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ÖZET 
 
İç ortam hava kirliliği günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bina içerisinde kullanılan malzemelerden yüksek oranda emisyona sahip olan uçucu 
organik bileşikler (UOB) bina-içi hava kalitesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan epidemiyolojik 
çalışmalarda UOB’lerin çeşitli solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklara sebep olduğu 
belirlenmiştir. UOB’lerin bina içinde pek çok kaynağı bulunmaktadır. UOB’ler boya, cila, halı kaplama, 
yapay ahşap levhalar, bazı yalıtım malzemeleri, çeşitli dekorasyon malzemeleri gibi çok sayıda yapı 
malzemesi ve ev ürünleri endüstrisinde, mobilyalarda, ayrıca bazı temizleyici kozmetik ürünlerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada; ev, okul, ofis ve alışveriş merkezi (AVM) gibi farklı 
türdeki iç ortamlardan alınan hava örneklerinde benzen, kloroform, ksilenler (o,m,p) ve toluen 
derişimleri belirlenmiştir. Örneklemeler bina içinde ve dışında yapılarak dış ortam konsantrasyonuyla 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Örnekler, Haziran-Aralık 2010 döneminde, SKC sampling cihazı ile aktif 
örnekleme yöntemi kullanarak tenax tüplerine toplanmıştır. Sonra da Termal Desorber-Gaz 
Kromotografisi / Kütle Spektrometresi (TD-GC/MS) cihazı ile kantitatif sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
Çalışmanın sonucunda, kloroform ve mp-ksilen derişimleri seçilen ortamlarda yüksek 
konsantrasyonda ölçülmüştür. Ayrıca, bu UOB’lerin iç-dış hava (İ/D) derişim oranları hesaplanmıştır. 
İ/D oranları evlerde 0.78 ile 1.88 arasında, okullarda 1.26 ile 1.78, ofislerde 1.09 ile 3.52, AVM’lerde 
0.49 ile 1.51 arasında değişmektedir. Bina içi konsantrasyonlar benzen için 1.1μg/m3 – 15.8μg/m3, 
kloroform için 6.5μg/m3 – 371.6μg/m3, mp-ksilen için 4.3μg/m3 – 311.8μg/m3, o-ksilen için 1.4μg/m3 –  
32.9μg/m3, toluen için 6.7μg/m3 – 163.9μg/m3 arasında tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina içi hava kalitesi, uçucu organik bileşikler, ev, okul, alışveriş merkezi, ofis 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Recently, indoor air pollution that affects human health, as one of the most important risk is accepted. 
Volatile organic compounds (VOCs) have been receiving considerable interest in indoor air field 
studies because of their high emission rates from products used indoor environments. Variety of 
respiratory diseases in epidemiological studies made VOCs and cause diseases such as cancer that 
have been identified. There are many sources of VOCs in the building. VOCs are used widely for 
paint, varnish, carpet, artificial wood plates, some insulation materials, decoration materials, such as a 
variety of numerous building materials and household products industries, furniture and some cleaners 
in cosmetic products.  
 
In this work, home, school, office and shopping center (AVM) in different types of air samples taken 
from benzene, chloroform, xylenes (o, m, p) and the toluene concentration was determined. Sampling 
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within and outside the building with outdoor concentrations were compared. Samples in 2010, on June 
to December months were collected by SKC sampling device (the active tube sampling method) with 
tenax tube. Thermal Desorber -Gas Chromatography / Mass Spectrometry (TD-GC/MS) device was 
used to analyze of samples. 
 
In conclusion, chloroform, and mp-xylene concentrations were measured in high concentrations in 
selected area. In addition, the indoor-outdoor (I/O) ratios of VOC’s concentration were calculated. I/O 
ratio ranged from 0.78 to 1.88 at home, from 1.26 to 1.78 in school, from 1.09 to 3.52 in the office, 
from 0.49 to 1.51 in AVMs. The results of indoor concentrations were 1.1μg/m3 – 15.8μg/m3 for 
benzene, 6.5μg/m3 – 371.6μg/m3 for chloroform, 4.3μg/m3 – 311.8μg/m3 for mp-xylene, 1.4μg/m3 – 
32.9μg/m3 for o-xylene and 6.7μg/m3 – 163.9μg/m3 for toluene.  
 
Key Words: Indoor Air Quality, Volatiles Organic Compounds , house, school, shopping centre,ofice. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde nüfusun hızla artmasıyla, hava kirliliği en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. 
Dışarıda soluduğumuz havanın kalitesinin bozulması dikkatleri iç ortamlardaki hava kalitesine 
çekmiştir. İç ortam hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olarak kabul 
edilmektedir [1]. Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından (EPA) kapalı ortam hava kirliliğinin dış 
ortam hava kirliliğinden 2 ile 10 kat arasında daha tehlikeli olduğu açıklanmıştır [2]. 
 
Konutlarda endüstri dışı kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, azot oksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon, 
asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli mikroorganizma ve alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve 
kimyasal zararlı etkenlerin görülmesi kapalı ortam kirliliği olarak tanımlanır [3]. 
 
Düşük enerji kullanımı amacıyla yapılan izolasyonlu binalar hava değişim oranını en minimum hale 
getirmiş, bunun sonucu olarak iç ortam kirliliği dikkate değer bir öneme sahip olmuştur [4,5]. 
 
Dış ortam hava kalitesi, insan aktiviteleri ve kapalı mekânın özellikleri, iç ortam hava kalitesini 
etkileyen başlıca faktörlerdir. İç ortam havasındaki kirleticilerin görülme oranı; yapının özelliklerine, 
yapımında kullanılan malzemeye, ısıtma sistemine, havalandırma durumuna, içinde yapılan faaliyete  
(konut, işyeri, fabrika vb. olması), içinde yaşayan kişilerin davranış biçimlerine (sigara içme gibi) 
bağlıdır. İç hava kalitesini tehdit eden en önemli kirleticilerden biri olan uçucu organik bileşiklerin 
(UOB) iç ortamlardaki konsantrasyonları genellikle kokuyla algılanabilen seviyenin altındadır. 
Binalarda UOB’lerin kaynakları çok çeşitlidir. Bunlar; bina yapı malzemeleri (boya, vernik, yapıştırıcı ve 
inşaat malzemeleri), okul ve ofis ortamlarında kullanılan yazıcılar ve fotokopi makineleri ve yoğun 
trafiğe sahip dış mekanlardır. Uçucu organik bileşiklerin diğer bir kaynağı ise sigara dumanıdır. 
 
Düşük derişimlerde, hasta bina sendromu belirtilerine yol açması ve maruziyetin kronik hale gelmesi 
ile kanser de dahil olmak üzere ciddi sağlık etkileri gösterebilen UOB’ler en önemli iç ortam hava 
kirleticileri arasındadır [6,7,8].  
 
Bu çalışmada farklı bina içi ortamlarda, bina içi ve dışında uçucu organik bileşiklerin örneklemeleri 
yapılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim okulu, alışveriş merkezi, ofis ve ev ortamından örnekler alınmıştır.  
 
 
 
3.MALZEME YÖNTEM 
 
3.1. Örnekleme Yerleri 
 
Bu çalışmada farklı kapalı ortamlarda, bina içi ve dışında uçucu organik bileşiklerin örneklemeleri 
yapılmıştır. Bu kapsamda 2 evden, 2 ilköğretim okulundan,1 ofisten ve 2 alışveriş merkezinden (AVM) 
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örnekler alınmıştır. EV1 25 yıllık iken EV2 1 yıllık yeni binadır. Her iki ev de doğal gaz ile ısınırken iç 
dekorasyon olarak EV1 plastik boya, laminant; EV2 saten boya, laminant döşemedir. EV1 ana 
caddeye 15m E6 otoban yoluna 1km uzaklıkta, yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. EV2 ana caddeye 
100m, E5 ve E6 otoban yollarına 10km uzaklıkta bulunan hem yerleşim yeri hem de iş merkezi 
bölgesinde bulunmaktadır. Bina tipi olarak EV1 bina/betonarme ve ev alanı 90m2, EV2 rezidans/hazır 
beton ve 140 m2’dir. EV1 ve EV2’nin iç ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet 
örnekleme alınmıştır. Her iki okul da doğal gaz ile ısınmaktadır. OKUL1 2000m2 iken OKUL2 
600m2’dir. Her ikisi de şehir merkezindedir. OKUL1 1999 yılında OKUL2 1979 yılında inşa edilmiştir. 
Yılda 1 kere iki okulda plastik duvar boyası ile boyama yapılmaktadır. OKUL1 ve OKUL2’nin iç 
ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet örnekleme alınmıştır. Ofis örneğinin bina tipi 
betonarme, bina yaşı 31’dir. Plastik boya, laminant döşeme ile dekore edilmiştir, 30 m2’dir. 1 adet 
fotokopi makinası bulunmaktadır. Fuel oil ile merkezi sistem ile ısınmaktadır. Ofis ortamının iç 
ortamından 10’ar adet dış ortamından 6’şar adet örnekleme alınmıştır. Alışveriş merkezi örneklerinin 
alındığı AVM1 1990 yılında inşa edilmişken, AVM2 2009 yılında inşa edilmiştir. Her iki AVM de şehir 
merkezinde bulunmaktadır. AVM1 içinde yemek bölümü, otobüs durağı, kapalı-açık otopark 
bulunurken AVM2’de sinema, yemek bölümü, otobüs durağı, metro, kapalı-açık otopark, buz pateni 
pisti bulunmaktadır. AVM1 2200 m2 2 katlı AVM2 ise 495000 m2 5 katlıdır. İki alışveriş merkezi de 
yoğun trafiğin bulunduğu iş merkezi, endüstri merkezi, yerleşimin bulunduğu bölgede bulunmaktadır. 
AVM1 ve AVM2’nin iç ortamlarından 10’ar adet, dış ortamlarından 6’şar adet örnekleme alınmıştır.   
 
 
3.2.Örnekleme Sistemi ve Analiz 
 
Bu çalışmada kapalı ortam ve dış ortam paralel örneklemeleri için SKC örnekleme sistemi 
kullanılmıştır. Sistem 2 adet pompadan, 1 adet paralel örnekleme aparatından ve tenax tüplerinden 
oluşmaktadır. SKC pompa olarak (Aircheck 2000 pump ve Airlite Pump) kullanılmıştır. Örneklemelerin 
% 10’u paralel alınmıştır. Örnekleme başlamadan önce tüm sistem pompa kalibratörü (Defender 510 
kalibrasyon cihazı) ile kalibre edilmiştir. Optimum hava akış hızı (30 ml/dk) belirlenmiştir. Tenax tüp 
çeşidi olarak 35/60 seçilmiştir. Örnekleme süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. Tenax tüpüne 
hapsolan uçucu organikleri muhafaza etmek için tenax tüpüne ait contalar ile tüpün her iki yönü sıkıca 
kapatılmıştır. Soğuk ortam oluşturacak buz kalıpları ile koruyucu çantasının içinde laboratuvara 
ulaştırılmıştır. Her örneklemede, örnekleme tüpünün numarası, pompaların örnekleme süresi ve saati, 
örnekleme yerinin durumu gibi bilgileri bulunduran örnekleme tutanağı doldurulmuştur.  
 
Laboratuvara gelen tenax tüpler analiz aşamasına kadar -20oC’de bulunan buzdolabında bekletilmiştir. 
Analiz işlemi Markes marka Termal Desorber(TD) ünitesi ile Agilent marka Gaz Kromotografisi Kütle 
Spektrometresi(GS/MS) sistemleri ile yapılmıştır. Kolon olarak DB-VRX kolonu kullanılmıştır. 
 
Analiz metodu olarak havadaki uçucu organik bileşiklerin tespit metodu olan EPA TO 17 seçilmiştir. 
Toplam iyon kromotogramının(TIC) verileri göz önüne alınarak örnekleme noktalarında en fazla 
gözlenen Kloroform, Toluen, mp ksilen, o-ksilen ve benzen olmak üzere 6 adet uçucu organik bileşik 
kantitatif olarak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.  
 
Tenax tüpleri örnekleme öncesi şartlandırılmıştır. Tüpün içinde herhangi bir organik madde kalıntısının 
kalmaması için yapılan bu işlemden sonra tüp analiz edilmiştir. Temiz olan tüpün kromotogramı elde 
edilmiştir. Örnekleme alanına ulaşana kadar geçen sürede tenax tüplerinin kapakları jontalı sistemle 
kapatılarak içeri hava girişi engellenmiştir. Ayrıca örnekleme alanı ile laboratuvar arasında geçen 
sürede tüm tenax tüpleri soğuk çantada muhafaza edilmiştir. Buz kütleleri ile bu ortamın soğukluğu 
sağlanmıştır. Sahada alınan ve +4 oC’de koruyucu çantada muhafaza edilen örnekler aynı gün içinde 
soğutucuya konarak -20oC’de korunmuştur. En geç 48 saat içinde analiz edilmiştir.Tüplerin taşınması 
sırasında örnekleme yapılacak olan tüplerle birlikte bir adet de örnekleme şahidi olarak adlandırılan 
tüp taşınmıştır. Ortamdan gelen maruziyetlerin etkisi bu tüple gözlemlenmiştir. Her iki pompa da 
30ml/dk ayarlandıktan sonra örnekleme işlemi başlamıştır. Kapalı ortamda orta noktadan ve 1.5m 
yükseklikten örnekleme yapılmıştır. Kapalı ortama ait dış ortam örneği de iç ortamı besleyen havanın 
girişi noktasından (pencere) alınmıştır. 
 
Örneklemeden gelen tenax tüpleri analize alınmadan önce sistemin günlük kontrolleri yapılmıştır. İlk 
olarak sistem şahidi (blank) olarak adlandırdığımız boş tenax tüpü (içindeki aktif karbon 
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uzaklaştırılmış) analiz edilmiştir. Ardından günlük hazırlanmış olan standartla zenginleştirilmiş tenax 
tüpü analiz edilmiştir. Üçüncü okuma olarak analize giden tenax tüpleri ile birlikte taşınan örnekleme 
şahidi analiz edilmiştir. Tüm bu veriler ile sistemin temiz olduğu, kalibrasyon eğrisinde sorun olmadığı 
ve taşıma sırasında ilk okumaları yapılmış olan tenax tüplerinin dışardan bir kirleticiye maruz 
kalmadıkları kesinleştirilmiştir. Sistemden tamamen emin olduktan sonra -20oC’de korunan örnekler 
analiz edilmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Örnekleme Yapılan Ortamlarda İç ve Dış UOB’in Ortalama Konsantrasyonları 
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Bu çalışmada, iç ortam hava kalitesini temsil edici özellikte olabilmesi için günlük hayatın geçtiği ev, 
okul, ofis ve alışveriş merkezi gibi kapalı ortamlarda UOB örneklemeleri yapılmıştır. Alınan örnekler 
TD-GC/MS sistemi ile analiz edilmiştir. İç ortam ve bu ortama ait dış ortam analizlerinin sonuç grafikleri 
Şekil1 de verilmiştir. 
 
Şekil1’de görüldüğü gibi Benzenin değeri, Ev iç ortamında diğer örnekleme yerlerinden daha yüksek 
çıkmıştır. Kanserojen etkisi yüksek olarak bilinen benzen ev ortamında bulunmuştur. Genelde iç 
ortamlarda daha yüksek bulunduğu, grafikte görülmektedir. Kloroformun en yüksek değeri Ev’in iç 
ortamında tespit edilmiştir. Ancak bu değer dış ortam değeriyle paralellik göstermektedir. Bu kirleticinin 
kaynağının sadece iç ortam olmadığı ve dış ortam hava kirliliğinin iç ortamı da etkilediği söylenebilir. 
Okullarda iç ortam, dış ortama göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun sebepleri arasında okul 
dersliklerinde kullanılan temizlik malzemelerinin çeşidi, kalitesi ve kullanım sıklığı dikkate alınmalıdır. 
En yüksek mp-Ksilen evde tespit edilmiş ve dış ortamın bina içi mp-ksilen konsantrasyonlarını 
etkilediği söylenebilir. AVM ve Ofiste bulunan değerlerinde iç ortam kaynaklı olduğu düşünülebilir. En 
düşük mp-Ksilen konsantrasyonları okul ortamında tespit edilmiştir. o-Ksilen değeri Ev ortamında 
yüksek iken AVM dış ortamında daha yüksek çıkmıştır. Evlerde o-Ksilen kaynağının iç ortam 
kirleticileri olduğu düşünülmüştür. AVM için ise o-ksilen dış ortamda daha yüksek bulunmuş, 
taşıtlardan verilen egzost emisyonlarının etkisi olduğu düşünülmüştür. Toluen değeri genel olarak tüm 
ortamlarda bina içinde daha yüksek tespit edilmiştir. Sadece AVM’lerde dış ortamda daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Taşıt egzost emisyonlarının dış ortamdaki Toluene etkisi olduğu düşünülebilir. 
Toluen, ev dekorasyon boya maddelerinde, laminantın yapıştırma malzemesinde, kırtasiye 
malzemelerinde yüksek oranlarda bulunmaktadır. İç ortamlarda bulunan değerler kullanılan bu 
maddelerin etkisi olarak kabul edilmiştir. 
 
Örnekleme yapılan iç ortamlar ve bunlara ait dış ortamlardaki UOB’lerin birbirleriyle olan oranları Tablo 
1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. UOB’lerin İç Ortam Ortalama(I)/Dış Ortam Ortamala(D) Karşılaştırması 
 

 
Benzen 

(I/D) 

Kloroform 

(I/D) 

mp-Ksilen 
(I/D) 

o-Ksilen 

(I/D) 

Toluen 

(I/D) 

EV  

(niç: 20, 
ndış:12) 

1.62 1.06 0.78 1.54 1.88 

OKUL 

(  
n  

1.26 1.65 1.66 1.78 1.38 niç: 20,
dış:12)

OFİS 

(niç: ış:6) 
1.09 1.59 1.40 3.52 1.45 

10, nd

AVM 

(niç: 20, 
ndış:12) 

0.99 1.51 1.22 0.88 0.49 

 
I/D oranları, genel olarak iç ortamda tespit edilen değerlerin dış ortam ile çok ciddi farklılığı olmadığını 
göstermektedir(Tablo 1). En belirgin bina içi kaynaklı kirlilik Ofis örneğindeki o-Ksilende görülmüştür. 
Bina içinde gözlenen değer dış ortamının yaklaşık 3,5 katıdır. 
 
Literatür incelendiğinde, Kuzey Kore’de yapılan çalışmada seçilen 6 yeni binada iç ortam uçucu 
organik bileşiklerinin analizleri yapılmıştır. Benzen değeri 14–9 μg/m3, Toluen 416–170 μg/m3, mp-
Ksilen 21–77 μg/m3 aralığında bulunmuştur [9]. Kore’de yapılan başka bir çalışmada 12 restaurant, 12 
ev, 12 ofis ortamından örnekler alınıp analiz edilmiştir. İç ortam değerlerinin ortalamaları, Benzen için 
8.2 μg/m3, Toluen için 42.3 μg/m3, mp-Ksilen için14.4 μg/m3, o-Ksilen için 9.1 μg/m3’tür [10]. 
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Tayvan’da yapılan çalışmada sadece fotokopi merkezlerinden örnekler alınmıştır. Bulunan derişimlerin 
ortalamalarında benzen miktarı 124.6 μg/m3 iken, Toluen miktarı 289.8 μg/m3, mp-Ksilen miktarı 81.5 
μg/m3’tür [11]. Belçika’da 19 ev ve 27 okulda yapılan çalışmada Benzen 2.51 μg/m3, Toluen 8 μg/m3, 
mp-Ksilen 2.31 μg/m3,o-Ksilen 0.8 μg/m3 bulunmuştur[12]. Brezilya’da 2 okuldan alınan örneklemeler 
sonucunda Benzen için en yüksek 0.49 μg/m3, Toluen için en yüksek 10 μg/m3, mp-Ksilen içinen 

3 3yüksek 2.2 μg/m , o-Ksilen için en yüksek 0.95 μg/m  değerleri bulunmuştur [13]. Ülkemizde İzmir’de 
oluen 15.5-97.3 μg/m3, mp-

silen0.54-5.3 μg/m , o-Ksilen 0.47-1.9 μg/m , Kloroform 0.21-0.75 μg/m3 aralığında bulunmuştur [14]. 
 
Tablo m Örnekleme Sonuçlarının Ortalama Derişimleri (μg/m
 

okullardan alınan örneklerin ortalama değerleri Benzen 4.9-8.9 μg/m3,T
3 3K

 2. İç Orta 3) 

UOB Ev Okul Ofis AVM 
Benzen 4.5 3.8 2.8 3.6 

Kloroform 143.2 95 72.7 40.6 
mp-Ksilen 110 43.7 94.4 98.9 
o-Ksilen 19.3 4.9 7.6 8.8 
Toluen 35.5 31.4 62.4 35.5 

 
Her örnekleme yerinin iç ortamından alınan 10 bağımsız örneğin ortalama değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 
 
Bu çalışmada ve literatürde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında UOB 
onsantrasyonlarının geniş bir aralıkta değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada Kloroform ve mp - Ksilen 

üksek 
iktarda tespit edilmiştir. Benzen, Kloroform, mp-Ksilen, o-Ksilen ve Toluen için tespit edilen 

ürkiye’de iç ortam hava kalitesi konusu yeni olmasından dolayı yapılan çalışmalar daha çok yurt dışı 
ğırlıklıdır. Bu konuda yapılacak çalışmaların sayısının artması ilgili iç hava kalitesi standartlarının 
luşturulmasında büyük fayda sağlayacaktır. 

uality In Japan And China: Characteristics Of Residential Indoor And Outdoor VOCs. 

a Kirliliği. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 

am Cigarette Smoke. 

l Tesisat Mühendisliği Kongresi 

k
değerleri, literatüre göre daha yüksek (40.6–143.2; 43.7–110) konsantrasyonlarda bulunmuştur. 
Benzen, o-Ksilen ve Toluen değerlerinin ise literatürle benzerlik gösterdiği görülmüştür.  
 
Bu çalışmadaki ev örneklerinde UOB’lerin ortalama değerleri diğer ortamlara göre daha y
m
konsantrasyonlar sırasıyla; 4.5 μg/m3, 143.2 μg/m3, 110μg/m3, 19.3μg/m3 ve 35.5μg/m3’tür. Ev 
örneklerinin bulunduğu konum gereği dış ortam kirliliğinden etkilendiği kabul edilmiştir (Tablo 2). 
 
T
a
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