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ÖZET 
 
Yakın zamana kadar partiküllerin Uçucu Organik Madde (UOM) içeri�i yalnız niteliksel olarak 
belirlenebiliyordu.  Ancak, 2005 yılında Odaba�ı ve arkada�ları (Atmospheric Environment, 39, 3763–
3770) atmosferdeki partiküllerde UOM deri�imlerini belirlemek için bir termal desorpsiyon – gaz 
kromatografi / kütle spektrometrisi yöntemi geli�tirdi.  Bu çalı�mada, atmosferdeki partiküller için 
geli�tirilen bu yöntem kullanılarak bina-içi ortamlarda yatay yüzeylere çökelmi� partiküllerde 
sorplanmı� UOM’lerin niceliksel analizi yapılmı�tır.  Toplam 15 örnek, �zmir Y. Teknoloji Enstitüsü, 
Dokuz Eylül Üniversitesi binalarından ve bir apartman binasından toplanmı�tır.  Ellidört UOM’den 18 
adedi tüm örneklerde dedekte edilirken, 13 tanesi hiç bir örnekte tespit edilememi�tir.  Partiküllerdeki 
UOM deri�imleri 0,007 ng/mg (1,4-dichlorobenzene) ilâ 226,4 ng/mg (nonanal) arasında de�i�im 
göstermi�tir.  Toplam UOM deri�imleri 14 ilâ 582 ng/mg arasında de�i�irken ortalama ve standart 
sapma de�erleri, sırasıyla, 204 ve 138 ng/mg olmu�tur.  Bina-içi partikül UOM deri�imleri açık hava 
partikül deri�imlerine göre ortalama yakla�ık iki katı daha yüksek bulunmu�tur. 
 
 
 
 
G�R�� 
 
Son yıllarda sanayile�mi� ülkelerde oldukça artmı� olan allerji ve di�er hipersensitivite 
rahatsızlıklarının yaygınlı�ına sebep olarak önerilen faktörler arasında havadaki tahri� edici gazlar ve 
bu gazları bünyelerinde bulunduran toz partikülleri de bulunmaktadır [1,2]. Bina-içi yatay yüzeylere 
çökelmi� tozlar (partiküller) havadaki uçucu ve yarı-uçucu organik maddelere sorplanma yoluyla 
önemli bir birikme ortamı olu�turarak depo görevi görmektedir.  Çevresel denge gere�i havadaki 
deri�imleri arttı�ında tozlara sorplanan bu gazlar havadaki deri�imleri azaldı�ında ya da ba�ka �artlar 
de�i�erek uygun hale geldi�inde ise havaya salınırlar.  Dolayısıyla, tozlar bu gazların bir kayna�ı 
haline gelir.  Üstelik, kısa zaman içinde tozlara sorplanan bu gazlar sonra göreceli daha uzun zaman 
zarflarında havaya geri dönerler.  Bu sebeple, toksik etkileri olan ve kansere yol açabilen uçucu ve 
yarı-uçucu organik maddeler açısından bina-içi yüzeylere çökelmi� tozlar binada ya�ayan veya 
çalı�anlar açısından önem arz etmektedir. 
 
Yakın zamana kadar, toz partiküllerinin UOM içeri�i çok dü�ük deri�imleri sebebiyle yalnız niceliksel 
olarak belirlenebiliyordu [3,4].  Solvent ekstraksiyonu, katı faz mikroekstraksiyon (SPME), purge-and-
trap, direkt termal desorpsiyon ile birlikte gaz kromatografi / kütle spektrometrisi (GC/MS) 
partiküllerdeki uçucu organik madde (UOM)’leri incelemekte kullanılabilecek yöntemler arasında yer 
almaktadır.  Bunlardan solvent ekstraksiyonun dezavantajı, seyreltilmi� örneklerde yüksek dedeksiyon 
limitleri iken, SPME ile �imdilik sadece niteliksel analiz yapılabilmektedir. Purge-and-trap yöntemi ise 
sadece su ile ekstrakte edilebilen ve sudan uçurulabilen polar bile�iklere uygulanabilmesi kısıtı 
sebebiyle çok tercih edilmemektedir. Termal desorpsiyon bu yöntemler arasında en gelecek vaad 
eden yöntem olarak görünmektedir. 
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Odaba�ı ve arkada�ları [5] geli�tirdikleri termal desorpsiyon – gaz kromatografi / kütle spektrometrisi 
yöntemi ile atmosferik partiküllerde UOM deri�imlerini niceliksel olarak belirlemeyi ba�armı�lardır.  Bu 
çalı�manın amacı, geli�tirilen bu yeni yöntemi kullanarak bina-içi yatay yüzeylere çökelmi� tozlarda 
UOM deri�imlerini belirlemektir. 
 
 
 
 
MALZEME VE YÖNTEMLER 
 
Toplam 15 adet örnek, �zmir Y. Teknoloji Enstitüsü (�YTE) Gülbahçe, Urla kampüsündeki 4 adet 
binadan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kaynaklar kampüsündeki bir bina ve Buca’da bir apartman 
binasından toplanmı�tır.  Bütün binalarda do�al havalandırma kullanılmaktadır ve 1992 ilâ 2002 
arasında in�aa edilmi�lerdir.  �YTE’deki binalarda örnek alınan odalardan bazıları çe�itli seviyelerde 
rutubetten etkilenmi� odalardır (bkz. Tablo 1).  DEÜ kampüsündeki binada örnekleme Çevre 
Mühendisli�i Bölümü, Hava Kirlili�i Laboratuvarı’nda gerçekle�tirilmi�tir.  Örnekleme yapılan odaların 
özellikleri Tablo 1’de sunulmu�tur.  Bu özelliklerden odada halı varlı�ı duvardan duvara halıya i�aret 
etmektedir. 
 
Örnekleme yapılacak odalar, yatay yüzeylerin en az üç aydır temizlenmemi� oldu�u odalardan 
seçilmi�tir.  Her odada çe�itli yüzeylerden toplamda yakla�ık olarak 0,5 gram olacak �ekilde plastik bir 
fırça yardımıyla önceden darası tartılmı� aluminyum folyodan kesilmi� parçalara toplanmı�tır.  
Örneklemeden sonra tartım yapılarak alınan örne�in kütlesi belirlenmi�tir. 
 
Örnekler, önceden fırınlanmı� cam termal desorpsiyon tüplerine (6mm dı� çap, 4 mm iç çap) 
aktarılmı�tır. Sonra, tüpler etiketlenmi� ve kapakları kapatılarak kontaminasyon ve desorpsiyondan 
korunmu�tur. Partiküllerin analizi için geli�tirilen yöntem standart referans materyalden (urban dust, 
SRM 1649a, the National Institute of Standards and Technology, NIST) yedi parça (0,40–10 mg) 
analiz edilerek denenmi� ve optimize edilmi�tir.  SRM 1649a parçaları önceden tartılmı� ve fırınlanmı� 
küçük aluminyum folyo parçaları üzerinde tartılmı�tır.  Daha sonra önceden fırınlanmı� cam termal 
desorpsiyon tüplerine alınmı�tır.  Tüplerin uçları, önceden fırınlanmı� silanize edilmi� cam yünü ile 
tıkanmı�tır.  Sonra, tüpler etiketlenmi� ve kapakları kapatılarak kontaminasyon ve desorpsiyondan 
korunmu�tur. 
 
Tablo 1.  Örnekleme Yapılan Odaların Özellikleri. 
 

Oda 
No. Bina Oda Tipi Nufus Görünür Nem 

/ Küf Halı Bilgisayar 

1 �YTE Bina-1 Ofis 1 Hayır Evet 1 
2 �YTE Bina-1 Ofis 2-5 Hayır Hayır 2-4 
3 �YTE Bina-1 Derslik 6-25 Evet Evet Yok 
4 �YTE Bina-1 Ofis 1 Evet Hayır 2-4 
5 �YTE Bina-1 Ofis 2-5 Evet Hayır 2-4 
6 �YTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
7 �YTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
8 �YTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
9 �YTE Derslikler Binası Derslik 26-40 Evet Hayır 1 
10 �YTE Derslikler Binası Derslik 26-40 Hayır Hayır Yok 
11 �YTE Bilgisayar Merkezi Bilgisayar Lab. 26-40 Evet Hayır >4 
12 �YTE Bilgisayar Merkezi Teknik Servis 6-25 Evet Hayır >4 
13 Apartman Binası Mutfak 1 Hayır Hayır Yok 
14 Apartman Binası Oda 1 Hayır Evet 1 
15 DEÜ Çevre Müh. Binası Hava Kirlili�i Lab. 2-5 Hayır Hayır Yok 
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Örnekler, kütle seçici dedektörü (Agilent 5973 inert MSD) ve termal desorberi (Tekmar, Aerotrap 6000) 
olan bir gaz kromatografi sistemi (GC) (Agilent 6890N) ile analiz edilmi�tir.  Termal desorber �öyle 
modifiye edilmi�tir:  GC enjeksiyon ünitesindeki akı�a engel te�kil eden orijinal transfer hattı (0,32mm 
iç çap) cam çeperli inert çelik tüp hat (0,7mm iç çap, Alltech) ile de�i�tirilmi�tir.  �çerideki sıvı azot gazı 
ile çalı�an krayojenik tuzak, adsorban (100 mg Tenax) doldurulmu� bir iç tuzak ile de�i�tirilmi�tir.  Toz 
örnekleri 5 dak. boyunca 225 ºC’de 40 ml/dak helyum akımı kullanılarak desorbe edilmi�tir.  
Desorpsiyon sırasında iç tuzak sıcaklı�ı 35 ºC’de tutulmu�tur.  Tuzak 1 dak. boyunca 240 ºC’de 
desorbe edilmi�tir.  Sonra, 250 ºC’de 10 dak. boyunca fırınlanmı�tır.  Fırın valfi ve transfer hattı 
sıcaklıkları 200 ºC’de tutulmu�tur.  Kromatografik kolon HP5-ms (30 m,0,25 mm,0,25 mm) ve ta�ıyıcı 
gaz helyumdur (1ml/min ve 36 cm/s do�rusal hız). Split oranı olarak 1:40, inlet sıcaklı�ı olarak ise 240 
ºC kullanılmı�tır. Termal desorber sistemini kalibre etmek için kalibrasyon standartları 54 bile�ikten 
olu�an bir standart karı�ımından (Accustandard) metanol ile seyreltilerek be� seviye (0,4, 2, 5, 10 and 
20 µg/ml) halinde hazırlanmı�tır. Bu standartlardan içinde 100 mg Tenax bulunan termal desorpsiyon 
tüplerine 1 µl enjekte edilmi� ve kalibrasyon yapılmı�tır. GC analizi ve kalite kontrol hakkında daha 
detaylı bilgi edinmek için Odaba�ı vd.’ne [5] bakınız. 
 
 
 
 
BULGU VE TARTI�MALAR 
 
Analizi yapılan 54 adet UOM’den 14’ü (trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,1-
dichloroethane, vinyl acetate, 1,1,1-trichloroethane, butyl formate, pyridine, 1,1,2-trichloethane, 
dibromochloromethane, bromoform, cyclohexanone, cis-1,4-dichloro-2-butene, 1,1,2,2-
tetrachloroethane, trans-1,4-dichloro-2-butene) hiç bir örnekte dedekte edilememi�tir.  Kalan 
bile�iklerin dedeksiyon yüzdeleri, ve deri�imlerinin betimleyici istatistikleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 
 
Ortalama ve ortanca istatistikleri dikkate alındı�ında en yüksek deri�imlerde (>10 ng/mg) kar�ımıza 
çıkan UOM’ler acrolein, acetone, proponal, 2-butanone, nonanal ve decanaldir.  Ölçülen en yüksek 
deri�imleri dikkate aldı�ımızda ise bunlara butanal, hexanal, heptanal, ve octanal eklenmektedir.  
Yapısında klor içeren bile�iklerden 1,1-dichloroethene ve 1,2-dichloroethane >0,3 ng/mg ortalama ve 
>1 ng/mg en yüksek deri�imleri ile sivrilmektedir.  BTEX bile�ikleri de benzer seviyelerde bulunurken 
bunlar arasında xylene bile�ikleri (p- ve o,m-) en dü�ük seviyelerde ölçülmü�tür.  Genel olarak 
de�erlendirildi�inde, bu çalı�mada ölçülen bina-içi yüzeylere çökelmi� partiküllerde UOM deri�imleri, 
atmosferden toplanan partiküllerde ölçülenlere nazaran yedi bile�ik için daha yüksek iken sekiz bile�ik 
için daha dü�üktür (Tablo 3).  Bina-içi / açık hava deri�imlerinin oranı 0,1 – 10 arasında de�i�mi� ve 
ortanca de�eri 0,8 olmu�tur.  
 
Bu çalı�mada dedekte edilen bile�iklerden bazıları (acetone, hexanal, octanal, nonanal) mikrobiyal 
UOM olarak bilinen bile�iklerdendir [4].  Wilkins ve di�erleri [3] Asal Bile�enler Analizi kullanarak 
(azdan ço�a modele katkıda bulunma oranlarına göre sıralı) hexanal, 2-butanone, pentanal, ve 
heptanalin küf bulunan binalarda bulundu�u sonucuna ula�mı�lardır.  Ek olarak bazı bile�iklerin, küf 
bulunan binalarda, mikroorganizmalardan (2-butanone, acetone) ve bina malzemelerinden (2-
butanone, 2-hexanone) iç ortama salındıkları belirlenmi�tir [6].  Ayrıca, bunlardan 2-butanone 
bile�i�inin glikoliz sonucu olu�tu�u, pentanal, hexanal, ve heptanal bile�iklerinin ise ya� asitlerinin 
oksidasyonu sonucu olu�tu�u dü�ünülmektedir [3].  Çıplak gözle görülebilir küf varlı�ı açısından UOM 
deri�imleri incelendi�inde, acetone, benzene, butyl acetate, hexanal, 2-hexanone, methylene chloride, 
proponal, pentanal, ve styrene deri�imleri arasındaki farkların istatistiksel (p<0,05) oldu�u ve tümü için 
gözle görülür küf varlı�ı olmayan odalarda deri�imlerin daha yüksek oldu�u belirlenmi�tir.  Bu 
sonuçlar, yukarıda literatürde belirtilenler ile çeli�mektedir.  Bu çeli�kinin, aynı bina içinde hem küf 
varlı�ı olan hem de olmayan odalar bulunmasından kaynaklandı�ı dü�ünülmektedir.  Her ne kadar, 
binalarda mekanik havalandırma kullanılmasa da do�al havalandırma yapılan binalarda, uygun �artlar 
olu�tu�unda, kirleticilerin bina içinde ta�ınımı mümkündür.  Ek olarak, iki odada örnekleme yapmı� 
oldu�umuz, küf varlı�ı olmayan apartman binası, mutfakta ölçülen yüksek deri�imler sebebiyle bu 
çeli�kinin ortaya çıkmasına önemli bir katkıda bulunmu�tur. 
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Örnek sayıları di�erlerine nazaran daha yüksek olan iki binada (�YTE Bina-1 ve �YTE Ofis Binası) 
ölçülen deri�imler Mann-Whitney U-Test kullanılarak kar�ıla�tırılmı�tır.  Bu binalardan ilkinde hem 
ofisler ve sınıflar, hem de laboratuvarlar bulunmakta, bodrum katta da bir kantin bulunmaktadır.  �kinci 
binada ise sadece ofisler bulunmaktadır.  Crotonaldehyde, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 
ve o,m-xylene deri�imlerinin iki bina arasında istatistiksel fark gösterdi�i görülmü�tür (p<0,05). 
 
�dari binadaki tüm örneklerde 1,3-dichlorobenzene dedeksiyon limitinin altında (BDL) kalmı�tır.  Bu 
dört  bile�i�in iki binadaki ortanca deri�imleri sırasıyla 0,77/0,20 ng/mg, BDL/0,01 ng/mg, 0,05/0,19 
ng/mg, ve 0,04/0,37 ng/mg olmu�tur. 
 
Tablo 2.  Tespit Edilen Bile�iklerin Dedeksiyon Oranları ve Deri�im Betimleyici �statistikleri 

 
Bile�ik Dedeksiyon Ortanca Ortalama Std. Sapma En Küçük En Büyük 

 (%) ng bile�ik / mg toz 
1,1-Dichloroethene 93 0,30 0,42 0,35 <DL 1,19 
1,2-Dichlorobenzene 60 0,01 0,03 0,05 <DL 0,18 
1,2-Dichloroethane 100 0,04 0,31 0,59 0,009 1,78 
1,3-Dichlorobenzene 27 0,004 0,004 0,01 <DL 0,02 
1,4-Dichlorobenzene 100 0,09 0,10 0,07 0,007 0,29 
2-butanone 100 25,9 31,7 18,4 6,30 60,7 
2-Hexanone 93 0,33 0,33 0,18 <DL 0,76 
4-Methyl-2-pentanone 93 0,32 0,37 0,34 <DL 1,47 
Acetone 100 31,7 35,3 18,9 2,94 79,4 
Acrolein 93 14,9 14,3 8,80 <DL 35,1 
Acrylonitrile 100 0,28 0,37 0,49 0,02 2,05 
Benzene 100 0,38 0,40 0,24 0,08 0,96 
Bromodichloromethane 47 0,03 0,03 0,05 <DL 0,16 
Butanal 100 1,76 3,44 5,89 0,13 24,2 
Butyl acetate 67 0,26 0,35 0,40 <DL 1,31 
Butyl propionate 20 0,03 0,03 0,06 <DL 0,17 
Carbon disulfide 93 2,13 3,09 2,55 <DL 8,99 
Carbon tetrachloride 27 0,004 0,00 0,01 <DL 0,04 
Chlorobenzene 40 0,01 0,01 0,02 <DL 0,06 
Chloroform 100 0,21 0,24 0,22 0,02 0,92 
cis-1,3-Dichloropropene 20 0,01 0,01 0,02 <DL 0,09 
Crotonaldehyde  100 0,41 0,52 0,30 0,20 1,16 
Decanal 93 16,9 29,2 40,7 <DL 165 
Ethyl benzene 93 0,03 0,03 0,02 <DL 0,09 
Heptanal 100 2,97 4,18 5,58 0,15 23,4 
Hexanal 100 6,91 11,8 21,2 0,35 87,4 
Iodomethane 100 0,48 1,43 2,04 0,11 5,74 
Methyl propionate 73 0,06 0,06 0,04 <DL 0,15 
Methylene chloride 100 0,21 0,31 0,27 0,04 0,97 
Nonanal 100 22,9 38,9 55,4 0,67 226 
o,m-Xylene 100 0,07 0,17 0,31 0,005 1,23 
Octanal 93 3,88 5,51 5,54 <DL 20,1 
Pentanal 100 1,45 1,82 1,80 0,12 7,87 
Propanal 100 17,1 18,5 9,88 2,01 36,0 
p-Xylene 87 0,07 0,08 0,06 <DL 0,20 
Styrene 100 0,27 0,25 0,13 0,03 0,58 
Tetrachloroethene 47 0,03 0,03 0,05 <DL 0,18 
Toluene 53 0,23 0,31 0,43 <DL 1,54 
trans-1,3-Dichloropropene 7 0,006 0,01 0,02 <DL 0,09 
Trichloroethene 53 0,04 0,05 0,06 <DL 0,17 
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Oda nufusuna göre deri�imler incelendi�inde, 1-5 ki�inin bulundu�u odalar ile >5 ki�i kapasiteliler 
arasında bromodichloromethane ve butyl propionate deri�imleri istatistiksel olarak farklıdır (p<0,05).  
Bunların deri�imleri 1-5 ki�ilik odalarda daha dü�ük iken, farklar istatistiksel olmamakla beraber, 
butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal, decanal, ve 2-butanone deri�imleri >5 ki�ilik odalarda 
daha yüksek de�erlerde ölçülmü�tür.  Bu bile�iklerden ikisinin (hexanal ve pentanal) yüksek nufuslu 
odalarda yüksek deri�imlerde bulunması Nilsson ve arkada�larının [4] önerdikleri bunların insan 
kaynaklı olabileceklerine dair görü�leri ile uyumludur.  Trichloroethene ve 2-butanone, bilgisayar var 
olan odalarda aradaki fark istatistiksel olmak üzere (p<0,07) daha yüksek seviyededir. E�de�i�kenlik 
ihtimali göz önünde tutularak her bir UOM’nin deri�imlerini tahmin etmek üzere kurulan ve oda nufusu  
 
Tablo 3.  Bina-�çi ve Açık Hava UOM Ortalama Deri�imleri ve Oranları 
 

 Bina-�çi Açık Hava* Bina-�çi / Açık Hava 
UOM ng/mg Oranı 
1,4-Dichlorobenzene 0,10 0,01 10,0 
1,2-Dichloroethane 0,31 0,05 6,2 
1,2-Dichlorobenzene 0,03 0,01 3,0 
Tetrachloroethene 0,03 0,01 3,0 
Benzene  0,14 0,40 2.9 
Styrene  0,19 0,25 1.3 
Chloroform 0,24 0,22 1,1 
Trichloroethene 0,05 0,06 0,8 
Ethylbenzene 0,03 0,05 0,6 
p-Xylene  0,14 0,08 0,6 
o,m-Xylene 0,17 0,35 0,5 
Butyl acetate 0,35 0,73 0,5 
Toluene  0,92 0,31 0,3 
Bromodichloromethane 0,03 0,13 0,2 
Chlorobenzene 0,01 0,10 0,1 
Ortalama   2,1 
* Açık hava deri�imleri Odaba�ı vd.’den [5] alınmı�tır. 

 
ile bilgisayar varlı�ı de�i�kenlerinin ba�ımsız de�i�ken olarak kullanıldı�ı do�rusal regresyon analizi 
sonucunda trichloroethene ve 2-butanone deri�imlerinin bilgisayar varlı�ıyla, bromodichloromethane 
ve butyl propionate deri�imlerinin de oda nufusu ile ili�kili oldu�u teyit edilmi�tir (p<0,10). 
 
Oda tipinin etkisi, ofislerdeki deri�imlerin sınıflar, bilgisayar merkezi ve apartman binasındaki 
odalardaki deri�imler ile kar�ıla�tırmak suretiyle incelenmi�tir.  Acetone, acrilonitrile, butyl acetate, 
bromodichloromethane, ethyl benzene, iodomethane, methylene chloride, p-xylene, propanal, styrene 
ve toluene deri�imlerinin ofislerde daha yüksek olmak üzere istatistiksel olarak farklı oldu�u 
görülmü�tür(p<0,05).  Aynı bile�ikler için kar�ıla�tırma ofisler ile bilgisayar merkezindeki odalar 
arasında yapıldı�ınıda sadece butyl acetate, bromodichloromethane ve methylene chloride için farklar 
istatistikseldir (p<0,05).  Bu üç bile�i�e ek olarak crotonaldehyde, heptanal ve butyl propionate 
arasındaki deri�im farkları istatistikseldir (p<0,10).  Ofis ile apartman binası arasındaki deri�im farkları 
incelendi�inde, acrolein, methyl propionate, trichloroethene, butyl acetate, butyl propionate için 
farkların istatistiksel oldu�u belirlenmi�tir (p<0,10).  Bu üçlü kar�ıla�tırmadan çıkarılabilecek sonuç 
methylene chloride ve butyl propionate bile�iklerinin ofislere, butyl acetate bile�i�inin ise evlere has bir 
UOM olabilece�idir. Odalarda halı mevcudiyeti sebebiyle hiç bir UOM için istatistiksel bir farklılık 
gözlenmemi�tir. 
 
Analizi yapılan 54 adet UOM üzerinden hesaplanan Toplam UOM (TUOM) deri�imleri 14 ilâ 582 
ng/mg arasında de�i�irken ortalama, ortanca, ve standart sapma de�erleri sırasıyla 204, 196, ve 238 
ng/mg olarak hesaplanmı�tır. 
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Binalar arasında ve gözle görülür küf varlı�ı, bilgisayar varlı�ı gibi yukarıda bireysel UOM 
deri�imlerinin kar�ıla�tırılmasında kullanılan oda özelliklerine göre TUOM deri�imleri herhangi bir 
istatistiksel farklılık göstermemi�tir. 
 
Uçucu organik maddeler ile oda özellikleri arasındaki ili�kiyi incelemek üzere bir di�er yöntem olarak 
lojistik regresyon kullanılmı�tır.  Bu incelemede, bireysel UOM deri�imleri ba�ımsız de�i�ken olarak 
kullanılarak iki de�er alabilen oda özellikleri (örne�in, halı: var-yok) tahmin edilmeye çalı�ılmı�tır.  
Ayrıca bunlar arasındaki korelasyon katsayları da belirlenmi�tir.  Bu incelemeden elde edilen sonuçlar 
Tablo 4’te sunulmaktadır.   
 
Bilgisayar varlı�ı ile trichloroethene arasında negatif bir ili�kinin bulunmu� olmasının nedeni, bilgisayar 
olmayan dört odada bu bil�i�in deri�imlerinin BDL olmasıdır.  Ancak, bilgisayar olan bazı odalarda da 
(n=3) bu bile�ik dedekte edilemedi�inden bu negatif istatistiksel ili�kinin çok anlamlı olmadı�ı  
 
Tablo 4.  Lojistik Regresyon ve Korelasyon Analizi Sonuçları 
 

Özellik Uçucu Organik Madde or a p b ydt c rho d 
Bilgisayar Trichloroethene 0,80 0,01 80 -0,59 
Halı Chlorobenzene 1.59 0,06 80 0,39 
Halı 1,3-Dichlorobenzene 1.97 0,15 80 0,30 
Küf 1,3-Dichlorobenzene 0,46 0,03 67 -0,49 
Nufus Bromodichloromethane – – – -0,72 
Nufus Butyl propionate – – – -0,53 
Oda tipi 1,1-Dichloroethene – – – 0,63 
a. Odds Ratio, b. Ki-kare testi p-de�eri, c. Yüzde Do�ru Tahmin, d. Spearman Korelasyon Katsayısı 

 
sonucuna varılmaktadır.  Halı varlı�ı durumunda iki benzen bile�i�inin deri�imleri ili�kili çıkmı�tır, ki 
bunlardan birisi (chlorobenzene) için ili�ki istatistikseldir.  Spearman korelasyon katsayısı da bu 
sonucu desteklemektedir.  Sonuç olarak, halı mevcut olan odalarda chlorobenzene bulunma ihtimali 
halı olmayanlara nazaran %60 daha yüksektir.  Bilgisayar varlı�ı ile trichloroethene arasındakine 
benzer bir ili�ki küf ile 1,3-dichlorobenzene arasında da kar�ımıza çıkmı�tır. Küf varlı�ı olmayan be� 
odada bu bile�ik dedekte edilemezken küf varlı�ı olan be� odada da aynı durumla kar�ıla�ılmı�tır.  
Dolayısıyla, istatistiksel olmasına ra�men elde edilen il�kinin çok anlamlı olmadı�ı dü�ünülmektedir.  
Nufus ve oda tipi özellikleri ile UOM deri�imleri arasında lojistik regresyon kullanılarak istatistiksel bir 
ili�ki olu�turulamamı�tır.  Ancak, elde edilen Spearman korelasyon katsayıları >0,50’dir.  Bilgisayar ve 
küf varlı�ı durumunda olu�an çeli�kili ili�kinin bu iki özellik için de geçerli olup olmadı�ı ara�tırılmı�tır.  
Nufus ile bromodichloromethane için benzer durum söz konusu iken butyl propionate için bundan 
bahsedilememektedir.  Bu bile�ik, tek ki�ilik üç ofiste >100 ng/mg seviyelerinde ölçülürken geri kalan 
tüm odalarda –di�er tek ki�ilik ofislerde dahil olmak üzere– dedekte edilememi�tir.  Oda tipi ile 1,1-
dichloroethene arasındaki ili�kinin korelasyon katsayısı da >0,50 olup �ekil 1’de görsel olarak 
sunulmu�tur.  Buna göre, laboratuvar, apartman binası ve bilgisayar merkezinde ölçülen deri�imler 
ofis ve dersliklerde ölçülenlere göre daha fazladır.  Arada fark olup olmadı�ı Mann-Whitney U-testi ile 
sınanmı� ve istatistiksel oldu�u (p=0,02) görülmü�tür. 
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�ekil 1. Oda tipine göre 1,1-dichloroethene deri�imleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Daha önce atmosferdeki partiküllerde UOM deri�imlerini belirlemek için geli�tirilen bir termal 
desorpsiyon – gaz kromatografi / kütle spektrometrisi yöntemi uygulanarak bina-içi ortamlarda yatay 
yüzeylere çökelmi� partiküllerde sorplanmı� UOM’lerin niceliksel analizi ilk defa ve ba�arıyla 
yapılmı�tır.  Analizi yapılan 54 UOM’den 18 adedi tüm örneklerde dedekte edilirken, 13 tanesi hiç bir 
örnekte tespit edilememi�tir.  Partiküllerdeki UOM deri�imleri 0,007 ng/mg (1,4-dichlorobenzene) ilâ 
226.4 ng/mg (nonanal) arasında de�i�im göstermi�tir.  Toplam UOM deri�imleri 14 ilâ 582 ng/mg 
arasında de�i�irken ortalama ve standart sapma de�erleri, sırasıyla, 204 ve 138 ng/mg olmu�tur. 
Bina-içi partikül UOM deri�imleri açık hava partikül deri�imlerine göre ortalama yakla�ık iki katı daha 
yüksek bulunmu�tur.  
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