir 
iç ortam hava kirleticisi kaynağı bulunması İGH sistemi uygulamasını başarısızlığa uğratacaktır [1]. 
 
CO2’nin normal seviyeleri zararsız olarak düşünülmesinin aksine CO2 olumsuz sağlık etkilerinde de 
bulunabilmektedir. Kapalı ortam atmosferinde yüksek konsantrasyonda CO2 bulunması sağlık 
açısından tehlike oluşturabilmektedir. CO2 konsantrasyonunun yüksek olduğu havanın solunması 
kana yeterli O2 geçmesini engeller, kanın asit-baz dengesini bozar ve kanda karbonik asitin artmasına 
yani kanın asitleşmesine neden olur. Bu durum solunumu ve merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler 
[4,5]. CO2 ile kirlenmiş kapalı ortamda çalışan kişilerin fiziksel işgörebilirliği zayıflar, huzursuzluğu ve 
endişesi artar ve neticede performansı olumsuz etkilenir. Bu nedenle insanların bulundukları kapalı 
ortamların hava kalitesinin bozulup bozulmadığını anlamak için karbondioksit (CO2) indikatör bir 
kirletici olarak göz önüne alınır. Çünkü bir insan her nefes alıp verdiğinde dışarı yaklaşık 38 000-56 
000 ppmv (hacimsel olarak milyonda bir kısım) CO2 salıverir [6,7]. Dünyada kapalı işyeri için karbon 
dioksit maruziyet sınır değerleri genelde aynıdır ve Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Karbondioksit İçin Kapalı İşyeri Sınır Değerleri [8]. 
 

Kurum/Kuruluş 8 saatlik ort. Kısa süreli ort. (15 dk) 

OSHA İSD(a) 
NIOSH TSD(b)

 

AGGIH SED(c)
 

UK MSD(d)
 

NIOSH SYASD(e) 

5 000 ppm 
5 000 ppm  
5 000 ppm 
5 000 ppm 
- 

- 
30 000 ppm 
30 000 ppm 
15 000 ppm 
40,000 ppm 

 
(a) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi İzin Verilen Sınır Değeri,  
(b) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü Tavsiye Edilen Sınır Değeri 
(c) Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistleri Sınır Eşik Değeri 
(d) Birleşik Krallık Çalışma Yeri Maruziyet Sınır Değeri 
(e) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü Sağlık ve Yaşam için Anlık Sınır Değeri 
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İç ortam hava kirliliği inceleme çalışmasında okullar özel bir öneme sahiptir. Çünkü okul çağındaki 
çocuklar fiziki, biyolojik ve sosyal çevredeki koşullara büyüklere göre daha duyarlıdırlar. Akciğerlerin 
gelişimi büyük oranda doğum sonrasında ve erken çocukluk döneminde gerçekleştiği için ve fizyolojik 
yapılarından dolayı çocuklar hava kirliliğinden erişkinlere göre daha fazla etkilenirler. Ayrıca çocuklar 
okul gibi kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmektedirler. Bu nedenlerden dolayı okul içi 
atmosferindeki CO2 üst sınırı iş yerlerine göre oldukça düşüktür. ASHRAE’ye göre CO2 üst sınırı 1000 
ppmv [2], Massachusetts Kamu Sağlığı Bölümü (MDPH)’ne göre okullarda hava kirliliğine duyarlı 
insanlar bulunduğundan CO2 üst sınırı 600 ppmv, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne göre kapalı 
ortam atmosferindeki CO2 konsantrasyonu 800 ppmv [9] ve Birleşik Krallık (UK) İçişleri Bakanlığı 
Ofisine (ODPM) okul gibi kapalı ortamlarda ortalama CO2 konsantrasyonu 1500 ppmv ve insanlar 
bulunduğunda bu değer 1000 ppmv’nin altında tutulmalıdır [10]. 
 
Bu çalışmada havalandırma sistemi tasarımında CO2’nin indikatör kirletici olarak kullanılmasının 
uygun olup olmayacağı incelenmiştir. Bu amaçla Samsun’da bir ilköğretim okulunda belli bir sınıfta kış 
ve bahar dönemlerinde CO2 ölçümleri gerçekleştirilmiş ve kurulacak bir havalandırma sisteminin 
prensipleri ortaya konulmuştur.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Samsun’da tabakalı örnekleme yöntemi ile 5 farklı semtte 5 ayrı ilköğretim okulu seçilmiş ve bu 
okulların dışında ve içinde CO, CO2, PM10, nem ve sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüm 
işlemleri Aralık-Mart arasını kapsayan kış ve Nisan-Mayıs arasını kapsayan bahar dönemi olmak 
üzere 2006-2007 yıllarında yapılmıştır. Her bir ilköğretim okulunda birden fazla sınıfta ölçüm işlemi 
gerçekleştirilmiştir fakat bu çalışmada amaçlanan havalandırma sistemi tasarımı için İstiklal İlköğretim 
Okulu ve onun 2-F sınıfı dikkate alınmıştır. Sınıfta öğrenciler, öğretmen ve ölçümü gerçekleştiren kişi 
ile birlikte toplam 35 kişi vardır ve sınıf hacmi 134 m

3
 dür. Okul şehir merkezinde, binalar arasında, 

ana caddeye 30 m uzaklıkta, havalandırma sistemi yok, zemini mozaik, tahta teflon kaplı, pencereler 
plastik çerçeve, çift camlı ve toplam alanı 5 m

2
. Kış ölçümleri 19.12.2006 tarihinde sabahtan öğleye 

kadar, bahar ölçümleri 14.05.2007 tarihinde öğleden sonra akşama kadar gerçekleştirilmiştir. 
 
CO ölçümü mobil ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 0-2000 ppmv arasında ölçüm yapabilen aletin 
hassasiyeti ± 1 ppm dir. CO2, nem ve sıcaklık ölçümleri mobil ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 
Cihazın CO2 hassasiyeti ± 1 ppmv, sıcaklık için ± 0.3 

o
C dır. PM10 ölçümleri mobil infra-red (IR) toz 

ölçüm cihazı ile gerçek zamanlı olarak yapılmıştır. Cihazın duyarlılık aralığı 10-20 000 µg/m
3
 ve 

hassasiyeti ±10 µg/m
3
 dür. 

 
 
 
 
3. MODEL YAKLAŞIMI 
 
Yukarıda sözü edilen sınıflar için ihtiyaca göre havalandırma yapacak bir sistemin tasarımı için 
aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 
 

 kapalı ortam içinde mükemmel bir karışım var 

 kirlilik oluşum hızı sabit 

 dışarıdan içeri giren havadaki kirletici konsantrasyonu sabit 

 iç ortamdaki kirletici bu ortam içinde üretilmektedir 

 içeriden kirletici giderimi sadece havalandırma sistemi ile olmaktadır 
 
Havalandırma sistemi tasarımı için yukarıda ölçülen hava kirleticilerinden CO2 dikkate alınmış ve onun 
sınıf içinde zamanla değişen konsantrasyonu hesaplamak için sınıfın Şekil 1 gibi bir hacim olduğu 
varsayılmıştır. Bu yöntem kutu modeli olarak adlandırılmaktadır 
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Şekil 1. Havalandırma Sistemi Tasarımında Dikkate Alınan Sınıf Şekli. 
 

Şekil 1’de G-CO2’nin üretim hızı (cm
3
/dk), V-sınıf hacmi (m

3
) ve Q-içerisiyle dışarısı arasındaki 

havalandırma hızı (m
3
/dk) dır. Sınıf içindeki kaynaklardan (çoğunlukla kişilerin metabolik aktiviteleri) 

üretim sonucunda iç hacimdeki CO2 konsantrasyonu Δt-zaman aralığında C1’den C2’ye çıkar. Δt süresi 
sonunda sınıftaki CO2 konsantrasyonu aşağıdaki süreklilik denklemi ile hesaplanabilir [11]: 
 


























 t

V

Q

Q

G
CC

Q

G
CC gg exp12  (1) 

 
Havalandırma yapmaktaki amaç C2 değerinin izin verilen üst sınır değerini geçmemesi içindir. TS 
12281’de belirtilen üst değer 800 ppmv dir ve bu değer denge konsantrasyonu (Cd) olarak bilinir. İç 
ortam atmosferindeki CO2 konsantrasyonu Cd’ye ulaştığında yapılan havalandırmaya da denge 
noktası havalandırması adı verilmektedir. Bu şekilde yapılan havalandırma aslında bir ihtiyaca göre 
havalandırma (İGH) işlemidir. Belli bir kapalı ortam için denge havalandırma noktası aşağıdaki basit 
kütle dengesinden bulunabilir [12]. 
 

)/( 1 gCCNqQ 
 (2) 

 
Bu eşitlikte, Cg-dış atmosferdeki CO2 konsantrasyonu (ppmv), N-içerideki kişi sayısı ve q-CO2 üretim 
hızı (m

3
/dk/kişi) dır. Denge CO2 konsantrasyonu (Cd) ise, 

 

QNqCC gd /  (3) 

 
CO2 konsantrasyonunun Cd değerini aşmaması için içeri verilmesi gereken hava hızı, 

 

)/( gd CCNqQ   (4) 

 
olur. Örneğin, bir sınıfta 35 kişi var ve her biri dakikada 318 cm

3
 CO2 üretirse ve dış ortam CO2 

konsantrasyonu 370 ppmv (370 cm
3
/m

3
) ise bu sınıfa dakikada verilmesi gereken hava hacmi, 

 

dkmQ /9.25)370800/(318.35 3  dır. 

 
 
 
 
SONUÇ  
 
İnsanların içinde bulunduğu kapalı bir ortamda içeri ile dışarısı arasında herhangi bir hava akımı söz 
konusu olmadığında CO2 konsantrasyonu kişi sayısı ve iç hacme bağlı olarak doğrusal bir artış 
gösterir. Yukarıda sözü edilen sınıf göz önüne alındığında söz konusu sınıfta CO2 konsantrasyonu 4.6 
dk’da sınır değer olarak kabul ettiğimiz 800 ppmv değerine ulaşmaktadır. Eşitlik 1’de G=Nq (N=35 kişi, 
q=318 cm

3
/dk.kişi), C1=420 ppmv, V=134 m

3
 alınarak farklı Q ve Δt değerleri için C2 hesaplanmış ve 

elde edilen grafikten (Şekil 1) görülebileceği gibi bu sınıfa CO2 konsantrasyonu 370 ppmv olan dış 
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atmosferden dakikada 1 m
3
 hava verilse bile sınıftaki CO2 konsantrasyonu 5 dk’dan daha kısa bir 

sürede sınır değere ulaşabilmektedir. Söz konusu sınıfa dakikada 26 m
3
 hava sağlandığında ancak iç 

atmosferdeki CO2 konsantrasyonu sınır değerin altında kalabilmektedir.  
 
Kışın sabah sınıf boş iken dış atmosferdekinden daha yüksek bir CO2 değeri (420ppmv) ölçülmüş 
olması sınıfın gece boyunca doğal yollarla tam olarak havalanmadığını göstermektedir. Bahar ölçümü 
öğleden sonra gerçekleştirilmiş ve sabahçıların sınıfı terk etmesinden 20 dk sonra öğleden sonra 
dersleri başlamaktadır. Öğleden sonra öğrenciler sınıfa girmeden hemen önce içeride 652 ppmv’lik bir 
CO2 değeri ölçülmüştür. 20 dk’lık sürede CO2 konsantrasyonun 652 ppmv değerine düşmesine sınıfın 
sabahçılar tarafından açık bırakılan penceresi neden olmuştur. Aynı sınıfın kış ve bahar dönemlerinde 
iç atmosferinde CO2 konsantrasyonunun zamanla değişimi Şekil 2’de görülmektedir. Öğrencilerin ders 
esnasında sınıfa girip çıkmaları, pencerenin bazen az bazen çok açılması, okulun dış kapısı veya 
pencereye zıt tarafta bir yerin açılması sınıf içinde hava akımını artırmış ve CO2 değerleri salınım 
göstermiştir. Fakat teneffüslerde kapının ve pencerenin açılması sınıf içindeki CO2 konsantrasyonunu 
bariz bir biçimde düşürmüştür. 
 

 
 

Şekil 1. Kutu Modeline Göre Havalandırılan Bir Sınıfta Zamanla CO2 Konsantrasyonu Değişimi. 
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Şekil 2. Sınıf İçi CO2 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi. 
 

CO2 konsantrasyonunun teoride olduğu gibi zamanla sürekli artış göstermediği böyle bir sınıfa sürekli 
26 m

3
/dk’lık sabit bir hızla dışarıdan hava vermek oldukça fazla enerji harcayan ve içeride bulunanları 

da rahatsız edebilecek bir havalandırma sistemi olacaktır. Bu nedenle sınıf içine yerleştirilecek bir CO2 
sensörünün belirlenen sınır değeri aşan bir ölçüm gerçekleştirmesi durumunda devreye girecek bir 
havalandırma sistemi ekonomik ve çevreci bir havalandırma sistemi olacaktır. Sınıf içindeki havayı 
vakumlayıp dışarı atacak bir aspiratör sisteminden ziyade dışarıdan sınıf içine hava verecek bir 
vantilatör sisteminin kurulması daha iyi sonuç verecektir. Çünkü, aspiratörün pencereden dışarı attığı 
havanın yerine koridordan hava gelmektedir. Koridor da bir kapalı ortamdır ve ayrıca koridorlarda yer 
alan tuvalet gibi ortamlardan sınıf içine kötü koku gelmesi de muhtemeldir. Bu nedenle dışarıdan sınıf 
içine hava verilmeli ve içerideki kirli havanın seyrelmesi sağlanmalıdır. Kurulacak havalandırma 
sistemi duvardan ziyade tavandan sınıf içine hava sağlamalıdır. Duvara monte edilen bir havalandırma 
sistemi genellikle estetik açıdan iyi görünmesi için küçük boyutlu olarak imal edilmektedir. Küçük 
boyutlu sistemlerin içeri hava veren ağız kısımları da küçük olduğundan içeride hava akım hızı yüksek 
olmakta, hızlı akan havanın dışarı by-pass etme olasılığı yüksek olmakta, hava sınıfın her yerine iyi 
dağılamamakta ve tozların çökelmesi engellenmektedir. İnsanlar da yüksek hava akımından 
rahatsızlık duymaktadırlar. Bu nedenle havalandırma sistemi sınıf içine tavandan ve mümkünse bir 
kaç noktadan hava vermelidir. 
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