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İç Çevre Kalitesi ve Uyku III

ÖNSÖZ

“İlk öğretmen” Ariston’un, Çiçero tarafından “Altın Nehir” olarak adlandırdığı eserleri içinde yer alan uyku ve uyku-
suzluk üzerine yazılmış üç makalesinden 20. yüzyıla kadar, insan hayatının yaklaşık üçte birini oluşturan uyku ile 
ilgili bilimsel çalışmalar yapılmamış ve bilgi üretilmemiştir. Bunun en büyük nedeni de “elektro-kimyasal analog 
bir bilgisayar” olan insan beyninin uyku halinde, insan ile çevresi arasındaki bilgi alışverişini kapatmasıdır. 20. ve 
21. yüzyılda beyin araştırmalarını mümkün kılan tahribatsız sayısal araştırma teknolojilerinin geliştirilmesiyle insan 
beyninin ve uyku halinin bilimsel keşfi başlamıştır. Dünyada günümüzde üniversitelerin dışında uyku alanında 
araştırma ve eğitim yapan pek çok büyük organizasyon vardır. Ancak Aristo’nun uyku ile ilgili sorularına henüz 
tam olarak cevap verildiği söylenemez.

Ses, ışık, sıcaklık, nem, hava kalitesi gibi çevre parametrelerinin tüm canlıları etkilediği gibi, insanların fiziksel ve 
zihinsel performansını geçici veya kalıcı olarak etkilediği 18. yüzyıldan beri niteliksel anlamda bilinmektedir. Son 
70 yıldan bu yana yapılan bilimsel araştırmalar ile çevre parametrelerinin etkilerinin matematiksel modellerinin 
kurulmasını sağlayacak niceliksel sonuçlara ulaşılmıştır. Günümüz yaşam alanları bu araştırmaların sonuçlarına 
dayanan tasarım parametreleri ile oluşturulmaktadır. 

Çevre parametrelerinin insanların fiziksel ve zihinsel performansı üzerine olan etkileri üzerine yapılan çalışmalar 
genellikle, insanların uyanık oldukları zaman dilimine aittir. Yaklaşık olarak 20. yüzyılın sonlarına kadar insan bey-
ninin ulaşılmaz oluşu, dış dünyaya kapanmış gibi göründüğü uyku hali için, niceliksel araştırmaların gelişmesine 
imkan vermemiştir. Ancak son otuz yıldan bu yana insan beynini izleme ve değerlendirme yöntemlerinde olan 
gelişmeler uykunun tanımlanmasına, uyku kalitesinin insanların sağlıklarını, ertesi gün performanslarını nasıl 
etkilediğinin anlaşılmasını sağlamaya başlamıştır. Üstel teknolojilerle beyin-bilgisayar arayüzünde olan gelişmeler, 
gelecekte bu alanda çok önemli keşiflerin ve bunların pratik sonuçlarının olacağına işaret etmektedir.

Bu kitap, iç çevre kalitesi (ses, ışık, ısıl konfor ve iç hava kalitesi) bileşenlerinin, uyku kalitesi ve ertesi gün sağlık 
ve zihinsel performansı üzerine günümüze kadar yapılan araştırmaların derlemesini ve değerlendirmesini içeren 
özgün çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmaların amacı, iç çevre parametrelerinin etkileri üzerine okuyucuya ve 
yaşam alanı tasarımcılarına günümüz itibariyle bir çerçeve çizmek, ilgili araştırma alanlarını akademisyenlere 
tanıtmaktır.
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Macit Toksoya

Berrin Tuğrulb

Sait Cemil Sofuoğluc

İÇ HAVA KALİTESİNİN UYKU KALİTESİNE VE ERTESİ GÜN SAĞLIK VE 
PERFORMANSINA ETKİSİ

Bölüm 1

Uyanan tüm yaratıkların uyumaya da yetkin olmaları kaçınılmazdır.
Aksi halde gücünü sürekli olarak gösterebilmesi mümkün değildir.

Aristo, MÖ 350
“Eğer uykunun yaşamsal bir fonksiyonu yoksa evrimleşme sırasında

şimdiye kadar oluşan en büyük hatadır.”
Rechtschaffen [1].

ÖZET
Uyku ve benzeri fizyolojik hal sineklerden, böceklerden göz kapakları olmadığı için gözleri hep açık olan köpek 
balıklarına, kurbağalara, sürüngenlere, papağanlara, yarasalara, bütün kuşlara, kutup ayılarına ve şüphesiz insan-
lara kadar üzerinde çalışılmış tüm canlılarda izlenilen, vazgeçilmez, karmaşık, evrensel yaşam fazıdır. Uyuması 
önlenen hayvanların ölüme kadar giden sağlık bozuklukları tespit edilmiştir. Uyku bozuklukları olan insanlar 
pek çok ardıl sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır; daha da ötesi uykusuzluk kendi kendine ötanazinin 
yavaş formudur. Yaşlı bir insanın uyku veriminin düşmesi, ölüm riskini artırmaktadır. Kültüre ve coğrafyaya 
bağlı kalmaksızın tüm insanlar biyolojik nedenlerden ötürü öğleden sonra, uyumaya (kestirmek - şekerleme 
yapmak) meyillidirler. Yapılan araştırmalar öğleden sonra kestirenlerin ölüm riskinin yapmayanlardan %60 daha 
az olduğunu, yine kestirme yapanların kalp rahatsızlıklarından ölüm risklerinin yapmayanlara göre %37 daha 
az olduğunu göstermektedir. Endüstrileşmiş toplumlarda uykunun azalması, sağlık, hayat uzunluğu, güvenlik, 
üretkenlik ve çocukların eğitimine katastrofik etkiler yapmaktadır. Uyku bozukluğu olan hastalar yol veya iş 
kazaları, sosyal uyumsuzluk, akademik veya mesleki performansta düşme gösterebilirler. Farklı uyku devreleri 
belleğin kalıcılaşmasında rol oynamaktadırlar.

Uyku bozukluklarının çok çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden bir tanesi uyuma ortamı çevre kalitesidir. Isıl 
konforun, iç hava kalitesinin, akustik konforun ve ışığın insanların uyku fazını etkilediği üzerine pek çok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı uyku fizyolojisi ve patolojisinin temel tanımlarını verdikten sonra, bebekler ve 
yetişkinler için iç hava kalitesinin uyku kalitesi üzerine olan etkisi üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarını, çok 
yeni yapılmış “review” (derleme) makaleler ışığında gözden geçirmek ve değerlendirmektir. 

1. GİRİŞ
Çok sıcak güneşi bol coğrafyalarda, binaların dışlarının beyaza boyanarak yaşam hacimlerinin yazın göreceli olarak 
daha serin tutulmaya çalışılması, henüz bilimin söz konusu olmadığı ilk çağlarda, insanoğlunun uzun gözlemlerle 
edindiği bir öğrenilmiş derstir. Yaşadığımız kapalı hacimlerin havasının dış havadan daha kirli olduğu, söz konusu 

a Dr. Mak Yük. Müh., RD&PM - macittoksoy@gmail.com
b Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi - berrin.tugrul@cbu.edu.tr
c Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - cemilsofuoglu@iyte.edu.tr
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kirliliğin getirdiği sorunlardan kurtulmanın temiz havaya çıkmak olduğunu yine insanoğlu çok yüzyıllar önce, 
mağaralarda gözlemlemiş olmalıdır. Günümüzde gerekçesini pek bilmesek de “hadi gel dışarı çıkıp biraz hava 
alalım, iyi gelir” teklifi çok duyulmuştur. Bu yaklaşım da bu gözlemlerden elde edilmiş temiz havanın önemini 
gösteren bir öğrenilmiş derse işaret etmektedir. 

Uyku hali insanlar için, çok büyük bir yüzde ile konutlarımızda bu amaçla yapılan hacimlerde (yatak odalarında) 
ve benzer fonksiyonlu hacimlerde (yurt odaları, kreşler, otel odaları) gerçekleşen bir fizyolojik durumdur. Bu 
fizyolojik durumun (uykunun ve uyku bozukluğunun) insanlar üzerindeki etkileri fizyologlar, nörofizyologlar, 
nörologlar ve psikiyatristlerin araştırma alanıdır ve tıbbın diğer alanları gibi önemlidir. Dünyada üniversitelerin 
dışında uyku alanında araştırma ve eğitim yapan pek çok büyük organizasyon vardırd.

İnsanların uyku periyodu, günlük yaşamın genel olarak üçte birini kaplayan bir zaman dilimidir. Yapılan araş-
tırmalar bu dilimin insan sağlığı ve fonksiyonları açısından önemli üretken süreçler içerdiğini göstermektedir. 
Uyku halinin gerçekleştiği iç hacimde, hava kalitesinin bu süreçleri etkilemesi doğal olarak beklenmelidir. Çünkü 
sonuçta, fiziksel ve görünür zihinsel faaliyetler açısından bir yavaşlama olsa da uyku hali, en azından zihinsel 
faaliyetlerin durmadığı yaşamın önemli uzunluktaki bir parçasıdır. 

“İstisnasız olarak, günümüze kadar üzerinde çalışılmış tüm hayvanlar uyur veya uykuya çok benzeyen bir hal 
içinde olurlar; uyku evrenseldir” [2]. Amerikan Çevre Ajansı’nın (EPAe) verileri kullanılarak yaşa bağlı günlük 
uyku veya kestirme (şekerleme) sürelerinin dağılımı Şekil 1‘de gösterilmiştir [3]. Süreleri kültüre ve coğrafyaya 
bağlı kalmaksızın tüm insanlar ayrıca biyolojik nedenlerden ötürü öğleden sonra, uyumaya (şekerleme yapmak) 
meyillidirler. Öğleden sonra siesta yapanların ölüm riski yapmayanlardan %60 daha azdır, siesta yapanların kalp 
rahatsızlıklarından ölüm riskleri yapmayanlara göre %37 daha azdır, yaşlı bir insanın uyku veriminin düşmesi 
ölüm riskini artırmaktadır [2]. Farklı uyku devreleri belleğin kalıcılaşmasında rol oynamaktadırlar [4]. Endüst-
rileşmiş toplumlarda uykunun azalması, sağlık, hayat uzunluğu, güvenlik, üretkenlik ve çocukların eğitimine 
katastrofik etkiler yapmaktadır. Uyku bozukluğu olan hastalar yol veya iş kazaları, sosyal uyumsuzluk, akademik 
veya mesleki performansta düşme gösterebilirler [5]. Uyku, genel kanının aksine basitçe bir dinlenme değildir. 
Uyku, aktif, kompleks, organize, farklı nöron gruplarını içeren, amacı tam olarak bilinmeyen, temel (esansiyel) 
bir durumdur; uykunun esansiyel olduğu, uyku yoksunluğu sonrasında tepki (rebound) uykusu gözlenmesi ve 
daha da çarpıcı olarak, aşırı uyku yoksunluğu sonucu deney hayvanlarında ölüm gözlenmesi ile kanıtlanmıştır [1]. 

 

Şekil 1. Gün içinde uyku veya kestirme (şekerleme) içinde geçen zaman [3]. 

d European Sleep Research Society, American Sleep Association, Sleep Research Society, Canadian Sleep Society, American Academy 
of Sleep Medicine, American Sleep Apne Associatiıon, National Sleep Foundation, American Society of Dental Sleep Association

e EPA : Environmental Protection Agency
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Uyanık olarak günlük faaliyetlerin sürdürüldüğü zaman dilimlerinde, iç hava kalitesinin fizyolojik konforu, 
sağlığı ve üretkenliği nasıl etkilediği konusu hiç şüphesiz yeterince değil ama araştırmacılar ve HVAC sektörü 
uzmanlarınca oldukça detaylı olarak bilinmektedir. Bu nedenledir ki bir taraftan araştırma çalışmaları devam 
ederken diğer taraftan da bu çalışmaların sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, World Health Organi-
zation) hava kirliliğini insan sağlığı için sigara ile aynı en üst kategoride sayacak kadar hava kirliliği hakkında 
olumsuz sonuçlara ulaşmıştır. İç hava kalitesinin uykuyu ve uykuyu takip eden uyanıklık halindeki fonksiyonları 
nasıl etkilediği konusunun da geç de olsa araştırmacıların ilgisini çektiği görülmektedir. 

Homeros’tan Pisagor’a, Eflatun’dan Aristo’ya kadar pek çok Antik Çağ filozofu, rüyaların Tanrı tarafından 
gönderilmiş mesajları taşıdığı için, geleceği öngörebildikleri için, tedavi ettikleri için, ölülerle iletişim kurula-
bildiklerini düşündükleri için, uyku ile rüyalar arasındaki ilişkilerle ilgilenmişler ve bunların yanında uyku ve 
rüyalara, rasyonel olarak yaklaşmışlar ve “hayatımızın üçte birini harcadığımız bu periyodik hareketsizlik veya 
eylemsizlik halini anlamaya ve sebebini açıklamaya” çalışmışlardır [6]. Aristo yazdığı üç makalede [7], aşağıdaki 
soruların cevabını aramıştır: 

Uyku ve uyanıklık nedir? Bunlar ruha mı yoksa bedene mi yoksa ikisine de mi aittir? Ruhun veya bedenin hangi 
parçası ile ilgilidir? Rüya nedir? Rüyalarda geleceği görmek mümkün müdür? Eğer mümkünse hangi anlamda 
mümkündür? İnsanlar neden uyur ve uyanırlar? Uykuyu ve uyanıklığı başlatan süreçler nelerdir? 

Aristo, uyku için uyanık olmanın gerektirdiği enerjinin kazanılması anlamında Termodinamiğin İkinci Yasasına 
uygun bir tanım da yapmıştır: “Uyanık olan her yaratığın uyuması da kaçınılmazdır. Aksi halde, gücünü sürekli 
olarak sürdürmesi mümkün değildir”. 

Aristo, üç makalesi ile bu konuda antik çağın uyku ve rüyalar konusundaki, uyku ve rüyaların biliminin derin 
ve detaylı, doğal ve rasyonel yorumunu yapmış, birçok gözlemi ile günümüz modern ve çağdaş uyku ve rüya 
araştırmalarında öne çıkan fikirleri ortaya atmıştır [6]. Aristo’dan sonra “2 bin 300 yıl boyunca hiç kimse bu 
sorulara doğru düzgün yanıt verememiştir. Alman psikiyatr Hans Berger’in 1924’te beynin elektriksel faaliyetini 
kaydeden elektroensefalografı icat etmesiyle birlikte, uyku araştırmaları felsefeden bilime geçiş yapmış ve ancak 
son 20-30 yılda, görüntüleme aletlerinin beynin derinliklerindeki işleyişine göz atılmasına olanak vermesiyle bir-
likte Aristoteles’i tatmin edebilecek yanıtlara yaklaşılmaya başlanılmıştır” [8]. 21. yüzyılda pek çok alanda uyku 
ile ilgili yoğun araştırmalar ve bağlı olarak yayınlar yapılmaktadır; “İyi uyku kalitesi nedir” sorusunun cevabı 
üzerinde ortak bir fikir oluşturmak üzere Ulusal Uyku Vakfı (NSF) tarafından, Amerika’daki üniversitelerden 
ve araştırma kurumlarından 22 uzmandan oluşturulan Uyku Kalitesi Konsensus Paneli (SQCP) için PubMed, 
Web of Science, CINAHL Plus, EBSCO ve MEDLINE veri tabanlarında yapılan tarama sonucu, söz konusu 10 
yıl içinde 3928 makale bulunmuştur [9]. 

Bu makalenin konusu uyku mahallerindeki havalandırmanın (iç hava kalitesi) uyku kalitesi ve ertesi gün per-
formansı üzerine etkisidir. Havalandırma (iç hava kalitesi) ile uyku arakesitinde yapılan araştırmalar sınırlıdır. 
Uyuyan insanın nefes alma bölgesindeki iç hava kalitesini belirleyen pek çok faktör vardır. Farklı spektrumda 
biyolojik partiküller içeren yatak tozları, partiküllere tutunmuş kimyasal bileşenler, yataklardan, çarşaf ve yastık 
gibi yatak donanımlarından, yatak kasasından yayılan uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler, uyuyan insanların 
mikroklimasındaki iç hava kirliliğini oluşturan kaynaklar olarak verilmiş ve bu konudaki yapılmış araştırmalar 
BOOR vd [3] tarafından özetlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı söz konusu yatak nedenli iç hava 
kirliliği değil, havalandırma yoluyla kontrol edilebilen, kendisi de bir kirletici olan ve günümüz HVAC teknolo-
jisinde iç hava kirliliği izleyicisi olarak seçilen CO2 konsantrasyonunun temsil ettiği iç hava kirliliğinin uyku ile 
olan ilişkisi üzerine olan çalışmaların sonuçlarını aktarmaktır. Bu sonuçlar için temel olarak objektif yöntemlerin 
kullanıldığı araştırmaların değerlendirildiği 2015 [10], 2020 [11] ve 2021 [12] yıllarında yapılmış review makaleler 
göz önüne alınmıştır.
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Yatak odalarının, yatak ve yatak donanımları nedenli mikroklima kirliliğinin [3] dışında, ki bu kirliliğin uyku 
kalitesine etkisi incelenmemiştir, ana kirlilik kaynağı insanların nefes yoluyla ortama verdikleri CO2 kirliliğidir. 
Yine EPA’nın verileri kullanılarak yaş grupları ortalama ağırlıklarına bağlı olarak insanların birim ağırlıklarına 
göre normalize edilmiş nefes alma miktarları hesaplanmış ve Şekil 2’de verilmiştir [3]. İnsanlar içeriği özellik-
le CO2 açısından zenginleşmiş nefesi dışarıya verirler ve bulundukları ortamın iç hava kalitesini etkilerler. Bu 
mekanizma yatak odaları için ÇOBANOĞLU vd [13] tarafından verilmiştir. Uyuma mahallerinde havalandırma 
dengesinde oluşan CO2, konsantrasyonuna ve temsil ettiği diğer iç hava kirliliği bileşenlerine bağlı olarak, uyku 
ve ertesi gün performansını etkilemektedir. Bu etkileşim solunum bölgesinde yarattığı aşırı kirli mikroklimada, 
bebeklerin ölümüne kadar ciddi sonuçlar doğurmaktadır [14]. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki uyku mahal-
lerinde de, çocuklar uyku pozisyonunda, bulundukları ortamın ortalama CO2 konsantrasyonundan daha yüksek 
kirliliğe maruz kalmaktadırlar [15]. 

Bu çalışmada önce iç çevre kirliliği ve uyku arakesitindeki araştırmalarla ilgili, uyku fizyolojisinin ve patolojisinin 
temel kavramları ve uyku kalitesi ölçme yöntemleri kısaca tanımlanacaktır. Daha sonra, sonuçları ve mekanizma-
ları itibariyle farklı olan bebekler ve yetişkinlerin iç hava kalitesi - uyku arakesiti, son araştırma ve değerlendirme 
sonuçlarına göre özetlenecektir. 

Şekil 2. Yaş grubundaki ortalama ağırlıklara göre normalize edilmiş, günlük hacimsel nefes alma miktarı [3]. 

2. UYKU FİZYOLOJİSİ

Uyku fizyolojisi uyku fonksiyonunu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştıran bilim dalıdır. Bu 
bölümde çevre kalitesi ile insanların uyku fonksiyonu arasındaki ilişkileri inceleyen araştırma ve yayınlarda yer 
alan tanımlar, uykunun tanımında başlayarak sunulmuştur. 

Uyku Nedir?

Uyku esnasındaki iç hava kalitesinin etkisi konusuna girebilmek için uyku halinin ve bu durum içinde gerçek-
leştirilen fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin tanımlarına hiç şüphesiz gerek vardır. Ancak hemen herkesin bildiği 
“uyku”nun ne olduğunu tanımlamak düşünülenin aksine oldukça zordur. Bir benzeşimle beyin fizikokimyasal 
bir işlemci, donanımdır. Uykuda gözlenen insan faaliyetlerine ve gelişmiş araçlarla yapılan araştırmalara göre bu 
işlemci uyku esnasında kapalı değildir. Günümüz bilimi insan beyninin uyku halinde de çalışmaya devam ettiğini 
ve bazı faaliyetlerini devam ettirdiğini göstermektedir. Bu faaliyetlerin arasında, şaşırtıcıdır, öğrenme de vardır [16].
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Uyku tanımlanması güç bir süreçtir. Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsüf tarafından desteklenen bir sitedeg 
yer alan bir dokümanda bu zorluk aşağıdaki gibi verilmiştir: 
 
“Hepimiz uykunun ne olduğunu, nasıl hissettiğimizi biliyoruz. Günlük konuşmalarımızda uyku kelimesinin anlamı 
sorgulanmaz ve bunun için sözlüğe bakmayız. Ancak, gerçekte uykunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Uyanıklıktan 
çok farklı olan o çok sakin halin en basit seviyesinin ötesine geçtiğimizde, uykunun doğası hakkındaki (aşağıdaki) 
ana soruların cevapsız olduğunu görürüz:

1. Uyurken bize neler oluyor? 
2. Neden uyuyoruz?
3. Uyku mekanizması nedir?” 

İç hava kalitesinin uykuya ve uyku sonrasındaki aktivitelere etkisinin önemi, öncelikle uykunun insan için önemi 
ile yakından ilgilidir. Yukarıda verilen sorulara verilecek cevaplar uykunun önemini belirlemek açısından temel 
sorulardır.

Uyku sadece göz kapaklarını kapatmaktan ibaret olmayan son derece karmaşık bir süreçtir [17]. Merkezi sinir 
sistemindeki (CNS) nöronların ve nöral devrelerin oldukça organize etkileşimi yoluyla sürdürülen aktif nörodav-
ranışsal bir durumdur [18]. Beynin bazı merkezlerin uyarılması bazı merkezlerin ise çalışmama haline gereksinim 
duyulan aktif bir restorasyon (yeniden yapılanma) işlemidir [19].

Bir kişinin hayatının yaklaşık üçte birini kaplayan uyku, duygusal, fiziksel ve bilişsel sağlık için gereklidir. İnsan 
vücudunun aktiviteden sonra iyileşmesini ve sonraki optimal işleyişini sağlar [20]. Uykunun özellikleri (uyku 
süresi, uykuya başlama zamanı, uyanma eşiği, uyanma hızı) genetik özelliklere göre belirli bir birey için nispe-
ten sabittir, ancak süre ve uyku evrelerinde yaşa, bireysel alışkanlıklara ve çevresel kısıtlamalara göre değişir 
[21]. Uyku süresi ve kalitesi yaş, psikolojik ve fizyolojik koşullar, kültür ve çevresel faktörlerden etkilenir. Hava 
sıcaklığı, nem ve hava akışı gibi ortam koşullarının uyku konforunu ve kalitesini etkilediği bilinmektedir [20]. 

Uyku vücudun birçok sistemi üzerinde etkisi olan bir eylemdir. Bu nedenle nöroloji (sinir bilimi), nörofizyoloji, 
endokrinoloji (hormon bilimi), immünoloji (bağışıklık sistemi bilimi), fizyoloji ve psikiyatri gibi bilim dalları 
tarafından multidisipliner olarak araştırılan bir alandır.

Uyku süresi, kalitesi üzerinde etkisi olan çevresel ve diğer koşulların önemini, olası etkilerini daha iyi anlaya-
bilmek için; “1. Neden uyuruz? 2. Uyku evreleri nelerdir? 3. Uykunun mekanizması nedir? 4. Uyku ve uyanıklık 
nasıl düzenlenir?” gibi sorulara açıklama getirilmesi faydalı olacaktır.

Neden Uyuruz?

Neden uyuduğumuzu açıklamak için birçok girişimde bulunulmuş ve uykusuzluğun yaşamı derinden olumsuz 
etkilediği kanıtlanmıştır. Büyük uyku araştırmacısı ve öncüsü Allen Rechtschaffen, "uyku mutlak hayati bir işleve 
hizmet etmiyorsa, o zaman bu evrim sürecinin şimdiye kadar yaptığı en büyük hatadır" [22] ifadesini kullanmıştır.

Uyuyamadığımız zaman uyumaya olan yönelişlerimiz uykunun önemi konusunda yeterli bir kanıttır. Yüzyıllar 
boyunca hareketsiz hal göz önüne alınarak uykunun dinlenme için olduğu düşünülmüştür. Ancak günümüzde bu 
düşünce bazı bilim insanları tarafından kabul edilmekte, bazılarınca kabul edilmemektedir. Neden uyuduğumuz 
konusunda verilen cevapların çoğunun teori olduğu ifade edilmektedir [23]. 

f Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
g http://www.sleepsources.org
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Uyku araştırmacıları, uykunun amacını belirlemeye çalışan birkaç önemli teori geliştirmişlerdir. Mevcut teori-
ler, uyku yoksunluğu sonucu gelişen durumların değerlendirilmesi ile uykunun çeşitli yönlerini ortaya koymaya 
dayanmaktadır [24]. 

Uykunun amacına yönelik teoriler Tablo 1’de özetlenmektedir. Her bir önerilen teori tek başına ele alındığında, 
bazı güçlü yanlarının olmasının yanı sıra, yine de uykunun amacını, işlevini anlamamızda eksik kalmaktadır. 
Uykunun çeşitli işlevlerini ve çekirdek amacını anlamaya yönelik çabalar devam edecek gibi görünmektedir [23].

Uyku fonksiyonları tam olarak açıklanmamış olmasına rağmen, insanlar dahil yüksek formdaki tüm canlılar için 
genel bir ihtiyaçtır. Yokluğunun ciddi fizyolojik sonuçları vardır [25]. Çeşitli faktörlerin etkisi ile uyku yoksunluğu 
ve kaybı bilişsel bozukluk, duygu durum değişiklikleri ve hormonal anormalliklerle yakından ilişkilidir [20].

Uyku ile ilgili yapılan çalışmalar, fiziksel onarım, enerjinin korunumu, beynin öğrenme ve hafıza fonksiyonunu 
destekleme, büyüme hormonlarının salınması, iştahın, bağışıklık sisteminin ve psikolojik durumun düzenlenmesi 
gibi pek çok hayati fonksiyona sahip olduğunu ortaya koymuştur [22].

Tablo 1. Uykunun fonksiyonlarına ilişkin yaygın teorilerin özeti [23].

Teori Teorinin Açıklaması
Adaptasyon, hareketsizleştirme veya 
etolojik (davranışsal) teori

Yırtıcı hayvanlardan korunmak için bir hayvanın adaptif hareketsizleşmesini 
savunan ilk teorilerden birisidir. Güvenlik ve yiyecek arama davranışı için 
gerekli olan hayatta kalma stratejisidir. Bu teoriye göre, uykunun fizyolojik bir 
faydası yoktur. 

Koruyucu ve onarıcı teori Yorgunluktan kurtulmak, sinir sisteminin, öğrenme ve hafıza ile ilişkili olan 
nöronal plastisite (sinir sisteminin uyum kabiliyeti)’nin onarılması için uyuruz. 
Bu içgüdüsel davranış kalıpları ile sağlanmaktadır. 

REM uyku fonksiyonu ve aktiviteye 
bağlı genetik olarak programlanmış 
doğuştan gelen davranış teorisi

REM uyku sırasında meydana gelen nöronal aktiviteler, genetik olarak 
programlanmış davranışların olgunlaşması için gereklidir. REM uykusu 
bebeklik dönemi nörolojik gelişim ve yetişkinlikte davranışları olgun bir 
düzeyde sürdürmek için önemlidir.

Onarıcı ve iyileştirici teori Uyku bir iyileşme sürecidir ve anabolizmayı (yapım) destekler. NREM uyku 
genel vücut yenileme, REM ise beyin tamiri işlevi görür. (Uyku esnasında 
vücudun büyük bir kısmı, vücudun kendisini onardığı ve güçlendiği hal olan 
anabolik hal içindedir. Uyku esnasında vücut bağışıklık, sinir, iskelet ve kas 
sistemleri onarır ve güçlendirir [26]). 

Enerjiyi koruma teorisi Tüm biyolojik fonksiyonlar uyku sırasında azalır ve metabolik hızdaki azalma 
ile enerji korunur. Aynı zamanda vücut ısısı ve metabolizma hızı düzenlenir.

Nöronal ağın yeniden organizasyonu 
veya plastisite (sinir sisteminin uyum 
kabiliyeti) teorisi

Uyku sinir hücreleri arasındaki bağlantının (sinaptik ağ) yeniden organize 
edilmesini, korunmasını ve güçlendirilmesini sağlar.

Serbest radikal akışı Uyanıklık sırasındaki yüksek metabolizma hızı nedeniyle serbest radikaller 
üretilir. Beyin hasarına yol açmamaları için temizlenmeleri gerekir. Bu teori 
uyku sırasında metabolizmanın hızının düştüğünü önermektedir. 

Nörotoksik temizleme Uyanma safhası sırasında biriken nörotoksik ürünlerin temizlenmesi beyin 
fonksiyonunun onarılmasını sağlar.

Enerjiyi paylaştırma teorisi REM uykusu sırasında termoregülatuar ve iskelet kası kontrolünün askıya 
alınması enerji tasarrufu sağlar ve bu enerji diğer işlevler için kullanılır.

Uyku Evreleri
Dışarıdan yapılan bir gözlem halinde uyku, aşağıdaki özellikleriyle tanımlanmaktadır [1,23,27]:
1. Çok düşük motor aktivite seviyesi. 
2. Tekrarlanan bir duruş - yatay pozisyonda uzanış.
3. Uyarılara karşı çok düşük seviyede karşılık. 
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4. Kolay geri dönüş - kolay uyanma. 

Dış gözlemci tarafından tanımlanan bu özelliklere karşılık, elektroensefalogram (EEG), elektrookülogram (EOG) 
elektromiyogram (EMG) teknikleriyle yapılan araştırmalar uykunun, ilk uyanıklık (W) ve uyku sonunda uyanma 
halleri arasında, uyku mimarisi olarak adlandırılan ve yaklaşık periyodik olarak tekrarlanan iki grupta (NREM 
ve REM) dört farklı evreye (N1, N2, N3, REM) sahip olduğu görülmektedir [2,17,28] (Şekil 3): 

• Hızlı göz hareketi olmayan (NREM) uyku evresi. 
 - N1, uykuya dalma evresi.
 - N2, hafif uyku evresi. 
 - N3, yavaş dalga uykusu, derin uyku evresi.
• Hızlı göz hareketi olan (REM) paroksal uyku, rüya evresi.

Tipik bir gece boyunca bu dört evre ortalama 8 saat boyunca 90 - 120 dakikalık periyodlarla tekrar eder ve derin 
NREM uyku evresi (N3) genellikle gecenin erken saatlerinde yaşanmaktadır (Şekil 3). NREM evreleri toplam 
uykunun yaklaşık olarak %75-%80’nini, REM uykusu ise %20-%25’ini kaplar [17]. Tablo 2’de farklı tekniklerle 
belirlenen uyku evrelerinin özellikleri verilmektedir.

Şekil 3. Normal uykunun evreleri [2]. 

Tablo 2. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM ) göre uykunun evreleri [17,28].

EVRE SÜRE (dakika) ÖZELLİKLERİ
W Göz kırpma / Kas hareketliliği

N
R
E
M

N1 1-7 Hafif uyku / Uykunun %2-5’lik kısmı /Yavaş göz hareketleri / Kas tonusu (gerginliği) 
azalır

N2 10-25 Uykunun %45-55’lik kısmı / Yavaş göz hareketleri
N3 20-40 Uykunun %20-25’lik kısmı / Yavaş dalga uykusu veya derin uyku

REM ~30
Uykunun %20-25’lik kısmı / Hızlı göz hareketleri / Kalp hızında artma ve azalma / 
Solunum dengesizliği / Yüksek beyin aktivitesi / Rüyaların %80’inin görüldüğü evre / 
Kas felci (solunum ve göz kası hariç)

Yetişkinlerde 26-64 yaşlar arası için iyi bir uykunun, uyku evrelerinin özellikleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [9];
• Uykuya dalma süresi 30 dakikadan az olmalı, 
• Uyku içerisinde uyanma bir veya az sayıda olmalı,
• Uyku içerisindeki uyanmalarda uyanıklığın 20 dakikadan az olması,
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• %85’den fazla uyku verimi,
• %21-30 REM uyku, 
• %5 veya daha az N1 (NREM1) uyku, 
• %16-20 N3 (NREM3) uyku olarak tanımlanmaktadır.

Genel olarak aşağıdaki faktörler uyku kademelerini etkilemektedir [29]:
• Yaş
• Süregiden uyku öyküsü 
• Alkol
• Uyku bozuklukları 

Uyku Kalitesi

"Uyku kalitesi" bazen toplam uyku süresi, uyku başlangıcının gecikmesi, toplam uyanık kalma süresi, uyku ve-
rimliliği ve bazen spontan uyanmalar veya uykuda solunum durması (apne) gibi uykuyu bozan olayları içeren bir 
dizi uyku ölçümüne atıfta bulunmak için kullanılır [30]. 

Uykunun değerlendirilmesinde uyku kalitesi, uyku tıbbında önemli bir parametredir. Uyku kalitesinin belirlen-
mesinde objektif (nesnel) ve subjektif (öznel) yöntemler kullanılır [31].

Uyku kalitesini ölçmeye yarayan nesnel (objektif) yöntemler, uyku ile ilgili merkezlere gidilerek, amaca uygun 
cihazların vücuda takılarak, alınan verilerin değerlendirilmesine dayalıdır. Aşağıda nesnel yöntem araçları kısaca 
açıklanmıştır.
 
• Aktigrafi: insan dinlenme / aktivite döngülerini izlemenin girişimsel olmayan bir yöntemidir [32].
• Polisomnografi (PSG): Uyku sırasında, kafa, yüz ve tüm vücut bölgelerine konulan sensörler yardımıyla beyin 

ve vücuttaki tüm sistemlerin kaydedilmesi yöntemidir [33].
• Bileğe takılan uyku cihazı (Wrist-worn sleep device): Uyku değerlendirilmesi için bileğe takılan cihaz [34]. 
• Elektroensefalogram (electroencephalogram - EEG): Beyin dalgaları analiz yöntemi.
• Elektrookulogram (electrooculogram - EOG): Göz hareketlerinin analizi yöntemi.
• Elektromiyogram (electromyogram - EMG): Kas gerginliğinin ölçülmesi yöntemi. 

Öznel (subjektif) yöntem araçları, öz bildirim anketlerine ve anketlerdeki sorulara verilen kategorik değerlere 
göre cevapların puanlaması yapılarak uyku kalitesinin ölçeklendirilmesinde kullanılmaktadır. Nesnel yöntemler 
ulaşılması güç, pahalı ve zaman alıcı olduğu için, anketlere dayalı öznel yöntemler geliştirilmiştir [31]. Bu yön-
temlere aşağıda kısaca yer verilmektedir. 

• Pittsburg Uyku Kalite İndeksi [Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)]: En sık kullanılan subjektif yöntem-
lerden biridir. Test güvenilirliği ve geçerliliği ile uyku kalitesi ve uyku bozukluklarını değerlendiren anket, 
son bir aydaki olağan uyku alışkanlıklarıyla ilgili 19 maddelik bir öz-rapordur [35].

• Atina Uykusuzluk Ölçeği [Athens Insomnia Scale (AIS)]: Uykusuzluk (insomnia) teşhisi için uykusuzluğun 
şiddetini ölçmede Uluslararası Hastalık Sınıflandırma kriterlerine dayalı bir ölçektir [31].

• Uykusuzluk Şiddet İndeksi [Insomnia Severity Index (ISI)]: Uykusuzluğu incelemek için son bir aydaki uyku-
suzluğun şiddetinin nicel bir indeksini elde etmeyi sağlayan, yedi sorudan oluşan güvenilir bir yöntemdir [31].

• Mini Uyku Anketi [Mini-Sleep Questionnaire (MSQ)]: Hem uyku kalitesini, hem de gündüz uykuya eğilimi 
araştıran sadece 10 maddelik uyku bozukluklarını taramak için iki alt ölçekten oluşan ankettir [36]. 

• Jenkins Uyku Ölçeği [Jenkins Sleep Scale (JSS)]: Son bir ayda uykuya dalmada güçlük, gece uyanmada güçlük 
ve sabahları her zamanki gibi uyumak yerine yorgun uyanma ile ilgili 4 maddelik soruların değerlendirilme-
sine dayalı subjektif yöntemdir [31].
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• Leeds'in Uyku Değerlendirme Anketi [Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ)]: Uykuya geçme ko-
laylığı, uyku kalitesi, uykudan uyanma kolaylığı ve uyanıklığı takiben uyanıklık ve davranış ile ilgili on adet 
100 mm görsel analog skaladan oluşan standart bir kendi kendini raporlama anketidir [37]. 

• SLEEP-50 Anketi [SLEEP-50 Questionnaire]: Ölçek, obstrüktif uyku apnesi (OSA), uykusuzluk, narkolepsi, 
HBS/PLMD (huzursuz bacak sendromu/periyodik uzuv hareket bozukluğu), sirkadiyen ritim bozuklukları 
(CRD'ler), uyurgezerlik, kabuslar, afektif bozukluk, hipersomnia ve uyku durumu yanlış algılaması hasta-
lıklarının diğer hastalıklardan ayırt edilmesini sağlayan, uykunun farklı yönleri için tasarlanmış 50 sorudan 
oluşan bir ankettir [38].

• Epworth Uyku Eğilimi Ölçeği [Epworth Sleepiness Scale (ESS)]: Oturma ve okuma, TV izleme, halka açık 
bir yerde hareketsiz oturma, bir saatlik yolculuk için bir arabada yolcu olarak oturma ve biriyle konuşma, 
akşamları uzanma ve dinlenme, öğle yemeğini alkolsüz yedikten sonra veya trafik sıkışıklığında arabada 
oturma sırasındaki uyuma eğilimini ölçeklendirme testi [31].

Öznel yöntemlerle uyku kalitesinin belirlenmesi, bazıları aşağıda belirtilen parametrelerin değerlendirilmesine 
dayanmaktadır:

• Hissedilen hava tazeliği 
• Hissedilen ısıl konfor 
• Uykudaki sakinlik 
• Uykuya kolay dalma 
• Uyku sonunda kolay uyanma 
• Uyandıktan sonra zindelik 
• Uykudan tatmin olma 
• Uykuya hazırlanmada çevreyi düzenleme 
• Uyku giysisi

Uyku mikroçevresi (yastık, yatak, yatak takımı malzemeleri, vb), iç ortam kalitesi (sıcaklık nem, ışık, gürültü, 
vb) [39], yetersiz iç hava kalitesi (yüksek CO2 miktarı) [40] uyku kalitesini etkileyen faktörler arasındadır. Bu 
faktörlerden uyku mikroçevresi ve iç hava kalitesi üzerine çok az sayıda yapılmış çalışma bulunmaktadır. Fiziksel, 
duygusal ve zihinsel sağlık üzerinde hayati önemi olan iyi uyku kalitesi üzerinde etkisi olan faktörlerden biri olan 
iç hava kalitesi ile ilgili, optimal değerleri ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Uyku Süresi

Yetişkinlerde optimal sağlığı desteklemek için gereken uyku süresi ile ilgili olarak, Amerikan Uyku Tıbbı Akade-
misi (AASM) ve Uyku Araştırmaları Derneği (SRSi), bir fikir birliği önerisi geliştirmiştir [41]. Bu öneriye göre:

• “Yetişkinler, optimal sağlığı desteklemek için düzenli olarak gece başına 7 saat veya daha fazla uyumalıdır.
• Düzenli olarak gecelik 7 saatten az uyumak, kilo alımı ve obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı ve 

felç, depresyon ve artan ölüm riski gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. 
• Gecede 7 saatten az uyumak ayrıca bağışıklık fonksiyonunda bozulma, artan ağrı, düşük performans, artan 

hata ve daha fazla kaza riski ile ilişkilidir.
• Düzenli olarak gece 9 saatten fazla uyumak genç yetişkinler, uykusuz ve hasta olanlar için uygun olabilir. 

Diğerleri için, gecede 9 saatten fazla uyumanın sağlık riski ile ilişkili olup olmadığı belirsizdir.
• Çok az veya çok fazla uyuduklarından endişe duyan kişiler sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır.”

i SRS: Sleep Research Society
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Ulusal Uyku Vakfı (NSFj) tarafından yeni doğan bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkin yaş grupları için uyku 
saatlerine ilişkin veriler Tablo 3’de belirtilmektedir.

Tablo 3. Yaş gruplarına göre uyku saatlerine ilişkin veriler [42].

Yaş Önerilen (saat) Uygun olabilir (saat) Önerilmeyen (saat)
Yeni doğan

0-3 aylık
14-17 11-13

18-19
11 saatten daha az

19 saatten daha fazla
Bebek

4-11 aylık
12-15 10-11

16-18
10 saatten daha az

18 saatten daha fazla
Küçük çocuklar

1-2 yaş
11-14 9-10

15-16
8 saatten daha az

16 saatten daha fazla
Okul öncesi

3-5 yaş
10-13 8-9

14
8 saatten daha az

14 saatten daha fazla
Okul çağındaki çocuklar

6-13 yaş
9-11 7-8

12
7 saatten daha az

12 saatten daha fazla
Gençler

14-17 yaş
8-10 7

11
7 saatten daha az

11 saatten daha fazla
Genç yetişkinler

18-25 yaş
7-9 6

10-11
6 saatten daha az

11 saatten daha fazla
Yetişkinler
26-64 yaş

7-9 6
10

6 saatten daha az
10 saatten daha fazla

Daha yaşlı yetişkinler
65 yaş ve üstü

7-8 5-6
9

5 saatten daha az
9 saatten daha fazla

Uyku Verimi

İlgili literatür incelendiğinde uyku süreci, başka bir amaç (TV seyretmek, kitap okumak vs) olmaksızın, uykuya 
hazırlık (adaptif davranışlar) yatağa yatma, uykuya dalma, uyanma ve yataktan kalkma zaman dilimini içermek-
tedir. Uyku verimi de bu süreç göz önüne alınarak, yatakta uykuda geçen sürenin, yatağa uzanma ve yataktan 
kalkma arasında geçen zamana bölünmesi ile sayısal olarak belirlenmektedir. Normal bir uyku verimi için %85 
oranı verilmektedir [11]. 

Yatakta geçen süre = yatağa girdikten uykuya dalıncaya kadar geçen süre + uyunarak geçen süre + uyku esna-
sında uyanıp tekrar uyanılan sürelerin toplamı + uyku sonunda uyanma ile yataktan kalkma arasında geçen süre.

Uyku Mekanizması

Uyku-uyanma döngüsünün mekanizması karmaşıktır. Bu süreç, beyindeki nöroanatomik ve nörokimyasallar 
arasındaki etkileşim ile yönetilir. Beynin bazı kısımları, uyanma nöronlarının bulunduğu beyin kısmı ve beyin 
sapı uyanmada rol oynayan nöroanatomik bölgelerdir. Uyanma, nörokimyasalların aktivitesi ile ilgili nöroanato-
mik bölgelere bilginin aktarılmasıyla oluşturulur ve sürdürülür. Bu sistemlerin aktivasyonunun NREM sırasında 
azaldığı, REM uykusunda sessizleştiği ve uyanıklık sırasında daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Uyku evresinde 
ise bunun tersi söz konusudur [43].

Beklenmeyen bir fizyolojik eylem olarak kabul edilebilecek hayati bir onarıcı davranış hali olan uyku, uygun 
şekilde oluşturulup sürdürülebilmesi için birçok biyolojik ve kimyasal yapının mükemmel bir düzenlenmesini 

j NSF: National Sleep Foundation
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gerektirir [43]. Nöromediatörler, beyin bölgeleri ve organizmanın tamamı arasındaki çoklu etkileşimler, uyku-
uyanıklık düzenlemesinin karmaşık mekanizmaları hakkında bir miktar fikir sunan birkaç önerilen ve kanıtlan-
mış model tarafından kısmen tanımlanmıştır. Yine de cevaplanması gereken birçok soru vardır. Bu bağlamda, 
uykunun karmaşık nörobiyolojisinin daha iyi anlaşılması için daha ileri çalışmaların yapılması zorunludur [44].

Uyku Bozuklukları

Tüm canlılar için hayati önemi olan, yaşamın üçte birlik kısmını kapsayan uykunun çeşitli nedenlerle bozulması 
uyanık haldeki fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Uyku bozuklukları; uyku kalitesi, uyku verimi, uyku içinde uyanma sayısı ve süreleri, uykuya dalma (gecikme-
latency) süresi, ertesi gün zihinsel faaliyet performansı, uyanma kolaylığı, yavaş dalga uykusu, uyku derinliği, 
toplam uyku uzunluğu, NREM evrelerinde (N1, N2, N3) modifikasyon, REM evresinde otonom fonksiyonlarda 
modifikasyonlar (kalp atışı, kan basıncı, kan damarlarının daralması ve solunum hızı) gibi parametrelerin değer-
lendirilmesi ile belirlenmektedir. Uyku bozukluklarının teşhisinde daha önce verilen uygun nesnel ve öznel test 
yöntemleri kullanılmaktadır.

Uluslararası Uyku Hastalıkları Sınıflandırmasının (ICSD: International Classification of Sleep Disorders) yakın 
zamanda yayınlanan üçüncü baskısına (ICSD-3) göre, uyku bozuklukları yedi ana kategoride tanımlanmaktadır 
(Tablo 4). Her bir ana kategorinin farklı alt tipleri de tanımlanmıştır [45].

Tablo 4. ICSD-3 uyku bozuklukları ana kategorileri ve açıklamaları [5,45,46]. 
ICSD-3 Uyku Bozukluğu Açıklaması
Uykusuzluk bozukluğu (insomnia) Uykunun başlaması ve sürdürülmesinde, uyku süresi ve kalitesindeki 

bozukluklar sonucunda gün içi fiziksel, ruhsal ve zihinsel aktivitelerdeki 
azalma.

Aşırı uyku halinin merkezi bozuklukları Aşrı uyuma (hipersomnia) durumları altta yatan farklı nedenlere 
(psikolojik, madde / alkol bağımlılığı, ilaç kullanımı, vardiyalı çalışma 
gibi) bağlı olarak ortaya çıkan, gün içinde uyuma eğilimi, uzun süre 
uyuma ve uyanmakta güçlük çekme şeklinde karekterize bozukluklar.

Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık bozuklukları Kişinin uyku düzenine göre uyuyamaması ve uyanamaması ile ilgili 
bozukluklardır. En sık bilinen jetlag durumunda günlük ritmin 
bozulmasına bağlı olarak gelişen uyku düzeninin ayarlanmasında güçlük 
yaşanması.

Uyku ile ilgili solunum bozuklukları Uyku sırasında tekrarlayan solunumda azalma (hipopne), solunumda 
durma (apne) ile karakterize bir hastalık. En sık rastlanan alt tipi Uykuda 
Solunum Durması Hastalığı (Obstrüktif Uyku Apne Sendromu).

Uyku ile ilgili hareket bozuklukları Uyku sırasında alt ve üst ekstremitelerin anormal, kontrol edilemeyen 
hareketliliği sonucu uykuya dalma problemi, uykudan uyanma gibi 
bozukluklara yol açan bir durum. En sık rastlanan alt tipi Huzursuz 
Bacaklar Sendromu.

Parasomnialar (uyanıklık bozukluğu) Uyku evrelerindeki (NREM ve REM) anormal geçişler sebebiyle kısmi 
uyanıklık ve uykuya dalma döneminde ortaya çıkan uyanıklık bozukluğu. 

Diğer uyku bozuklukları Diğer altı ana kategoriye girmeyen uyku bozukluklarını içeren uyku 
bozuklukları.

3. İÇ ÇEVRE KALİTESİ ve UYKU

Son yarım asırda giderek büyüyen küresel çevre sorunlarına eşlik eden dış hava kirliliğinin ve genelde dış hava 
kirliliğinden daha yoğun olan iç çevre kirliliğinin, insanların sağlık ve fiziksel/zihinsel üretkenliğine/performan-
sına etkisi, 1980’lerden sonra başlayan yoğun araştırmalarla bilimsel olarak tanımlanmaya başlanmıştır. THAM 
[47] bu alanda şimdiye kadar yapılan çalışmaları çok geniş olarak özetlemiştir. Genellikle çalışma ortamları 
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gibi aktif yaşam mahallerindeki iç hava kirliliği ile insan sağlığı ve üretkenliği arakesitinde yapılan araştırmalar 
nihayet, Aristo’dan bu yana hala pekçok sırrını koruyan uyku süreci için de, yaklaşık son on yılda, bilim insan-
larının ve uzmanların ilgi alanına girmiştir. 2004 yılında WHO tarafından düzenlenen Uyku ve Sağlık Teknik 
Toplantısında Bonn’da bir araya gelen tıp uzmanlarından biri tarafından sunulan bir çalışmada, “Çevresel uyku 
düzensizlikleri, uyuyamama (insomnia) veya aşırı uykusuzluğa sebep olan çevresel faktörlerin sebep olduğu uyku 
rahatsızlıklarıdır” tanımından sonra gürültü ve uygun olmayan (çok yüksek veya çok düşük) ortam sıcaklığının 
uyku düzensizliklerinin sebebi olduğunu belirtmektedir [48]. Görüldüğü üzere Dünya tıp çevrelerinin 21. yüzyılın 
başında henüz iç hava kalitesinin uyku rahatsızlıkları için bir etken olabileceği konusunda bir hassasiyetleri yoktur. 
Aynı yılda yayınlanan bir başka çalışma, yatak odalarındaki iç hava kalitesi - sağlık etkileri üzerine yapılmış ilk 
çalışma olarak verilebilir [49]. Bu ilk çalışmada, uygulanan anket ile havalandırmanın olmadığı pencere tipi veya 
split klima cihazlarına sahip olan yatak odalarında CO2 konsantrasyonu 1000 ppm’in üzerine çıktığı ve insanların 
Hasta Bina Sendromu sergilediği vurgulanmaktadır. Söz konusu yatak odalarında, klima cihazlarının taze hava 
menfezleri kullanılarak doğal havalandırma yapıldığında, CO2 konsantrasyonu düşmektedir. Bulunan sonuçlar, 
her ne kadar, testlerin gerçekleştirildiği iki kişilik yatak odalarının klima ve havalandırma sistemlerinin koşul-
larına ve subjektif testlere bağlı sonuçlar olsa da bu alanda yapılmış bir kilometre taşı çalışma olarak önemlidir.

3.1 İÇ HAVA KALİTESİNİN UYKU KALİTESİ, UYKU EVRELERİ VE ERTESİ GÜN 
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ. 

Erişkinler için yatak odalarının havalandırılması planlanırken, bebeklerin de aynı odalarda kalabileceği düşünülerek, 
özel olarak göz önüne alınması gereken bir durum vardır. Bu özel durum, bir yaşından küçük bebeklerin, özellikle 
ilk dört aylarında beklenmeyen ve açıklanamayan ölümlerine sebep olan faktörlerden biri olduğu öngörülen, bebek 
karyolasında bebeklerin verdikleri solunum gazlarını tekrar geri solumalarına neden olan solunum gazları havuzları 
oluşması veya bu gazların bebeğin geri solumasına sebep olabilecek şekilde yatak içinde, bebek civarındaki beşik 
tamponları (cot, crib bumper), karyola kenarı koruyucuları (mesh liner) ve yumuşak oyuncaklar gibi donanımlarda 
depolanmasıdır. Bu çalışmanın konusu uyku mahallerindeki iç hava kalitesi ve uyku üzerine etkileri üzerinedir. 
Bu yüzden Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS) riskini artıran tüm faktörler üzerinde durulmayacaktır. Ancak 
çevresel faktörlerden biri olan bebek nefesinin solunum bölgesinden ayrılmadan tekrar solunması sonucu bebeğin 
aşırı seviyede karbondioksite maruz kalması üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları üzerinde durulacaktır. İkincil 
olarak yetişkin yatak odalarındaki iç hava kalitesinin uyku kalitesi ve ertesi gün performansına etkisi incelenecektir. 

3.1.1 BEBEKLER 

Bebek ve okul öncesi kreş çocuklarının yatak odalarında ve uyku mahallerinde, uyku esnasında maruz kaldıkları 
çevresel faktörlerden iç hava kirliliğinin, bebek-çocuk sağlığına etkisi farklı iki ana grupta ele alınmalıdır:

• Ölümcül yüksek seviyeli mikro alan kirliliği 
• Yavaş etkili düşük seviyeli makro alan kirliliği 

Mikro alan kirliliği, ABÖS riskini doğuran bebek uyku pozisyonuna, yatak ve karyola donanımlarına bağlı ola-
rak, bebeğin ürettiği karbondioksiti tekrar solumasına neden olan CO2 havuzlanması ile oluşan kirliliktir. Makro 
kirlilik ise, yatak odalarında uyku mahallerinde uniform dağılsa da karbondioksit konsantrasyonunun, kendisi ve 
temsil ettiği diğer kirleticiler için ortalama seviyesi ile ilgili kirliliktir. Her iki kirliliğin ortak çözümü genel olarak 
havalandırma gibi öngörülse de, makro ve mikro alan kirlilikleri farklı çözüm mekanizmaları gerektiren çevre 
kirlilikleridir. Genel olarak değerlendirilebilir ki her iki alanda da, pek çok disiplinde, çok yoğun araştırmalara 
gereksinim vardır. Ayrıca özellikle mikro alan kirliliğinde sosyo-kültürel-ekonomik farklılıkların sonucu oluşan 
ABÖS risklerinin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. “Back to sleep” kampanyası [50] ile bebeklerin 
sırt üstü yatırılmaya başlanması ile ani ve beklenilmeyen bebek ölümlerindeki azalma bu bağlamda iyi bir örnektir. 
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Bu çalışmada ani ve beklenmedik bebek ölümlerine ait karmaşık ve iç ilintili faktörlerden karbondioksit geri 
solunması (CO2 RB, rebreathing) üzerinde bir literatür değerlendirilmesine yer verilmiştir. Kreş ve benzeri okul 
öncesi kurumlarda ve konutlardaki çocuk yatak odalarındaki hava kirliliği, genel anlamda yetişkin uyku mahalleri 
olarak kabul edilecektir. Ancak kreşlerde makro alan kirliliği üzerine yapılmış bir çalışmanın sonuçları aşağıda 
kısaca sunulmuştur. 

Bir yaşından daha büyük çocukların devam ettiği kreşlerde, çocukların uyudukları karyoladaki CO2 konsantras-
yonunun uyudukları ortamın ortalama karbondioksit seviyesinden %25 (bazı durumlarda %60) daha fazla olduğu 
gözlenmiştir [15]. Danimarka’da müsaade edilen standart CO2 konsantrasyonu kreşlerde 1000 ppm, yatak odalarında 
800 ppm’dir ve pekçok Avrupa ülkesindeki kreşlerde yapılan araştırmalarda bu değerlerin aşıldığı belirtilmektedir 
[15]. Ülkemizde yapılmış bir çalışmada aynı ilköğretim okulundaki sınıflar ile anaokulu arasında iç hava kalitesi 
Uçucu Organik Bileşikler açısından incelenmiş ve anaokulu sınıflarında muhtemelen yapılan aktiviteler ve özel 
gereksinimler sebebiyle kullanılan ürünler ve malzemelerden kaynaklanan daha yüksek kirletici seviyeleri ve 
ilişkili sağlık riskleri ile karşılaşılmıştır [51,52]. Kreşlerdeki çocuk uyku çevresinde karbondioksit seviyesinin 
ortalama karbondioksit seviyesinden büyük olması, bebekler için ABÖS riskini doğuran mikro alan kirliliğinin, 
kreşlerdeki uyku mahallerinde de oluştuğunun bir göstergesidir. Havalandırma etkinliği her kapalı hacimde olduğu 
gibi özellikle kreş havalandırma tasarımında, CFD teknikleri kullanılarak, özel olarak ele alınmalıdır. 

3.1.1.a ANİ BEBEK ÖLÜMLERİ SENDORUMU VE ANİ BEKLENMEYEN BEBEK ÖLÜMLERİ

Ani Bebek Ölümü Sendromu [14] (ABÖS - SIDSk) sağlıklı bir bebeğin, beklenilmeyen ve açıklanamayan ani ölü-
müdür [53]. Daha geniş olarak ABÖS, “1 yaş altı bebeğin ani, açıklanamayan bir şekilde ölmesi ve ölüm sebebinin 
olay yeri inceleme, ayrıntılı otopsi, klinik ve medikal öyküsünün gözden geçirilmesi gibi kapsamlı bir araştırma-
dan sonra bulunamaması durumudur” [14]. ABÖS’ün kendisi bir ölüm nedeni değil, ani bebek ölümlerinin sebebi 
gösterilen [53] bir “dışlama (ekartasyon) tanısıdır” [14]. Türkiye’de “beşik ölümü” olarak da anılmaktadır [54].

ABÖS (SIDS), Ani Beklenmedik Bebek Ölümü (ABBÖ -SUIDl) tanısının bir alt kategorisidir. ABBÖ, bir yaşından 
küçük bebeklerin sebebi açıklansın veya açıklanmasın ani ve beklenilmeyen ölümüdür [55].

Her yıl Amerika’da CDCm’ye göre 3400 [56], SIDS Enstitüsü’ne göre 4000 [57], İngiltere’de 200 [58] bebek, SUID 
veya SIDS tanısı ile vefat etmektedir. Yeni bir araştırmada yer alan istatistiklere göre yüz bin doğumda Amerika’da 
38, İngiltere’de 27, İtalya’da 100’dür [59]. Türkiye’de ABÖS ile ilgili verilere rastlanılmadığı ifade edilmiştir 
[54,60,61]. Genel istatistiklere dayanılarak Türkiye’de her yıl 4500 ABBÖ vakası olduğu tahmin edilmektedir [62].

1940 ve 50’lerde, çocuk ölümlerinin kriminal araştırmalarında, otopsi bulguları ölümleri doğal nedenlerden 
olduğu sonucuna yönlendirirken, 1969’dan sonra bazı kriterlere uyan çocuk ölümlerinin ABÖS ve ABBÖ ola-
rak sınıflandırılması öngörülmüştür [63]. Bu tarihten sonra bu alanda kurumsal yoğun çalışmalar başlamıştır. 
Beklenilmeyen çocuk ölümlerinin çoğu, karyolalarında uyuyan çocukların gece uykularında veya sabaha karşı 
meydana gelmektedir [53,66]. ABÖS, 2 ile 4 aylık bebekler arasında tepe yapmakta, %90 oranda 6 aylıktan 
küçük bebeklerde görülmekte, erkek/kız ölüm oranı 3/2 görünümündedir [59]. ABBÖ riski soğuk iklimlerde ve 
mevsimsel olarak kış aylarında artmaktadır [14]. ABÖS ile çevresel sıcaklık, nem ve atmosferik kirlilik arasında 
korelasyon olduğu gösterilmiştir; kış, düşük dış ortam sıcaklığı, yüksek nem ve atmosferik kirlilik hallerinde daha 
çok ABBÖ ile karşılaşılmaktadır [66]. 

ABÖS riskinin artması ile ilgili, “birbiri ile ilişkili ve üst üste binmiş” (çok katmanlı), mekanizmaları karmaşık 
faktörler neden olarak gösterilmektedir [14]. Söz konusu faktörlerin birbiri ile olan ilişkileri ve ABÖS riski etki-

k SIDS: Sudden Infant Death Syndromu
l SUID : Sudden Unexpected Infant Death (Ani Beklenmedik Bebek Ölümü) 
m CDC: Center for Disease Control and Prevention
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leri PERRONI vd. tarafından detaylı özetlenmiştir [59]. Ancak bu faktörlerin ölüme neden olan mekanizmaları 
henüz açıklanmamıştır. Ancak 1990’lardan sonra gözlemlere dayalı aşağıda sıralanan ve “Back to Sleep” gibi [50] 
kampanyalarla tanıtılan bazı tedbirlerle ABÖS riski önemli derecede azaltılmıştır: 

• Bebeklerin yüz üstü değil arka/sırt üstü yatırılması.
• Bebeklerin uyuduğu hacimlerde aşırı sıcaklıktan kaçınma.
• Yatak yüzeylerinin, bebeklerin ilk dört ayında sert olması.
• Yumuşak yatak yüzeylerinden ve çocuklara dolanabilecek diğer yatak donanımlarından, objelerden (yastıklar, 

yumuşak oyuncaklar) kaçınma.

Bu önerilerin uygulanması ile ABD’de bebek ölümleri 1993’de binde 1,2 iken 2000’de binde 0,53’e düşürülmüştür. 
Ancak ABÖS’in sırları henüz çözülmemiştir. American Academy of Pediatrics, ABÖS riskinin azaltılması ile 
ilgili 3 seviyede, bir kısmı yukarıda da sıralanan 19 öneri geliştirmiştir [64]. Sonuncu öneri, ölümlere neden olan 
faktörlerin tamamını elimine etmek üzere araştırma ve gözlemlere devam edilmesidir. 

3.3.1.b ABÖS GELİŞMESİNE NEDEN OLAN MİKRO ALAN KİRLİLİĞİ: CO2 BİRİKİMİ

ABÖS riskinin ortaya çıkmasına neden olan şartlar, çok yeni bir araştırmada oldukça detaylı olarak tartışılmış 
ve genel olarak üç grupta toplanmıştır [59]: 

• Genetik şartlar
• Çevresel şartlar
• Sosyokültürel şartlar

Bu şartlar bağımsız gruplar olmayıp birbiri ile ilintilidir. Bu çalışmada ele alınan çevresel şartları oluşturan fak-
törlerden biri olan bebek yatağında uyuma pozisyonu gereği veya başka fiziksel nedenlerle nefesle verilen CO2 
kümelenmesinin (havuzlanmasının) etkisi genetik faktörler ile birleşince ABÖS riskini artırmaktadır. 

Çocuk karyolalarında bebek maketi kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar ve klinik araştırmalar sonucunda, 
bebeklerin solunum ile verdikleri karbondioksiti tekrar solumaları için geliştirilen teoriye göre iki şartın oluşması 
öngörülmüştür [55]: 

1. “Verilen nefesin (ağzın ve burnun karşısında bulunan donanımda, örneğin beşik koruyucularında) depolandığı 
ortamdan geriye solunması için ağız ve burun çevresinde yeterince sızdırmaz bir bölge oluşması (solunum 
gazlarının depolanacak ortama yönleneceği geçirgen olmayan bir ağız ve burun çevresi koridorunun oluşması). 

2. Depolanan ortamın yeteri kalınlıkta, yoğunlukta ve geçirimsiz olması, böylece daha önce verilen solunum 
gazlarının tekrar alınması için uygun olması (Yeterli depolama yeteneği olması). 

İnsan beynindeki karbondioksit ve oksijen sensörlerine bağlı kontrol mekanizması, herhangi bir anomali ile boğulma 
nefes kesilmesine karşı, başın kaldırılmasını sağlamaktadır [59]. Beyindeki kontrol mekanizmasının herhangi bir 
şekilde bozulması durumunda boğulma-nefes kesilmesinden ve oksijensizlikten (asphyxia - hypoxia) kaçınmak 
için tek çözüm CO2 kümelenmesinin oluşmasını önlenmesi olarak görülmüştür. Bu nedenle de bebeğin yatış po-
zisyonundan, bebek karyolasının özelliklerine, yatak donanımlarının seçilmesine ve uyuyan bebeğin çevresine 
dikkat edilmesine kadar, CO2 havuzunu yaratacak faktörler ile ilgili, mekanizmaları tam olarak bilinmese de, 
öneriler yapılmaktadır (Tablo 5). Bu öneriler içinde şaşırtıcı bir öneri, uyku fazı için yalancı memenin kullanılması 
da yer almaktadır; yalancı meme ABÖS riskini azaltmaktadır [59,65]. Yalancı memenin koruma mekanizması 
tam olarak bilinmemesine karşılık otonomik kontrolu ve kardiovisküler kararlılığı artırması ile solunum yolları 
açıklığını sağladığı kabul edildiği belirtilmektedir [59]. Bir anlamda da uyuma çevresindeki risk faktörlerinin 
etkisini azaltmaktadır [65]. 
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Tablo 5. ABÖS riskini etkileyen CO2 solunmasını artıran ve azaltan faktörler [66].
Verilen nefesin yatak içinde kalmasını sağlayan 
faktörler:

Verilen nefesin yüzün etrafında olmamasını sağlayan 
koşullar

- Yumuşak yatak
- Yüze yakın yatak donanımı yığılımı
- Hava hareketi olmaması
- Yüzükoyun yatış
- Islak veya nemli yatak
- Katı yüzeyle çevrelenmiş karyola, çocuk arabası veya 

yatak
- Havalanmayan yatak
- Yüksek nem
- Sigara dumanı, hava kirliliği
- Verilen nefesin yatak içine yönlenmesi
- Geçirgen yatak malzemesi içinden nefes alma

- Sert, ince yatak
- Kuru yatak
- Sırt üstü yatış
- (Soluma Bölgesinde) hava hereketi
- Uyuyan çocuk etrafında oyuncak, mama şişesi ve diğer 

engellerin olmaması
- Tüm gece uyumamak
- Başkalarının nefeslerine maruz kalmamak
- Yetişkinler arasında uyumamak
- Bir duvara karşı uyumamak
- Yatağın geçirgen olması
- Yüzden dışarıya doğru nefes vermek

3.1.1.c ABÖS VE MİKRO HAVALANDIRMA 

Tablo 5’de sıralanmış öneriler, American Academy of Pediatricsn’in ABÖS riskinin azaltılması ile ilgili geliştir-
diği önerilerin [64] bir kısmı, mikro alan iç hava kirliliğini giderici yönde alınmış tedbirlerdir. ABÖS riskinin kış 
aylarında, soğuk iklimlerde yükselmesinin [14] nedeni ısıl konforun korunması amacıyla doğal havalandırmanın 
kısıtlanması olarak görülebilir. Isıl konfor açısından bebek ortamındaki sıcaklık 21°C üstünde olduğunda da risk 
artmakta [50], en uygun konfor sıcaklığının 18 - 20°C olduğu belirtilmektedir [62]. Kümelenmiş karbondioksitin 
yeniden solunmasıyla oluşacak ABÖS riskinin azaltılması yönünde alınan ve yukarıda belirtilen tedbirlerin ya-
nında bebek karyolalarında ve yatak odalarında veya çocukların da uyuduğu yetişkin yatak odalarında, ortalama 
kirlilik kontrolü (CO2<1000 ppm veya Danimarka örneğinde olduğu gibi <800 ppm) dışında, bebek karyolasında 
bebek etrafında CO2 kümelenmesini önleyecek mikro-havalandırma teknolojisinin geliştirilmesine gerek vardır. 
Şimdiye değin bu alanda çok sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. 

Bebek karyolası etrafındaki hava akımlarının incelendiği ilk çalışma CORBYN [66] tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada CORBYN, yüzüstü veya bir başka uygun olmayan (yan) pozisyonda yatması durumunda, bebeğin 
yüzünde, karbondioksit ve amonyak gibi tehlikeli gazların kümelenmesini önlemek amacıyla, bir minör hava 
hareketi ile bebek güvenliğinin artırılabileceğini öngörmüştür. Bu çalışmada nefes ile verilen havanın yoğunluğu 
ile ortam havasının yoğunluğu arasındaki farkın etkisinin, karyola üzerindeki hava hızıyla değişimini gösteren 
bir ölçüt (scaling) analizinin sonuçları da verilmiştir. CORBYN bir balonu veya benzeri bir objeyi hareket ettire-
bilecek söz konusu minör hava hareketinin, pencere ve kapının açılmasıyla oluşabileceğini öngörmektedir [66]. 
Bu çalışmanın öngörülerinden biri de, bebeklerin yaşadığı bu mikro kirlilik sorununun yaşlı insanlar tarafından 
da yaşanabileceğidir. Gerek solunum sistemleri gelişme aşamasında olan bebekler ve gerekse solunum sistemi 
sorunları yaşayan yaşlı insanlar açısından, yatak etrafındaki havalandırma etkinliğini göz önüne alan CORBYN’in 
bu çalışması ve referans verdiği yine kendisinin yaptığı önceki çalışmalar, bu alandaki öncül kilometre taşlarıdır. 

CORBYN’den [66] sonra yine önemli bir kilometre taşı sayılabilecek ikinci bir çalışma COLEMAN-PHOX [50] 
tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmada 185 ABÖS vakası ile bu vakaların olduğu kentlerdeki 315 normal bebek 
çevresi karşılaştırılmıştır. 

Pencere ve kapının açık olmasının sağladığı doğal havalandırmanın bir çözüm olabileceğini öngören CORBYN’e 
[66] karşılık COLEMAN-PHOX [50], penceresi açık bir odada uyumanın riski azalttığını ancak bu azalmanın 
istatistik anlamda bir önemi olmadığını ifade etmektedir. Buna karşılık COLEMAN-PHOX odada bir fan kulla-
nılmasının ABÖS riskini %72 oranında azalttığı sonucunu vermiştir. Ayrıca fan kullanılmasıyla oluşan riskteki 
azaltma, riski artıran diğer faktörler söz konusu olduğunda (havanın 21°C’dan büyük olması, yüzükoyun yatması, 
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bir yetişken ile beraber yatması, yalancı meme kullanmaması vs) daha fazla olmaktadır. Bu çalışmada önemli bir 
sonuç da bebeğin yalancı meme kullanması durumunda, fanın ABÖS riskine etkisinin görülmediğidir. 

Sonuç olarak, bebek uyku mahallerindeki uygun iç hava kalitesinin sağlanması yanında, ABÖS riskine karşı 
bebeği uyku çevresindeki mikro alan kirliliğinin giderilmesi ile ilgili havalandırma üzerinde araştırma yapılması 
ve teknoloji geliştirilmesi gereken bir alan olarak görülmektedir. Havalandırmanın ABÖS riskini azaltıcı etkisi 
tıp otoritelerince de vurgulanmaktadır [67]. 

3.2. YETİŞKİNLER

İç hava kalitesi ile uyku arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmaların ilk değerlendirmesi 
2015 yılında URLAUB vd [10] tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada göz önüne alınan 6 araştırmanın sonuçları, 
bilimsel açıdan iç hava kalitesi ile uyku kalitesi arasında bir ilişki olduğu konusunda yeterli hassasiyette bulun-
mamıştır. Kullanılan yöntemler, etkilerin izolasyonu konusundaki eksiklikler ulaşılan sonuçların güvenilirliğini 
azaltmaktadır. 

İlki 2004 yılında yapılan ve 2010 senesinden sonra yoğunluğu artan, uyku ile iç hava kalitesi ve havalandırma 
arakesitlerindeki yayınların ikinci bir değerlendirmesi SEKHAR vd. [11] tarafından yapılmıştır. Çalışmada 2000 
senesinden sonra yapılmış, sadece hakemli dergilerde (peer rewived) yayınlanmış 46 araştırma göz önüne alın-
mıştır. Yatak odalarındaki havalandırma standartlarının karşılaştırmalı olarak incelendiği bu çalışmada [11], uyku 
ile iç hava kalitesi ve havalandırma arakesitlerinde yer alan araştırmalar aşağıdaki 6 alanda sınıflandırılmıştır. 

1. Yatak odalarında havalandırma ve CO2 seviyesi
2. Yatak odalarında hava değişim sayısı (ACRo) 
3. Yatak odalarında hava değişim sayısı ve CO2
4. Havalandırma ve uyku kalitesi 
5. Kişisel havalandırma ve uyku kalitesi
6. Konutta havalandırma 

Bu çalışmada varılan önemli sonuçlardan bir tanesi CO2 konsantrasyonu ile uyku kalitesi arasında verilen ve 
doğrulanması gerektiği belirtilen aşağıdaki geçici ilişkidir (Tablo 6).

Tablo 6. CO2 konsantrasyonunun uyku kalitesini etkileme seviyeleri [11].
CO2 konsantrasyonu aralığı (ppm) Değerlendirme

< 750 Uyku kalitesinin etkilenmediği aralık
750 - 1150 Uyku kalitesinin muhtemelen etkilendiği aralık

1150 - 2600 Uyku kalitesinin etkilendiği aralık
<2600 Uyku kalitesinin ve muhtemelen ertesi gün performansının da 

etkilendiği aralık
 
Bir araştırmacının katılımıyla (Jelle LAVERGE) büyüyen aynı araştırma grubu [12], “havalandırma ve uyku 
kalitesi” alanında yapılmış, objektif ve subjektif yöntemlerin kullanıldığı dokuz yayındaki on çalışmayı incele-
yerek, düşük ve yüksek havalandırma debilerini temsil eden ortalama CO2 konsantrasyonları ölçeği ile iç hava 
kalitesinin uyku verimi, uyku evreleri ve ertesi gün performansı üzerine etkilerini kolay izlenebilir bir formda 
sunmuşlardır (Şekil 4). Bu şekilde temel olarak göz önüne alınan araştırmalardan özetlenen, uyku çevresindeki 
ortalama 800-1000 ppm üzerindeki CO2 konsantrasyonunun, büyüklüğüne bağlı olarak, (1) uyku verimini, 
(2) uyku evresinde uyanma sıklığını, (3) uyku evrelerini ve nihayet (4) ertesi gün zihinsel performansı etki-
lemesidir. Grup bir önceki çalışmalarında [11] öneri olarak <750 ppm CO2 aralığını uyku kalitesinin etkilenmediği 

o ACR: Air Change Rate
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aralık olarak önermesine karşılık bu çalışmada <800 ppm aralığını vermişlerdir. 800 ppm CO2 konsantrasyonu 
Danimarka’da yatak odaları havalandırması için standart üst sınırdır [15]. Türkiye’de yatak odası için standart bir 
üst CO2 konsantrasyonu değeri yoktur. 

 

Şekil 4. Yatak odası havalandırmasının (iç hava kalitesinin) uyku üzerine etkisi üzerine
yapılmış çalışmaların özeti [12]. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

“Uyku, bilincin askıya alındığı doğal ve periyodik bir dinlenme durumudur. Yiyecek, su veya oksijen gibi, ya-
şamak için insan vücudunun uykuya gereksinimi vardır” [68]. İnsanlar için uyku kalitesini etkilemeyen uyku 
mahallerinin oluşturulması gerekir. 

Tesisat mühendisliği açısından sağlık sorunları yaratmayan uyku mekanlarının oluşturmasında göz önünde tu-
tulması gereken kriter, uyku mahallinin cinsine (konut yatak odası, kreş uyku alanı, yurt vs) bağlı olarak, söz 
konusu hacmin yaşam süresi içinde muhtemel en kritik kullanıcılarına ve kullanıcı sayılarına göre (en yüksek 
CO2 emisyonu yapan grup) mümkün olan en uzun uyku süresi boyunca, CO2 seviyesini, o hacimde uyuyan in-
sanların uyku kalitesini etkilemeyecek seviyede tutulmasıdır. Aksi halde uyku kalitesi etkilendiğinde insanların 
fiziksel ve zihinsel performansları etkilenmekte, ortaya çıkması muhtemel sağlık sorunları, hem kendilerini hem 
de (trafik kazalarında olduğu gibi) başka insanları etkileyebilmektedir. Sebepleri uykusuzluk olarak gösterilen 
büyük kazalar da söz konusudur: 1979 Three Mile Island Nükleer Reaktör Kazası, 1986’da Hindistan’daki Phopal 
Kimya tesisinden zehirli gaz kaçağı, 1986 Chernobyl Nükleer Reaktör Kazası, Exxo Valdez tankerinden petrol 
sızıntısı [68]. İyi tasarlanmamış bir yatak çevresi ve iyi yönetilmeyen bir bebek uykusu, onlar için ölümcül sonuçlar 
doğurabilir. Bu durum yaşlı insanlar için de geçerlidir. 
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Uygun olmayan iç hava kalitesinin uyku fonksiyonları, uyku kalitesi, uyku verimi ve uyku üzerine etkisi nedeniyle 
ertesi gün performansına olumsuz etkilerinin, şimdiye kadar yapılan araştırmaların birbiriyle uyumlu sonuçlarıyla 
görüldüğü belirtilmektedir [12]. Şekil 4’de verilen değerlendirmeler sonucunda iyi tasarlanmış bir uyku mahallinde 
insanların nefes alma bölgesinde en uygun karbon dioksit konsantrasyonunun 1000 ppm’den daha az olması ge-
rekmektedir. Bu koşul havalandırma etkinliği yüksek, uygun havalandırma sistemi tasarımı ile sağlanabilir. Nefes 
alma bölgesinde uygun iç hava kalitesinin sağlanması için yatak ölçeğinde bireysel havalandırma sistemlerinin 
tasarımı üzerine araştırmalar da söz konusudur [69,70]. 

Bu makalenin yazarları gelecekte, yapay zekânın uzaktan IoT ile kontrol ettiği, uyku süresinde uyuyan insanı 
takip ederek, uyuyan insanın antropometrik özelliklerine göre en uygun iç çevre koşullarını sağlayacak bireysel 
sistemlerin geliştirileceği düşüncesindedir. Uyku, çok fazla değişkeni olan bir fizyolojik olgudur. Bu yüzden henüz 
tam olarak çözümlenmiş değildir. Bu konuda, yapılan çağrılardan da [71] görüleceği üzere daha çok araştırmaya 
gereksinim vardır.
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ÖZET

Bu derleme çalışmasında akustik konforun uykuya etkisinin araştırıldığı çalışmaların sonuçları tartışılmıştır. 
Uyku kalitesinin artmasına etki eden bir unsur olarak akustik konforun sağlanması için geliştirilen yöntemler 
ile bu yönde alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan Avrupa’da Çevresel 
Gürültü - 2020 raporunun sonuçları ile ülkemizde yapılan çalışmalar, gürültü kirliliğinin ses yalıtımına sahip 
olmayan ve doğal havalandırmanın mekanik havalandırmaya göre tercih edildiği mekânlarda akustik konforun 
sağlanamaması durumuna neden olabileceğini göstermiştir. Ulusal ve uluslararası çalışmalardan çıkan sonuçlara 
göre çevresel gürültü kaynaklarının oluşturduğu ses düzeylerinin sınır değerlerin üzerinde olduğu ve buna bağlı 
olarak yüksek derecede uyku bozukluklarına neden olabileceği sonucu çıkarılmıştır. Derlenen araştırmaların 
sonuçlarına göre çevresel gürültü kaynaklarından uyku bozukluğuna en fazla etkinin sırasıyla hava yolu, demir 
yolu ve karayolu trafiğinden oluşan gürültü olduğu belirlenmiştir. Trafik nedenli gürültünün uyku bozukluklarına 
olan etkisi dışında rüzgâr türbinleri ve hastane iç ortamlarının uyku yapısına etkileri değerlendirilmiştir. Akustik 
konforun sağlanmasına yönelik önlemler üç aşamada; (1) ses kaynağında, (2) ses kaynağının etkili olduğu bölgede 
ve (3) kişisel olarak konutlarda alınan veya alınması gereken durumlar olarak incelenmiştir. 

1. GİRİŞ

1.1. Çevresel Gürültü

1.1.1. Çevresel gürültünün etkileri

Gürültü kirliliği, partikül madde (PM2.5) kirliliğinden sonra insan sağlığını ve doğal yaşamı tehdit eden önemli bir 
çevresel problemdir [1]. Şehirleşme, ekonomik büyüme ve motorlu araç trafiği gibi olgular günümüzde çevresel 
gürültü problemine neden olurken, doğal olarak oluşmayan tüm sesler gürültü kirliliği nedenleri olarak nitelen-
dirilmektedir [2]. Gürültü kirliliğine neden olan etmenlerin başında, en çok rahatsızlık ve şikâyet nedeni olarak 
motorlu araç trafiği (kara yolu, demir yolu ve hava yolu trafiği) gelmektedir. Avrupa Çevre Ajansı’nın (European 
Environment Agency -EEA) 2020 yılında yayınladığı çevresel gürültü kirliliğine ilişkin raporda, A ağırlıklı 55 
desibel (dB(A)) ses seviyesine erişen kara yolu trafiğinin sadece Avrupa’da 113 milyon kişiyi etkilediği belirtilmiştir 
[3]. Kara yolu trafiğini takiben demir yollarından etkilenen kişi sayısı 22 milyon, hava yollarından etkilenen kişi 
sayısı 4 milyon ve endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkan gürültü kirliliğine maruz kalan yaklaşık 1 milyon Avrupa 
vatandaşı olduğu belirtilmiştir [3]. 
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1.1.2. Çevresel gürültünün akustik konfora etkisi

Çevresel gürültü, ses yalıtımının olmadığı ve doğal havalandırmanın mekanik havalandırmaya göre tercih 
edildiği mekânlarda, iç çevre kalitesi bileşenlerinden biri olan akustik konforun sağlanamaması durumuna yol 
açmaktadır [4]. Aynı zamanda, mekanik havalandırmanın veya şartlandırmanın yapıldığı iç ortamlarda iyi yalı-
tım yapılmamışsa bu sistemlerden kaynaklanan bir gürültü de olabilmektedir. Akustik konforun sağlanamaması 
durumu insan sağlığını ve günlük yaşam kalitesini etkilemektedir. Maruz kalınan gürültü düzeyine bağlı olarak 
artan çeşitli kronik hastalıkların araştırıldığı çalışmalar günümüzde dikkat çekmektedir [5]. Akustik konforun 
sağlanamadığı iç ortamlarda yüksek ses düzeyine maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan en yaygın şikâyetlerden 
biri uyku problemleridir [2]. Aralarında kardiyovasküler rahatsızlıklar, depresyon ve bilişsel işlev bozukluğu gibi 
hastalıkların bulunduğu sağlık sorunlarının temelinde, uyku bozukluğu ve buna bağlı sorunlar yer almaktadır [6]. 

1.2. Uyku

1.2.1. Uykunun sağlığa etkisi

Uyku canlıyı bir diğer güne hazırlayan, günlük aktivitelerin devamlılığını ve etkinliğini belirleyen hormonsal ve 
fizyolojik olguların yeniden uyanma evresine hazırlanıldığı biyolojik bir olaydır [7]. Uyuma evresinde organizmalar, 
gürültüye duyarlıdır ve çevresel seslere tepki vererek içinde bulundukları çevreleri değerlendirirler [8]. Çevresel ve 
kalıtsal durumlar ile uyku yapısı bozulur ve uyku bozukluları şikâyetleri öne çıkar. Uyku bozukluklarında gözlenen 
en yaygın şikâyetlerin başında uykusuzluk (insomnia), obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesi (OUA) ve huzursuz bacak 
sendromu (HBS) gelmektedir. Yapılan çalışmalar, yaygın bir uyku bozukluğu sorunu olan OUA hastalarının anksiyete 
ve depresyon gibi yaygın kronik psikiyatrik bozukluklara sahip olduğunu göstermiştir. OUA tedavisi alan kişilerin 
%31,7’sinin depresyon ve %35,7’sinin anksiyete problemi yaşadığı belirtilmiştir [9]. Yakın tarihli bir çalışmada uyku 
bozuklukları kaynaklı herhangi bir şikâyetle tedavi gören hastalarrın %83’ünde depresif sendromların gözlemlendiğini 
vurgulamıştır [10]. Gürültü kaynaklı uyku bozukluklarının kardiyometabolik sistem [11,12] ve mental sağlık [13,14] 
üzerine etkisinin yanı sıra psiko-motor beceri kaybı [15], bellek konsolidasyonu bozukluğu [16], kişisel yaratıcılığı 
[17], risk alma davranışını [18] ve kaza risklerini etkilediği [19-20] araştırılmıştır [2]. Trafik kazalarının üçte birinin 
uyku bozukluklara bağlı dikkat kaybı gibi durumlardan oluştuğu bildirilmektedir [21].

1.2.2. Uyku fizyolojisi

Loomis v.d (1934) tarafından yapılan çalışmalar günümüz uyku fizyolojisi çalışmalarına büyük katkı sağlamıştır 
[22]. Bu çalışmaların sonucunda beyin elektriksel aktivitesi değerlendirilerek uyku evreleri belirlenmiştir. Uykuya 
geçiş evresine latent adı verilmiştir. Daha sonrasında uykuyu oluşturan diğer evreler başlamakta, uyku süresince 
sürekli ve tekrarlı bir şekilde devam etmektedir. Uyku fizyolojisi çalışmalarında beyin elektriksel aktivitesinin 
değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bulgular, uykunun, hızlı göz hareketlerinin olduğu (REM) ve olmadığı (NREM) 
iki ana uyku evresinden oluştuğunu göstermişlerdir. Uyku evrelerinin süresi kişiye göre değişiklik göstermekte 
ve NREM evresinin ortalama 70-100 dakika olduğu bilinmektedir. NREM evresi dört fazdan oluşmaktadır. 
Birinci fazda kaslar gevşer ve yavaş göz hareketleri fizyolojik testler ile tespit edilebilir. Aynı zamanda vücut ısı-
sında düşüşle beraber nabzın yavaşladığı bilinmektedir [23]. İkinci faz hafif uyku evresi olarak bilinir ve bu fazı 
takiben faz 3 ile faz 4 derin uyku evreleri olarak tanımlanır. Dördüncü fazın sona ermesi ilebirlikte REM evresi 
başlamaktadır. REM evresi rüyanın görüldüğü evre olarak bilinmektedir [24].

1.2.3. Uyku - ses etkileşimi

Uyku süresinde maruz kalınan ses seviyesine verilen tepki; yaş, sosyo-ekonomik durum, çalışma vardiyaları, sese 
duyarlılık, sağlık sorunları ve gebelik gibi etmenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir [25]. Avrupa Çevre 
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Ajansı’nın (EEA) derlediği araştırmalar sonucunda, Avrupa’da 6,6 milyon insanın gürültü düzeyine bağlı olarak 
kronik yüksek derecede uyku bozukluğuna sahip olduğu belirtilmektedir [3]. Bu konuda yapılan çalışmalar, gece 
maruz kalınan ses düzeyinin artması durumu ile ortaya çıkan birincil etkileri (toplam uyanık kalma süresinin 
artması, uyku evrelerinin değişmesi ve uyku esnasında vücut hareketliliğinin gözlemlenmesi gibi), ikincil etkileri 
(gün içerisinde yaşanan performans kaybı, uyuklama hali ve bilişsel işlev bozukluğu gibi) ve uzun dönem etkileri 
(kardiyovasküler ve mental sağlık sorunları gibi) değerlendirmiştir. Ayrıca, uyku bozukluğunun ülke ekonomisine 
etkileri değerlendirilmiş ve sadece Avrupa’da bu etkinin 34 milyar avroluk bir değerde olduğu tespit edilmiştir [2]. 
Akustik konforun sağlanması için gerekli tedbirler üç başlık altında; (1) ses kaynağında, (2) ses kaynağının etkili 
olduğu alanda, (3) kişisel konutlarda alınan tedbirler olarak belirtilmiştir [25]. Basner ve McGuire [5] tarafından 
önerilen akustik konfor - uyku - sağlık etkileri ilişkisinin incelenmesine yönelik süreç Şekil 1’de sunulmuştur.

 

Şekil 1. Akustik konfor-uyku ilişkisinin belirlenmesi [5].

2. AKUSTİK KONFORUN UYKUYA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Uyku bozuklukları, fizyolojik - (polisomnografik -PSG) uyku testleri (Elektroensefalografi (EEG); beyin dalgaları 
aktivitesinin incelenmesi, Elektookülografi (EOG); göz hareketlerinin incelenmesi, Elektomiyografi (EMG); sinir 
ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesi, Elektrokardiyografi (EKG); kalp kasının ve sinirsel iletim 
sisteminin incelenmesi, vb.) veya öz bildirimlerle oluşturulan uyku sonrası anketleri ile belirlenmektedir. Fizyolojik 
testler, akustik konfor ve uyku ilişkisini tespit etmede pahalı bir yöntem olmasının yanı sıra büyük denek sayısı 
ile çalışmada zorluk oluşturmaktadır. Bunun nedeni uyku testi yapılan bireylerin birbirilerini etkilemelerinden 
kaynaklı olacaktır. Öz bildirimlerle oluşturulan uyku sonrası testleri ise en kolay ölçülebilen ve değerlendirilebi-
len ölçeklendirme yöntemi olmuştur. Fakat gece uyuyan bir kişi kendisi ve çevresi hakkında farkındalığa sahip 
değildir. Aynı zamanda, uykuya dalma süreci ve gece boyunca uzun uyanma süreleri, uyku kalitesi ve miktarının 
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tam olarak kişi tarafından tespit edilememesine neden olur. Literatür araştırmasında, öz bildirimlerle oluşturulan 
uyku sonrası anketlerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir [5]. PSG testlerine ek olarak öz bildirimlerin 
kullanıldığı araştırmalar, uyku bozukluğunun anlaşılmasında daha etkili olduğu bilinmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organization - WHO) Avrupa’da gürültü ve uyku arasındaki ilişkileri raporla-
dığı çalışmada [2], kişilerin ikamet ettiği ortamın sese en çok maruz kalan cephesi için, gece gürültü göstergesi (Lgece) 
kullanılmaktadır. Gece gürültü göstergesi, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (EC) ve WHO tarafından 
uyku bozukluğu sorunlarının birincil göstergesi olarak ifade edilmektedir. Lgece, gece saatleri olarak 23:00-07:00 saatleri 
arası 8 saatlik bir süre için, tespit edilen yıllık A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olarak tanımlanır. 
Hâlbuki gürültünün uykuya etkisi gece boyunca meydana gelen gürültü olaylarının sayısına, karakterine ve dağılımına 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca hassas grupların sese verdikleri tepki düzeyinin farklılıkları ve en çok 
maruz kalınan cephenin yatak odası olmaması durumları göz önüne alındığında Lgece için belirsizlikler oluşmaktadır. 
Bu yüzden Lgece’ye ek olarak maksimum ses basınç seviyesi (LAmax) ve sese maruz kalma seviyesi (SEL) değerlerinin 
kullanılması, gürültü şiddetinin uyku bozukluklarına etkisini değerlendirmede daha iyi sonuç vermektedir. Ancak, 
gürültüye neden olan tüm olayların tekil olarak LAmax ve SEL değerleri toplam sonucunu değerlendirmek yerine, 
Lgece’ye katkıda bulunan ortalama gürültü olaylarının sayısı hakkında bilgi toplamak daha pratik bir yöntemdir [26]. 
Bu yüzden EEA ve WHO tarafından ses olaylarının sağlık etkilerini değerlendirilmesinde Lgece kullanılmaktadır. Dış 
ortam gece gürültüsü değişiminin sağlık üzerindeki etkileri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Dış ortam gece gürültü göstergesi değişiminin sağlık üzerindeki etkileri [2].
Lgece, dış ortam Gözlenen sağlık etkileri

< 30 dB(A) Bireysel hassasiyetler ve koşullar farklılık gösterse de bu seviyeye kadar hiçbir önemli biyolojik etki 
gözlenmemiştir.

30-40 dB(A) Uyku sürecinde vücut hareketleri, uyanmalar, öz bildirim ile belirtilen uyku bozukluğu ve uyarılma 
gibi etkilerin arttığı gözlemlenmiştir. Etkinin yoğunluğu, kaynağın niteliği ve olayların sayısına 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hassas grupların (örneğin, çocuklar ve kronik hasta ve 
yaşlılar) daha duyarlı olduğu belirtilmiştir. Fakat en yoğun şikâyetlerde bile bu ses seviyesinde ciddi 
problemlerin olduğu görülmemiştir.

40-55 dB(A) Maruz kalan popülasyonda sağlık açısından olumsuz etkiler gözlenmektedir. Birçok insan bu 
seviyedeki ses ile başa çıkmak için kişisel önlemler almak zorunda kalmıştır. Hassas gruplar daha 
ciddi şekilde etkilenir.

> 55 dB(A) Halk sağılığını tehdit eden bir seviyedir. Olumsuz sağlık etkilerinin en başında sese aşırı duyarlılık 
ve yüksek uyku bozuklukları görülmektedir. Aynı zamanda kardiyovasküler rahatsızlık risklerinin 
arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

WHO, dış ortam gece gürültüsünün yanı sıra iç ortam gece ses seviyesinin sağlık etkilerini değerlendirmiştir. 
İç ortam (kişinin uyuduğu odada) gece gürültü göstergesinin 30 dB(A) seviyesine ulaştığı durumlarda uyku 
bozukluğu şikâyetlerinin başladığı belirtilmiştir. Hastane ve yatakhaneler için 8 saatlik 30 dB(A) üzerinde ses 
şiddetinin veya tek bir gürültü olayı için LAmax; 45 db(A) üzerindeki değerlerin uyku bozukluğu sorunlarına yol 
açacağı vurgulanmıştır [27]. Günümüzde gürültü seviyeleri akıllı telefon uygulamaları ile ölçülmektedir. Akıllı 
telefonların gürültü seviyesi ölçümlerinin değerlendirildiği bir çalışmada İOS ve Android işletim sistemlerinin 
ölçümlerdeki kalitesi belirlenmiştir [28]. Ev iç ortamlarında ölçülebilen bu değerler uyku bozukluğu yaşayan 
kişiler tarafından maruz kaldıkları ses seviyesini değerlendirebilme imkânı sağlamaktadır. 

3. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN UYKU BOZUKLUKLARINA ETKİSİ

3.1. Trafik kaynaklı gürültünün uyku bozukluklarına etkisi

Uyku üzerindeki akut gürültü etkileri, gürültü olaylarının sayısına ve akustik özelliklerine bağlı olarak uyuyan 
kişinin uyanmasına ve uyku evrelerinin değişmesine neden olur. Uyanma ve uyku evreleri değişimi tam olarak 
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trafik sonucu açığa çıkan gürültü kirliliğinden kaynaklı olmasa da trafiğin neden olduğu uyku bozuklukları alan 
araştırmaları ve laboratuvar çalışmaları ile kanıtlanmıştır [26]. Trafik nedenli gürültü kirliliği ve bunun yol açtığı 
sağlık etkileri incelenirken, üç grup oluşturulmuştur. Bu konudaki çalışmalar karayolu, demir yolu ve hava yolu 
üzerinde tek bir olay olarak veya birleşik şekilde raporlanmıştır. Avrupa Çevre Ajansı’nın şehirleşmiş bölgeler-
den alınan sonuçları derlediği raporda [3], gürültüye en fazla maruz kalan ev cephesinin yüksek gürültü düzeyi 
olarak kabul edilen Lgece, dış ortam (55 db(A)) seviyesine maruz kalan nüfusun karayolu için 20 milyon, tren yolu 
için 5 milyon ve hava yolu için 3 milyon olduğu belirtilmesine rağmen hesaplamalarda bu rakamların daha fazla 
olacağı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmaya göre Avrupa ülkelerinin sadece şehirleşmiş bölgelerinde (karayolu, 
demir yolu ve hava yolu ve endüstriyel faaliyetlerin bir arada bulunduğu en az 100.000 kişilik nüfus yoğunluğunun 
olduğu ve EEA üyesi bölgeler tarafından şehirleşmiş olarak nitelendirilen bölgeler) kara yolu nedeniyle Lgece, dış 

ortam > 50 dB(A) ses seviyesine maruz kalan yaklaşık 34 milyon kişi olduğu belirlenmiştir. Bu durumu 6 milyon 
kişiyi etkilemesi ile demir yolları takip etmektedir. Yüksek derecede uyku bozukluklarının (YDUB) nedeni olarak 
trafik gürültüsünün derlendiği çalışmalarda, Lgece, dış ortam; 45dB(A) üzerindeki ses olaylarının YDUB’ye etkisini 
belirlemek için öz bildirimlerle oluşturulan verilerden denklemler oluşturulmuştur. Miedema vd. [29] literatürde 
belirtilen verilere göre aşağıdaki denklemleri oluşturmuşlardır.
 
Karayolu; %YDUB = 20,8 - 1,05Lgece + 0,01486L2

gece (1)

Demir yolu; %YDUB = 11,3 - 0,55Lgece + 0,00759L2
gece (2)

Hava yolu; %YDUB = 18,147 - 0,956Lgece + 0,01482L2
gece (3)

burada, %YDUB; sese maruz kalan nüfusta yüksek derecede uyku bozukluğu görülen yüzdeyi belirtmektedir. 

Bu çalışmaya ek olarak Basner ve McGuire tarafından yapılan bir diğer çalışmada [5] literatürde bulunan tüm 
sonuçlar derlenmiş ve denklemler revize edilmiştir. Derlemeler öz bildirimlerle oluşturulan verilerin, Lgece, dış ortam 
seviyesi ile korelasyonunun hesaplanması ile oluşturulmuştur. Bu çalışmalarının sonucunda hesaplanan yüksek 
derecede uyku bozukluğu yüzdesi Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Sese en çok maruz kalan cephe için hesaplanan Lgece değerinin populasyondaki yüzde olarak yüksek 
değerli uyku bozukluğuna etkisi

%YDUB

Basner ve McGuire [5] Miedema vd. [29]

Lgece, dış ortam (dB(A)) Kara yolu Demir yolu Hava yolu Kara yolu Demir yolu Hava yolu

45 2,9 3,4 15,1 3,6 1,9 5,4

50 4,3 6,0 19,8 5,5 2,8 7,7

55 6,2 10,6 25,6 8,0 4,0 10,7

60 8,8 17,2 32,3 11,3 5,6 14,4

65 12,0 25,7 40,0 15,3 7,6 18,9

70 15,8 36,2 48,8 20,1 10,0 24,1

80 25,4 63,0 69,2 31,9 15,9 36,8

Yüksek derecede uyku bozukluklarının hesaplandığı iki derlemenin [Basner ve McGuire - 2018, Miedema vd. - 
2002] yılları incelendiğinde son zamanlarda trafik nedenli uyku bozukluklarının arttığı çıkarımı yapılabilmektedir. 
Son 15 yılda eklenen veriler, öz bildirimler ile belirtilen demir yolu [30-34] ve hava yolu [34-40] nedenli gürültü 
şikâyetlerinin arttığını ve dolayısıyla bu iki ulaşım yolu gürültüsünün kişisel tepkilere bağlı olarak %YDUB’ye 
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daha fazla katkı sağlamıştır. Yakın zamanda İsviçre’de öz bildirimlerle oluşturulan bir çalışma bu durumu destekle-
mekte ve uyku problemlerine neden olan trafik gürültüsünün sırasıyla hava yolu, demir yolu ve kara yolu olduğunu 
belirtilmektedir. Bu durumun kişisel tepkiler, duyarlılık/hassasiyet ve rahatsızlık durumlarından kaynakladığı 
belirtilmekte ve bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir [33]. Bu çalışmada ek 
olarak ses - %YDUB etkileşimi için potansiyel etki değiştiricileri tanımlanmıştır. Yatak odası pencere konumu, 
yatak odasının en yakın caddeye mesafesi, şehirleşme derecesi, uyku zamanlaması (yatma zamanı ve uyku süre-
si), meteorolojik değişkenler ve gece hava sıcaklığının, gece boyu pencereleri açık şekilde uyuyan kişilerin uyku 
rahatsızlıkları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. YDUB için en güçlü etkinin yatak odasının en yakın caddeye 
olan uzaklığı olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle uyuyanların yatak odalarının yol trafik gürültüsünden korunan 
cephelerde olmasının uyku kalitesini arttıracağı yönünde bulgular elde edilmiştir. Öz bildirimler ile yapılan bu 
çalışmalarda kişiye göre hassasiyet durumları oluştuğu göz önüne alınarak PSG testleri ile de bu durum irdelen-
miştir. PSG testlerinin de analizlere dahil edildiği bir diğer çalışmada, yaşları 18 ile 71 arasında değişen sağlıklı 
72 katılımcının uyku laboratuvarlarında kayıtlı trafik sesleri ile uyku yapıları arasındaki ilişkiler PSG testleri ve 
uyku sonrası öz bildirimlerle araştırılmıştır. Araştırma katılımcıların 8 gece boyunca uyku sürelerinde tek veya 
kombine trafik seslerine rastgele maruz kalma durumlarının uyku bozukluklarını etkisini değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre kara yolu trafiği 
sesinden daha fazla etkilendiği ve dolayısıyla uyku süresinde daha fazla uyanma olayının yaşandığı belirtilmiştir. 
Uyku bozukluklarının göstergesi olarak kabul edilen derin uyku süresi, uykuya dalma süresi, uyku devamlılığı 
ve uyku sonrası yorgunluk gibi durumların sırasıyla hava yolu, demir yolu ve kara yolu trafiği sesi ile etkilendiği 
belirtilmiştir [34]. Son yıllarda trafik nedeniyle oluşan uyku bozukluklarının araştırıldığı çalışmalar öz bildirimleri 
değerlendirmişlerdir [30,33-36,39,41,43-48]. Öz bildirimle yapılan uyku sonrası değerlendirmeleri katılımcıların 
uyku süresinde bilinçsiz olmalarına rağmen gürültülü ve gürültüsüz gecelerin yanı sıra düşük ve yüksek derece-
de trafik gürültüsüne maruz kaldıkları zaman dilimlerini bile ayırt ettikleri bildirilmiştir. Öz bildirimler kişisel 
manipülasyona açık olsa da trafik gürültüsünün uyku üzerindeki etkilerinin araştırılması için uygun maliyetli bir 
yol olabileceği belirtilmiştir. Öz bildirimle yapılan değerlendirmeler derlendiğinde sonuçların üç ana durum göz 
önüne alınarak ifade edildiği görülmektedir.

1. Uyku sırasında uyanma süreleri 
2. Uykuya dalma sırasında geçen süre
3. Uykuya dalma ve uyanma sırasında uykunun gece boyu sürekliliği

Bir diğer yöntem olan PSG testleri yöntemiyle trafiğe bağılı uyku bozukluklarının araştırıldığı çalışmalar az 
sayıdadır. Bu çalışmalar demir yolu [49-52], karayolu [52,53] ve hava yolu [51,54,55] kaynaklı gürültünün uyku 
bozukluklarına etkisini alan araştırmaları ve laboratuvar araştırmaları ile tespit etmişlerdir. Üç trafik türünün 
de ayrı ayrı uyku bozukluklarına sebep verdiği belirtilmiştir. PSG testleri sonuçları hızlı göz hareketi (REM) ve 
derin uyku sürelerinde en fazla değişime neden olan ulaşım yolunun hava yolu ve takiben demir yolu olduğunu 
göstermiştir. 

Ülkemizde, gürültü kirliliği ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlemesi konusunda Avrupa Birliği Direktiflerine 
(Directive 2002/49/EC) bağlı olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) 
revize edilmiştir [56]. Avrupa Birliği uyum sürecinde gürültü eylem planlarının oluşturulması için belediyelere 
görevler verilmiştir. EEA üyesi olan ülkemizin gürültü eylem planları, hazırlanan 2020 Avrupa’da Çevresel Gü-
rültü Raporuna yetişmemiş olsa da birçok belediye bu planları gerçekleştirmiştir. Buna bağlı olarak ülkemizin 
farklı şehirlerinden yapılan çalışmalarda gece ölçümlerinde trafik nedenli ses seviyesinin yönetmelikte belirtilen 
ses düzeyini aştığı belirtilmiştir [57-69]. İstanbul’da Okmeydanı D-100 kara yolu için yapılan bir çalışmada, trafik 
hızının 5 km/saat artmasının Lgece, dış ortam > 55 dB(A) ses seviyesine maruz kalan kişi sayısında %8’lik bir artışa 
neden olduğu belirtilmiştir. Bu duruma bağlı olarak uyku bozukluğu riski taşıyan kişi sayısının %8 ila 9 arttığı 
hesaplanmıştır. Ayrıca, trafik yoğunluğunun (işe gidiş ve işten çıkış saatleri, kara yolunun tek şeride indirgenmesi, 
yol çalışmaları ve kazalar gibi nedenlerle trafiğin akıcı olmaması) %5 ve %10 artış gösterdiği alanlarda ses sevi-
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yesine bağlı olarak uyku bozukluğu riski yaşayan kişi sayısının sırasıyla %4 ve %6-7 civarında artış göstereceği 
belirtilmiştir [70]. İstanbul’da yapılan bir diğer çalışmada, Atatürk Havalimanı yakınlarında şehrin yüz ölçümünün 
yaklaşık %1,2’lik (66 km2) bir alanında hava yoluna bağlı olarak ses seviyesinin 55 dB(A) üzerinde olduğu hesap-
lanmıştır. Gece ses ölçümlerinde ise nüfusun yaklaşık %1,3’ünün 55 dB(A) üzerinde ses seviyesine maruz kaldığı 
belirlenmiştir [71]. Bu duruma bağlı olarak hava yolu ile ilgili verilen %YDUB hesapları göz önüne alındığında 55 
dB(a) ses seviyesine maruz kalan %1,3’lük nüfusun yaklaşık %10’unun (İstanbul’da ikamet eden yaklaşık 20000 
kişinin) yüksek derecede uyku bozukluğuna sahip olduğu çıkarımı yapılabilir. Yer üstü istasyonlardan geçen 
trenler için çevresel gürültü sınır değeri ÇGDYY’de 75 dB(A) olarak verilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından hazırlanan gürültü eylem planında gürültü skoru değeri yüksek olan ve bu nedenle raylı sistemler 
için gürültü yönetim alanı seçilen 2 bölgede aşıma maruz kalan toplam kişi sayısı 137 olarak belirtilmiştir [72].

3.2. Diğer gürültü kaynaklarının uyku bozukluklarına etkisi

Rüzgâr türbinleri ekonomik bir şekilde uzun yıllar boyu sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynağı sağlamak-
tadır. Sürdürülebilir enerjiye katkısının yanı sıra bazı olumsuz etkileri görülmektedir. Bu olumsuz durumlara 
örnek olarak rüzgâr türbinlerinin mekanik bileşenlerinin birbirine teması sonucu ortaya çıkan mekanik gürültü 
ve pervanelerin dönmesiyle meydana gelen aerodinamik gürültü sorunları günümüzde tartışılan bir konudur [73]. 
Rüzgâr türbinleri yakınında yaşayan kişiler tarafından uyku bozukluklarına neden oldukları bildirilmiştir [74-77]. 
Rüzgâr türbinleri civarında yaşayan diğer kişilerin ise gürültü şikâyetlerinin olmadığı da belirtilmiştir [78]. Bu 
durumun daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için rüzgâr türbinlerinin uykuya etkisinin araştırıldığı makaleler 
ve izledikleri yöntemlerin değerlendirildiği bir meta-analiz derlemesi yapılmıştır [73]. Derleme sonuçlarına göre 
mevcut veriler rüzgâr türbinleri ile oluşan gürültünün uyku kalitesini etkileyerek günlük performans kaybına ve 
uykusuzluk problemlerine yol açtığını anlamlı bir şekilde tespit edilmiştir. PSG testleri ile belirlenen fizyolojik 
etkilerin yanı sıra öz bildirimler ile alınan sonuçlar rüzgâr türbinlerinin uyku bozukluğuna yol açabileceğini gös-
termiştir. Rüzgâr türbinlerinin kullanım tipleri olarak fazla değişim olmasa da mekanik bileşenlerinin teknolojik 
yapısı ve türü bu durum için farklı algılara neden olabilmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu trafik nedenli gürültü 
ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan gürültüler için ulusal sınır değerler vermesine rağmen bazı ülkeler 
(Almanya, Danimarka, Hollanda gibi) rüzgâr türbinleri için de çevresel gürültü sınır değeri belirlemişlerdir. 
Ülkemizde ÇGDYY’de belirten rüzgâr türbinlerine ilişkin çevresel gürültü sınır değeri bulunmamaktadır. Ül-
kemizde bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada rüzgâr türbinlerine çevresel gürültü sınır değeri belirlenmesiyle 
üreticilerin bu duruma bağlı gürültü seviyesini standartların izin verdiği seviyeye çekmek zorunda kalacakları 
vurgulamıştır [79]. 

Hastaneler insanların hastalıklarına şifa bulmak amacıyla gittikleri yerlerdir. Ancak, hastaların sağlıklarını geri 
kazandıkları bu yerler birçok rahatsız edici gürültü kaynağına sahip oldukları için hastalar üzerinde olumsuz etkilere 
neden olabilmektedir [80]. DSÖ ve Amerikan Çevre Koruma Kurumu (USEPA) tarafından hastane ortamındaki 
ses düzeyinin 45 dB(A) seviyesini geçmemesi, hastaların rahat bir şekilde tedavi görmelerini devam etmeleri 
açısından önerilmektedir [81]. Yakın zamanda yayınlanan bir derleme çalışmasında, hastanede yaşanan gürültü 
olaylarının uyku bozukluğuna etkisi araştırılmıştır. Uluslararası dergilerde yayınlanan 17 araştırmanın 14’ünün 
sonuçları, gürültünün hastanelerde uyku bozukluğuna katkıda bulunan faktörler arasında olduğunu göstermekte 
ve hastanelerde gürültünün düşük uyku kalitesine neden olduğu bildirilmektedir. Hızlı göz hareketleri (REM) 
süresinin kısaldığı ve derin uyku sürelerinin azaldığı belirtilmiştir [5]. Hastanelerde uyku bozukluğuna, ışık ve 
gürültü seviyeleri gibi çevresel faktörlerin yanı sıra ağrı, ilaç tedavisi, havalandırma sistemleri ile uyumsuzluk, 
bakım faaliyetleri, stres, tanıdık olmayan ortam gibi birçok faktör neden olabilir. Gürültü sadece bir bileşen ol-
makla birlikte, incelenen çalışmalardaki ortalama gürültü seviyeleri 50 dB(A)'nın üzerinde [82-84] ve raporlanan 
birkaç gürültü seviyesi 60 dB(A)'nın üzerinde olduğu belirtilmiştir [85-87]. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar üzerinden gü-
rültünün neden olduğu uyku bozuklukları araştırılmıştır. Ortalama ses seviyesinin 50 dB(A)’ın üzerinde olduğu 
tespit edilmiştir. Öz bildirimle, tedavi gören hastalardan toplanan sonuçlara göre, tedavi gören hastaların %75’inin 
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gürültüye bağlı uyku bozukluğu yaşadıkları belirtilmiştir. Hastaların yoğun bakım ünitesi içerisinde yer alan 
alarm sesinden en fazla etkilendikleri ve uyku bozukluğu şikâyetlerinde en çok tespit edilen durumun sık uyanma 
durumu olduğu bildirilmiştir [81]. 

4. AKUSTİK KONFORUN SAĞLANMASI VE UYKU BOZUKLUKLARINA OLAN ETKİSİNİN 
AZALTILMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Gürültü kirliliğinin önlenmesinde devletlerin sorumlulukları ve görevleri vardır. Bilim insanları ve mühendisler 
ise akustik konforun sağlanması için gereken teknoloji, yenilikleri ve önlemleri tasarlarlar. Önleyici tedbirlerin 
alınması gürültü kirliliğinin engellenmesini sağladığı için akustik konforun istenilen seviyeye çıkarılmasına 
yardımcı olur. Gürültü kirliliğinin azaltılması ve akustik konforun sağlanması için gerekli tedbirler üç başlık 
altında incelenebilir. Bunlar;

1. Ses kaynağında,
2. Ses kaynağının etkili olduğu alanda, 
3. Kişisel konutlarda alınan tedbirler 

olarak belirtilmiştir [25]. Literatürdeki çalışmalar gürültünün uyku bozukluklarına, uyku bozukluklarının sağlık 
etkilerine, sağlık etkilerinin uzun dönem etkilere neden olduğunu belirtmişlerdir [5]. Bu nedenle gürültü kirliliğine 
karşı önlemlerin alınması ciddi bir durum olarak görülmektedir. Bireysel önlemler; pencerelere ve bina cephelerine 
yalıtım yapılması, sese fazla maruz kalınan bölgelerde kulak tıkaçlarının kullanılması ve hatta uyku haplarının 
kullanılması gibi önlemlerden oluşur. Kulak tıkaçları ve uyku hapı kullanımı geçici olarak etkiyi azaltsa da uzun 
dönem maruziyeti engellemek için stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir [25]. 

Hastanelerde akustik konforun sağlanamaması sonucu oluşan uyku şikâyetlerini gidermek için uyku ilaçlarının 
kullanılmaması veya kullanımının azaltılması hedefiyle kulak tıkaçlarının etkinliği araştırılmıştır. Bu araştırma-
ların sonuçlarının derlendiği bir çalışmada, 82 çalışmadan alınan verilere göre, kulak tıkaçlarının REM süresini 
ve uyku kalitesini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır [88]. Hastanelerde ayrıca ses kaynağında ve ses kaynağının 
etkili olduğu alanda akustik konforun sağlanması için ses maskeleri ve akustik köpük uygulamaları da kullanıl-
maktadır. Ses maskelerinin kullanım alanları genellikle konuşma gizliliğini arttırmak ve diğer dikkat dağıtıcı ses 
kaynaklarının etkisini azaltmak üzerinedir [89]. Bazı çalışmalar, hastane servislerinde ses maskeleme sistemlerinin 
kullanılmasının hasta memnuniyetini ve uyku kalitesini artırmada başarı gösterdiğini belirtmişlerdir. Hastalarda, 
okyanus sesinin (beyaz ses - white noise) ses maskesi olarak kullanıldığı gecelerde derin uyku süreleri ile buna 
bağlı olarak uyku kalitesinin arttığı ve ani uyanma durumlarının azalttığı belirtilmiştir. Beyaz sesin ses maskesi 
olarak uygulandığı çalışmalarda uykunun %42,7 iyileştiği bildirilmiştir [90,91]. Hastane cihazlarından ortama 
yayılan seslerin kontrolü için akustik köpüklerin kullanıldığı bir çalışmada ise ses şiddetinin 3,3 dB(A) azaldığı 
gözlemlenmiştir [92]. 

Avrupa Birliği Direktifleri ve EEA’nın hazırladığı çevresel gürültü raporu önerileri ile oluşturulan gürültü eylem 
planlarında alınması gereken önlemler Şekil 2’de belirtilmiştir. Bu önlemler trafik nedenli şikâyetlerin giderilmesi 
ve akustik konforun sağlanması ve bu duruma bağlı olarak uyku bozukluklarının giderilmesinde önemli role 
sahip olduğu belirtilmiştir. Konutlarda alınması gereken tedbirler için ses geçirmeyen pencere ekipmanlarının 
kullanılması ve bina cephelerinin ses yalıtımının yapılması önerilmektedir. Gürültüye maruz kalan cephelerin ses 
yalıtımlı pencereleri ve kapılarının yanı sıra dış duvarlarının yalıtılması gürültüye maruz kalmayı azaltmaktadır. 
Isı yalıtımının genellikle daha iyi ses yalıtımı ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. İnşaatçılar ve mimarlar, farklı 
cephe noktalarında gürültü seviyelerini göz önünde bulundurmalı ve dairelerin her zaman daha sessiz bir odada 
uyuma seçeneğine sahip olmasını sağlamalıdır [41]. Trafik nedenli gürültü kirliliğinin kaynağında azaltılması 
için öncelik trafik yönetimine verilmiştir. Daha düşük hız sınırları, lastik/yol gürültüsünü azaltabilmektedir. 
Ağır vasıtalara getirilecek kısıtlamalar, toplu taşımaya teşvik ve araç paylaşımı daha düşük trafik yüküne sebep 
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olacağından gürültü kirliliğini engellemede çözüm yolu oluşturabilmektedir. Uyku bozukluklarının nedeni olan 
gece gürültüsünü azaltmak için tarifeli uçak saatlerinin uyku sürelerinde kısıtlanması, kara yolu için gece saatleri 
sırasında düşük hız sınırlarının belirlenmesi, tren saatlerinin düzenlenmesi ile trenlerde sessiz fren güçlendir-
melerinin yapılması başlıca önlemleri oluşturmaktadır. Elektrikli araçların kullanılmasının geleneksel yakıtlı 
araçlara göre düşük hızlarda veya şehir içi kullanımında gürültünün azaltılmasında faydalığı olacağı belirtilmiştir. 
Ses kaynağı ile sesi algılayan kişiler arasındaki sesin etkili olduğu alanda yapılması gereken çalışmalar ise ses 
bariyerlerinin ve düşük gürültülü asfalt yapısının kullanılması gerektiği vurgulamıştır [3]. Yol üst yapı tipi ve 
lastiklerin akustik özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine Norveç’te yapılan bir araştırmada, 2009-2020 arasında 
yapılan lastik/yol iyileştirmesinin kara yolu nedenli gürültü kirliliğini 6 dB(A) azaltarak 13 milyon kişinin et-
kilenmemesini sağlayacağı ve ülkede 11 milyar avroluk bir tasarruf edilebileceği belirtmiştir [93]. Ayrıca, uyku 
bozukluğunun ülke ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği bir raporda, sadece Avrupa’da bu etkinin 34 milyar 
avroluk bir değerde olduğu tespit edilmiştir [94].

Şekil 2. Akustik konforun sağlanması için geliştirilen yöntemler ve alınabilecek tedbirler

Ses yalıtımının sağlanamadığı ve doğal havalandırmanın mekanik havalandırmaya göre tercih edildiği mekânlarda 
gürültü problemini kaynağında gidermek en olağan durumdur. Mekanik havalandırmanın kullanıldığı ortamlarda 
ses şikâyetleri oluşabilmekte ve bu durum mekanik havalandırma sistemleri donanım özelliklerinin teknolojisine 
bağlı olarak değişmektedir. Ekonomik durum ve kişisel tercihler düşünüldüğünde akustik konforun oluşturulma-
sında gürültünün kaynağında önlenmesi tüm kişilerin eşit derecede etkilenmesi bakımından daha önceliklidir. 
Gürültünün kaynağında ve etkili olduğu alanda engellenmesi çalışmaları şehirlerde eylem planlarının temelini 
oluşturmuştur. Ülkemizde belediyelerin ve üniversitelerin araştırmaları sonucu belirlenen gürültü haritaları, 
eylem planlarının sınır değerler üzerindeki gürültü seviyesine maruz kalan kişilerin etkilenmemesi durumuna 
ilişkin önlemleri değerlendirmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar trafik nedenli gürültü problemlerine ilişkin 
önlemler sunmuşlardır [62,63,70,85-98]. Bir çalışmada, kara yolu trafiği için trafik yönetiminin (hız sınırları, 
trafik yoğunluğu, kompozisyonu gibi etmenlerin değerlendirilmesi) ve ses emici yol üst yapı tiplerinin (gözenekli 
asfalt kullanımı) kullanılması önerilmiştir [70]. Yol üst yapı tipinin iyileştirilmesinin 80 km/saat hızla giden bir 
araç için 4-5 dB(A)’lik gürültü seviyesinde azalmaya neden olduğu belirtilmiştir [95]. Kara yolu trafiğinin neden 
olduğu gürültü kirliliği araçların hızları ile doğru orantılı olduğu için hız sınırlamaları bu konudaki şikâyetleri 
azaltmaktadır. Düşük hızlarda hareket eden araçların motor ve egzozlarından kaynaklanan seslerin giderilmesinde 
ise egzoz susturucuları, motor yalıtımları ve eski arabaların iyileştirilmesi veya trafikten kaldırılmaları başka 
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bir çözüm yolu oluşturmaktadır [63]. Bir diğer çalışmada motorlu taşıtların gürültü önleyici ekipmanlara sahip 
olması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda otogar gibi gürültüye etki eden yapıların şehir dışına taşınması ve 
bu alanların yeşil alanlara dönüştürülmesi ile 0,7 ile 10,7 dB(A) arasında gürültü kirliliğinde azalma olacağı ifade 
edilmiştir [62]. Gürültü kaynağının etkili olduğu yol kenarlarında ağaç ve bitkilerle oluşturulan ses bariyerlerinin 
kara yolu nedenli ses seviyesinde 2,7 ile 6,3 dB(A) azalma sağladığı bildirilmiştir [96,97]. Ses bariyerlerinin kul-
lanıldığı çalışmalardan bir diğeri ise demir yolu nedenli gürültünün azaltılmasına yönelik bir çalışmadır [98]. Bu 
çalışmada, raylı sistemler için ÇGDYY’de belirtilen sınır değerlere ulaşmak amacıyla konutların yoğun olduğu 
alana ses bariyeri takviyesi yapılarak ses şiddetinin 2 ile 12 dB(A) azaltılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

5. SONUÇ

Bu derleme çalışmasında akustik konforun uykuya etkisinin araştırıldığı çalışmaların sonuçları ve uyku kalitesinin 
artmasına etki eden bir unsur olarak akustik konforun sağlanması için geliştirilen yöntemler ile bu yönde alınabilecek 
tedbirler ele alınmıştır. Uluslararası ve ulusal çalışmalarının sonucunda trafik nedenli gürültü kirliliğinin nüfusun 
büyük bir bölümünü etkilediği bilinmektedir. Trafik nedenli çevresel gürültünün akustik konforun sağlanamadığı 
yerlerde uyku bozukluklarına yol açtığı çalışma çıktıları ile tasdiklenmiştir. Mimari ve yapısal değerlendirmelerin 
dışında ekonomik düzeyin el verdiği durumlar için çevresel gürültünün önlenmesinde doğal havalandırma yerine 
mekanik havalandırmaların tercih edilmesi, bu durumun uyku üzerindeki etkilerini azaltabilecek bir unsurdur. 
Mekanik havalandırmanın kullanıldığı iç ortamlar için donanım özelliklerinin akustik konfor şartlarına ve sı-
nırlarına uymasına dikkat edilmelidir. Kişilerin kendi konutlarında alabilecekleri önlemlerin temelini oluşturan 
ses yalıtımı malzemeleri (gürültü karşıtı boyalar, ses emici paneller) ve ses geçirmeyen pencere malzemelerinin 
(akustik laminasyonlu cam, ikili akustik cam) akustik konforu iyileştirmesi dışında diğer iç çevre kalitesi bi-
leşenlerini etkilememesi durumu esas alınmalıdır. Kişisel olarak konutlarda önlemlerin alınamadığı durumlar 
için gürültünün kaynağında ve etkili olduğu alanda engellenmesi gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte 
motor ve lastik seslerinin azaldığı bilinmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli arabaların ve otobüslerin 
kullanılması da gürültü kirliliğini azaltacak faktörlerden biri olacaktır. Bu durumun yanında trafik yönetiminin 
eylem planlarında hazırlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gece saatlerinde hava yolu 
ve raylı sistemler için tarife kısıtlamaları, kara yolu için hız sınırlamaları gürültü kirliliğinin ve buna bağlı so-
runların önlenmesinde etkili olacaktır. Gürültünün etkili olduğu alanda yol üstü yapı tipinin değiştirilmesi ile ses 
bariyerlerinin kullanımının ses seviyesindeki değişimlerde gösterdiği etki belirtilmiştir. Rüzgâr türbinlerinin ses 
şikâyetlerine ve buna bağlı uyku bozukluklarına neden olması ile ilgili çalışmalar ülkemizde bulunmamaktadır. 
Ayrıca, ÇDGYY’de belirtilen rüzgâr türbinlerine ilişkin gürültü sınır değerlerinin olmaması, rüzgâr türbinleri için 
yapılacak gürültü analizlerinin önemini göstermektedir. Hastanelerde yapılan çalışmalar hastaların uyku kalitesini 
arttıracak şekilde kişisel önlemlerin görevli personel ile hastalar tarafından alınması ve gürültü şikayetine neden 
olacak gürültü kaynağı oluşturan ekipman ve cihazların yalıtımı gözetilerek tasarlanmalıdır. 
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ÖZET

Hayatlarımızın yaklaşık olarak üçte birini uykuda geçirdiğimiz düşünülürse uykunun hayatımız üzerindeki önemi 
ve hayat kalitemize olan etkisi yadsınamaz. Son yıllarda yapılan çalışmalar uykunun insanoğlunun evrimsel başa-
rısı için bile önemli olduğunu göstermiştir. Yaşayan en yakın evrimsel akrabalarımız olan primat türleriyle uyku 
modellerimiz karşılaştırıldığında insanların daha kısa ancak daha verimli şekilde uyudukları, bu sayede avcılar 
için bilinçsiz hedef olma süresini azaltarak ve artan zamanda öğrenme, kaynakları güvence altına alma ve sosyal 
bağları sürdürme gibi temel görevler için ek süre sağlayarak evrimsel bir avantaj kazandıkları görülmüştür. Thomas 
Edison’un 1879’da ampulü icat etmesi ve 1900’lerin başlarında evlerde elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla 
uyku alışkanlıklarımız da değişmeye başlamış ve modern endüstriyel çağdan etkilenmiştir. Bu değişimin başlıca 
sebebi ise iç ortamlardaki yapay ışık kullanımıdır. Uyku ve uyanıklık arasındaki denge vücudun biyolojik (sirka-
diyen) ritmi tarafından sağlanır. Biyolojik ritim ise gözdeki retina fotoreseptörlerinin (retinada bulunan ve ışığı 
elektrik sinyallerine dönüştürebilen hücreler) ışık aracılığıyla uyarılması ve bu sinyalleri beynin ön hipotalamus 
bölgesindeki suprakiyazmatik çekirdeğe iletmesi sayesinde oluşur, dolayısıyla biyolojik ritmin oluşumundaki en 
önemli etken ışıktır. Suprakiyazmatik çekirdek ışık ve karanlık döngüsüne bağlı olarak epifiz bezinden melato-
nin hormonu salgılanmasını düzenler. Melatonin uykuyu ve biyolojik ritmi kontrol etmenin yanısıra antioksidan 
etkisiyle sinir sistemini koruyucu etkiye sahiptir ve eksikliği uyku bozuklukları dışında Alzheimer hastalığı, 
dejeneratif ve gelişimsel bozukluklarla da ilişkilendirilmektedir. İç ortamlarda yapay ışığa fazlaca maruz kalın-
ması melatonin hormonunu inhibe etmekte bunun sonucunda biyolojik ritim bozulmakta, insomnia (uykusuzluk 
hastalığı), uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete ve hatta obeziteye varan problemler yaşanabilmektedir. Bu 
derlemenin amacı iç ortamlardaki aydınlatmanın uyku ve hayat kalitesi üzerindeki etkisini ve görsel konforun 
sağlanması için geliştirilen yöntemleri incelemektir. 

1.GİRİŞ

Son yıllarda yapılan çalışmalar, benzersiz uyku alışkanlıklarımızın Homo Sapiens’in evrimsel başarısı için önemli 
olabileceğini keşfetmiştir. Samson ve Nunn (2018) çalışmalarında insanlar dahil olmak üzere 30 primat türünün 
uyku modelini karşılaştırdığında Homo Sapiens’in uyku süresinin diğer primatlardan daha kısa olduğu ancak uyku 
evrelerinden biri olan “Rapid Eye Movement” (REM) süresinin daha fazla olduğu, kısacası insanların daha kısa 
ancak daha verimli şekilde uyuduğunu ortaya koymuştur [1]. Samson ve Nunn'ın bulguları, ikilinin 2015 yılında 
önerdiği bir hipotezi de desteklemiştir. Bu hipoteze göre, verimli uyku, toplam süreyi kısaltarak avcılar için bilinçsiz 
hedef olma süresini azaltmış ve öğrenme, kaynakları güvence altına alma ve sosyal bağları sürdürme gibi temel 
görevleri tamamlamak için ek süre sağlayarak atalarımıza evrimsel bir avantaj kazandırmış, böylelikle insanoğlu-
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nun çoğalmasına katkıda bulunmuştur [2]. Modern çağ ve sanayileşmeyle birlikte uyku alışkanlıklarımız da çağın 
getirisine ayak uydurarak modernleşen yaşama uyum sağlamıştır. Çağdaş sanayileşmiş toplumlarda, insanlar tipik 
olarak tek bir periyodda uzun süre boyunca uyumaktadırlar. Diğer kültürlerde ise uyku, gündüz uykusu veyahut 
iki seans halindeki gece uykusu ile birden fazla parçaya bölünebilmektedir. Tarihçi Roger Ekirch’e göre iki seans 
halindeki gece uykusu endüstriyel devrimden önce insanlar arasında oldukça yaygındı [3]. Ekirch, birinci gece 
uykusu ve ikinci gece uykusu olarak tanımlayabileceğimiz uyku seansları arasında insanların ev işleriyle meşgul 
olduğunu, dua ettiğini, hatta komşularını ziyaret ettiklerini mahkeme kayıtları, gazeteler, günlükler ve edebi eserler 
gibi incelediği tarihsel kaynaklar arasında tespit etmiştir. İncelenen edebi eserler arasında Homeros’un Odysseia’sı 
ve Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı gibi ünlü örnekler de yer almaktadır. Odysseia’nın milattan önce sekizinci yüzyılda 
anlatıldığı düşünülürse bölünmüş uykunun tarihinin 2700 yıldan geriye uzandığı anlaşılmaktadır. İslamiyet öncesi 
Arapların Hira Mağarasına çekilerek girdikleri itikaf sırasında kıldıkları gece ibadeti İslamiyet ile birlikte nafile 
ibadet olarak Teheccüd Namazı ismiyle devam etmiş; uyku iki kısma bölünmüştür. Thomas Edison’un 1879’da 
ampulü icat etmesiyle 1900’lerin başlarında evlerde elektrik kullanımının yaygınlaşması ve sanayi devrimiyle 
tek seans halindeki uyku üretkenlik ve refahla bağdaştırılmış, toplumsal görüşlerle birlikte uyku alışkanlıkları da 
değişerek tek seans uyku çoğu kültür için norm haline gelmiştir. Tek fazlı uykuda uykunun bölünmemesi uyku 
süresinin uzamasına bağlı olarak çift fazlı uykuya göre daha zor olduğundan, uykuyu bölen veya engelleyen çev-
resel etmenlerin ortadan kaldırılması hayat kalitesi açısından önem arz etmektedir. Uykunun bölünmesine veya 
yetersiz uykuya sebep olan çevresel etmenlerin başında ise ışık gelmektedir.

2. UYKU VE IŞIK

Uyku enerjinin korunumunu, sinir sisteminin gelişimini ve onarımını sağlayan doğal bir süreç olup aynı zamanda 
belirli öğrenme koşullarına ve uykunun zamanlamasına bağlı olarak yeni edinilen bilgilerin bellekte birleştiril-
mesini optimize eden bir süreç olarak da tanımlanabilir [4]. Uyku REM ve Non-Rapid Eye Movement (NREM) 
olmak üzere belirli aralıklarla tekrar eden iki evreden oluşur. NREM uykusu birçok türde toplam uykunun 
%80’ini oluşturur ve REM uykusu arasındaki süreler farede 10 dakikadan az, insanda 90 dakika olmak üzere 
beynin boyutuyla ilintili olarak değişir [5,6]. Uykunun başlangıcından ilk REM uykusunun sonuna kadar olan 
süre uyku döngüsü olarak tanımlanır ve kişiye bağlı olmak üzere 90 ila 120 dakika arasında değişir [7]. NREM 
ve REM’den oluşan bu döngü gecede 4 ila 6 kez tekrarlanır ve kişilerin kısa süre uyusalar dahi döngünün sona 
erdiği anlarda uyandıklarında kendilerini daha dinç hissettikleri literatürde belirtilmiştir [7,8]. Uyku ve uyanıklık 
arasındaki denge ise kişinin biyolojik ritmine bağlı olarak sağlanır. Biyolojik ritim ön hipotalamusun suprakiyaz-
matik çekirdeğinin doğrudan retina fotoreseptörleri aracılığıyla uyarılması sayesinde oluşur; dolayısıyla, biyolojik 
ritmin oluşumundaki en önemli etken ışıktır [9]. Suprakiyazmatik çekirdek ışık/karanlık döngüsüne bağlı olarak 
epifiz bezinden melatonin salgılanmasını düzenler [10,11]. Melatonin uyku ve diğer döngüsel vücut aktiviteleri-
nin gerçekleştirilmesini sağlar ve vücuda günün ve yılın zamanı hakkında bilgi vererek vücut dokuları için bir 
nevi saat ve takvim işlevi görür [10]. Yakın zamandaki araştırmalar, melatonin salgılanmasındaki anormallikleri 
uyku bozukluklarıyla, Alzheimer hastalığı ve diğer dejeneratif ve gelişimsel bozukluklarla ilişkilendirmektedir 
[11]. Ayrıca, antioksidan özelliklerine bağlı olarak melatonin sinir sistemi üzerinde koruyucu potansiyele sahip 
olabilir [10,11]. Geceleri maruz kalınan yapay ışık melatonin hormonunu baskılayarak vücudun biyolojik ritmini 
bozabilir, insomnia gibi uyku bozukluklarının yanı sıra fizyolojik problemlere, depresyona, hatta obeziteye dahi 
sebep olabilir [12,13]. Bu yüzden, uyuduğumuz ortamlarda yapay ışığın kontrol edilmesi uyku ve hayat kalitemiz 
için büyük önem taşımaktadır.

3. İÇ ORTAM VE AYDINLATMA

Ülkemizde 2015 yılında 5021 yetişkin katılımcıyla yapılan bir çalışmaya göre, her 100 yetişkinden 15’inde insomnia’ya, 
14’ünde uykuda solunum bozukluğuna, 5’inde gündüz aşırı uyku haline ve 5’inde huzursuz bacak sendromuna 
rastlanmaktadır [14]. Dünyada yapay ışık ve ortam aydınlatmasının uykuya olan etkilerini inceleyen çalışmalar 
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olsa da ülkemizde yapay ışığa maruz kalmanın ve ortam ışıklandırmasının uyku üzerine etkileri hakkında yapılmış 
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çoğu çevre kirletici, insanlar belirli bir eşiğin üzerindeki “miktara” maruz kal-
dıklarında olumsuz sağlık etkileri yaratır. Işık maruziyeti söz konusu olduğunda ise, sadece maruz kalınan miktar 
yani ışık yoğunluğu değil, aynı zamanda maruz kalma süresi ve döngüsü de önem arz etmektedir. Özellikle gece 
saatlerinde yoğun parlaklıktaki ışığa maruz kalmak hafif parlaklıktaki ışığa göre daha fazla risk oluşturmakta-
dır. Ayrıca, aynı parlaklık seviyesinde dahi elektronik cihazlarda kullanılan mavi ışığa maruz kalmak melatonin 
salgılanmasını baskılayarak uyanıklığı artırmakta ve sirkadiyen ritmin bozulmasına sebebiyet vermektedir [15]. 
Dewan vd. (2011) 20 ila 40 yaş aralığında 56 katılımcıyla yaptığı çalışmada ışık yoğunluğu ve ışığa maruz kalma 
süresinin insanların sirkadiyen ritmini nasıl etkilediğini araştırmıştır [16]. Maruziyetler esnasında ve sonrasında 
toplanan kan örneklerinde katılımcıların melatonin seviyeleri ölçülmüş ve örneklem karşılaştırması faktöriyel 
varyans analizi ile yapılmıştır. Dokuz farklı ışık maruziyet senaryosuna bağlı olarak değişen melatonin sirkadiyen 
ritmi incelendiğinde maruziyet süresinin 1 saatten 3 saate çıkarılması sirkadiyen ritimdeki gecikmeleri arttırırken, 
ışık miktarının 2000 lux’ten 8000 lux’e çıkarılması melatonin sirkadiyen ritmindeki faz gecikmelerinin boyutunu 
değiştirmemiştir. James A. Horne ve Olov Östberg insan sirkadiyen ritminin yani biyolojik saatinin günün hangi 
saatlerinde uyanıklığın tepe noktasına ulaştığını anlamak için sabahcıl-akşamcıl anketini geliştirmişlerdir [17]. 
Pündük vd. (2005) anketin Türkçe versiyonunu 291 kadın ve 327 erkek olmak üzere 618 gönüllü katılımcı ile 
gerçekleştirmiş, katılımcıların günün hangi zaman diliminde fiziksel ve psikolojik performanslarının daha iyi 
olduğunu, uyku ve uyanıklık zamanları konusundaki tercihlerini araştırmıştır [18]. Anketin Türkçe versiyonu 15-20 
gün ara ile katılımcılar tarafından 2 kez doldurulmuş ve sırasıyla birinci ve ikinci uygulamada katılımcıların 149 
ve 169’u sabahçıl, 79 ve 87’si akşamcıl, 390 ve 362’si ise ara tip olarak bulunmuştur. Birinci ve ikinci uygulamalar 
arasındaki toplam puanların korelasyonu ise 0,84’tür. Vollmer vd. (2012) 1507 Alman genciyle yaptığı çalışmada 
gece kullanılan yapay ışık ve elektronik alet kullanımının sabahçıllık ve akşamcıllığı etkileyip etkilemediğini 
incelemiş, daha fazla yapay ışığın kullanıldığı parlak kentsel semtlerde yaşayan ergenlerin daha karanlık ve kırsal 
kesimde yaşayanlara göre akşamcıllığa daha yatkın olduğunu saptamıştır [19]. Fossum vd. uyumadan önce kul-
lanılan elektronik cihazların uyku, insomnia semptomları, gündüzleri uyuklama ve sabahcıllıkla olan ilişkisini 
yaşları 18 ila 39 arasında değişen 532 öğrenciyle araştırmıştır [20]. Ankete katılanların %74’ü kadın, %26’sı ise 
erkektir ve ortalama yaşları 23’tür. Anket sonuçlarına göre uykudan önce en sık kullanılan elektronik cihazın 
cep telefonu olduğu (katılımcıların %76’sı), cep telefonunu ise film ve dizi izleme amaçlı kullanılan bilgisayar 
ve televizyonların (katılımcıların yaklaşık %50’si) takip ettiği görülmüştür. Uykudan önce asla elektronik cihaz 
kullanmadığını belirtenlerin oranı ise katılımcıların yalnızca %5,3’üdür. Uyku öncesi bilgisayarların televizyon, 
film ve dizi izleme amaçlı kullanımı ve cep telefonlarının kullanımı ile insomnia semptomlarının şiddeti arasın-
da pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca yatmadan önce cep telefonu kullanımı ile akşamcıllık arasında 
da bağıntı tespit edilmiştir. Li vd. Çin’de 19.299 ilköğretim okulu öğrencisiyle yaptıkları ankette yatak odasında 
televizyon ve bilgisayar kullanımının daha geç uyku ve uyanma saatlerine ve daha kısa uyku süresine sebep 
olduğunu görmüşlerdir [21]. Çalışmanın sonucunda çocukların yatak odasında televizyon ve bilgisayar kullanma-
sının uyku düzenini ve süresini negatif etkilediği ve uykuya direnme, uyku anksiyetesi gibi uyku bozukluklarına 
sebep olabildiği anlaşılmıştır. Bartel vd. çalışmalarında benzer sonuçlar elde etmiş gençlerde iyi bir uyku sağlığı 
ve fiziksel aktifliğin daha erken uyku saatleriyle ilintili olduğunu, video oyunları, telefon, internet ve bilgisayar 
kullanımının uyku saatlerini geciktirerek uyku kalitesini olumsuz etkilediğini görmüşlerdir [22]. Mesquita vd. 
17-25 yaş arasındaki gençlerle yaptıkları çalışmada saat 19.00 ila 24.00 arasında internet kullanımının uyku ka-
litesini zayıflattığını belirtmiştir [23]. Komada vd. 13 erkek katılımcıyla yaptıkları çalışmada katılımcıların gece 
yatmadan önce farklı parlaklık ve mavi ışık filtrelerinde üç gece üst üste film izlemesini sağlamış, filmden önce 
ve sonra tükürük numunelerini alarak melatonin ve kortizol seviyelerini ölçmüşlerdir [24]. Farklı parlaklık ve 
mavi ışık seviyelerinde kortizol seviyesinde kayda değer bir değişim yaşanmazken, mavi ışık filtresi kullanma-
nın melatonin baskılanmasını önemli oranda azalttığı görülmüş, geceleri elektronik cihazlarda mavi ışık filtresi 
kullanımının sirkadiyen ritim bozukluğunu önleyebileceği öne sürülmüştür.

Ekvatorda neredeyse eşit olan gece gündüz süreleri kutuplara gidildikçe değişmekte aradaki fark artmaktadır. 
İzlanda, Norveç, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde güneş kışları çok az gözükmekte, bazı bölgelerde 
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ise yaklaşık 2 ay boyunca gözükmemektedir. Birkaç nesildir burada yaşayan yerliler arasında daha seyrek 
görülmekle birlikte özellikle göçmenlerde gün ışığının ve nörotransmitterlerin (nöronlar arasındaki sinyalleri 
taşıyan kimyasallar) azalmasına bağlı olarak sirkadiyen ritmin aksamasıyla gelişen mevsimsel duygu durum 
bozukluğuna rastlanmaktadır [25]. Sonbahar veya kışın başlarında hastalar konsantrasyon güçlüğü, enerji kaybı, 
çeşitli aktivitelere karşı ilgisizlik, yorgunluk gibi depresyon belirtileri yaşamaya başlarlar. Hastalığın tedavisinde 
kullanılan en etkili yöntemlerden biri ışık terapisi ya da diğer adıyla fototerapidir. Hasta kış boyunca genellikle 
sabahları olmak üzere günlük 2000 ila 10000 lux yoğunluğundaki ışığa 30 ila 120 dakika maruz bırakılarak 
sirkadiyen ritimde denge sağlanır. Gün ışığının az olduğu kış aylarında yetersiz iç ortam aydınlatmasının ruh 
hali ve stres seviyesi üzerindeki etkisi yanı sıra çalışma verimliliğini de etkilediği bilinmektedir [26]. Ofis 
ortamlarında aydınlatma genellikle statik bir unsurdur; ya açık ya da kapalıdır. Ancak son zamanlarda firmalar 
dinamik aydınlatmaya geçmeye başlamışlardır. Dinamik aydınlatma tanım olarak önceden ayarlanmış aydınlatma 
ayarları kullanılarak yoğunluğu ve spektral güç dağılımı zamanla değişen aydınlatma olarak tanımlanabilir. 
Dinamik aydınlatmanın arkasındaki temel motivasyon biyolojik saatimize uygun ışık dozunu ve zamanlamasını 
ayarlamaktır. Dinamik aydınlatmanın da çıkış noktası olan doğal aydınlatmada mevcut biyolojik saatimizi ve 
ruh halimizi etkileyen tek değişken unsur sadece karanlık-aydınlık döngüsü değil, aynı zamanda ışığın spektral 
kompozisyonunu ve renk sıcaklığını da etkileyen hava durumudur. Gün ışığını taklit eden dinamik aydınlatmanın 
neden uyarıcı olduğunu ve olumlu bir deneyim oluşturduğunu açıklayan farklı teoriler bulunmaktadır. Dikkat 
restorasyon teorisine göre insanlar doğada zaman geçirdikten veya doğal manzaralara baktıktan sonra daha iyi 
konsantre olabilmektedirler [27,28]. Doğal ortamlar, gökyüzünde hareket eden bulutlar, meltemde hışırdayan 
yapraklar veya bir akarsudaki kayaların üzerinde köpüren su gibi, bir kişinin "zahmetsizce dikkat edebileceği" 
cazibeler ile doludur. Gün ışığı ve hava durumunun yarattığı farklılığın cazibesi kişilere yansıtma için bir fırsat 
sunarak dikkat yorgunluğunu azaltabilir. Bu sebeple, doğaya ve doğala yakın aydınlatma özellikle stres ve yor-
gunluğun yaygın olarak meydana geldiği ofis ortamlarında performansı ve olumlu deneyimleri kolaylaştırabilir 
[29]. Begemann vd. (1997) ofis ortamındaki insanların çalışma saatlerinde sabit bir ışık seviyesinden ziyade 
gün ışığı döngüsüne yakın aydınlatma koşullarını tercih ettiğini ve görsel aydınlatma ihtiyaçları ile biyolojik 
aydınlatma ihtiyaçları arasında önemli ölçüde fark olduğunu gözlemiştir [30]. Vitasek vd. (2020) çoğu insanın 
en keyif aldığı ve ruh halinin en iyi durumda olduğu günlerin güneşli yaz günleri olduğunu belirterek bu gün-
lerdeki ışık koşullarını taklit eden bir iç mekan aydınlatma kaynağı tasarlamışlardır [31]. Bu amaçla bulutların 
en az olduğu, yüksek sıcaklık ve gündüz süresinin uzun olduğu günlerde optik parametreler ölçülmüş, saat 
4:30 ila 21:00 arasındaki optik spektrum ve renk koordinatları oluşturulmuştur. Elde edilen ölçümler LightTools 
isimli yazılımda kullanılarak sonrasında RGBA led çiplerinin ayarları yapılmış ve beyaz gün ışığıyla aynı renk 
koordinatlarına sahip yapay ışık oluşturulabilmiştir. Bu çalışmaya göre eğer zaman kontrollü besleme kaynak-
larına sahip RGBA LED'lerden bir aydınlatma armatürü yapılırsa, iç mekanlarda yapay gün ışığı oluşturmak 
mümkün olabilmektedir. Bu aydınlatmalar oturma odaları gibi iç mekanlarda ruh halini yükseltmek veya 
hastanelerde tedavi amacıyla kullanılabilir. Dinamik aydınlatma modellerinin bir başka önemli motivasyonu 
ise çalışmalarımızı en iyi şekilde destekleme ve verimimizi arttırma arzusudur. Günü farklı saatlerinde uya-
nıklık, canlılık ve performans açısından ışıktan akut olarak faydalanabileceğimizi gösteren çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır [29,32-37]. Smolders vd. (2012) dikkat isteyen bir görevde parlak ışığın sabahları katılımcıların 
dikkatini arttırdığını ancak öğleden sonra arttırmadığını bulmuşlardır [32]. Zihinsel yorgunluğun artmasıyla 
birlikte parlak ışığın yarattığı uyarıcı etki de artmaktadır [29,37]. Işığın etkilerinin yalnızca zamanla ya da 
zihinsel durumla ilgili değil aynı zamanda görev ve faaliyetin türüne de bağlı olduğu bildirilmiştir. Dinamik 
ışık senaryolarının iç mekanlarda uygulanması gün içerisinde gerçekleştirilen farklı görev ve aktivitelerin farklı 
ışık ayarları gerektirmesi sebebiyle de elzemdir. Görev türlerine ışığın etkilerini inceleyen çalışmalar olsa da 
bu konuda literatür henüz netlik kazanmamıştır [29,38-41]. Sıcak, loş ışık, daha güçlü bir işbirliği tercihi ve 
kişilerarası çatışmaları çözme ile ilişkilendirilirken soğuk ışık, çatışmaları çözmekten kaçınma davranışına yol 
açabilir [38,41]. Jensen vd. (2016) vardiyalı çalışan hemşirelerde dinamik aydınlatmanın uyku kalitesi üzerindeki 
etkisini incelemiş, dinamik aydınlatmayla çalışan grupta kontrol grubuna göre uyku verimi, uyanma sayısı ve 
kişisel uyku değerlendirmesinde daha olumlu sonuçlar gözlemiştir [42].
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4. AYDINLATMANIN SİRKADİYEN RİTME OLAN ETKİSİ

Berson vd. (2002) memelilerin retinasında üçüncü bir tür ışığa duyarlı hücre bulup içsel olarak ışığa duyarlı 
retinal ganglion hücreleri (ipRGC) olarak adlandırmıştır [43]. Görmede görev alan çubuk ve koni fotoreseptörle-
rinin aksine, ipRGC’ler görmede görev almazlar. ipRGC'lerin görevi melatonin salgılanmasını yavaşlatmak için 
suprakiyazmatik çekirdeğe ışık uyaranlarını bildirerek sirkadiyen ritmi düzenlemektir [43,44]. Bu hücrelerin 
keşfiyle birlikte gözün sadece görüş için olduğu algısı yıkılarak biyolojik saat üzerindeki etkisi de anlaşılmıştır. 
Bununla birlikte, fizyolojik ve davranışsal ışık tepkilerini yönlendiren sinyal, sadece ipRGC hücreleri tarafından 
değil, aynı zamanda retinadaki birçok fotoreseptör hücresinin birleşik etkisiyle üretilir ve her bir fotoreseptör 
hücresi, farklı spektral duyarlılığa sahiptir [45,46]. İnsanlarda görsel ve görsel olmayan ışık uyaranları arasında 
zamanlama, maruziyet süresi, aydınlatma yoğunluğu, spektral güç dağılımı ve kişinin daha önceki ışık geçmişi 
gibi etkenler bulunur [45-47]. Bu faktörler arasında dalga boyu sebebiyle mavi ışık 480 nanometrede spektral 
hassasiyetleri pik yapan ipRGC hücrelerini en çok uyaran renk olduğu için kritik öneme sahiptir [45]. Gall ve 
Bieske (2004) sirkadiyen etkinliğin ışık etkinliğine oranı olarak tanımlayabileceğimiz sirkadiyen eylem faktörü 
(acv) konseptini önermişlerdir [48].

Burada C(λ) sirkadiyen duyarlılık fonksiyonunu, V(λ) fotopik duyarlılığı, P(λ) spektral güç dağılımını temsil 
etmektedir. Sirkadiyen duyarlılık fonksiyonu yaklaşık 460 nm’de pik değerine ulaşmakta 480 nm’den sonra 
azalmaktadır. Gün ışığının sirkadiyen eylem faktörü yaklaşık 0,85 iken dalga boyu 468 nm olan mavi LED ışık 
kaynağı için bu değer 6,9’dur [48]. Dar bantlı ışık uyarımı ile elde edilen deneysel verilerin çok renkli beyaz ışık 
spektrumlarına uygulanamaması sebebi ile daha sonrasında polikromatik ışık uyarımı için de modeller gelişti-
rilmiştir. Bu modellerin başlıcaları Rea vd. (2005) tarafından önerilen sirkadiyen ışık (CLA) modeli ve Lucas vd. 
(2014) dayanan EML modelidir [46,49]. Sirkadiyen uyarı ya da CLA modeli korneadaki spektral ışık dağılımına, 1 
saatlik maruziyete ve 2,3 mm sabit bir gözbebeği çapına dayalı olarak öncelikle sirkadiyen ışığı (CLA) sonrasında 
da sirkadiyen uyarılmayı (CS) hesaplar [49,50]. CS'nin değeri melatonin baskılama yüzdesine eşit olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, aydınlatmanın sirkadiyen etkisini açıkça ölçmek için kullanılabilir [50]. Alzheimer 
hastaları, ofis personeli, gençler, sağlıklı yaşlı yetişkinler ve denizaltı mürettabatı ile yapılan çalışmalardan, günün 
erken saatlerinde en az 0,3 CS değeri veren bir aydınlatma müdahalesinin sirkadiyen eğilimi ve uyku kalitesini 
etkili bir şekilde iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır [50-53]. WELL yapı standardı ise sirkadiyen aydınlatma 
tasarımı için EML (eşdeğer melanopik aydınlatma birimi) kullanımını önermektedir [54]. Dinlenme odaları için 
önerilen en düşük EML sınır değeri 250 iken, çalışma ortamları ve yaşam alanları için bu değer 200 EML, öğre-
nim amaçlı kullanılan yerlerde ise 150 EML’dir [47]. Aydınlatma spektrumuna bağlı olarak EML ve CS değerleri 
oldukça benzer ya da farklı olabilir. Örneğin, CIE D65 aydınlatma spektrumu (açık havada standart aydınlatma 
koşulları) kullanıldığında 0,3 CS değeri ve 200 EML değeri sırasıyla 180 ve 181 lux göz seviyesindeki fotopik 
aydınlatmaya eşdeğer olurken, 4000 K CIE FL11 florasan lamba spektrumu kullanıldığında bu değerler sırasıyla 
448 ve 321 lux’e tekabül etmektedir [47].

Aydınlatma tasarımını etkileyebilecek bir diğer unsur ise yaştır. Yaşla birlikte insan gözlerinin geçirgenliği önemli 
ölçüde azalmaktadır [45]. Yaşa bağlı olarak spektral geçirgenliğin azalması sirkadiyen ritme giden fotik (ışıkla 
ilgili) girdinin azalmasına ve ardından sirkadiyen ritmin, bilişsel beyin fonksiyonunun ve uyku düzeninin uzun 
vadeli bozulmasına neden olur [45,55,56]. Bazı çalışmalara göre genç insanların kısa dalga boyuna duyarlılığı daha 
fazla olduğu için özellikle geceleri ışığa bağlı olarak melatonin hormonunun baskılanmasına daha meyillidirler, 
yaşla birlikte duyarlılığın azalması sonucunda melatonin baskılanmasında azalış görülebilir [51,57,58]. Genç 
insanlar kısa dalga boyundaki ışığa karşı daha hassas oldukları gibi renk sıcaklığının değişimine karşı da daha 
hassastırlar. Tian vd. (2020) çalışmalarında aynı renk sıcaklığında sirkadiyen eylem faktörünün yaşın artmasıyla 
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giderek azaldığını ancak aynı yaştaki kişiler için renk sıcaklığının artmasıyla sirkadiyen eylem faktörünün de 
arttığını bulmuşlardır [45]. Yaşlıların sirkadiyen eylem faktörü renk sıcaklığının artmasıyla birlikte gençlere göre 
daha az artış göstermiştir. Örneğin 1 yaşındaki bir çocuğun sirkadiyen eylem faktörü 2700 ve 8000 K sıcaklığın-
daki ışıklar için sırasıyla 0,44 ve 1,00 iken 90 yaşındaki bir yetişkin için bu değerler sırasıyla 0,21 ve 0,43’tür. Bir 
yaşındaki çocukta renk sıcaklığının 2700 K’den 8000’e çıkması sirkadiyen eylem faktörünü 2,5 katına çıkarırken 
90 yaşındaki kişide bu artış 2,05 kattır [45].

5. SONUÇ

İncelenen çalışmalar sonucunda ışık ve ortam aydınlatmasının fizyolojik ve psikolojik birçok etkisi olduğu görül-
müştür. Sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak için yapay ışığa maruz kalma süresinin, maruziyet zamanlamasının, 
ışığın yoğunluğunun, renginin ve ortamdaki dağılımının dikkatle ayarlanması gerektiği anlaşılmıştır. Akşam ve 
gece saatlerinde kullanılan elektronik cihazların uyku sağlığını zayıflattığı, uyku bozukluklarını arttırdığı, uyku 
döngüsünü geciktirerek akşamcıllığı arttırdığı görülmüştür. Sirkadiyen ritmin korunması için saat 19:00’dan sonra 
elektronik cihaz kullanımının azaltılması, kullanılması gereken durumlarda ise cihazların mavi ışık filtresinin 
açılması sirkadiyen ritim bozukluklarını azaltabilir. Sirkadiyen ritmin geç saatlerde fazlaca uyarılması insom-
nia ve depresyon gibi etkilere sebep olurken, yeterince ışık alınamaması ve sirkadiyen ritmin gerekli saatlerde 
yeterince uyarılmaması da konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk, ilgisizlik gibi sonuçlar doğurabilir. İç ortamlarda 
dinamik aydınlatma kullanılarak doğala yakın aydınlatma yapılması bu sorunlara çözüm olabilir. Ofis gibi kapalı 
mekanlarda sabit seviyedeki aydınlatma yerine gün ışığı döngüsüne yakın aydınlatma kullanılarak dikkat eksikliği 
azaltılabilir, görev ve faaliyet türüne bağlı olarak aydınlatma miktarı değiştirilerek konsantrasyon artırılıp çalışma 
verimi yükseltilebilir. İşbirliği ve anlaşma yapılacak ortamlarda sıcak ve loş ışığın kullanılması kişiler arası an-
laşmazlığı azaltabilir. Aydınlatma tasarımı yapılacak ortamlarda en önemli etkenlerden biri ise yapının kullanım 
amacıdır. Sirkadiyen aydınlatma tasarımı yapılırken sirkadiyen uyarılma (CS) ve eşdeğer melanopik aydınlatma 
birimi (EML) değerlerinden faydalanılabilir. Dinlenme odaları için gereken EML değerleri daha yüksek iken, 
çalışma ve öğrenim amaçlı kullanılan yerlerde gereken EML değerleri azalmaktadır. Aydınlatmanın kullanılacağı 
yerlerdeki kişilerin yaşının da önem arz ettiği görülmüştür. Yaşa bağlı olarak retina geçirgenliğinin azalması yü-
zünden yaşlı insanlar ışığın rengine ve dalga boyuna gençler kadar duyarlı değildir. Buna bağlı olarak huzurevleri 
gibi yaşlı insanların bulunduğu ortamlarda sirkadiyen ritmin uyarılması için farklı dalga boylarında, yoğunluk ve 
sıcaklıkta ışık gerekebilir. Nihai olarak, aydınlatmanın öznelleştirilmesi, ortam amacına hizmet etmesi ve ortamda 
bulunan kişilere uyum göstermesi konusunda yapılacak çalışmalar uyku kalitesinin yükselmesine, insan sağlığına 
fizyolojik ve psikolojik katkılar sağlayacak, maddi ve manevi verimi artıracaktır.
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ÖZET

İnsan hayatının önemli bir kısmı uykuda geçmektedir ve uyku kalitesi kişilerin gün boyunca maruz kaldıkları hem 
fiziksel hem de psikolojik yorgunluğun giderilmesi için oldukça önemlidir. Kalitesiz bir uyku periyodu, zihnin 
yenilenmesini engelleyeceği gibi vücut fonksiyonlarının doğru şekilde çalışmasını sağlayacak yeterli enerjinin geri 
kazanılmasına da engel olacaktır. Uyku süresince kişilerin ortalama olarak 7-8 saat zaman geçirdikleri odadaki 
iç hava kalitesi ve ısıl konfor şartları, uyku kalitesi için belirleyicidir. Uyku kalitesini etkileyen parametreler için; 
ortamın sıcaklık değeri ve gece boyu değişimi, iç ortam bağıl nem değeri, ortamdaki hava akımı, CO2 miktarı, giysi 
durumu, yaş ve cinsiyet, ortamdaki havalandırma tercihi gibi birçok faktör sayılabilir. Ancak ASHRAE Standart 
55 [1]’te mevcut ısıl konfor verilerinin büyük çoğunluğunun, ofis çalışmasına özgü hareketsiz veya hareketsizliğe 
yakın fiziksel aktivite seviyeleri ile ilgili olduğu, standardın öncelikle bu koşullara yönelik olduğu, uyku veya 
yatak istirahati için geçerli olmadığı belirtilmektedir. Isıl konfor ile ilgili 2 standartta [1, 2] da uyku durumu için 
net veriler bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle bu çalışmada, uyku halinde ısıl konfor parametrelerini inceleyen 
literatür çalışmaları özetlenerek, uyku durumunda ısıl konfora dair önemli çıkarımlar elde edilmeye çalışılmış-
tır. Çalışmalarda öne çıkan iki parametre sıcaklık etkisi (ısıtma ve soğutma durumları) ve sıcaklık dışı etmenler 
(hava hızı, mekanik veya doğal havalandırma kullanımı, ortamdaki cereyan etkisi, havanın bağıl nem değeri) 
olmuştur. İncelenen araştırmalara göre her iki parametre için de farklı yaklaşımlar bulunmakta, ancak ortak bir 
anlayış bulunmamaktadır. Uyku sırasında ısıl konfor parametrelerinin etkisi üzerine daha fazla araştırmaya ve 
bir standardizasyona ihtiyaç olduğu açıktır.

1. GİRİŞ

Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali” olarak tanımlanmaktadır. Kişiye göre değişimler, yaş, 
ortama uyum sağlama, cinsiyet ve hava akımı (cereyan) gibi detay noktalar dışında konfora etki eden en temel 
faktörler kişisel ve çevresel parametreler olarak iki grup altında toplanabilir. 

Kişisel parametreler;
• Kişinin giyinme durumu,
• Kişinin aktivite düzeyi 

çevresel parametreler ise; 
• Ortam sıcaklığı, 
• Ortam bağıl nemi, 
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• Ortamdaki hava hızı, 
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı olarak ortalama ışınım sıcaklığı 

olarak sıralanabilir [3]. 

Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASHRAE Standart 55-2013 [1] ve ISO 7730: 2005 [2] gibi uluslararası 
standartlarda verilmektedir. Her iki standart da ısıl konfor değerlendirmesini tahmini ortalama oy (PMV - Predicted 
Mean Vote) indeksi ile yapmaktadır. PMV, geniş bir insan grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi ortalama olarak 
tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl duyum indeksidir. Bu noktalar şu şekilde ifade edilir;

PMV=+3 sıcak
PMV=+2 ılık
PMV=+1 hafif ılık
PMV=0  nötr
PMV=-1 hafif serin
PMV=-2 serin
PMV=-3 soğuk

Kişinin aktivitesine göre metabolizmanın ürettiği enerji de değişmektedir. Metabolik enerji üretimini ifade eden 
birim “met” olup, dinlenme halindeki bir insanın metabolik hızı olarak tanımlanmıştır (1 met=58,2 W/m2). Orta-
lama yetişkin bir insanın ısı transfer yüzey alanı (Dubois yüzey alanı) yaklaşık 1,8 m2 dir ve yaklaşık 106 W enerji 
üretir. Ortamın konforlu hissedilmesi için bu 106 W’ın çevreye ısı kaybı olarak atılması gerekir. Vücut, yaşamsal 
organların fonksiyonlarının zarar görmemesi için, çevresel şartlar ne olursa olsun vücut iç bölme sıcaklığını (core 
sıcaklığı) 36,9 °C’de tutmak için kompleks fizyolojik denetim mekanizmalarına sahiptir. Eğer vücut bulunduğu 
çevre ile ne kadar kolay bir şekilde enerji dengesini kurabiliyorsa, yani fizyolojik denetim mekanizmaları ne kadar 
az devreye giriyorsa, bulunduğu ortamı o denli konforlu hisseder [1, 4, 5]. Bazı aktiviteler için ASHRAE Standart 
55’te tanımlanan metabolik oranlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Bazı aktiviteler için metabolik oranlar [1, 2].
Aktivite Metabolik oran (met) Metabolik oran (W/m2)
Uyuma 0,7 40
Uzanma 0,8 46
Oturma, sakin 1,0 58
Ayakta durma, rahat bir şekilde 1,2 70
3.2 km/h hızla yürüme 2,0 115
6.8 km/h hızla yürüme 3,8 220
Okuma, oturarak 1,0 55
Dosyalama, oturarak 1,2 70
Kaldırma/paketleme 2,1 120
Otomobil sürme 1,0-2,0 60-115
Ev temizliği 2,0-3,4 115-200
Makine işi, ağır 4,0 235
Dans etme 2,4-4,4 140-255

ASHRAE Standart 55’in başlığı olan “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy” dilimize 
“Yaşam Alanları için Isıl Çevresel Şartlar” olarak çevrilebilir. Bu standartta metabolik aktivite düzeyinin 1,0 
ile 1,3 met arasında olması halleri için yaz ve kış koşullarında kabul edilebilecek iç ortam şartları bir grafik ile 
verilmektedir. Bu grafik Şekil 1’de sunulmuştur. Grafikteki konfor aralıkları hava hızının 0,2 m/s’ yi geçmemesi 
kaydı ile geçerlidir. Grafikte iki bölge görülmektedir; 0,5 clo klasik yazlık giyim, 1 clo ise klasik kışlık giyim 
için yaklaşık değerlerdir. 



46 İç Çevre Kalitesi ve Uyku

Bir diğer standart ISO 7730’un başlığı olan “Ergonomics of the thermal comfort - Analytical determination and 
interpratation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort crite-
ria” ise dilimize “Isıl konfor ergonomisi - PMV ve PPD indekslerinin hesaplanması ve yerel ısıl konfor kriterleri 
kullanılarak ısıl konforun analitik belirlenmesi ve yorumlanması” olarak çevrilebilir. ISO 7730’da iki amaç hedef-
lenmiştir. Birincisi ortalama (aşırı uç noktalara kaçmayan) ısıl çevrelere maruz insanlar için, ısıl his (PMV) ve ısıl 
memnuniyetsizliğin (PPD) derecesinin tahmini için bir metot sunmak iken diğeri ise konfor için kabul edilebilir 
ısıl çevre şartlarını belirlemektir. Bu standartta, çeşitli metabolik aktivite düzeyleri ve giysi yalıtım değerleri için 
%50 bağıl nem durumunda, farklı hava hızı değerlerinde PMV indeksinin alacağı değerler de tablolar halinde 
sunulmaktadır. Bahsedilen PMV değeri tabloları standartta şu aralıklar için mevcuttur:

• 0 clo ≤ Icl ≤ 2 clo
• 46,4 W/m2 = 0,8 met ≤ M ≤ 232 W/m2 = 4 met
• v ≤ 1 m/s

Tablo 2’de ofis gibi çalışma ortamlarında hafif aktiviteler için geçerli ısıl konfor aralıkları 0,5 clo yazlık giyim 
ve 1 clo kışlık giyim şartlarında örnek olarak sunulmuştur. Konfor aralığı olarak ±0,5 PMV değeri alındığında 
gerekli operatif sıcaklık değerleri tabloda görülmektedir. 

Şekil 1. Operatif sıcaklık ve nem için kabul edilebilir aralıklar [1].

Tablo 2. Ofis çalışma ortamları gibi hafif aktiviteler için ISO 7730:2005’de verilen konfor aralıkları [2].
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Farklı metabolik aktivite düzeyleri için ısıl konfor incelemesi yapan çalışmalar literatürde mevcuttur. ATMACA 
vd. [6], çeşitli metabolik aktivite düzeylerinde çalışan inşaat çalışanları için PMV indeksinin ve buna da bağlı 
olarak üretkenliğin değişimini incelemiştir. Klasik yazlık giyimli 120 W/m2 metabolik aktivite düzeyinde çalışan 
için nötr ortam sıcaklığı yaklaşık 20°C iken artan metabolik aktivite düzeyi ile nötr ortam sıcaklığının düştüğü, 
190 W/m2 metabolik aktivite düzeyi için nötr ortam sıcaklığının yaklaşık 12°C olduğu tespit edilmiştir. Çalışma-
da, PMV’nin nötr olması halinde maksimum üretkenliğin sağlandığı, nötr değerden pozitif ve negatif değerlere 
gidildikçe üretkenliğin yüzde olarak azaldığı ve ısıl ortam şartlarının üretkenliği önemli derecede etkilediği analiz 
edilmektedir. ATMACA ve KOÇAK [7], çeşitli makine - atölye çalışmalarını dikkate alarak, hafif, orta ve ağır 
iş durumu için sırasıyla 1,8 met, 2,2 met ve 4,0 met aktivite düzeyleri için ısıl konfor aralıklarını tespit etmiştir. 
Artan metabolik aktivite seviyesi ile optimum operatif sıcaklık değerinin düştüğü, yüksek metabolik aktivite 
seviyelerinde yüksek ısıl ortam hava hızlarına ihtiyaç duyulduğu sonuçlarına varılmıştır. Testere vb. kullanımı 
gibi hafif atölye işi için (1,8 met) 0,2 m/s hava hızında PMV indeksinin 0 olduğu optimum nokta, 22°C operatif 
sıcaklık, %50 bağıl nem olarak tespit edilmiştir. Bu aralık ±0,5 PMV değerine göre %50 bağıl nem ve 0,2 m/s 
hava hızında 19,3°C ile 24°C aralığına genişletilebilmektedir. Isıl ortam bağıl nemi arttıkça talep edilen iç ortam 
operatif sıcaklığı azalırken, bağıl nem azaldıkça istenen operatif sıcaklık artmaktadır. Daha fazla dikkat isteyen ve 
dolayısıyla daha fazla metabolik aktivite düzeyi oluşan elektrik işleri ve ağır işler gibi aktiviteler için talep edilen 
iç ortam operatif sıcaklığı azaldığı için, yüksek metabolik aktivite düzeylerinde optimum şartları elde etmenin bir 
yolu da ısıl ortam hava hızı değerlerini yükseltmektir. Bu nedenle çalışmada 0,2 m/s yanı sıra 0,4 m/s hava hızı 
değerleri için de öneriler sunulmuş olsa da yüksek hava hızlarının oluşturabileceği olumsuz etkiler üzerine de 
çalışmalar mevcuttur [8]. 2,2 met aktivite düzeyinde %50 bağıl nem için 0,2 m/s hava hızında optimum operatif 
sıcaklık değeri 19°C olarak önerilirken, bu sıcaklık ±0.5 PMV değeri için 16,3°C ile 21,6°C aralığına genişletile-
bilmektedir. Benzer şekilde 0,4 m/s hava hızı için ise yine %50 bağıl nem değerinde optimum operatif sıcaklık 
değeri 20,5°C olarak önerilirken, bu da ±0,5 PMV değeri için 18°C ile 22,8°C aralığına genişletilebilmektedir. 
Ağır iş durumunda 4,0 met aktivite düzeyi için de konfor aralıkları önerilirken 0,2 m/s ısıl ortam hava hızlarında 
ideal PMV değerlerine ulaşmak olanaksız olarak tespit edilmiş, bu nedenle 4,0 met aktivite düzeyi için konfor 
aralıkları önerilirken hava hızı olarak 0,5 m/s ve 1,0 m/s durumları incelenmiştir. 4,0 met aktivite düzeyinde %50 
bağıl nem için 0,5 m/s hava hızında optimum şartlar 10,7°C olarak önerilirken, bu değer 10°C ile 13,2°C aralığına 
genişletilebilmektedir. 1,0 m/s hava hızı değerinde ise optimum operatif sıcaklık değeri 12,5°C olarak önerilirken 
yine bu değer de 10,1°C ile 14,8°C aralığına genişletilebilmektedir. Sunulan bu çalışmalar, metabolik aktivite 
düzeyinin kişilerin ısıl konforunu açıkça etkilediğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Tablo 3’te ISO 7730 [2] tarafından verilen 0,8 met aktivite düzeyine tekabül eden uzanma hali için ısıl konfor 
aralıkları 0,5 clo yazlık giyim ve 1 clo kışlık giyim şartlarında sunulmuştur. Konfor aralığı olarak ±0,5 PMV 
değeri alındığında gerekli operatif sıcaklık değerleri tabloda görülmektedir. Ancak ASHRAE Standart 55 [1]’te 
mevcut ısıl konfor verilerinin büyük çoğunluğunun, ofis çalışmasına özgü hareketsiz veya hareketsizliğe yakın 
fiziksel aktivite seviyeleri ile ilgili olduğu, standardın öncelikle bu koşullara yönelik olduğu, uyku veya yatak 
istirahati için geçerli olmadığı belirtilmektedir. Isıl konfor ile ilgili 2 standartta da uyku durumu için net veriler 
bulunmamaktadır. Buna karşın uyku yoksunluğu olan toplumlarda uyku ve bozuklukları giderek daha önemli 
hale gelmektedir [9]. Uyku, vücuttaki çeşitli hormonal ve metabolik süreçlere karmaşık bir şekilde bağlıdır ve 
metabolik dengenin korunmasında önemlidir. Araştırmalar, uyku yoksunluğu ve uyku bozukluklarının derin 
metabolik ve kardiyovasküler etkileri olabileceğini göstermektedir [9]. 

Tüm bu nedenlerle mevcut çalışmada, uyku halinde ısıl konfor parametrelerini inceleyen literatür çalışmaları 
özetlenerek, uyku durumunda ısıl konfora dair önemli çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmalarda öne 
çıkan iki parametre sıcaklık etkisi (ısıtma ve soğutma durumları) ve sıcaklık dışı etmenler (hava hızı, mekanik 
veya doğal havalandırma kullanımı, ortamdaki cereyan etkisi, havanın bağıl nem değeri) olmuştur. İncelenen 
araştırmalara göre her iki parametre için de farklı yaklaşımlar bulunmakta, ancak ortak bir anlayış bulunmamak-
tadır. Uyku sırasında ısıl konfor parametrelerinin etkisi üzerine daha fazla araştırmaya ve bir standardizasyona 
ihtiyaç olduğu açıktır.



48 İç Çevre Kalitesi ve Uyku

Tablo 3. 0.8 met aktivite düzeyi (uzanma hali) için ISO 7730: 2005’ de verilen konfor aralıkları [2].

2. UYKU DURUMU İÇİN ISIL KONFOR PARAMETRELERİ

Mevcut ısıl konfor teorileri ve standartları esas olarak uyanık durumdaki insanlarla ilgilenmektedir. Bununla bir-
likte, yatak odalarındaki birkaç saha araştırmasında, ısıl çevre ile ilgili birçok sorun bulunmuş ve bu da uyuyan 
insanlar için ısıl ortam ve ısıl konforun araştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Isıl ortam ve uyku kalitesi arasındaki 
ilişkinin anlaşılabilmesi için cevap verilmesi gereken dokuz adet temel soru şu şekilde önerilmiştir [10];

i. Normal insan uykusunun özellikleri nelerdir?
ii. Isıl ortam neden insan uykusunun en önemli faktörlerinden biridir?
iii. İç ortam çevre kalitesi çalışmasında uyku kalitesi nasıl değerlendirilmelidir?
iv. İklimlendirmedeki mevcut uygulamalar ve ısıl konfor standartları uyuyan insanlar için geçerli midir?
v. Uyanık insanlarla karşılaştırıldığında, orta seviye sıcaklık değişiminin uyku kalitesi üzerine etkileri nelerdir?
vi. Havadaki nem miktarının insan uykusu üzerindeki etkileri nelerdir?
vii. Uyku ısıl ortamında nötr sıcaklıklar nelerdir?
viii. Uyku ısıl konforunda cinsiyete bağlı farklılıklar var mı?
ix. Uyku ortamında ısıl konforu artırmak için hava akışı kullanılabilir mi?

Uyku kalitesinin belirlenmesine yönelik olarak sorulabilecek bu genel sorulardan, ısıl ortamı konu alan özellikle 
sıcaklık ve sıcaklık dışı etmenlere yönelik olanların değerlendirilmesi bu kısımda yapılmıştır. Sıcaklık etkisinde 
hem ısıtma hem soğutma durumları dikkate alınmış, sıcaklık dışı etmenlerde ise hava hızı, mekanik veya doğal 
havalandırma kullanımı, ortamdaki cereyan etkisi, havanın bağıl nem değeri gibi parametrelere yer verilmiştir. 

2.1 Sıcaklık Etkisi

Uyku esnasında ısıl konfor ve iç hava kalitesinin incelendiği çalışmalarda özellikle öne çıkan parametrelerden 
bir tanesi, hava sıcaklığı olmuştur. İnsan vücudu uyku sırasında hava sıcaklığına karşı oldukça hassastır ve orta 
derecede soğuk veya sıcağa maruziyet durumunda dahi uyku kalitesinin önemli oranda azaldığı gösterilmiştir 
[11]. Rahat uyku için en uygun insan vücudu ısıl koşulları, uyanık haldeki en uygun koşullardan önemli ölçüde 
farklıdır. Tipik iç ortam kıyafetinden daha yüksek bir yalıtım sağlayan bir battaniyenin tüm vücudu kaplaması 
ile uyku sırasında iç ortam sıcaklıklarının önemli bir oranda azaltılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. 
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Bu bakış açısıyla yapılan bir çalışmada [12], uyku süresince azalan iç ortam operatif sıcaklıklarına bağlı olarak 
ısıl konfor ve enerji tasarruf potansiyeli araştırılmıştır. ASHRAE [3]’ye göre, erkeklerin %50'lik bir kısmı 1,75 m 
boyunda, 1,8 m2 vücut yüzey alanına sahip ve 78 kg ağırlığındadır. Mevcut literatüre göre uyku için belirlenen 
optimum deri sıcaklığı (32,5°C) ve ısı kaybı değeri (40 W/m2), modelde uyku ısıl konfor kriteri olarak kullanıl-
mıştır. Rahat uyku için bilinen deri sıcaklığı ve ısı kaybı oranına göre, bahsi geçen bu %50’lik erkek için uyku 
durumunda istenen ısıl ortamı hesaplamak için sayısal bir model geliştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, uyku 
ısıl konforu için istenen ortamı oluşturmak ve sahadan toplanan verilere dayanarak ısıtma mevsiminde geceleri 
düşük çalışma sıcaklığı ile elde edilen potansiyel enerji tasarrufunu belirlemektir. Uyku ısıl konforu için 40 W/
m2 ısı kaybı ve 32,5°C deri sıcaklığı elde etmeye yardımcı olmak için farklı yalıtım seviyelerinde ortalama ışı-
nım sıcaklığı ve hava sıcaklığının kombinasyonları verilmiştir. Hem ışınımla ısı transferi hem de taşınımla ısı 
transferi hesaplamaları 32,5°C'deki (305,5 K) deri sıcaklığına dayanırken, solunum ısı transferi hesaplaması %50 
bağıl nem ve 34°C (307 K)’de verilen nefes sıcaklığına dayanmaktadır. Sonuçlar, uyku ısıl konforunu koruyarak 
çalışma sıcaklığının yaklaşık 15°C'ye kadar düşürülebileceğini göstermektedir. Bu sıcaklık, bina kodlarının ve 
ASHRAE standardının [1] gerektirdiği ısıl ortam sıcaklığından önemli ölçüde daha düşüktür ve bu da ısıtma 
sisteminin yükünün azaltılabileceğini gösterir. Bu durum ise potansiyel enerji tasarrufu ve uyku ısıl konforu için 
ortam kalitesinin artması anlamına gelmektedir. Çalışmada bu yöntemle gece süresince uyku esnasında ortam 
sıcaklığının 15°C'ye düşürülmesi ile %10,1 enerji tasarrufu, ısı pompasının çalışma süresinde %24,5 azalma ve 
performansında %27,9 artış tespit edilmiştir.
 
LAN vd. [13], çalışmalarında programlanmış yatak odası hava sıcaklığının uyku kalitesi ve enerji tasarrufu üzerine 
etkilerini araştırmıştır. Çalışmada iki farklı programlama ile oluşturulan üç farklı ısıl koşul incelenmiştir. Hava 
sıcaklığı için belirlenen bu üç koşul; 26°C’de sabit referans sıcaklığı, bir yükseliş - düşüş rejimi (26°C - 27°C - 
28°C - 27°C - 26°C) ve bir düşüş-yükseliş rejimi (28°C - 27°C - 26°C - 27°C - 28°C) şeklindedir. Yaş ortalaması 
23 olan 6’sı kadın, 6’sı erkek toplamda 12 sağlıklı genç insanın birçok fizyolojik parametrenin sürekli olarak takip 
edildiği bir iklimlendirme odasında uyumaları sağlanmıştır. Karşılaştırılan üç koşul arasında ısıl konfor ve uyku 
kalitesi açısından belirgin bir fark tespit edilememiştir. Ancak deneklerin yükseliş-düşüş koşulunda ertesi günde-
ki performanslarının diğer iki koşula göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu performanslar nöro davranışsal 
performans testlerine göre belirlenmiştir. Çalışmada aynı zamanda sıcaklık değişimine bağlı olarak enerji tasar-
ruf potansiyeli de değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçlarına göre referans sıcaklığı ile kıyaslandığında, simüle 
edilen yatak odasındaki toplam ısıtma yükünün yükseliş-düşüş koşulunda %27,8, düşüş-yükseliş koşulunda ise 
%34,3 azaldığı görülmüştür. Araştırmacılar, uykunun geç döneminde ısıl konfor aralığındaki hava sıcaklığında 
hafif bir artışın (düşüş-yükseliş durumda olduğu gibi) vücudu uyanmaya daha iyi hazırlayabileceğini ve ayrıca 
enerji tasarrufu yapılabileceğini göstermiştir. 

LAN vd. [14] bir diğer çalışmalarında klimaların artık yatak odalarında gerekli ve geleneksel hale geldiğini, ancak 
uyuyan insanların ısıl konforu konusunda çok sınırlı araştırmanın mevcut olduğunu bildirmişler ve 3 hava sıcak-
lığı değişikliğinin etkilerini araştırmışlardır. Bu değişiklikler ölçülmüş olarak Şekil 2’de sunulmuştur. Bunlardan 
ilki sabit sıcaklık referans koşulu (26°C), ikincisi düşme-yükselme değişim koşulu (28°C - 27°C - 26°C - 27°C 
- 28°C) ve sonuncusu yükselme-düşüş değişim koşuludur (25°C - 26°C - 27°C - 28°C - 27°C - 26°C). Çalışmada 
18 sağlıklı genç (9 erkek ve 9 kadın, ortalama yaş 23) iklim odasında üç koşulda da tipik yaz örtüsü kullanılarak 
uyutulmuş ve birden fazla fizyolojik parametre sürekli izlenmiştir. Uyku kalitesi sabah anketleri kullanılarak 
subjektif olarak ve uyku periyodu boyunca sürekli izlenen elektroensefalogram (EEG), elektrookülogram (EOG) 
ve elektromiyogram (EMG) sinyallerinin analizi ile objektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada üç koşulda da 
farklı ısıl duyum seviyeleri rapor edilmiştir. Denekler, yatmadan önce ve kalktıktan sonra, C3-Düşüş-Yükseliş 
durumunda diğer iki koşula göre daha sıcak hissetmiş; ayrıca yatmadan önce C1-Sabit koşulda, C2-Yükseliş-
Düşüş durumuna göre daha sıcak hissetmişlerdir. Kalktıktan sonra, C3-Düşüş-Yükseliş modunda uyku sırasında 
kendilerini C1-Sabit durumuna göre daha sıcak hissettiklerini hatırlamışlardır (Şekil 3). Üç zaman periyodu için 
rapor edilen ısıl duyum açısından, C1-Sürekli durumunda önemli bir fark bulunmuştur: denekler uyku sırasında 
ve uyandıktan sonra uyku öncesine göre daha soğuk hissetmektedirler (Şekil 3). Üç koşul arasında genel ısıl 
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konforda (-1 biraz konforsuz, 1 biraz konforlu, 2 konforlu, 3 çok konforlu) önemli bir fark sadece yatmadan önce 
bulunmuş; denekler, C3-Düşüş-Yükseliş koşulunda ortamın diğer iki koşuldan herhangi birine göre daha az ra-
hat olduğunu (ama yine de rahat olduğunu) düşündüler (Şekil 4). Denekler, diğer iki koşulla karşılaştırıldığında, 
C2-Yükseliş-Düşüş koşulunda "Sakinlik" ve "Uykudan memnuniyet" düzeylerinin daha düşük ve "gece uyanma 
sıklığının" daha yüksek olduğunu bildirdi. C1 ve C3 durumları ise uyku kalitesi açısından hemen hemen eşit 
değerlendirilmiştir (Şekil 5). Uykuya geçişi kolaylaştırmak için, uyku döneminin başlangıcında yatak odasındaki 
hava sıcaklığının çok düşük olmaması gerektiği, hatta sıcaklıkların uyuma sonrası hafifçe yükseltilebileceği rapor 
edilmiştir. Diğer iki koşulla karşılaştırıldığında, hava sıcaklığı daha düşük ama konforlu olduğu 25 °C'de tutul-
duğunda (Yükseliş-Düşüş) uyku periyodunun ilk aşamasında deneklerin ışıklar kapandıktan 90 dakika sonrasına 
kadar elleri ve ayakları daha soğuk, uykuya dalmaları daha uzun sürmüş ve sabahları daha düşük uyku kalitesi 
bildirmişlerdir. Düşme-Yükseliş durumunda, denekler uyku kalitesini veya ısıl konforunu değiştirmeden hızlı göz 
hareketi uykusuna girmişlerdir. Bu çalışma, uyku periyodunun ilk evresinde normalde rahat ve serin hissedilen 
bir ortamın uykunun başlamasını geciktirdiğini göstermektedir.
 

Şekil 2. Uyku sırasında zamana bağlı ortam sıcaklığı 
değişimi [14].

Şekil 3. Üç durum için ısıl duyum
değerlendirmesi [14].

Şekil 4. Üç durum için ısıl konfor
değerlendirmesi [14].

Şekil 5. Üç durum için uyku kalitesinin
değerlendirmesi [14]. 

LAN vd. [11], yatak odalarındaki ısıl ortamın ısıl konfor araştırmalarında hala büyük ölçüde ihmal edildiğini 
ancak uykunun sürdürülmesi için ısıl olarak konforlu bir ortamın önemli olduğunu vurgulayarak ısıl konfor ve 
uyku kalitesi üzerine bir derleme çalışması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaları, insan vücudunun uyku sırasında 
hava sıcaklığına duyarlı olduğunu doğruladığını göstermiş, orta derecede sıcağa veya soğuğa maruz kalmanın 
bile uyku kalitesini önemli ölçüde azalttığını belirtmiş ve yatak odasında ölçülen hava sıcaklıkları ile sıcak ve 
soğuğa maruz kalmanın uyku kalitesi üzerindeki etkileri çalışmada derlenmiştir. Çalışmada uyku ısıl ortamında 
iki önemli araştırma konusu olduğu sonucuna varılmıştır. Bunlardan biri, yatak odasında kullanılan klimanın 
sabaha yaklaşırken oda içi hava sıcaklığında hafif bir artış elde etmesi veya düşmesini önlemek için uyku modu 
kontrol stratejisi geliştirmektir. Diğeri ise lokal ısıtma, soğutma ve/veya havalandırma sistemi kullanarak yatak 
mikro ortamını enerji verimli bir şekilde kontrol etmektir.
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Farklı hava sıcaklıklarında uyuyan insanların ısıl konforu üzerine yapılan deneysel bir çalışmada [15] uyku 
kalitesi, sabahları yapılan subjektif anketlerin yanı sıra tüm gece uyku süresi boyunca sürekli kaydedilen elekt-
roensefalogram (EEG) sinyalleri ile değerlendirilmiştir. 9 erkek ve 9 kadından oluşan, 20 - 25 yaş aralığında sağ-
lıklı bireylerle gerçekleştirilen deneylerde, denekler kısa kollu pijamalar giymiş ve üzerlerine ince bir battaniye 
serilmiştir. Deneyler soğuk (23°C), nötr (26°C) ve sıcak (30°C) uyku ortamı sağlayacak şekilde üzere üç farklı 
sıcaklık için gerçekleştirilmiştir. Isıl konfor üzerine subjektif değerlendirmeler, hem uyku öncesi hem de sonra-
sında uygulanmıştır. EEG sinyalleri üzerine yapılan analizler, oda sıcaklıkları nötrden orta derecede saptığında, 
deneklerin uykuya dalmasının daha uzun sürdüğünü ve daha kısa süreli yavaş dalga uykusu (slow wave sleep, 
SWS) yaşadıklarını göstermiştir. Anketlere göre, uyanma aşamasına kıyasla uyku esnasında ısıl konfor sıcaklığı-
nın daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların cilt sıcaklıkları hava sıcaklığı ile artmış ve uyku periyodu 
süresince dalgalanmalar görülmüştür. Şekil 6’da gösterilen yeterli uyku yüzdesi, yeterli uykuya sahip olduğunu 
bildiren denek sayısının tüm katılan denek sayısına oranıdır. Yeterli uykuya sahip deneklerin oranının 26°C'de en 
yüksek, 30°C'de en düşük olduğu şekilden görülebilmektedir. Şekil 7’deki sonuçlar ise iç mekan sıcaklığı 23°C 
veya 30°C olduğunda 26°C’ye kıyasla deneklerin uykuya dalmasının daha uzun sürdüğünü göstermektedir. 

Şekil 6. Üç sıcaklık için yeterli uyku yüzdeleri [15]. Şekil 7. Üç sıcaklık için uykuya dalma süreleri [15]. 
 
LIU vd. [16], mevcut çalışmaların ağırlıklı olarak uyku yapısı perspektifinden yürütülmüş olduğunu, yatak ikli-
minin (mikroiklim) insan ısıl konforu üzerindeki etkisine literatürde çok az dikkat çekildiğini belirterek, uyurken 
ısıl konfor ve uyku kalitesinin, iç ortam ısıl şartları ve yatak iklimi ile yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir. 
Yatak ikliminde ölçüm noktalarının yerleşimi Şekil 8'de gösterilmiştir. Yapışkan bantlı sensörler şilte ve yorganın 
yüzeyine dikilerek ölçümler yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada, deneklerin deri sıcaklıkları ve yatak iklim 
sıcaklığı farklı iç ortam operatif sıcaklıklarında (11,6°C, 13,8°C, 15,8°C, 18,3°C ve 20,6°C) ölçülmüş, yatak iklimi, 
uyku öncesi ve uyku sonrası iç ortam ısıl şartları, ısıl duyum oyu (TSV), ısıl konfor oyu (TCV) ve ısıl tercih oyu 
(TPV) dahil olmak üzere objektif ve subjektif değerlendirmeler yapılmış, yapılan anketler ile uyku kalitesi de 
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda yatak ikliminin uyku periyodunda ısıl konfor ve uyku kalitesi üzerine hayati 
bir rol oynadığını belirtilerek, ortalama yatak iklim sıcaklığı 30,2°C - 31,0°C aralığında olduğunda ve ortalama 
deri sıcaklığı erkekler için 34,5°C ve kadınlar için 34,9°C'de kaldığında tatmin edici ve rahat bir ısıl koşula ula-
şılabildiği sonucuna varılmıştır. 

Şekil 8. Yatak iklimini ölçmek için sensör konumları [16].
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SONG vd. [17], uyku sırasındaki ısıl ortamı 12 gönüllü denek ile deneysel olarak incelemiştir. Objektif ölçüm 
yoluyla iç ısıl şartları ve yatak iklimi, anketler ile de subjektif ısıl algılar elde edilmiştir. Deneklerden uyandık-
larında anketleri doldurarak ısıl ortamı değerlendirmeleri istenmiştir. 0 konforlu, 1 biraz konforlu, 2 konforsuz, 
3 çok konforsuz, 4 son derece konforsuz olmak üzere 5 ölçekli ısıl konfor oyu (TCV) için operatif sıcaklığa ve 
ortalama yatak iklimi sıcaklığına bağlı değerlendirmeler Şekil 9’da sunulmuştur. Sonuç olarak yatak ikliminin, 
uyku dönemindeki ısıl konforda önemli bir rol oynadığı belirtilerek nesnel ölçüm ve subjektif değerlendirmeler 
ile yatak iklim sıcaklığının, iç ortam sıcaklığına kıyasla çok daha dar bir aralıkta değiştiği, yatak sisteminin ısıl 
direnci 3,73 clo olduğunda operatif sıcaklığın 11,3°C ile 21,9°C aralığında ısıl konfor koşuluna ulaşılabildiği ve 
ortalama yatak iklimi sıcaklığının, uyku sırasında insanın ısıl konfor talebini karşılamak için 30,3°C ile 32,5°C 
arasında olması gerektiği belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak da yatak örtüsünün izole edilmiş bir yüksek yatak 
iklim sıcaklığına izin vermesi ve düşük sıcaklıklı iç ortamda daha iyi bir ısıl hissi kolaylaştırması olarak ifade 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçların binalar için daha çok tercih edilen düşük sıcaklıklı bir ısıl tasarıma 
katkıda bulunabilir ve enerji tasarrufu için faydalı olabilir kanaatine ulaşılmıştır.

 
 
 

Şekil 9. Isıl Konfor Oyu (TCV) (a) operatif sıcaklığa göre, (b) yatak iklimi ortalama sıcaklığına göre [17]. 
 
XIONG vd. [18], yatak odasının çevre kalitesinin uyku bozukluğunun temel nedenlerinden biri olduğunu, bu 
nedenle yatak odası sıcaklığı ve havalandırma oranı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması 
gerektiğini belirterek yaz aylarında erkek ve kadın denklerden oluşan küme ile deneysel çalışma yürütmüştür. 
Deneylerde ankete dayalı subjektif uyku kalitesi ölçeklerine ek olarak, bileğe takılabilir sensörler kullanılarak 
uyku ölçümleri de izlenmiştir. Gece boyu farklı operatif sıcaklıklar için uyku veriminin değişimi Şekil 10’da 
verilmiştir. Uyku etkinliği (uykuda geçirilen sürenin yatakta geçirilen süreye oranı) ve REM (hızlı göz hareketi) 
uykusu (%), yatak odası çalışma sıcaklığı ile negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Yatak odası operatif sıcaklığı 1 
K arttıkça, tahmini uyku verimliliği ve REM uyku yüzdesi sırasıyla %1,04 ve %1,65 azalmıştır. 

 

Şekil 10. Gece boyu farklı operatif sıcaklıklar için uyku veriminin değişimi [18].
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Sıcaklığın uyku sırasında ısıl konfor algısına etkisi üzerine yapılan çalışmalar genellikle kış çalışması düşünüle-
rek ısıtma üzerine yapılmıştır. Soğutma uygulamalarındaki durumun değerlendirildiği kısıtlı çalışmalardan bir 
tanesinde QIAN vd. [19], uyku pozisyonundaki insanların ısıl konforuna yerel soğutmanın etkisini değerlendir-
miştir. Araştırmacılar literatürde daha önce yapılan çalışmalarda yerel soğutmanın ısıl konfor üzerine etkisinin 
oturur pozisyondaki insanlarda incelendiğini, kendi çalışmalarında ise 30°C sıcaklığa sahip bir ortamda uyku 
pozisyonundaki deneklerin dikkate alındığını belirtmişlerdir. İki durumun farkı olarak uyku pozisyonunda kan 
akışının dağılımının ve insan vücudu ile çevresi arasındaki temas alanın farklı olduğu ifade edilmiştir. Deney-
lere 36 adet sağlıklı, yetişkin birey katılmıştır. Yerel soğutma baş ve boyun bölgesi, göğüs ve karın bölgesi, üst 
kol, sırt ve kalça olmak üzere 5 farklı parçaya 10 dakika süreyle uygulanmıştır. Soğutma uygulamaları arasında 
30 dakikalık bir zaman bırakılmış ve ısıl duyu ile ısıl konfor görsel analog skala yardımıyla değerlendirilmiştir. 
Fizyolojik parametre (deri sıcaklığı), soğuğa maruziyet sırasında ölçülmüştür. Çalışmanın sonuçları, kişiler uyku 
pozisyonundayken sırt kısmının yerel olarak soğutulmasının ısıl duyu ve ısıl konfor algısının iyileştirilmesi için 
etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, sıcak iklimlerde ısıl duyu ve ısıl konfor algısının çalışıldığı 
araştırmalarda yerel soğutma için sırt bölgesinin tercih edilmesi önerilmektedir. 

Irshad vd. [20], termoelektrik hava soğutma sistemli bir uyku ortamı test odasının nesnel ve subjektif değerlen-
dirmesini gerçekleştirmiştir. Analizler, 15 adet sağlıklı denek ile iki farklı test odasında gerçekleştirilmiştir. Bu 
odalardan bir tanesinde hava kanallı termoelektrik soğutucu sistem (thermoelectric air duct cooling system, TE-AD) 
diğerinde ise doğal havalandırmalı (NH) sistem tercih edilmiştir. Sonuçlara göre iki oda arasında uyku memnuni-
yet seviyesi açısından belirgin farklar olduğu görülmüştür. Termoelektrik soğutucu sistem bulunan odada uyuyan 
denekler, daha konforlu ve bir miktar daha serin hissetmişlerdir. Katılımcıların vücut hareketleri, kalp atış hızı ve 
uyku aşamaları arasında geçişleri yine termoelektrik soğutuculu odada doğal havalandırma olan odaya kıyasla 
daha düşük olmuştur. Uyku öncesi ve sonrasında her iki odadaki deneklerin PMV ve PPD seviyeleri önemli ölçüde 
değişmiştir (Şekil 11). Termoelektrik soğutuculu oda için PMV değeri çoğunlukla ±0,5 aralığındadır. Bu durum 
da deneklerin ısıl çevrelerinden memnun olduklarını ve ASHRAE Standart 55 [1] kriterini yerine getirdiklerini 
göstermiştir. Doğal havalandırmalı test odasında ise PMV ve PPD değerleri sırasıyla 0,84 ve %23,5’tir. Buna göre 
deneklerin büyük çoğunlukla bir miktar sıcak hissettikleri anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların çoğu 
iç ortam şartlarından memnuniyetsizdir. 

Şekil 11. Termoelektrik soğutuculu ve doğal havalandırmalı test odalarında PMV ve PPD değişimi [20].

Sıcaklık etkisinin soğutma yönüyle değerlendirildiği son çalışmada LAN vd. [21], vücutta yerel soğutmanın uyku 
kalitesi ve ısıl konfor üzerine etkisini sıcak ortamlar için incelemiştir. Çalışma 16 adet erkek denek ile gerçek-
leştirilmiş, uyku kalitesi sabah uygulanan anketler ile subjektif olarak ve uyku periyodu boyunca sürekli izlenen 
elektroensefalogram (EEG) sinyallerinin analizi ile objektif olarak değerlendirilmiştir. Isıl konfor ve uyku kalitesi 
açısından en fazla iyileşme, hiç soğutma uygulanmayan durumla kıyaslandığında sırt ve baş (boyun) bölgesinin 
soğutulduğu durumda gözlemlenmiştir. Tek başına sırt soğutma durumunda ısıl konfor ve uyku kalitesinin arttığı, 
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ancak buradaki artışın hem sırt hem de baş bölgesinin eş zamanlı soğutulduğu duruma göre daha az olduğu tespit 
edilmiştir. Hiç soğutma uygulanmaması durumunda %84,6 olan ortalama uyku verimi, hem sırt hem baş bölgesi 
soğutmada %95,3’e, sadece sırt soğutması durumunda ise %92,8’e yükselmiştir. Her iki değer de iyi bir uyku kalitesi 
olduğunu göstermektedir. Çalışmada değerlendirilen 4 farklı koşul için (soğutma olmaması, sadece sırt soğutma, 
sadece baş soğutma ve hem sırt hem baş soğutma) subjektif uyku kalitesi seviyeleri Şekil 12’den görülebilir.

Şekil 12. Dört farklı koşul için subjektif uyku kalitesi seviyeleri [21].

URLAUB vd [22], iyi bir uykunun insan sağlığı yanı sıra işte veya okulda iyi bir performans için gerekli olduğunu 
belirterek, iyi bir uyku için fiziksel ortamın özellikle de bu ortamın ısıl şartlarının ve iç hava kalitesinin önemine 
vurgu yapmışlardır. Çalışmada ortam oda sıcaklığının ve iç hava kalitesinin (Indoor Air Quality - IAQ) uyku 
kalitesi üzerindeki etkisine odaklanan tüm ilgili bilimsel çalışmalar taranmış ancak aşağıda sıralanan kriterlere 
uygun olanlar değerlendirmeye alınmıştır:

• Çalışmalara katılanların normal zamanlarda, yani gece saatlerinde uyuma durumunu inceleyen,
• Uyku kalitesinin en az bir nesnel ölçü çerçevesinde değerlendiren (sadece subjektif değerlendirme yapanlar 

dikkate alınmamıştır),
• Denekleri sağlıklı ve dinlenmiş olanlar (yani uyku bozuklukları veya uyku yoksunluğu çeken katılımcılarla 

yapılan çalışmalar dikkate alınmamıştır)

Çalışmada yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda ısıl nötr durumun üzerindeki oda sıcaklığının, yavaş 
dalga uykusu, REM uykusu ve toplam uyku süresinin azalması anlamında uyku kalitesini etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Soğuk ortamlara sapmaların da aynı sonucu gösterdiğinden bahsedilmektedir. Yapılan literatür in-
celemesi sonucunda yatak odasının yetersiz ortam hava sıcaklığının uyku kalitesini bozduğu sonucuna varmanın 
mantıklı göründüğü, ancak yine de mevcut veri kaynakları hala sınırlı olduğu ve sağlıklı bir karşılaştırma için 
çalışmalardaki koşulların çok farklılıklar içerdiği (denekler bazen çıplak ve örtüsüz uyuyorlar bazen de pijama ve 
örtü ile) belirtilerek, sonuçları sistematize edebilmek ve nihayet en uygun yatak odası sıcaklığı için korelasyonları 
çıkarabilmek için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. 

2.2 Sıcaklık Dışı Etmenler

Bu kısımda ısıl konfor üzerine etki eden parametrelerden hava etkisi değerlendirilmiştir. Hava etkisi kavramının 
içerisinde hava hızı, mekanik veya doğal havalandırma kullanımı, ortamdaki cereyan etkisi, havanın bağıl nem 
değeri gibi kavramlar düşünülebilir. İlgili parametreleri çalışmalarında değerlendiren araştırmacıların bulguları 
bu kısımda sunulmuştur. 
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KOTOL vd. [23], iklimin soğuk ve ısıtma maliyetlerinin yüksek olduğu Grönland'da 79 konutu içeren bir iç mekân 
iklimini araştıran çalışma gerçekleştirmiştir. İncelenen bölgede yüksek ısı kayıplarını ve soğuk konforsuzluğunu 
önlemek için bina kabuğu genellikle doğal sızıntıyı (infiltrasyonu) azaltacak yapıdadır. Azaltılmış infiltrasyon yanı 
sıra mekanik havalandırma eksikliği, düşük hava değişimine ve dolayısıyla yüksek iç mekân kirletici konsantras-
yonlarına neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmada insanların uzun kışları iç mekanlarda geçirdikleri belirtilerek 
düşük iç hava kalitesinin bina sakinlerinin sağlığı ve konforu üzerindeki etkisi dikkate değer bulunmaktadır. 
Çalışmada, her konut için birkaç odada sıcaklık, bağıl nem (Relative Humidity - RH) ve CO2 konsantrasyonu 
ölçülmüş ve yatak odalarında yapılan ölçümlerin sonuçları sunulmuştur. Yetersiz havalandırmanın belirtisi olarak 
kabul edilen 1000 ppm'nin üzerindeki CO2 konsantrasyonları ve 2,5 g/kg'ın üzerindeki iç ve dış hava arasındaki 
mutlak nem farkı, yatak odalarının %73'ünde tespit edilmiştir. Gelecekte iç hava kalitesi ile ilgili sağlık sorun-
larının artmasını önlemek ve bina sakinlerinin konforunu artırmak için Grönland'a uygun şekilde tasarlanmış 
havalandırma sistemlerinin geliştirilmesinin gerektiği çalışmada ifade edilmektedir. 

Çalışmada, artan iç ortam nem seviyelerinin küf oluşumu ve ev tozu akarlarının yoğunlaşması riskini artırdığı 
için insan sağlığı ve konforu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği, çok yüksek nemin yanı sıra çok düşük nemin 
de sorunlara neden olabileceği belirtilmektedir. Nemlendirmenin ofis çalışanları üzerindeki etkileri üzerine ya-
pılan bir çalışmada, ofis çalışanlarının %30-%40 bağıl neme sahip havaya maruz kaldıklarında %30'un altında 
nem seviyesi maruziyetine göre daha az semptom (cilt tahrişi, mukoza zarı tahrişi, kuruluk hissi) bildirdikleri 
de ifade edilmektedir [24]. KOTOL vd. [23]’nin çalışmasına göre, 2014 yılında yaz aylarında yatak odalarındaki 
bağıl nem %34 ile %58 arasında değişirken genel ortalama %42 olarak tespit edilmiştir. Kışın bağıl nem %10 ila 
%49 arasında değişirken ortalama %26 olarak ölçülmüş ve yatak odalarının %65'inin ortalama bağıl neminin 
%30'un altında olduğu belirlenmiştir (Şekil 13). Çalışmada Grönland kışı boyunca, dışarıdaki havanın çok az 
nem içerdiği ve ısıtıldığında daha da düştüğü ve ortalama bağıl nemin %30'un altında kalmasının konforsuzluk 
problemine neden olabileceği belirtilmektedir. Alanın herhangi bir ek nemlendirme olmadan daha yüksek oranda 
havalandırması halihazırda düşük olan bağıl nemi daha da azaltabileceği, bunun da bina sakinlerinin rahatsızlığını 
artırabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle konutlar inşa edilirken veya yenilenirken değişken hava hacimli talep 
kontrollü havalandırma ve yine nemi %30’un üzerinde tutmak için havalandırma havasından nem geri kazanımlı 
sistemlerin kurulması önerilmektedir. 

Şekil 13. Farklı konut tipleri için yatak odası bağıl nem değerlerinin kümülatif yüzde dağılımı [23].

Çalışmada sıcaklık için ise Avrupa standardı EN ISO 7730 [2]’da, kış tasarım sıcaklığı olarak 20°C - 24°C ve yaz 
tasarım sıcaklığı olarak 23°C - 26°C önerildiği ayrıca HUMPHREYS [25]’in yaptığı çalışmada, 24°C'nin üzerin-
deki sıcaklıklarda uyku kalitesinde önemli bir düşüşle uyku kalitesi ile yatak odası sıcaklığı arasında bir bağlantı 
olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir. Yatak odalarındaki genel ortalama sıcaklık kışın 21,8°C, yazın ise 22,7°C 
olarak ölçülmüştür. Gece sıcaklıkları ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise yaz ortalaması 22,8°C ve kış ortalaması 
22,0°C olarak tespit edilmiştir (Şekil 14). Kışın ölçülen tüm sıcaklıkların %44'ünün 22 °C'nin üzerinde olduğu 
ve 70 yatak odasından 27'sinde gece 24°C'nin üzerinde sıcaklıklar yaşandığı ifade edilerek, yüksek sıcaklıklar 
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aşırı ısınma olarak görülmese de uyku kalitesini HUMPHREYS [25]’in çalışmasına atıf yapılarak etkileyeceği ve 
ayrıca daha yüksek enerji talebi anlamına geldiği belirtilmektedir. Bina sakinleriyle yapılan görüşmeler, kullanı-
cıların şu nedenlerden biri veya birkaçı nedeniyle daha yüksek hava sıcaklıklarını koruduklarını göstermiştir: a) 
çok düşük dış sıcaklıkları telafi etmek b) soğuk iç yüzeyler (özellikle zeminler) nedeniyle oluşan konforsuzluğu 
telafi etmek ve c) soğuk hava akımından kaynaklanan ısıl rahatsızlığı telafi etmek. Yaz aylarında ise geceleri 
tüm yatak odalarının %70'inde 24°C'nin üzerinde sıcaklıklar ve yatak odalarının %19'unda 26°C'nin üzerinde 
sıcaklıkların oluştuğu tespit edilmiştir. Dış sıcaklıklar genellikle 24°C'nin altında olduğundan, aşırı ısınmaya 
büyük olasılıkla güneş enerjisi ve iç kazanımların birleşiminin neden olduğu ifade edilmekte olup, aşırı ısınma 
riskini azaltmak için güneş kırıcı kullanmak ve aşırı ısınma dönemlerinde hava değişimini serbest soğutma (free 
cooling) ile artırmak önerilmiştir. 

Şekil 14. Farklı konut tipleri için yatak odası gece sıcaklıklarının kümülatif yüzde dağılımı [23].

Yatak çevresi iklimlendirme (task/ambient air conditioning - TAC) sisteminin, uyku ortamlarında ısıl konfor 
seviyesini kontrol etmek için enerji verimli bir teknoloji olduğu bildirilmiştir [26]. Ancak bu sistemler her ne ka-
dar enerji verimliliği açısından iyi olsa da kullanıldıkları ortamlardaki yüksek hava hızları ve düşük sıcaklıklar 
nedeniyle soğuk hava cereyanına maruziyetin çok ciddi bir sorun olduğu DU vd.’nin çalışmasında [27] belirtil-
miştir. Araştırmacılar bu soruna bir çözüm olarak ışınım temelli yatak çevresi iklimlendirme sistemini (R-TAC) 
geliştirmiş ve performansını deneysel olarak değerlendirilmiştir. Prototip sistem ve deneylerin gerçekleştirildiği 
odanın 3 boyutlu görünümü Şekil 15’te verilmiştir. Çalışmada, ısıl konfor ve havalandırma performansına yöne-
lik sonuçlar verilmiş, her iki parametre için de tasarlanan sistemin daha iyi performans göstermesinin yanında, 
oldukça düşük hava hızlarının elde edilmesiyle, soğuk hava cereyanı problemine de çözüm getirdiği belirtilmiştir. 
Olası bir yoğuşma problemine çözüm olarak panel yüzey sıcaklığının arttırılması veya ortama verilen taze hava 
içerisindeki nem oranının azaltılması önerilmiştir. 

Şekil 15. Deneylerin gerçekleştirildiği odanın 3 boyutlu görünümü [26].
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Kış aylarında öğrenci yurtlarında doğal havalandırmanın iç ortam hava kalitesine ve ısıl konfora etkisi, LEI vd. 
[28]’nin çalışmasında incelenmiştir. Bu çalışma, manuel pencere açıklıkları ile sağlanan doğal havalandırma 
yoluyla uyku kalitesini artıran temiz hava elde etmek ve iç mekân hava kalitesini iyileştirmek için soğuk bir 
iklimde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Pekin'in -9°C sıcaklıktaki kışında bile öğrencilerin uyuması için doğal 
havalandırmanın gerekli olduğunu göstermiş ve pencerelerin uygun genişlikte açılmasının iç mekân sıcaklığını 
biraz azaltacağını, buna karşın CO2 konsantrasyonunu da azaltacağı gösterilmiştir. Çalışmada takibi yapılan ana 
parametreler, iç mekân CO2 ve O2 konsantrasyonları, sıcaklık ve bağıl nemdir. Yurtlardaki iç hava kalitesi farklı 
havalandırma alanlarında (0,011 m2'den 0,11 m2'ye kadar) deneysel olarak izlenmiş ve 7 saatlik uykudan sonra 
öğrencilerin ısıl konforu ve zihinsel durumları bir anket çalışması ile analiz edilmiştir. Çalışmanın dört ve altı 
kişilik odalar için ısıl konfor seviyesi ve pencere açma alanı ile ilgili anket sonuçları Şekil 16(a)'da gösterilmiştir. 
Sonuçlara göre, PMV seviyesi 0 ile başlamış ve pencere açma alanı 0 ile 0,055 m2 arasında değiştiğinde -1,0'ın 
üzerinde kalmıştır. Yaklaşık ±1,0 PMV konfor aralığı ile öğrenciler ısıl ortamları konusunda rahat hissettiklerini 
ifade etmişlerdir. Ancak pencere açılış alanı 0,077 ve 0,01 m2'ye yükseldiğinde PMV seviyesi -1'in altına inmiş-
tir. Pencere açma alanına göre zihinsel durum düzeyindeki değişim ise Şekil 16(b)'de gösterilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü üzere açılış alanı arttıkça zihinsel durum düzeyi giderek artmıştır. Bu durum da ısıl konfor ve zihinsel 
durum seviyesi arasında bir çelişkiye neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmada hem ısıl konfor hem de zihinsel 
durum seviyelerini bir arada değerlendirmek için kalite faktörü tanımlanmış ve farklı pencere açıklıklarına göre 
toplam performans değerlendirilmiştir. Tanımlanan kalite faktörü aşağıdaki gibidir:

QF = |Lpmv . S|

Burada Lpmv ısıl konfor seviyesi, S ise zihinsel durum seviyesini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmenin 
sonuçları Şekil 17’den görülebilir. Şekil 17’ye göre pencere açılma alanı yaklaşık 0,055 m2 olduğunda pik değere 
ulaşıldığı ve bu koşulun diğer koşullara göre daha uygun bir seçim olduğu belirlenmiştir.

Şekil 16. Pencere açıklık alanı ile (a) Isıl konfor seviyesi, (b) zihinsel durum seviyesinin değişimi [28].

 
Şekil 17. Kalite faktörünün pencere açıklık alanı ile değişimi [28].
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İki farklı tür klimanın (A ve B) hava akışının insan uykusu ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi üzerine etkileri 
MORITO vd. [29] tarafından araştırılmıştır. Araştırma hipotezi, daha yüksek bir hava akımı hızının, daha düşük 
bir hıza kıyasla insan uykusunu daha fazla rahatsız etmesi üzerinedir. Çalışma kapsamında klimalardaki değiş-
ken hava hızlarının uyku üzerine etkisi 10 adet sağlıklı ve genç erkek ile yapılan deneyler ile değerlendirilmiştir. 
Ortalama hava sıcaklığı, bağıl nem ve ortalama ışınım sıcaklığı değerleri A kliması için 26,4°C, %58 ve 26,3°C, 
B kliması için ise 26,4°C, %53 ve 26,1°C şeklindedir. Ortalama hava hızları ise A için 0,14 (±0.25) m/s ve B için 
0,04 (±0,07) m/s olarak belirlenmiştir. Odalardaki yatak üzerine gelen maksimum hava hızları A için 1,1 m/s ve 
B için 0,3 m/s’dir. İstatistiksel olarak yaygın kullanılan yöntemlerle yapılan analizlere göre sonuçların büyük 
bir çoğunluğu, uyku aşamalarındaki toplam süre veya ortalama deri sıcaklıklarının değişiminde farklı klima 
kullanımına bağlı olarak bir fark göstermemiştir. Denekler, A kliması kullanıldığında hava akışı ve soğukluk 
hissini daha fazla hissetmişlerdir. Ancak bu durum ısıl konfor algısına belirgin olarak yansımamıştır. Her deney 
için, vücut hareketlerinin sayısı, kalp atış hızındaki artışlar ve bazı uyku evrelerinden uyanma evrelerine geçiş 
değişiklikleri ile hava üfleme anlarının eş zamanlı analizi yapılmış ve daha yüksek hava hızlarında uyanık olma 
durumunun daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

IWAKI vd. [30], hava sirkülasyonu tipi ev iklimlendirme havalandırma sistemlerinde ısıl konfora odaklanmış ve 
24 saat kesintisiz tüm ev iklimlendirmesinin (merkezi iklimlendirme), kişinin uyuduğu yaşam ortamı üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Uyku ortamı, deri nem içeriği ve kan basıncı üzerindeki etkiyi belirlemek için yaz ve kış 
aylarında anket çalışması yapılmış ve sonuçlar bireysel klimalı konut sakinlerinin uyku ortamının sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Şekil 18, yaz ve kış aylarında kullanılan sistem durumuna göre uyku gecikmesini ve uyku 
verimliliğini göstermektedir. Merkezi iklimlendirme sistemi kullanıldığında uyku öncesi istenilen ısıl şartlar 
hazır olduğundan, uyku gecikmesi hem yaz hem de kış aylarında oldukça kısa kalmıştır. Bireysel klimalı evlerde 
özellikle kış aylarında yatak odası yatmadan önce ısıtılmaktadır ve uyku gecikme süresi uzundur. Ancak birey-
sel klimalı evlerde uyku verimliliği daha iyi bulunmuş ve sabit bir oda sıcaklığında uyku sırasında verimliliğin 
düştüğü, uyku verimini artırmak için ince sıcaklık ayarlamaları yapmanın gerektiği belirtilmiştir. 

Şekil 18. Uyku gecikmesi ve uyku veriminin farklı sistemler için değişimi [30].

ZHOU vd. [31], Şekil 19’da gösterildiği gibi, başucuna yerleştirilmiş kişiselleştirilmiş bir havalandırma sistemini, 
çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için yaz şartlarında deneysel olarak incelemiştir. Deneyler deneklerin hava hare-
keti, sıcaklık algısı ve uykuya dalma üzerindeki etkisini bulmak için yapılmıştır. Katılımcılardan dönen subjektif 
anketlerin karşılaştırmalı analizi ve tüm gece uyku deneylerinde objektif fizyolojik testler yoluyla, bu sistemin 
uyku konforu ve kalitesi üzerindeki etkisi ve optimal sistem çalışma parametreleri elde edilmiştir. Katılımcılar-
dan alınan geri bildirimlerden başucuna yerleştirilmiş kişisel havalandırma sistemli durumda kişiselleştirilmiş 
havalandırma olmaması durumuna göre ısıl konfor seviyesinin ve subjektif uyku kalitesinin nispeten daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik test sonuçlarına göre de bu 
sistemle daha sakin ve rahat bir uyku elde edilebileceği görülmüştür. Başucu kişisel havalandırma sistemi, uyku 
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kalitesinde yetişkinlere göre çocuklar üzerinde daha belirgin bir olumlu etki sağlarken yaşlı denekler üzerinde 
önemli bir etki gözlenmemiştir. Çalışmada Tablo 4 ile sunulan deneysel şartlar incelenmiş, uyku konforunu ve 
kalitesini artırmak için en uygun koşullar olarak oda ortam sıcaklığı 22°C, kişiselleştirilmiş havalandırma çıkış 
hava sıcaklığı 21°C ve solunum bölgesinin hava hızı 0,1 m/s olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda başucu 
kişisel havalandırma sisteminin potansiyel uygulamalarının özellikle yaz aylarında insan uyku konforuna ve kali-
tesine fayda sağlayabileceği ve bunun da hastaların hastane bakımına fayda sağlayabilir olduğu değerlendirilmiştir.

Şekil 19. Kişiselleştirilmiş havalandırma sistemi [31].

Tablo 4. İncelenen deneysel koşullar [31].

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Mevcut çalışmada, uyku halinde ısıl konfor parametrelerini inceleyen literatür çalışmaları özetlenerek, uyku 
durumunda ısıl konfora dair önemli çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmalarda öne çıkan iki parametre 
sıcaklık etkisi (ısıtma ve soğutma durumları) ve sıcaklık dışı etmenler (hava hızı, mekanik veya doğal havalandırma 
kullanımı, ortamdaki cereyan etkisi, havanın bağıl nem değeri) olmuştur. Tüm bu parametreler hem deneysel hem 
de sayısal birçok çalışmada değerlendirilmiş olsa da uyku esnasında ısıl konfor için gerekli şartların net olarak 
belirlenemediği görülmüştür.

Uykuda olmak, kişinin bir fanı açarak veya bir giysiyi giyip çıkararak ısıl ortamını bilinçli olarak değiştirememesi 
nedeniyle uyanık olmaktan farklıdır. Uyku sırasında vücut koşulları tek tip değildir, uykunun farklı aşamalarında 
değişir ve bir kişinin deri ve merkez sıcaklığı uyanık olan bir kişiye kıyasla çok daha dinamiktir [12]. Tüm bu ne-
denlerle kaliteli bir uyku için gerekli ısıl konfor şartlarını belirlemek de oldukça zordur. Bununla birlikte, mevcut 
çalışmada incelenen araştırmalara ve LEUNG ve GE [12]’nin çalışmasında değinilen literatür önerilerine göre 
uyku sırasında ısıl konfor şartlarının sağlanmasına yönelik aşağıdaki çıkarımları yapmak mümkündür; 

1. Gerek LAN vd. [14] , gerekse LAN vd. [15]’nin çalışmaları, sıcaklık 26°C’ nin altında kaldığında uykuya dalma 
süresinin uzadığını, hatta 23°C sıcaklıklarda uyku kalitesinin azaldığını, 26°C civarlarında uyku öncesi sıcak-
lığının yaklaşık ideal olduğunu, uyku esnasında bu sıcaklıkların 28°C’ye kadar çıkabileceğini ancak 30°C’ye 
çıktığında uyku kalitesinin düştüğünü açıkça göstermektedir. Bu durum, yaz şartları için uyku halinde ısıl 
konfor ve uyku kalitesi için gerekli sıcaklık değerinin yaklaşık 26-28°C civarında olduğunu göstermektedir. 
Bu değerler ise takribi olarak ISO 7730 [2]’da yaz şartlarında ısıl konfor için önerilen, oturarak iş yapma du-
rumunun üst, uzanma hali (uyanık) durumunun ise alt limit değerlerine tekabül etmektedir.

2. LUI vd. [16] ve SONG vd. [17] incelendiğinde, kış şartlarında uyku durumunda ısıl konforun yatak iklimi 
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(mikroiklim) ile ilişkili olduğu görülmektedir. Yani kişinin üzerinde bulunan örtünün yalıtım değeri (clo) 
uyku sırasında hem ısıl konfor hem de uyku kalitesi açısından önemli hale gelmektedir. Uygun kış örtüsü 
ile yatak içi mikroiklimin 30,3°C - 32,5°C aralığında kalması kaydıyla ısıl ortam sıcaklığının 11,3 °C - 21,9 
°C arasında olması uyku sırasında ısıl konfor için yeterli görülmektedir. TS2164’ e göre ülkemizde kalorifer 
tesisatı (ısıtma) projesi yapılırken ele alınan yatak odası sıcaklıkları 18 °C’dir ve bu sıcaklığın uygun giyinme 
ve yorgan kullanımı ile ısıl konfor için yeterli olacağı değerlendirilmektedir. 

3. Uyku esnasında konforlu hissedilen hava sıcaklığının kış şartlarında daha düşük değerler ile sağlanması enerji 
tasarrufuna da imkân sağlayacaktır [12].

4. Yaz şartlarında uykunun geç döneminde ısıl konfor aralığındaki hava sıcaklığında hafif bir artış, kişiyi uyan-
maya daha iyi hazırlamaktadır [13].

5. Kişinin 1°C'den fazla deri sıcaklığı artışına neden olacak şekilde hızlı ısınması, başlangıç sıcaklığından ba-
ğımsız olarak kişiyi uyandıracaktır. Isıtma döngüsü, kısa zaman aralığında 0,8°C'den daha az deri ısınmasına 
neden olmalıdır [12].

6. Soğuk hava cereyanı problemine çözüm olarak ışınım panelli soğutma kullanılabilir [27].
7. Doğal havalandırma, çok soğuk iklimlerde dahi uyku kalitesine pozitif etki etmektedir [28].
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ÖZET

Günümüzde insanlar günlerinin büyük bir bölümünü iç ortamlarda ve bu bölümün yaklaşık üçte birini uykuda 
geçirmektedir. İnsanların gün içindeki aktivitelerini önemli ölçüde etkileyen uyku kalitesi, kişinin fiziksel ve 
zihinsel fonksiyonlarına bağlı olduğu kadar çevresel faktörlerden de oldukça etkilenmektedir. Ortam sıcaklığı, 
bağıl nemi ve hava hızından oluşan ısıl çevre ile iç hava kalitesi (ortamdaki CO2 seviyesi, partikül madde miktarı 
vb.) çevresel faktörleri oluşturmaktadır. Çoğu ülkede uyku kalitesini arttırmak amacıyla yatak odalarındaki çev-
resel faktörleri belirleyen herhangi bir standart ya da regülasyon olmaması nedeniyle en uygun uyku ortamının 
diğer yaşam alanlarına benzer şartlara sahip olduğu varsayılmaktadır. Ancak uyuyan kişiler, metabolik ısı üre-
timlerindeki azalma sonucu uyanık kişilerle karşılaştırıldığında farklı ısıl konfor şartlarına ihtiyaç duymaktadır. 
Çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda sıcaklığın konfor sıcaklığından yüksek ya da düşük olması, 
uyku süresince neme maruz kalınması ve yüksek CO2 seviyelerinin uyku kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri 
literatürde sunulmuştur. Bu kapsamda uyku kalitesini artırmak amacıyla ortamdaki çevresel faktörlerin iyileştiril-
mesi üzerine hem sayısal hem de deneysel çalışmalar yapılmış ve uygun şartları sağlayabilecek HVAC sistemleri 
tasarlanmıştır. Bu çalışma ise çevresel faktörlerin uyku kalitesi üzerindeki etkisini inceleyen sayısal araştırmaları 
içeren bir derleme niteliği taşımaktadır. 

1. GİRİŞ

Tasarım standartlarına uygun sağlıklı bir iç ortam sağlamak için geleneksel HVAC sistemleri kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte belirli bir kullanıcı popülasyonu, bireysel tercihlerin yanı sıra giyim ve aktivite seviyelerindeki 
farklılıklar nedeniyle yerel hava hareketine, sıcaklığa ve bağıl neme daha duyarlıdır [1]. İnsanların günlerinin 
büyük bir bölümünü iç ortamlarda ve bu bölümün yaklaşık üçte birini uykuda geçirdikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda solunan havanın kalitesi, son yıllarda iç ortam kirleticilerine maruz kalmanın uyku kalitesini nasıl 
etkileyebileceğini anlamayı amaçlayan bir araştırma konusu olarak dünya çapında ilgi görmeye başlamıştır (Şekil 1).

İç hava kalitesinin uyku kalitesi üzerindeki etkisini araştıran deneysel çalışmalara ek olarak, havalandırma ve iç 
mekân hava bilimi araştırmalarında hem uzaysal hem de zamansal alanları verimli bir şekilde tahmin edebilen 
bir benzetim tekniği olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) benimsenmiş ve çalışılmıştır. HAD yöntemi 
uygulamasındaki büyük artışa rağmen, deneysel ve teorik analizlerin yerini almamış, ancak onlara destek olarak 
daha önemli hale gelmiştir. HVAC alanında önemli sayıda çalışmada, iç mekân hava kalitesi, ısıl konfor, hava-
landırma etkinliği ve enerji tasarrufunu analiz etmek için HAD yöntemini kullanılmıştır. Deneysel yöntemlerle 
karşılaştırıldığında, HAD, veri toplama için yalnızca hedeflenen alanlardan ziyade tüm simülasyon alanındaki 
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akış ve konsantrasyon alanlarının dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Ancak HAD ile gerçekleştirilen 
benzetimlerin kalitesi, düzgün ağ yapısı, sayısal modellerin doğru seçilmesini, sayısal hataların değerlendiril-
mesini ve doğrulamanın uygun yapılmasına bağlıdır [1]. Bu çalışma uyku ortamında iç çevre kalitesini HAD ile 
inceleyen sayısal çalışmaları derleyerek farklı havalandırma yöntemlerinin uyku mahalli iç hava kalitesi ve ısıl 
konfor parametreleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Şekil 1. Uyku ortamında iç hava kalitesinin önemi üzerine yapılan çalışmaların yıllara göre değişimi. (“Indoor 
air quality” başlığı altında “sleeping” anahtar kelimesi ile 21 Ağustos 2021 tarihinde ISI Web of Knowledge 

veri tabanından alınmıştır.)

2. HAVALANDIRMAYA YÖNELİK HAD ÇALIŞMALARI

Binalarda havalandırmanın amacı, mahal sakinleri için hem gündüz hem de gece uygun iç mekân ısıl konforunu 
ve kabul edilebilir bir iç hava kalitesini sağlamaktır. Geçtiğimiz yıllarda, gelişmiş iç mekan ısıl konforu ve iç 
hava kalitesi elde etmek için özel dış hava sistemleri, bağımsız sıcaklık ve nem kontrol sistemi, soğuk tavan ve yer 
değiştirmeli havalandırma sistemleri, kişiselleştirilmiş havalandırma sistemleri, yerden hava dağıtım sistemleri 
ve görev\ortam iklimlendirme sistemleri (TACc) vb. farklı havalandırma sistemleri geliştirilmiştir [2]. 

TAC sistemleri, küçük ve yerel alanların ısıl koşullarının kullanıcılar tarafından bireysel olarak kontrol edilme-
sini sağlayan sistemlerdir [3]. Genellikle kullanıcıların uyanık ve hareket halinde olduğu ofis gibi ortamlar için 
tasarlanan TAC sistemlerinin performansını Ning vd. [2] uyku ortamları için incelemişlerdir. Öncelikle kanalsız 
yatak bazlı TAC sistemini incelemişler [4], daha sonra bu sistemi yatağın altına girişi yerleştirilmiş bir plenum 
kutusu ekleyerek geliştirmişlerdir [5]. Tam hacim klima sistemine (FAC)d göre daha iyi havalandırma verimi ve 
enerji tasarrufu performansına sahip olan TAC sistemi, yüksek hava akımı nedeniyle daha düşük ısıl performansa 
sahiptir (Şekil 2) [4]. Ancak plenum kutusunun da sisteme dahil edilmesiyle daha düşük hava akımı nedeniyle ısıl 
çevre kontrol performansında %4.0-17.8 iyileşmeye karşılık %3.8-7.8 daha fazla enerji tüketimi ile sonuçlanmıştır 
[5]. Deneysel olarak incelenen yatak odası için yapılan HAD analizleri ile tahmin edilen ayrıntılı hava akışı alanı 
ve sıcaklık alanı; hava akımı riski, hava difüzyonu performans indisi ve enerji kullanım katsayısı açısından iki 
tasarımda yatak bazlı TAC sisteminin çalışma performansındaki farklılıkların nedenlerini açıkça göstermiştir. 
Bu nedenle, yatağın altına dönüş havası girişli bir plenum kutusu yerleştirilerek daha az enerji tasarrufu pahasına 
basitleştirilmiş yataklı TAC sisteminin ısıl konfor düzeyinin arttırılması faydalı bulunmuş ve böyle bir TAC siste-
minin gerçek hayatta bir yatak odası için tasarımının daha uygulanabilir olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu 
sistemin besleme çıkışı beş farklı yükseklikte (800, 1100, 1400, 1700 ve 2000 mm) konumlandırılmış ve 23-29°C 

c TAC: Task\Ambient Air Conditioning
d FAC: Full Volume Air Conditioning (Normal İklimlendirme Sistemi)
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sıcaklık aralığında değişen 20-110 l/s besleme çıkışı debilerinde sistem performansı incelenmiştir [6]. Sadece yük-
seklikler açısından değerlendirildiğinde en iyi performans 800 mm için sağlanmış, ancak havalandırma debisi ve 
sıcaklığın da dahil edilmesiyle en iyi sistem performansı 23°C besleme hava sıcaklığında, 50 l/s hava akış hızında 
ve 13 l/s taze hava akış hızında elde edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen benzetim sonuçları, deney tasarımına 
(DOEe) dayalı olarak tahmin edilen ortalama oy (PMVf) ve enerji kullanım katsayısını belirlemek için doğrusal 
regresyon modelleri geliştirmek için kullanılmıştır [7]. Ning vd. [8] besleme çıkışı yüksekliğinin hava akış alanı, 
ortalama hava yaşı (MAAg) ve CO2 konsantrasyonu dağılımı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Şartlandırılmış 
havanın akışını incelemek için ortalama hava yaşının hesaplanması etkili bir yöntemdir. 800 mm yükseklik için 
uyuyan kişinin çevresinde elde edilen düşük hava yaşı değerleri uyuyan kişinin solunum bölgesinin iyi havalandı-
rıldığını göstermektedir. Aynı zamanda bu yükseklikte konumlandırılan sistem ile uyuyan kişi tarafından üretilen 
CO2’nin dışarı atılmasına yardımcı olmak için daha etkili bir hava akışı dağılımı oluşturduğunu öne sürülmektedir. 
Besleme çıkışı 1100 mm yüksekliğinde konumlandırılan sistem için, uyuyan kişinin baş çevresindeki düşük hava 
yaşı değerlerine rağmen CO2 konsantrasyon dağılımı ve CO2 akım çizgileri ile bu bölgede CO2’nin durgunlaştığı 
gözlenmiş ve gerçek koşullar ile benzetimler arasında oluşabilecek sapmaları önlemek için gelecek çalışmalarda 
solunum bölgesinin de modellenmesinin yararlı olabileceği ifade edilmiştir. İç ortamdaki hava akışı ve nem da-
ğılımını incelemek için TAC ve tam hacimli klima sistemi deneysel ve sayısal olarak karşılaştırılmıştır [9]. TAC 
sisteminin kullanılması ile deneysel çalışmada kişinin cildi olarak modellenen yüzeyde kabul edilebilir bir ısıl 
katmanlaşma ve cilt üzerinde daha yüksek sıcaklık gradyeni elde edilmiştir. Sayısal çalışmada ise hava sıcaklığı 
ve hız alanları, yatak odası içindeki besleme havası ve kaldırma kuvveti kaynaklı akışın ve termal mankenin 
yakınından nemin uzaklaştırılmasının etkisini göstermiştir. 

Şekil 2. FAC ve TAC sisteminin şematik gösterimi [4]

Uyuyan kişinin vücudu ile çevre ortam arasındaki ısı transferi, uyku mahallindeki ısıl konforu sağlamak açısından 
önemli bir parametre olduğundan TAC sisteme sahip olan bir yatak odasında farklı besleme şartlarının iç çevre 
üzerindeki etkisi taşınım ısı transferi ile sayısal olarak incelenmiştir [10]. İnsan vücudu ile çevresi arasındaki 
taşınım ısı transferi katsayısı çalışmalarına dayanarak termal manken ile ortam arasındaki sıcaklık farkına veya 
çevredeki hava hızına bağlı denklemler geliştirilmiştir. Taşınım ısı transfer katsayısı vücudun 16 bölgesi için 
hesaplanmıştır. Vücudun baş, boyun, el ve üst gövde kısmında daha yüksek taşınım katsayıları elde edilmiştir. 
Giysilerin ısıl konfor düzeyine olan etkisi göz önünde bulundurularak örtünün (battaniyenin) etkisi incelenmiş 
ve termal manken battaniye ile kapatıldığında, kapatılmayana kıyasla daha yüksek taşınım katsayısı değerleri 
(yaklaşık 0,5-1,0 W/(m2K)) daha yüksek ve daha düşük sıcaklık farkları görülmüştür. Yatan kişinin çevre ortam 
ile arasındaki temas alanı daha az olduğundan ve uyuyan kişi ile uyanık kişi arasındaki metabolik hızın farklı 
olması nedeniyle vücudun kaybettiği ısı miktarında farklılıklar gözlenmiştir. TAC sistemi yerel ısı transferini 
etkileyen yerel mikro ortamlar yaratmış ve hava akımı doğrudan termal mankene iletilmiştir. Böylece manken 
ile çevre ortam arasındaki ısı transferi iyileştirilmiştir. TAC sistemi kullanılan uyku ortamında termal manken 
üzerindeki ısı kaybı taşınım ve ışınımla ısı transferi, cilt üzerinden buharlaşmayla ısı kaybı ve solunum ile ısı 
e DOE: Design Of Experiments
f PMV: Predicted Mean Vote
g MAA: Mean Age of Air
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kaybı açısından incelendiğinde ışınımla ısı transferinin toplam ısı kaybının %3-4,1’ini oluşturduğu ve ısı kaybının 
büyük bir kısmının taşınımla ısı transferinden kaynaklandığı görülmüştür [11]. Cildin ter üretmesi ve solunum 
hacmi göz önünde bulundurulduğunda gizli ısı kaybının toplam ısı kaybına oranının önemli bir şekilde %15,9 ile 
%21 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Besleme havası sıcaklığındaki artış vücudun ısı kaybı üzerinde 
olumsuz etki yaratmasına rağmen besleme hava debisi cilt ile çevre ortam arasındaki ısı transferini arttırmıştır. 
Baş ve üst gövde kısmında daha yüksek taşınım ısı akısı ve ısı transferi katsayıları elde edilmiştir. Termal manken 
çevresindeki hava hızının çevre ortam değerlerinden yüksek olarak 0,16 ile 0,32 m/s değerleri arasında değişmesi 
ısıl konfor seviyeleri arasında düzensizliğe neden olmuştur. 

Bununla birlikte dış ortamdan gelen farklı ısı kazancı değerlerinin TAC sisteminin enerji tüketimi ve yatak oda-
sındaki ısıl konfor üzerindeki etkisi araştırılmıştır [12]. Enerji tüketiminin ısı kazancındaki artışla arttığı tespit 
edilen sistemde maksimum artış miktarı, ısı kazancının 1W'ına karşılık yaklaşık 1,31 W'dir. Ayrıca, besleme havası 
debisindeki artış veya besleme havası sıcaklığındaki azalma ile büyüme oranı yükselmiştir ancak ısı kazancındaki 
artış ısıl ortamın ısınmasına neden olacaktır. 50 l/s'lik besleme havası akış hızında enerji tüketiminin 47,78 W'tan 
213,11 W'a yükseldiğini ve ısı kazancının 3,11 W'tan 155,6 W'a kadar artmasıyla PMVh [13] değerinin -1,69'dan 
-1,29'a çıktığını göstermektedir. PMV değerlerinin büyüme hızı, daha yüksek besleme havası akış hızı değerleri 
altında yavaşlamış, bu da ısı kazancının termal konfor üzerindeki etkisinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. 
PMV=0 değeri için besleme havası debisi ve sıcaklığı parametreleri ile farklı ısı kazanımları için doğrusal regres-
yon modeli geliştirilerek sistemin uygulama bölgesini ve uyku mahallinin ortam sıcaklığını gösteren performans 
haritası oluşturulmuştur. Ayrıca, TAC sisteminin nasıl çalıştırılacağına karar vermek için PMV = 0 olan çalışma 
noktaları altındaki enerji tüketimleri hesaplanmıştır. Optimum çalışma parametreleri açısından incelendiğinde 
ısıl konfor şartlarında en düşük enerji tüketimini hesaplamak için konfor yüzeyi ve konfor çizgilerinin tanım-
lanmasıyla TAC sisteminin her gece 1,4 - 1,7 kWh enerji tasarrufu sağladığı belirtilmiştir [14]. TAC sisteminin 
enerji kullanım potansiyeli ise enerji kullanım katsayısı ile değerlendirilmiş ve katsayı değerlerinin 1,0’dan 1,2’ye 
artması yüksek ısı yüklerinde enerji kullanım potansiyelinin arttığını göstermektedir [15]. Isıl konfor ise PMV ile 
değerlendirilmiş, besleme hava sıcaklığındaki artış PMV değerlerinin büyüme oranında azalmaya neden olmuştur. 
Bununla birlikte ısı yükünün, vücudun her bölgesindeki farklı PMV değerleri nedeniyle, hava sıcaklığının düzgün 
dağılmasını engellediği sonucuna varılmıştır.

TAC sisteminin ısıl performansının ve enerji kullanımının HAD ile hesaplanmasının çok zaman aldığı ve yüksek 
bilgisayar gücü gerektirdiğini belirten Ning vd. [16] yanıt yüzeyi yöntemi (RSMi) ile basitleştirilmiş model geliştir-
mişlerdir. HAD ve RSM yöntemleri arasındaki fark enerji tüketimi, hava akımı riski, mahaldeki ısıl parametreler 
ile yüzey üzerindeki hava tabakası sıcaklığı ve nemi açısından en yüksek %5 olarak görülmüştür. Besleme hava 
sıcaklığının 19°C’den 23°C’ye artışıyla enerji tüketimi 260 W’dan 160 W değerine düşmüştür. RSM ile Çin’in 
beş farklı bölgesinin iklim şartlarına göre TAC performansı araştırıldığında Shanghai and Guangzhou’daki sıcak 
yaz koşulları, sistemin enerji tüketimini arttırmıştır [17]. Kunming’de ise düşük dış ortam sıcaklıkları nedeniyle 
TAC sistemi sıfır enerji tüketimine sahip olduğu görülmüştür. Mahalin ortalama sıcaklığındaki 1°C artış, enerji 
tüketimini 0,03 kWh Harbin’de 0,03 kWh ve Beijing, Shanghai ve Guangzhou’da ise 0,30 kWh azaltmıştır. Sabit 
debilerde değişken hava sıcaklığı ve sabit sıcaklıkta değişken hava debisinin TAC performansı üzerindeki ince-
lenmiş, yüksek enerji tüketiminin olduğu durumlarda değişken hava sıcaklığına sahip sistem kullanımının daha 
verimli olduğu bulunmuştur. Çalışmada bununla birlikte Kunming gibi daha ılıman bölgeler için enerji tasarrufu 
sağlayan farklı sistemler geliştirilmesi gerekliliği önerilmiştir. 

Du vd. [18] yüzey sıcaklığı, yüzey emisyonu ve radyan panelin alanı ve yatak ile panel arasındaki mesafe dahil 
olmak üzere radyan panelin tasarım/çalışma parametrelerinin deneysel bir yatak odasındaki ısıl konfor ve radyasyon 
bazlı TAC (R-TAC)j sisteminin enerji tasarrufu üzerindeki etkileri üzerine sayısal bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

h PMV: Predicted Mean Vote (Isıl Konfor Indeksi) 
i RMS: Response Surface Methodology
j R-TAC: Radiation-based TAC
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Yatak, hastane ve otel odalarında kullanılabilen R-TAC sistemlerinde, temiz hava sağlanması amacıyla bir besleme 
hava menfezi ve kapalı alan yükü içinse soğuk radyan panel kullanılmaktadır. Bu sistemler, kurak iklim bölge-
sinde yer alan binalarda FAC’ın yerini alabilmektedir, nemli iklim bölgelerinde ise soğuk hava akımını önlemek 
için alternatif olarak kullanılabilmektedir. Dış yüzey sıcaklığındaki artış daha yüksek PMV ve enerji kullanım 
katsayısı ile sonuçlanmıştır. Panel alanı ve yüzey emisyonunun artmasıyla PMV ve enerji kullanım katsayısı 
azalmıştır. Yatak ile panel arasındaki mesafenin azalması ise PMV değerlerini arttırırken enerji kullanım katsayı-
sında azalmaya neden olmuştur. Uyku ortamını soğutmak için genellikle taşınım ısı transferi yöntemini kullanan 
TAC sistemlerinde karşılaşılan soğuk hava akımı problemi R-TAC ile çözülmüş ve tüm çalışma parametreleri 
için düşük hava akımı riski gözlenmiştir. Bununla birlikte Pan vd. [19] ise besleme hava debisinin, sıcaklığının ve 
difüzör açısının ayarlanmasıyla soğuk hava akımı olmadan düşük enerji tüketiminde kabul edilebilir ısıl konforun 
sağlanabildiğini belirtmiştir. 
 
Liu ve Lin [20] iyi bir uyku ortamı için gereken iç hava kalitesi, ısıl konfor ve enerji verimliliği sağlamak için 
katman havalandırmalı (SV)k ısıtma yöntemini önermektedir (Şekil 3). Bu yöntemde, sıcak hava doğrudan yatak 
bölgesine iletilmesiyle iyileştirilmiş hava kalitesi, üst bölgeden daha sıcak bir yatak bölgesi, daha kısa ön ısıtma 
süresi ve düşük dereceli ısı kaynaklarının kullanılmasını sağlayan geleneksel sistemlerden daha düşük besleme 
havası sıcaklığı gibi faydalar sağlamaktadır. Besleme difüzör açısı, besleme hava debisi ve sıcaklığı ile dış ortam 
sıcaklıklarını çalışma parametreleri olarak belirlemişler ve iç hava kalitesi ile enerji kullanım verimi açısından 
optimal normalize edilmiş parametreleri (besleme hava debisi için 0,75, besleme difüzör açısı için 0,5 ve besleme 
hava sıcaklığı için 0,5) hesaplamışlardır. Katman havalandırmalı ısıtma yöntemi uyku ortamındaki kirleticileri 
verimli bir şekilde temizlediği gibi enerji tasarrufu da sağlamaktadır. Bununla birlikte Liu ve Lin [21] TOPSISl 
yöntemini kullanarak en iyi performansa ulaşmak için gerekli difüzör açısı 30° ve besleme havası yüksekliği 
değerini 800 mm olarak bulmuştur. Böylece ortalama hava yaşı artarken kullanılan bölgedeki hava değişimi 
oranında ve enerji kullanım değerinde azalma elde edilmiştir. Katman havalandırmalı ısıtma yöntemi, zeminden 
ısıtma, tavandan ısıtma ve radyatörlü ısıtma yöntemlerine kıyasla daha az enerji ve ekserji tüketmektedir ve daha 
iyi performans değerlerine sahiptir [22]. Varodompun ve Navvab [23] ise karışık jet havalandırma, deplasmanlı 
havalandırma ve çarpan jet havalandırma yöntemlerini karşılaştırmıştır (Şekil 4). Yaygınca kullanılan havalan-
dırma etkinliği açısından deplasmanlı havalandırma tekniği önerilse de havalandırma performansı açısından 
katmanlaşma konforsuzluğu (stratification discomfort) oda alanının %36'sını aştığından bu parametrede deplas-
manlı havalandırma yetersiz kalmaktadır. Karışık jet havalandırma sistemi ise düşük havalandırma etkinliği ve 
aşırı hava akımına sahiptir. Çarpan jet havalandırma sistemi ise özellikle uyku ve oturma aktivitelerinin hâkim 
olduğu mekanlar için bir alternatif olabilir. Deplasmanlı havalandırma ile karşılaştırıldığında, havalandırma 
etkinliği daha düşük olmasına rağmen, tabakalaşma rahatsızlığı %24-12'ye (besleme hızına bağlı olarak) en aza 
indirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma havalandırma yöntemlerinin iç hava kalitesini iyileştirmede önemli bir yere 
sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Şekil 3. Katman Havalandırma Yöntemi [24].

k SV: Stratum Ventilation
l TOPSIS: The Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS yöntemi, optimum alternatifi elde etmek ama-

cıyla pozitif ideal çözüm (maksimum fayda kriterleri ve minimum maliyet kriterleri) için en kısa mesafeyi ve negatif ideal çözüm 
(minimum fayda kriterleri ve maksimum maliyet kriterleri) için en uzun mesafeyi aynı anda hesaplamak için kullanılmaktadır.)



İç Çevre Kalitesi ve Uyku 67

 
Şekil 4. Havalandırma Yöntemleri [23].

Dong-mei vd. [25] ise bir havalandırma sisteminin (FAC) termal manken üzerindeki ısı kaybına etkisi deneysel 
ve sayısal olarak araştırmıştır. Çalışmada besleme hava sıcaklığı 20-27,5°C arasında değişmektedir ve hava hızı 
1,5 m/s ile 2 m/s değerlerindedir. Mankenin üzerinde geliştirilen sayısal model ve deneysel sonuçlar uyumluluk 
göstermiş, ısıl konfor seviyelerinin sayısal benzetimler ile belirlenebileceği ifade edilmiştir. Yatak örtüsünün ısıl 
direnci ve vücut alanını kaplama oranı açısından örtünün toplam yalıtım değeri ısı kaybı için önemli bir parametredir. 

Hormigos-Jimenez vd. [26] hava değişim verimini aynı yatak odası içerisindeki farklı mobilya sayısı ve konumu 
için incelemiştir. Hava değişim veriminde önemli bir iyileşme elde etmek için yatak odasına dahil edilen eleman-
ların sayısının değil, konumlarının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Solunum bölgesindeki havalandırma 
verimindeki en yüksek artış, mobilyanın girişe yakın alanda hava akımı engelinden kaçınarak ve çıkışa yakın 
alanda doldurulmamış bir hava hacmi oluşturacak şekilde yerleştirildiğinde gözlenmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere CO2 konsantrasyonu iç hava kalitesi açısından önemli bir ölçüttür. Batog ve Badura 
[27] yatak odalarında CO2 konsantrasyonunun dinamik değişimini sayısal ve deneysel olarak çalışmışlar, havalan-
dırmanın konsantrasyon üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Kişi sayısı ve oda hacmine bağlı olarak değişen CO2 
konsantrasyonu nedeniyle talep kontrollü havalandırma sistemlerinin kullanımı önerilmiştir. Bulińska vd. [28] ise 
CO2 konsantrasyonu ölçümleri için sensörlerin yerleştirilmesi gereken yerleri araştırdıkları çalışmalarında açık 
pencere ve çalışan radyatörün CO2 dağılımı üzerindeki etkisi olduğunu görmüştür. Bununla birlikte kişinin tam 
nefes alma modeline kıyasla basitleştirilmiş nefes vermesinin, CO2 dağılım analizleri için yeterince hassas olduğu-
nu belirtmişlerdir. Bulińska ve Buliński [29] binalarda iç çevre kalitesinin HAD ile incelenmesinde insan vücudu 
ve nefes alıp verişinin doğru modellenmesinin önemine değinmişler ve bu kapsamda üç farklı solunum modeli 
(sabit nefes verme, tam nefes (nefes alma, nefes verme ve duraklama periyodu) ve sinüs dalgası modeli) ile sayısal 
çalışma yürütmüşlerdir. Tüm modeller sıcaklık, hız ve CO2 dağılımı açısından deneysel veri ile uyumlu sonuçlar 
vermiş, ancak kullanıcı tanımlı fonksiyon gerektirmemesi ve benzetimlerin daha kısa sürmesi nedeniyle yazarlar 
sabit nefes verme modelini önermişlerdir. İnsan vücudu etrafındaki mikro-çevrenin modellenmesi ve vücuda giren 
kirleticilerin incelenmesinde tam nefes modeli ile arasında önemli bir fark olmamasına rağmen sinüs dalgası modeli 
önerilmiştir. Liu vd. [30] yüksek rakımlardaki uyku ortamını iyileştirmek için noktasal yerel difüzyonla oksijen 
besleme (LDOS)m yöntemi önermiştir. LDOS yöntemi ile yerel bir alana oksijen tedarik portu aracılığıyla oksijen 
dağıtılmaktadır. Oksijen çıkışı kısa menzilli bir jet şeklindedir. Özellikle, insanların nispeten sabit bir alanı kapladığı 
uyku durumu için oksijeni yönlü olarak dağıtmasıyla yüksek verim sağlamaktadır. Oksijen konsantrasyonunun sabit 
olduğu durumda ortamdaki havalandırma debisi konsantrasyonu önemli oranda etkilemektedir. Optimum koşullar 
olarak 1 h-1 hava değişimi, %90 oksijen beslemesi ve 0,5 m jet mesafesi olarak belirlenmiştir. 

Zhu vd. [31] ısıl gerilme, CO2’nin solunumu ve havadaki patojenlere maruz kalma gibi nedenlerle gelişen ani 
bebek ölüm sendromu (SIDS)n riskini azaltmak için geniş kapaklı tip kişiselleştirilmiş havalandırma sisteminin 
potansiyelini HAD analizi ile araştırmıştır. Havalandırma sistemi, soğutulan havayı yukarı yöneltip daha sonra 

m LDOS: Local Diffusive Oxygen Supply
n SIDS: Sudden Infant Death Syndrome
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uniform bir şekilde aşağı inmesini sağlayarak uyuyan bebeğe doğru yönlendirmektedir. Kapak açısı 35° ve 75° 
olarak belirlenmiş, sırtüstü pozisyonda yatan bebek için, havanın hem ortamdan hem de kişiselleştirilmiş hava-
landırmalardan, bebeğin solunum bölgesine ulaşması için geçen ortalama süre sırasıyla %89 ve %29,3 oranında 
azalmıştır. Bununla birlikte bebeğin yetişkin olarak modellenmiş ve influenza quanta virüsüne maruz kalma oranı 
sırasıyla %80,4 ile %54,3 oranında azalmıştır. 

Havalandırmanın yanı sıra literatürde ısıl konforu etkileyen diğer parametreleri araştıran sayısal çalışmalar mev-
cuttur. Uyku ortamında ısıl nötrlük (PMV = 0) çalışmaları için Lan vd. [32] iki parçalı model geliştirmiş, Pan 
vd. [33] uyuyan kişi çevresindeki mikro-çevreyi sayısal olarak araştırmıştır. Song vd. [34] uyanık kişiye kıyasla 
uyuyan kişinin kış mevsiminde düşen metabolizma hızı, yüksek ısıl direnci ve hareket alanındaki kısıtlamaları göz 
önünde bulundurarak insan vücudunun ısıl dengesini temel alan uyku ısıl konforu için kısmi ısıl duyum ve tam 
oranda memnuniyetsiz yüzde modeli geliştirmiştir. İnsan vücudu, farklı ısıl ortam şartlarına göre baş ve örtülü 
gövde olmak üzere iki parçalı modellenmiştir. Kısmi ısıl duyum modeli, uyku sırasında baş ve örtülü vücut için 
yerel termal duyum sağlamış, tam oranda tatminsizlik modeli ile de ısıl ortam değerlendirmesi için her bir ayrı 
yerel ısıl duyum sentetik göstergeye entegre edilmiştir. Geliştirilen modelde ısıl konforu etkileyen çevresel para-
metreler iç ortam sıcaklığı, ortalama ışıma sıcaklığı ve nem ile yatak sıcaklığı olarak belirtilmiştir. Literatürdeki 
deneysel sonuçlar ile uyumluluk gösteren çalışmada iç ısıl ortam ve yatak için birleşik termal konfor bölgeleri 
oluşturulmuştur. Yatak sıcaklığının uygun şekilde artırılmasıyla iç ortam sıcaklığının düşürülebileceği belirtil-
miştir. Geleneksel enerji kaynağına sahip binalar için, çalışma sonuçları isteğe bağlı enerji talebi için teorik temeli 
oluşturmakta; güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip binalar için ise uyku alanlarının konfor 
bölgeleri, ısıl konforu sağlamak ve aynı anda enerji kullanımını optimize etmek için faydalı olan zaman-mekân 
ölçeğinde kısmi ısıtma için tasarım temeli sağlamaktadır.

3. YATAK ODASI DIŞINDAKİ DİĞER UYKU MAHALLERİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Literatürde yatak odaları dışında uyku mahalli olarak denizaltı kompartımanları, ulaşım araçları içerisindeki uyku 
alanları ve kapsül hosteller gibi çok küçük uyku alanlarında havalandırmanın uyku kalitesine etkisi araştırılmıştır. 
Uzun yolculuklarda iyi bir uyku kalitesi için ulaşım araçlarındaki taze hava dağılımı önemlidir. Zhang vd. [35] 
deplasmanlı, kişiselleştirilmiş ve karma havalandırma sistemlerinde hava hızı ve sıcaklığı ile CO2 konsantrasyonu 
dağılımını HAD ile incelemişlerdir. Karma ve deplasmanlı havalandırma sistemlerine kıyasla kişiselleştirilmiş 
havalandırma sistemi en yüksek yüzey alanlı hız oranına sahiptir ve 0,08-0,20 m/s arasında hava hızı için en taze 
havayı sağlamıştır. Böylece, kişiselleştirilmiş havalandırma sistemi, kabul edilebilir hava akımı riski ile en iyi hava 
kalitesini sağlayabilmektedir. CO2 konsantrasyonunu 1000 ppm değerinin altında tutmak için havalandırma debisi 
değeri 25 l/s ve buna karşılık gelen hava değişim oranı 15,5 h-1 olarak hesaplanmıştır. Her ne kadar bu değerler 
büyük olarak gözükse de kişi başına düşen havalandırma oranı binalar ile benzer değerdedir. Liying vd. [36] tren 
kompartımanlarındaki havalandırma sisteminin uyku kalitesi açısından önemini 4 farklı havalandırma sistemini 
karşılaştırarak çalışmıştır. Slot difüzörleri ile yan duvar hava besleme sistemi, delikli tavan hava besleme sistemi, 
başucu TAC sistemi ve yer değiştirmeli havalandırma sistemi arasında başucu TAC sistemi ısıl konforu sağlayan 
en optimum sistem olarak bulunmuştur. Hava beslemesi açısından ise yan duvar hava besleme sistemi ve kirletici 
temizliği açısından deplasmanlı havalandırma sistemi optimum performans sağlayan sistemlerdir. SMAA-2 yön-
temi ile dört havalandırma yöntemi kapsamlı olarak karşılaştırılmış ve yaz aylarında soğutma açısından en uygun 
sistem başucu TAC sistemi olarak bulunmuştur. Yin vd. [37] ise küçük uyku mahalleri için 3 farklı havalandırma 
durumu incelemiştir: (i) çift taraflı havalandırma sistemi (tavan ve bir düşey duvar için), (ii) tavana konumlandı-
rılmış havalandırma sistemi ve (iii) yatağın karşısına konumlandırılmış havalandırma sistemi (Şekil 5). Birinci 
durum en iyi hız dağılımına, yüzey alanı hız oranına ve havalandırma performansına sahip olarak bulunmuştur. 
Birinci durumdaki PMV değerleri ise en iyi ısıl duyarlılığı sağlayarak ISO 7730 standardında B kategorisi için 
PMV aralığına (-0.5<PMV<+0.5) uygun olarak bulunmuştur. İkinci durumda en iyi sıcaklık dağılımı ve solunum 
bölgesindeki ortalama hava ömrü hesaplanmış, üçüncü durumda ise en iyi CO2 konsantrasyonu, hava yaşı ve 
hava akım oranı bulunmuştur. Hava dağılımı, ısıl konfor ve iç hava kalitesi açısından karşılaştırıldığında en iyi 
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performansı birinci durum sağlamışken, ikinci durumun küçük uyku mahalleri için uygun olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Küçük mahallerde besleme havası hızının sıcaklığa kıyasla havalandırma performansı üzerinde daha 
büyük etkisi vardır ve bu ortamlarda daha iyi havalandırma performansı elde etmek için düşük besleme havası 
debileri ve yüksek besleme hava sıcaklıklarının kullanılması önerilmiştir. Besleme havası küçük mahallere hemen 
ulaşsa da CO2 konsantrasyonu ve ortalama hava yaşı her zaman sabit değildir ve hava dağılımına göre değişmek-
tedir. Dong vd. [38] uzun süre su altında kalan bir denizaltındaki hava dağıtım sistemini deneysel ve sayısal olarak 
çalışmıştır. Ortalama hava ömrü ve PMV değerini hedef fonksiyonu seçerek optimum tasarımı araştırmışlardır. 

Şekil 5. Küçük uyku mahalleri için havalandırma durumları [37].

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) tabanlı sayısal yöntemler, havalandırma sistemlerinin tasarımını optimize 
etmek için ve bir yatak odası veya bir insan vücudu etrafındaki hava akış hızı ve sıcaklık dağılımı ile kirletici 
konsantrasyonunu belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kapalı ortamlardaki HVAC 
sistemleri için HAD analiz yöntemlerini kullanan çalışmalar derlenmiştir. Uyku mahallinde iç hava kalitesi açısın-
dan CO2 konsantrasyonu ve ortalama hava yaşı, ısıl performans açısından PMV değeri, havalandırma performansı 
açısından ise havalandırma verimi ve etkinliği, enerji tüketim katsayısı gibi parametreler ile farklı havalandırma 
sistemleri karşılaştırılmıştır. Besleme havasının hızı ve sıcaklığı ile besleme difüzör açısı havalandırma sistem-
lerinin performansını ve dolayısıyla iç hava kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte binalara ek 
olarak taşıtlar, kapsül odalar, denizaltı ve tren kompartımanları gibi uyku mahallerindeki havalandırma sistem-
lerini inceleyen çalışmalara da yer verilmiştir. Bu tip küçük mahallerde besleme havası hızının sıcaklığa kıyasla 
havalandırma performansı üzerinde daha büyük etkisi olduğu görülmüş ve daha iyi havalandırma performansı 
elde etmek için düşük besleme havası debileri ve yüksek besleme hava sıcaklıklarının kullanılması önerilmiştir. 
Sonuç olarak, derlenen çalışmalar, HAD analizlerinin solunan hava kalitesini, uyku mahalli sakinlerinin ısıl 
konforunu ve sistemlerin enerji tasarrufu potansiyelini tahmin etmek için güçlü bir araç olduğunu göstermiştir. 
Bununla birlikte HAD analizleri deneysel çalışmalara kıyasla daha az zaman ve daha düşük maliyet gerektir-
mesine rağmen, sayısal modeli geliştirirken belirlenmesi gereken ağ yapısı hassasiyeti ve türbülans modelinin 
doğru seçilmesi gibi faktörler HAD analizlerinin doğruluğunu etkilemektedir. Bu nedenle HAD analizlerinin 
doğruluğunu iyileştirmenin en uygun yolu, elde edilen verileri tam ölçekli deney sonuçları ile ilişkilendirmektir. 
Gelecekte HAD analizleriyle uyku halinde kullanılan objektif ölçme sistemlerinin (aktinograflar vb.) verileri de 
kullanılarak uyku kalitesi ile ısıl konfor ve iç hava kalitesinin uyku üzerine etkilerinin incelenmesi ve böylece 
geliştirilecek sistemlerle uyku esnasında gerçek zamanlı ısıl konfor ve havalandırma kontrolleri yapılabilir. Gerçek 
hayatta uyku hacimleri çok farklı şekillere sahip olabilmektedir ve içerisinde birbirinden farklı dekorasyonlar da 
bulunabilmektedir. Bunun için her bir durumda HAD çalışması yapılarak uyku içerisinde daha sağlıklı ve konforlu 
bir ortam yaratmak mümkündür. 
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ÖZET

Günlük hayatı önemli ölçüde etkileyen uyku kalitesi, uyku mahalli içerisindeki gürültü, sıcaklık ve bağıl nem ile 
birlikte mahal içerisindeki kirlilik konsantrasyonundan da etkilenmektedir. Ortamdaki CO2 konsantrasyonu bir 
kirlilik göstergesi olarak kabul edilmektedir ve yüksek konsantrasyonların uyanma sıklığını arttırdığı ve dola-
yısıyla uyku kalitesini azalttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada, farklı ülkelerin uyku mahalleri için önerdiği ölçüler 
için, uyku mahallerinde CO2 konsantrasyonun bir üst limit değerin (1000 ppm) altında olmasını sağlamak üzere 
ortama sağlanması gereken taze hava debisi ASHRAE standartlarında önerilen havalandırma debisini belirleme 
yöntemleri (Havalandırma Miktarı Prosedürü - HMP, İç Hava Kalitesi Prosedürü - İHKP ve Doğal Havalandırma 
Prosedürü - DHP) ile hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Tasarım kolaylığı açısından genellikle sabit debi önerilen HMP 
yaklaşımı düşük hacimlerde yetersiz kalırken, yüksek hacimli uyku mahalleri için İHKP ile önerilen havalandır-
ma debisinden, ihtiyaç duyulandan, yüksek debiler önermektedir. Bununla birlikte HMP ve İHKP ile hesaplanan 
debilerin çok dar bir alanda kesişmesi, HMP değerlerinin etkin tasarımlar için kullanım alanını sınırlı olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle sistem tasarımının İHKP yaklaşımıyla ve talep kontrollü havalandırma ile işletilecek 
şekilde yapılması önerilmektedir. Çalışmada yatak odası ve yurt yatakhaneleri özelinde İHKP yöntemi ile elde 
edilen bulgular açıklanarak, tasarımcılara uygulama için doğrudan kullanabilecekleri bir yaklaşım sunulmuştur.

1. GİRİŞ

Fiziksel, fizyolojik, psikolojik, genetik, sosyal, ekonomik vb. alanlarda pek çok bağımsız değişkeni olan uyku 
fonksiyonunu; değişken sayısını azaltarak, geriye kalanları izole etmeye çalışarak veya izole edildiğini düşüne-
rek, fonksiyona yeni değişkenler katan sübjektif ve objektif yöntemler ile deneyler ve alan çalışmaları yaparak 
tanımlamamak oldukça güç görünmektedir. Literatürde her ne kadar bu şekilde ifade edilmese de benzer sonuca 
ulaşılmış ve iç hava kalitesi ile uyku arasındaki ilişkinin tanımlanması için daha çok çalışma yapılması gerektiği 
konusunda hemfikir derleme çalışmalar bulunmaktadır. İyi bir uyku kalitesi için gürültü, oda sıcaklığı ve bağıl 
nem açısından yüksek kaliteli bir uyku ortamı gereklidir [1,2]. Ayrıca ortamdaki CO2 konsantrasyonu ortamın 
havalandırma verimliliğinin ve dolayısıyla iç hava kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edildiğinden daha yüksek 
havalandırma debilerinin ve dolayısıyla daha düşük CO2 konsantrasyonlarının, uyanma sayısında azalma [1,3,4] 
ve daha yüksek uyku kalitesi [4-6] sağladığı belirtilmiştir. 
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Yatak odalarında havalandırma standartları üzerinde yapılan çalışmadan [7] görüleceği üzere, ülkelerin yatak 
odaları için sağlanması gereken taze hava debisi ile ilgili farklı tasarım yaklaşımları görülmektedir. Bu yaklaşımlar 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

1. Birim alan ve kişi sayısı için öngörülen hava debilerinin tasarımda göz önüne alınması.
2. Kişi sayısı için öngörülen hava debilerinin tasarımda göz önüne alınması.
3. Birim alan için saatte hava değişiminin belli değerlerinin tasarımda göz önüne alınması. 
4. Öngörülen hacimde saatte hava değişiminin belli değerlerinin tasarımda göz önüne alınması. 
5. Uyku süresi boyunca CO2 konsantrasyonun bir ortalama değerinin üzerine çıkılmamasının göz önüne alınması. 
6. CO2 konsantrasyonun bir üst limit değerinin tasarımda göz önüne alınması.

ASHRAE standartlarında havalandırma debisinin belirlenmesi için üç yöntem bulunmaktadır [8]: Havalandırma 
Miktarı Prosedürü (HMP), İç Hava Kalitesi Prosedürü (İHKP) ve Doğal Havalandırma Prosedürü (DHP). ANSI/
ASHRAE Standard 62.1-2019’a göre HMP’de mahallerin fonksiyonlarına bağlı olarak alanlara ve/veya kişi sayı-
sına göre (Tablo 1) sabit değerler seçilip havalandırma debisi belirlenip Eşitlik 1 ile yatak odası için havalandırma 
debisi hesaplanabilmektedir.

Tablo 1. Solunum Alanında Minimum Havalandırma Debileri
Kişi Başına Dış Hava Miktarı,

Ri (l/s.kişi)
Alan Başına Dış Hava Miktarı,

Ra (l/s.m2)
Konut yaşam birimleri 2.5 0.3
Konut ortak koridorlar - 0.3

Qyo=Ri
 Nyo+Ra Ayo ; (l/s) (1)

Eşitlik 1’de Nyo yatak odasındaki kişi sayısını, Ayo ise yatak odasının alanını [m2] ifade etmektedir. 

ANSI/ASHRAE 62.2-2019’da ise konutlar için toplam havalandırma debisi ise Eşitlik 2’de verilmiştir.

Qtoplam= 0.15Ataban+3.5(No+1) ; (l/s) (2)

Burada Ataban konut taban alanını (m2) ve No konuttaki yatak odası sayısını (No ≥ 1) göstermektedir. ANSI/ASHRAE 
62.1-2019 ile konut içerisindeki herhangi mahaldeki havalandırma debisi hesaplanabilirken ASHRAE 62.2-2019 
ile konut toplam taze hava debisi hesaplanabilmektedir. 

Kirlilik konsantrasyonu hacim ile ilişkili olup ülkelerin mimari kodlarına ve geleneklerine, sosyal ve ekonomik 
gelişmişliklerine göre değişmektedir. Bazı ülkelerde tavan yüksekliği 3 m’den az olamazken bazı ülkeler için bu 
değer 2.2 m’ye kadar inebilmektedir. Bu nedenle havalandırma için taban alanı ve/veya kişi sayısına veya hacme 
göre sabit değerlerde taze hava debisi hesaplanması (ilk dört yaklaşım), yatak odalarında uyku periyodunda CO2 kon-
santrasyonunun, fiziksel ve zihinsel negatif etkileri olan, uyku kalitesini etkileyen değerin üstüne çıkmasını garanti 
edememektedir. Hesaplama esnasında mahal fonksiyon ayrımı olmadan hesaplama kolaylığı sağlaması nedeniyle 
hem Türkiye’de hem de dünyada sıkça kullanılsa da havalandırma tasarımında HMP uygun görülmemektedir. 

DHP ise ana çözüm olmaktan ziyade tüm bina tasarımlarında mimarlar ve mekanik tesisat mühendisleri tarafından, 
yardımcı bir sistem olarak mutlaka göz önüne alınmalıdır. Çünkü doğal havalandırma ile mekanik sistemlerin 
yükü azaltılabilir ve enerji tasarrufu yapılabilir. Ancak havalandırma güvenliği %100 bu sistemler tarafından 
sağlanamamaktadır.

Havalandırma tasarımı kapsamında önerilen yöntem olan İHKP’de güvenli kirlilik seviyesi, yaşam mahallinin hacmi 
ve bu çalışmada olduğu gibi hacmi kullanan insanların antropometrik özellikleri kullanılarak gerekli güvenilir hava-
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landırma debisi belirlenmektedir. Talep Kontrollü Havalandırma (TKH) yöntemi ile CO2 konsantrasyonu takip edilerek 
hem hacim fonksiyonlarındaki değişikliğe uyum hem de doğal havalandırmanın sağladığı avantajları kullanabilme 
olanağı sağlanmaktadır. İHKP ile tasarımı yapılmış TKH sistemlerinde, sabit bir değerin altında CO2 konsantrasyonun 
tutulması mümkündür. Ancak uyku süresinde karbondioksit konsantrasyonunun ortalama bir değerin altında olmasını 
sağlamak, uyku süresini etkileyen parametreler göz önüne alınırsa pratik olarak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle 
tasarım yaklaşımlarından beşincisi uygun görülmemektedir. Önerilen tasarım yaklaşımı altıncı yaklaşımdır: Yatak 
odasının havalandırma sistemi, talep kontrollü olmak üzere, maksimum kişi sayısına göre belirlenmiş hava debisinde 
taze hava sağlayabilen, yatak odasındaki CO2 konsantrasyonu bir üst limit değerin altında tutan bir sistem olmalıdır. 

Bu çalışmada havalandırma debisinin hesaplanmasında, yatak odasında CO2 konsantrasyonun bir üst limit değe-
rinin altında olmasını sağlamak üzere İHKP kullanılması önerilmektedir. Bu yöntemin kullanılmasındaki zorluk, 
tasarımcı dostu ve onaylanmış bir hesaplama aracının olmamasıdır. Bu nedenle çalışma kapsamında yatak odası ve 
yurt yatakhaneleri özelinde İHKP yöntemi açıklanarak, tasarımcılara uygulama için doğrudan kullanabilecekleri 
bir yaklaşım sunulması amaçlanmaktadır.

2. İÇ HAVA KALİTESİ PROSEDÜRÜNDE KONTROL PARAMETRESİ

İç Hava Kalitesi Prosedürünün uygulanması ile havalandırma debisinin belirlenmesinde, uygulamada bir gözlem/
kontrol parametresi olarak iç ortamda CO2 konsantrasyonunun belirli bir değeri aşmaması öngörülmektedir. Gü-
nümüze kadar bu değer 1000 ppm veya ASHRAE 62.2-2016 içindeki “Bilgilendirici EK-D” de verildiği üzere, dış 
CO2 konsantrasyonunun 700 ppm üstüdür (+700 fark). Tarihsel olarak ilgili ASHRAE standartlarında (62, 62.1 
ve 62.2) bu değerler havalandırma yoluyla sağlanması gereken zorunlu limitler olarak verilmemesine rağmen, 
zorunlu limitler gibi algılanmış ve İHKP ile bu değerlerin aşılmamasını sağlayan havalandırma debileri tasarımda 
kullanılmıştır; bu değerlerin, yani 1000 ppm ile dış hava CO2 konsantrasyonunun 700 ppm üstü olan değerin, 
bir zorunluluk olarak kabul edilmesi eleştirilmiş ve bu pseudo zorunluluğunun tarihi gelişimi aktarılmıştır [9].

CO2 konsantrasyonunun bir izleyici ve kirlilik göstergesi olarak kullanılmasının ilk nedeni, iç ortamlarda bu kir-
liliğin kaynağının insanlar olması ve artan CO2 konsantrasyonu ile hem insanlardan hem de diğer kaynaklardan 
olan emisyonlar ile kirlilik konsantrasyonunun artacağının kabul edilmesidir. Bu kabul rasyonel bir kabuldür. 
Ayrıca CO2 konsantrasyonun ölçülmesi ve izlenmesi kolaydır. Ancak CO2 konsantrasyonunun 1000 ppm veya 
+700 ppm fark değerlerinin iç hava kalitesinin kabul edilebilir olması için ve sağlık ve performansı etkilemeyen üst 
değerler olduğu konusu üzerine tartışmalar devam etmektedir. 2012 yılından sonra CO2 konsantrasyonun sağlık, 
performans ve iç hava kalitesine etkisi üzerine yapılan 10 araştırma, bu alanda uzman bilim insanları tarafından 
değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır [10]:

• “1000 ppm den daha düşük konsantrasyonlarda CO2, kalp atış hızını ve nefes veriş sonu karbondioksit kısmi 
basıncı (End-Tidal CO2) yükseltmek dışında, hava kalitesini, akut sağlık semptomlarını etkilediği veya fizyo-
lojik sorunlara sebep olduğu konusunda çok sınırlı kanıt vardır. Yüksek CO2 konsantrasyonu fareleri ve insan 
bağışıklık hücrelerini etkilemektedir. Ancak bu bulgular henüz insanlarda gösterilmemiştir. 

• Yüksek CO2 konsantrasyonunun zihinsel performans üzerine etkisi konusunda, birbiriyle çelişen araştırmalar 
vardır; bazı araştırmalara göre zihinsel performans etkilenmekte, bazılarına göre etkilenmemektedir. 

• 1000 ppm’e kadar CO2 konsantrasyonunun, uçuş simülatörlerindeki performansı önemli derecede etkiledi-
ğini belirten ama tutarlı olmadığı görülen araştırmalar vardır. CO2’in bu test performansını nasıl etkilediği 
bilinmemektedir. 

• Şimdiye kadar yapılan araştırma sonuçları arasındaki farklılığın anlaşılması için daha çok araştırmaya ihti-
yaç vardır. Buna ek olarak, karbondioksitin çocuklar, yaşlı insanlar ve sağlık sorunu olan insanlar üzerinde 
etkileri araştırılmamıştır. Ayrıca uzun süreli veya periyodik olarak yüksek CO2 konsantrasyonuna maruziyetin 
etkileri araştırılmamıştır. Sonuç olarak CO2 konsantrasyonunun fiziksel ve zihinsel etkilerinin araştırılması 
için daha çok araştırmaya gereksinim vardır”.
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Bu sonuçlar özetlenecek olunursa, 2010 yılından bu yana yapılmış bazı araştırmalarda 1000 ppm üzerindeki 
CO2 konsantrasyonunda insanların fizyolojik ve zihinsel olarak etkilendikleri, bazı araştırmalarda 5000 ppm 
altında etkilenmedikleri sonuçlarına varılmıştır. Hem bu sınır değerler arasındaki farklılıkların giderilmesi için 
hem de henüz üzerlerinde araştırma yapılmamış çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunu olan insanlara yüksek CO2 
konsantrasyonunun etkilerini belirlemek için ve nihayet hem de uzun süreli ve periyodik maruziyetlerin etkilerini 
belirlemek için araştırmalar yapılmalıdır.

Yukarıda verilen çalışma sonuçları ve benzeri değerlendirmeler sonucu olsa gerek 1000 ppm referans değeri 
ASHRAE 62.1-1999’da yer almadığı belirtilmektedir [11]. Yine aynı makalede, ASHRAE 62.1-2016 “Bilgilendirici 
EK-D” de, koku kalitesi açısından insanların %80 kabul edilebilir bulduğu bir sınır değeri olarak belirtilen +700 
ppm fark değerinin bir limit değer olmadığı vurgulanmış ve bu yüzden bu bilgiye de ASHRAE 62.1-2019’da yer 
verilmediği belirtilmiştir. 

Kendisinin bir iç hava kirleticisi olarak değerlendirilmesi gerektiği ve yol açabileceği sağlık ve bilişsel etkilerin 
çalışılması gerekmekle birlikte, CO2’in standartlarda yer almasının ana sebebi iç hava kalitesi açısından havalan-
dırmanın bir göstergesi olarak kullanılmasıdır. İç havada, dış hava düzeylerine ne kadar yakın konsantrasyonlarda 
bulunursa havalandırmanın etkin olduğu söz konusu olduğu, dolayısıyla, içeride kaynağı olan çok çeşitli kirleticilerin, 
emisyon hızlarına bağlı olarak iç havada birikmemeleri ve görece yüksek konsantrasyonlarda bulunmamalarına 
işaret edeceğinden önem taşımaktadır. 
 
Bu çalışmanın yazarları olarak, yukarıda belirtilen sonuçlar ve ASHRAE 62.1 standardın yapılan değişiklikler 
hakkında aşağıdaki değerlendirmeleri not etmek istiyoruz. 

1. CO2 en başta olmak üzere iç hava kirliliğinin, çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların ve sağlık sorunları olan 
insanların fizyolojik ve zihinsel performansı üzerine etkisini belirlemek üzere daha çok araştırma yapılmalıdır. 
Ancak, şimdiye kadar olan göreceli olarak yeni bazı araştırmalar (örneğin [12]) aksini söylese de 1000 ppm 
ve üzeri CO2 konsantrasyonunun fizyolojik ve zihinsel performans açısından insanları etkilediğini göster-
mektedir. Bu araştırmaların sonuçları yanlışlanana değin, koku konforu, insan sağlığının ve performansının 
güvenliği açısından 1000 ppm değeri üst limit olarak kabul edilmelidir.

2. ASHRAE 62.1-2016 “Bilgilendirici EK-D” de verilen denge matematik modeli göz önüne alınırsa, ASHRAE 
62.1 standartlarında Hava Miktarı Prosedürü için önerilen kişi başı hava debilerinin her biri için bir CO2 kon-
santrasyonu fark limit değerine ulaşılmaktadır. ASHRAE 62.1-2016’da verilen modele göre +700 ppm fark değeri 
(iç ve dış CO2 konsantrasyonları arasındaki fark), modelde metabolizma hızının 1,2 MET değeri havalandırma 
debisinin 7,5 l/s, biyo-CO2 emisyonunun 0,31 l/s.kişi olarak alınmasıyla hesaplanmış değerdir. Sonuçta belli 
bir havalandırma debisi (7,5 l/s), metabolizma hızı (1,2 MET) ve CO2 emisyonu (0,31 l/s) parametreleri ile 
analitik olarak 700 ppm denge fark konsantrasyonuna ve bu çalışmaların yapıldığı tarihlerdeki ortalama dış 
hava CO2 konsantrasyonu (~350 ppm) göz önüne alınarak koku konforunu sağlayan CO2 konsantrasyonuna 
(≤ 1000 ppm) ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu hesap 1000 ppm’in doğrulanması ile ilgili değil, güvenli 1000 
ppm değerine ulaşmak için kişi başına 7,5 l/s kişi havalandırma debisinin uygunluğunu işaret etmektedir. 

3. Söz konusu matematik model ile elde edilen +fark değerler, değişen havalandırma debisi, metabolizma hızı 
ve atropometrik değerler ile değişecektir. Bu durumda elde edilecek sonuçlar sağlık güvenliği açısından bir 
kaotik yapı oluşturacaktır.

4. Dış hava +700 ppm değişken düzeyi yerine 1000 ppm değerinin esas alınması daha etkin havalandırma ya-
pılmasına yol açacak, böylece içeride kaynakları bulunan çok çeşitli hava kirleticilerinin iç havada birikimi 
ve konsantrasyonlarının görece yüksek düzeylere ulaşımını engellemek açısından daha etkili olacaktır.

Yukarıda verilen değerlendirmeler ışığında bu çalışmanın algoritmasını oluşturan İHKP yaklaşımı ile yatak odası 
havalandırmasında tasarım kontrol parametresi olarak CO2 konsantrasyonu 1000 ppm değeri, havalandırma de-
bisinin belirlenmesinde üst limit olarak göz önüne alınmıştır.
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3. UYKU MAHALLERİNDE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIMI İÇİN CO2 
EMİSYONLARI

Uyku mahallerindeki (konut yatak odası, yurt odası, otel odası vs.) ana CO2 emisyonu, uyuyan insanların emisyon-
larıdır. İnsanların CO2 emisyonu, metabolizma hızlarına, antropometrik özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına 
(karbonhidrat, yağ, protein) bağlı solunum katsayılarına, bulundukları yerin sıcaklığına ve yükseltisine bağlıdır. 

Bir uyku mahallinin mimari ve mekanik sistem tasarımı yapılırken her ne kadar ne amaçla kullanılacağı (konut 
yatak odaları, yurt odası, otel odası vs.) belli olsa da o mahalde uyuyacak inanların özelliklerini bilmek mümkün 
değildir. Bu yüzden bu mahallerde kalacak olan insanların CO2 emisyonlarının, tasarımı yapılacak sistemlerin, 
mahallin fiziksel ömrü içinde yeterli hizmet verebilmesi için, olası en büyük değerlerinin alınması uygun olacak-
tır. Bu bağlamda, uyku mahallinde kalan kadınlar ve erkeklerin ağırlık ve boyları için Güleç vd. [13] tarafından 
yapılan çalışmada bulunan 95 persentil değerleri kullanılmış, ortalama beslenme alışkanlıklarının belirlediği 
solunum katsayısının 0,83 ve metabolizma hızının 1 MET alınması, sıcaklıkla ters orantılı olduğu için, uyku ma-
halleri için tasarım sıcaklığı olan en düşük 18 °C'in hesaplamalarda göz önüne alınması uygun görülmüştür. Tablo 
2'de tasarım parametreleri ile bu parametrelere bağlı olarak Kalema ve Viot [14] tarafından geliştirilen yöntemle 
hesaplanan CO2 emisyonları verilmiştir. 

Tablo 2. Uyku halinde havalandırma sistemlerinin güvenli tasarımı açısından insanların CO2 salınım debileri. 

Cinsiyet
95 Persentil [11] Metabolizma hızı 

(MET)
Solunum
Katsayısı

CO2 miktarı
(g/s)Ağırlık (kg) Boy (m)

Erkek 96,80 1,7985
1

0,83 0,0095
Kadın 95,30 1,7740 0,0093
Tablo 2’de verilen değerler Tablo 3’te belirtildiği üzere, farklı uyku mahalleri için CO2 toplam emisyonlarının 
hesaplanması için kullanılmalıdır. 

Tablo 3. Uyku mahallerinde toplam emisyon değerleri.
Uyku Mahalli Emisyon değeri (g/s)
Konutlarda ebeveyn yatak odaları 0,0188 (= 0,0095 + 0,0093)
Konutlarda diğer çift kişilik yatak odaları 0,0188 
Konutlarda tek kişilik yatak odaları 0,0095 
Yurt odaları Yatak sayısı × 0,0095
Oteller tek kişilik odalar 0,0095
Oteller çift kişilik yatak odaları 0,0188 (= 0,0095 + 0,0093)
Oteller çok kişilik yatak odaları Yatak sayısı × 0,0095

4. UYKU MAHALLERİ VE MİMARİ ÖLÇÜLERİ

İç hava kalitesi kapsamında kirlilik konsantrasyonu uyku mahallinin hacmi ile ilişkilidir ve hacim ülkelerin mi-
mari kodlarına, geleneklerine, sosyoekonomik (sosyal konut, müstakil konut, apartman dairesi, vb.) boyutuna göre 
değişkenlik göstermektedir. Tablo 4’te güncel kaynaklardan elde edilen yatak odaları ve yurt yatakhanelerinin 
minimum ölçüleri sunulmuştur. Tabloda yer alan ölçülerin çoğu bir minimum zorunluğu değil genel uygulamayı 
göstermektedir. Alan olarak verilen kişi başı alanların yanında havalandırma açısından önemli olan diğer büyüklük 
tavan yüksekliğidir. Ancak kaynakların bazılarında sadece kişi başına düşen alan değerleri verilmiştir. Tablodaki 
değerler incelendiğinde, tüm dünyada yurt yatakhanelerinde kişi başına minimum hacmin 10 m3 olduğu görül-
mektedir. En büyük değer ise tek kişilik yurtlar için TS 11498 tarafından verilen 9 m2/kişi alana karşılık gelen 
21,6 m3/kişi değeridir. 
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Tablo 4. Yatak odası ve yurt yatakhanesi ölçüleri.

Ülke
Alan
(m2/kişi)
/ Hacim
(m3/kişi) 

Açıklama ve Kaynak

Yurtlar

Türkiye

9 / 21,6
Tek kişilik.
Minimum tavan yüksekliği = 2,4 m
Minimum hacim = 2,4 x 9 = 21,6 m3/kişi TS 11498 standardı [15–17]

5 / 12,5
Çok kişilik 
Minimum hacim = 12,5 m3/kişi. 
Minimum tavan yüksekliği = 2,4 m

8 / 19,2 
Tek kişilik. 
Minimum tavan yüksekliği= 2,4 m
Minimum hacim = 2,4 x 8 = 19,2 m3/kişi MEB, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının 

Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönerge (10/04/2018)4.17 / 10

Çok kişilik. 
Minimum tavan yüksekliği = 2,4 m
Minimum hacim = 10 m3/kişi. 
Bir yatakhanede en az 3, en çok 6 kişinin 
barınabileceği belirtilmiştir.

6 / 13,2 Tek kişilik MEB, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının 
Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönerge (10/04/2018) – Geçiçi Madde 1 (3) 4,55 / 10

Çok kişilik. 
Minimum tavan yüksekliği = 2,2 m
Minimum hacim = 10 m3/kişi.

2,98 / - 
8 kişilik 
Oda taban alanı = 23,8 m2

Alan olarak 2,98 m2/kişi dünyadaki en 
küçük değer olarak görülmektedir.

[15]

Amerika 
Birleşik 
Devletleri

10,6 / - https://www.galesburg.com/article/20100724/news/307249975
12,1 / - https://www.campusreel.org/colleges/yale-university/dorms
8,6 / - https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444042704577587662345274568
4,6 / - https://www.thebuildingcodeforum.com/forum/threads/minimum-dorm-room-size.29006/

Çin
4,5 / 12,5 4 kişilik yatak odası

Tavan yüksekliği = 2,8 m.
[18]

3,73 / 10
6 kişilik yatak odası 
Tavan yüksekliği = 2,8 m.

Avustralya 10-12 / -
20 / -

Ortalama değer 10-12 m2, Terraces 
Üniversitesi için de 20 m2 olduğu 
belirtilmiş.

https://accommodation.unsw.edu.au/faq/living-
campus/what%E2%80%99s-size-my-bedroom

Yatak Odası

Türkiye 9 / 23,4
9 / 21,6

Yükseklik 2.60’dan küçük olamaz. 
Ancak istisnai durumlarda 2.40’a kadar 
düşürülebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 
Resmi Gazete sayı:31500, 3 Haziran 2021

İngiltere

8 / - Tek kişilik yatak odası
Minimum taban alanı: 8 m2 London Housing Design Guide 2010 (Zorunlu): 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/interim_
london_housing_design_guide.pdf 6 / - İki kişilik yatak odası

Minimum taban alanı: 12 m2

7,5 / - Tek kişilik yatak odası
Minimum tavan yüksekliği: 2,3 m

Technical housing standards – nationally described 
space standard: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/524531/160519_Nationally_Described_
Space_Standard____Final_Web_version.pdf 

5,75 / - İki kişilik yatak odası
Minimum tavan yüksekliği: 2,3 m

16-25 / - [19]

5. UYKU MAHALLERİNDE CO2 DEĞİŞİMİ

Uyku mahallerinde iç hava kalitesi hakkında indikatif olduğu kadar kendisi de fiziksel ve zihinsel performansı 
etkileyen bir gaz olan CO2’nin en büyük kaynağı mahalde uyuyan insanlardır. Pek çok ülkede, amaçları farklı 
(konut, rezidans, yurt vs.) binalardaki uyku mahallerinde (yatak odalarındaki) CO2 konsantrasyonunun farklı mev-
simlerde değişimi ölçülmüş ve bu değişimin uyku kalitesine etkisi, nesnel veya öznel yöntemlerle tanımlanmaya 
çalışılmıştır. Bu araştırmaların hemen hepsinde, söz konusu uyku mahallerinde havalandırma yoksa ölçümler 
esnasında pencere ve/veya kapı açık değilse uyku boyunca CO2 konsantrasyonunun arttığı ve bazı hallerde ciddi 
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değerlere (7500 ppm) ulaştığı görülmektedir [7]. Türkiye’de benzer bir araştırma yapılmadığı için, yatak odalarında 
ve yurt odalarındaki iç hava kirliliği konusunda ölçülmüş veriler yoktur. Ancak doğal veya yapay olarak havalan-
dırılmayan herhangi bir hacimdeki CO2 konsantrasyonunun mahaldeki insan sayısına ve demografik özelliklerine 
(yaşlı genç, kadın erkek vs.) bağlı olarak büyük bir hassasiyetle tahmin edilmesi mümkündür. 

6. UYKU MAHALLİNDE CO2 DENGESİ. 

Herhangi bir uyku mahallinde (yatak odası, yurt odası, vs.) CO2 dengesi, hacim içinde bir başka CO2 kaynağı 
yoksa hacme giren ve çıkan, hacimde üretilen CO2 miktarları göz önüne alınarak yazılır (Şekil 1). Uyku mahalline 
giren bileşenler, hacim içinde insanlar tarafından üretilen, havalandırma ve infiltrasyonla giren CO2 debileridir. 
Çıkanlar ise infiltrasyon ve havalandırma yoluyla çıkan CO2 debileridir. Bu değerler göz önüne alınarak hacimdeki 
CO2 debisi Eşitlik 3’te görüldüğü şekilde yazılır. Eşitlik 3’te yer alan terimler Tablo 5’te açıklanmıştır.

Şekil 1. Uyku mahallinde CO2 alışverişi.

Hacim içindeki CO2 değişimi = Hacme giren CO2 miktarı - Hacimden çıkan CO2 miktarı

 (3)

Tablo 5. Uyku Mahallinde CO2 Dengesi Parametreleri
m(t)=VC(t) Uyuma mahalli hacmindeki CO2 miktarı (mg)

V Uyuma mahalli hacmi (m3)
t Zaman (saat)

C(t) Hacimdeki zamanla değişen CO2 konsantrasyonu (mg/m3)
Mü=Nyo mü Hacimde uyuyan insanların CO2 emisyonu (mg/s)

mü Uyuyan bir insanın CO2 emisyonu (mg/s) 
Mii=Qi Cd İnfiltrasyonla hacme giren CO2 konsantrasyonu (mg/s)

Qi İnfiltrasyon debisi (m3/sn)
Cd Varsayılan dış hava CO2 konsantrasyonu (mg/m3)

Mio=Qi C(t) İnfiltrasyonla hacimden çıkan CO2 konsantrasyonu (mg/s)
Mvi=Qv Cd Havalandırma ile hacme giren CO2 konsantrasyonu (mg/s)

Qv Havalandırma debisi (m3/sn)
Mvo=Qv C(t) Havalandırma ile hacimden çıkan CO2 konsantrasyonu (mg/s)

Eşitlik 3 ve Tablo 5’te verilen terimlerin yerine konulması ile zamana bağlı CO2 konsantrasyonu değişimi elde edilir:

 (4)

En yüksek CO2 konsantrasyon değeri havalandırma ve infiltrasyonun göz önünde bulunmadığı durumda olaca-
ğından Eşitlik 4 şu şekilde yazılır:
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 (5)

Eşitlik 5’de t=0 anında C(0)=Cd ve t=t anında C=C(t) sınır şartları tanımlandığında en yüksek CO2 konsantrasyon 
değerini hesaplamak için gerekli olan eşitlik elde edilir:

 (6) 

CO2 konsantrasyon değerini mg/m3 yerine ppm cinsinden elde etmek için Eşitlik 6 şu şekilde tekrar yazılabilmektedir:

 (7)

Burada CO2’nin moleküler ağırlığı olarak MCO2 = 44,01 g/mol, havanın molar hacmi olarak Vm = 24,47 l/mol’dür. 
T ve P ise havanın sıcaklığı [°C] ve basıncıdır [hPa]. Herhangi bir hacimde CO2 konsantrasyonu için üst limit 
olarak tanımlanan 1000 ppm değerine ulaşmak için gerekli zaman dilimi hesaplanmak istenirse:

  (8)

Ulusal Uyku Vakfı (NSFe) tarafından 18-25 yaşlarındaki erişkinler için 7 ile 9 saat arasında uyku önerilmektedir 
[20,21]. 9 saatlik uyku sonucunda uyku mahallinde havalandırma gerektirmeyen hacim Eşitlik 9 ile hesaplana-
bilmektedir. 

 (9) 

Havalandırma gerektirmeyen hacim değeri, mahal içerisindeki konsantrasyonun 9 saatlik uyku sonucu C(t)=1000 
ppm değerini aşmayacak şekilde hesaplandığında 311,4 m3/kişi olarak bulunmuştur. Bu değerin uyku süresine göre 
değişimi Şekil 2’de sunulmuştur. Yetişkin bir insan için önerilen 7-9 saat uyku dilimi için elde edilen Vf değerleri 
geleneksel uyku mahalleri için her koşulda erişilemeyecek değerlerdir, bu nedenle Vf değerinden küçük her uyku 
mahallinin havalandırılması bir zorunluluk olarak not edilmelidir.

CO2 konsantrasyonunun kişi başına düşen farklı uyku mahalli hacimleri için zamanla değişimi Şekil 3’te göste-
rilmiştir. Mahaldeki CO2 konsantrasyonunun artış eğimi beklenildiği üzere mahal hacmi arttıkça azalmakta ve 
bununla birlikte mahalde üst limit değeri olarak belirlenen 1000 ppm CO2 konsantrasyonuna erişme süresi de 
hacim arttıkça artmaktadır. 

 

Şekil 2. Uyku süresine bağlı olarak havalandırmayı gerektirmeyecek en düşük oda hacmi (C(t)=1000 ppm). 
e NSF: National Sleep Foundation
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Şekil 3. Uyku mahallindeki zamana bağlı CO2 konsantrasyonu değişimi ve CO2 konsantrasyonun insan 
üzerindeki bazı tipik etkileri.

5.2 UYKU MAHALLERİ İÇİN GÜVENLİ HAVALANDIRMA DEBİLERİNİN BULUNMASI

Herhangi bir uyku mahallinde uyku kalitesinin etkilenmemesi için mahalde uyuyan insanlardan kaynaklanan 
emisyonla mahaldeki CO2 konsantrasyonu hesaplamak için Eşitlik 4’ün çözümü gerekmektedir. Bu denklemde 
infiltrasyon yoluyla uyku mahalli havasının tazelenmesi ihmal edilirse, eşitlik 

 (10)

şekline dönüşür. Birinci mertebeden lineer adi diferansiyel denklem olan Eşitlik 10’un çözümü

 (11)

olarak yazılır. t=0 anında C(0)=Cd ve t=t anında C=C(t) sınır şartları tanımlandığında 

 (12)

haline gelmektedir. Uyku mahallinde güvenilir havalandırma debisi (Qv), üst limit olan C(t)=1000 ppm değerinin 
uygulanması ile kişi başına düşen hacim için hesaplanabilmektedir. Genç erişkinler için en fazla uyku saati 
olarak önerilen 9 saat için havalandırma debisinin kişi başına düşen hacim ile değişimi Şekil 4’te gösterilmiştir. 
Beklenildiği üzere kişi başına düşen hacim arttıkça havalandırma debisi azalmaktadır. Ancak havalandırma 
debisindeki 100 m3/kişi hacminden itibaren elde edilen bu azalmanın gerçek koşullar altında bir anlamı bu-
lunmamaktadır. Çünkü Tablo 4’de sunulan uyku mahalli hacimleri göz önünde bulundurulduğunda kişi başına 
düşen hacim 10 ve 25 m3/kişi arasında değişmektedir ve bu hacimlerde havalandırma debisi neredeyse sabit 
(9,60 l/s-kişi) kalmaktadır.
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Şekil 4. Güvenilir havalandırma debisinin kişi başına düşen hacim ile değişimi (C(9 sa)=1000 ppm).

Bununla birlikte havalandırmaya olan ihtiyaç uyku mahalli hacmi arttıkça azalsa da 10-30 m3/kişi hacimleri için 
mahal içerisindeki CO2 miktarının üst limit olan 1000 ppm değerini aşmaması için uyku süresinin ilk saatinden 
itibaren havalandırmanın gerekliliği Şekil 5’te gösterilmektedir. 

Şekil 5. Kişi başına düşen farklı uyku mahalli hacimleri için havalandırma debisinin uyku süresine göre 
değişimi.

5.3 HAVALANDIRMA TASARIMDA KULLANILACAK OLAN GÜVENLİ HAVALANDIRMA 
DEBİLERİNİN BELİRLENMESİNDE İHKP VE HMP KARŞILAŞTIRMASI

Sekhar vd. [7] yatak odası havalandırması için ABD’den Çin’e 15 ülkenin yatak odası havalandırma debisi ile 
ilgili standartlarını incelemişlerdir. Ülke standartlarını karşılaştırmak için geliştirdikleri tabloda Avrupa Birliği 
ve yanında beş ülkede yatak odalarına özgün havalandırma tasarım hava debileri tanımlanmakta, 9 ülkede bazı-
larında mutfak ve banyolar için ayrı değerler verilerek geriye kalan tüm konut mahalleri için aynı tasarım hava 
debileri önerilmektedir. Önerilen bu debi değerlerinin uyku mahallindeki CO2 konsantrasyonuna etkisi ve İHKP 
ile önerilen değerlerden farkının incelenmesi amaçlanmıştır. İHKP ve HMP karşılaştırılmasında kullanılacak 
olan HMP kapsamında önerilen tasarım hava debileri ile ANSI/ASHRAE Standart 62.1 ve 62.2’de verilen Eşitlik 
1 ve 2 Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. HMP ile önerilen havalandırma debileri

Yatak odası için HMP ile önerilen debilerin uyku mahalli içerisindeki CO2 konsantrasyonuna etkisi farklı mahal 
hacimlerinde 9 saatlik uyku süresi için Şekil 6’da gösterilmiştir. Hesaplamalarda tavan yüksekliği için Tablo 4’te 
sunulan en düşük değer (2,4 m) kullanılmıştır. HMP ile yatak odası için önerilen havalandırma debilerinin kişi 
başına düşen hacim miktarı arttıkça CO2 konsantrasyonunu üst limit olarak tanımlanan 1000 ppm değerinin al-
tına düşürdüğü gözlenmiştir. Buna ek olarak Tablo 4’te verilen en düşük hacim miktarı olan 10 m3/kişi için CO2 
konsantrasyonu tüm standartlarda önerilen değerler için 1000 ppm değerinin üzerinde çıkmaktadır. 

Şekil 6. Kişi başına düşen farklı uyku mahalli hacimleri için HMP ile önerilen debilerin mahaldeki CO2 
konsantrasyonuna etkisi.

Havalandırma debilerinin 9 saatlik uyku sonucunda kişi başına düşen hacim ile değişimi Şekil 7’de sunulmuştur. 
İmar Yönetmeliği’nde 1+1 daireler için en düşük taban alanı 28,5 m2 olarak belirlenmiş ve uyku mahallinin sahip 
olabileceği en düşük alan 9 m2 olarak tanımlanmıştır. Konutun tamamı için önerilen ortak havalandırma debileri 
uyku mahalli alanının toplam konut taban alanına oranı (0,32) ile hesaplanmıştır. 

Düşük hacim değerleri için HMP ile önerilen debiler yetersiz kalırken kişi başına düşen hacim miktarının art-
masıyla HMP’nin önerdiği debi değerleri İHKP ile hesaplanan güvenilir havalandırma debisi değerinin üzerine 
çıkmaktadır. HMP ve İHKP ile hesaplanan debilerin çok dar bir alanda kesişmesi, HMP değerlerinin kullanım 
alanını sınırlamakla birlikte yetersiz kaldığı ve çok yüksek çıktığı durumlarda sistem tasarımı göz önünde bu-
lundurulduğunda İHKP ile TKH’nin kullanılması önerilmektedir. 
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Şekil 7. Kişi başına düşen farklı uyku mahalli hacimleri için HMP ve İHKP ile hesaplanan havalandırma 
debileri.

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada yatak odaları için sağlanması gereken taze hava debisi ile ilgili farklı tasarım yaklaşımları kapsamında 
ASHRAE standartları ile önerilen havalandırma debisini belirleme yöntemleri incelenmiştir. Uyku mahallinde CO2 
konsantrasyonun bir üst limit değerinin (1000 ppm) altında olmasını sağlamak üzere önerilen İHKP, yatak odası 
ve yurt yatakhaneleri özelinde açıklanarak tasarımcılara uygulama için doğrudan kullanabilecekleri bir yaklaşım 
sunulmuştur. Tasarımcının CO2 konsantrasyonunun üst limit değerini 1000 ppm kabul ederek farklı uyku mahalli 
hacimleri ve uyku süreleri için gerekli havalandırma debilerini hesaplayabileceği eğriler sunulmuştur. Buna ek 
olarak güvenilir havalandırma debisini hesaplamak için CO2 konsantrasyon üst limit değerini, mahal hacmini ve 
uyku süresinin değişken olduğu eşitlik önerilmiştir. 

ASHRAE 62.1-2016 “Bilgilendirici EK-D”de verilen matematik modeli güvenli 1000 ppm değerine ulaşmak için 
kişi başına 7,5 l/s kişi havalandırma debisinin uygunluğunu işaret etmekteyken CO2 konsantrasyonunun üst limitini 
1000 ppm kabul eden İHKP yöntemi ile önerilen güvenilir havalandırma debisi, yaklaşık 70 m3/kişi uyku mahalli 
hacmine kadar 9,60 l/s kişi olarak sabit olarak hesaplanmıştır. 

Çalışma kapsamında uyku mahalleri için önerilen tasarım kriterleri şu şekilde özetlenebilir:
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