
ISSN 1300-3399 • E-ISSN 2667-7555 • Haziran 2020  •  Yıl: 28  •  Sayı: 177 Özel Sayı •  www.mmoistanbul.org

Mekanik Tesisat Bakımından Koronavirüs İle Mücadele
Akif KAYAŞ

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Turgay YAY

Covid-19’a Karşı Yüzme Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler
Üzeyir ULUDAĞ

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Serper GİRAY

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Metin KENTER
İSKİD Basın Bülteni

Pandemi Ortamında Merkezi İklimlendirme Cihazları ve 
Havalandırma Sistemlerinin Kullanımı
Ozan ATASOY

Covid-19 Pandemi Sürecinde Oda Çalışmaları
Yunus YENER

Covid-19 Perspek�finde 
İklimlendirme Sistemlerinde Hijyen ve Gelecek
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi

Küresel Salgının Ha�rla�kları, İklimsel Isınma ve Klima Sistemleri
Prof. Dr. Birol KILKIŞ

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Prof. Dr. İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

HVAC Sistemlerinde Hijyen
Uğur AYKEN

Mekanik Sistemlerde Hijyen
Namık YENER

Mekanik Sistemlerde Hijyen
Dr. Mustafa BİLGE



1Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020



Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 20202



3Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020



1Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020

ISSN 1300-3399
E-ISSN 2667-7555
Süreli-Teknik Yayın

Haziran 2020
Yıl: 28 Sayı: 177 Özel Sayı
TMMOB MMO Adına Sahibi

(Tüzel Kişi Temsilcisi)
Yunus YENER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İbrahim M. TATAROĞLU

Editör
Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ

Yayın Koordinatörü
Sema KEBAN

Dizgi ve Mizanpaj
Sema KEBAN

Baskı
Ezgi Matbaacılık

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 14 Yenibosna/İst.

Tel: 0212 452 23 02
ezgimatbaa@gmail.com

Yayın Tarihi
15.06.2020

Yönetim Merkezi
Kâtip Mustafa Çelebi Mah. İpek 

Sok. No: 9 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: 0212 252 95 00-01

www.mmoistanbul.org
yayin-istanbul@mmo.org.tr

1993’ten beri aralıksız olarak 
yayınlanmakta olan Tesisat 

Mühendisliği Dergisi’ndeki yazı ve 
çizimlerin her hakkı saklıdır. İzin 

alınmadan yayınlanamaz.

Yük. Mak. Müh. C. Ahmet AKÇAKAYA
Orient Research
Yük. Mak. Müh. Muammer AKGÜN
BACADER
Zeki ARSLAN
Isıso Mühendislik
Yük. Mak. Müh. Uğur AYKEN
Adeks Mühendislik
Turgut BOZKURT
Ekin Mühendislik
Dr. Öğretim Üyesi Ali ÇELEN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Ali Metin DURUK
ISKAV
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ
Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Birol KILKIŞ
Başkent Üniversitesi
Muammer KOÇER
ATM Mühendislik
Dr. Burak OLGUN
Solution Home Bilişim
Prof. Dr. İsmail Cem PARMAKSIZOĞLU
İstanbul Gedik Üniversitesi
Tevfik PEKER
ISISO Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Galip TEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Macit TOKSOY
İmbat
İsmail TURANLI
Norm Teknik
Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Üzeyir ULUDAĞ
Artes Havuzculuk

Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ

Mak. Müh. C. Ahmet AKÇAKAYA

Yük. Mak. Müh. Muammer AKGÜN

Prof. Dr. Mahir ARIKOL

Prof. Dr. Ahmet ARISOY

Yük. Mak. Müh. Uğur AYKEN

Prof. Dr. Z. Düriye BİLGE

Dr. Mustafa BİLGE

Mak. Müh. Turgut BOZKURT

Prof. Dr. Ahmet CAN

Dr. Öğretim Üyesi Handan ÇUBUK

Prof. Dr. Taner DERBENTLİ

Yük. Mak. Müh. Metin DURUK

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ

Mak. Müh. Serper GİRAY

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

Prof. Dr. Hasan A. HEPERKAN

Mak. Müh. Ali Haydar KARAÇAM

Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Prof. Dr. Olcay KINCAY

Prof. Dr. Birol KILKIŞ

Mak. Müh. Tunç KORUN

Dr. Nuri Alpay KÜREKCİ

Doç. Dr. Ebru MANÇUHAN

Dr. Burak OLGUN

Prof. Dr. Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU

Prof. Dr. Rüknettin OSKAY

Prof. Dr. Derya Burcu ÖZKAN

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU

Dr. Mustafa Kemal SEVİNDİR

Prof. Dr. Galip TEMİR

Prof. Dr. Macit TOKSOY

Mak. Müh. İsmail TURANLI

Mak. Müh. Üzeyir ULUDAĞ

Mak. Müh. Cafer ÜNLÜ

Prof. Dr. Recep YAMANKARADENİZ

Prof. Dr. Tuncay YILMAZ

Prof. Dr. Zerrin YILMAZ

Prof. Dr. Zehra YUMURTACI

Hakem Kurulu

Yayın Kurulu



Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 20202

• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu 
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi 
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere 
geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate 
alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve 
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik 
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılar-
da intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın 
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği 
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, der-
ginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (edi-
tör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım 
yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı 
üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online Makale Yöne-
tim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

Y. No Yayın Adı

485 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2

484 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.

445 Yanma ve Bacalar

442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

426 İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

408 Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

363 Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

305 İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)

304 İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

302 İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.

271 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1

261 Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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Editörden...

Sevgili Okurlar,

Dünya ve ülkemizin Covid-19 pandemisi altında kaldığı bugünlerde Tesisat Mühendisliği Dergisi olarak ne 
gibi katkılar verebiliriz düşüncesiyle Yayın Kurulumuz üyeleri Tevfik PEKER ve Zeki ARSLAN’ın önerileri 
üzerine Yayın Kurulumuz Hijyenik İklimlendirme konusunda Özel Sayı çıkarma kararı aldı. 

Bu karar doğrultusunda hijyenik iklimlendirme konusunda birikimlerini bildiğimiz değerli uzmanlarımıza 
iklimlendirme sistemlerinin tasarımında, üretiminde, mevzuatında, otomasyonunda, işletilmesinde ve pe-
riyodik bakımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile mevcut sistemlerin pandemi ve epidemi süreç-
lerine uygun çalıştırılmaya yönelik revizyonlarının yapılması konularında birikimlerini aktarma çağrısında 
bulunduk.

Çağrıya olumlu yaklaşan değerli duayenlerimiz Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Prof. Dr. İ. Cem PARMAKSIZOĞLU,  
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Dr. Mustafa BİLGE, Turgay YAY, Uğur AYKEN,  Namık YENER, Akif KAYAŞ, Serper 
GİRAY,  Metin KENTER,  Üzeyir ULUDAĞ, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi üyeleri Sinan AKTAKKA, İbrahim 
ATMACA, Orhan EKREN, Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Z. Haktan KARADENİZ, Huriye OĞUZ, Sait SOFUOĞLU, 
Macit TOKSOY, Melih YALÇIN, Necmi VARLIK  birikim ve görüşlerini aktardı. Ayrıca İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ozan ATASOY Pandemi Ortamında Merkezi İklimlendirme Cihazları ve Havalandırma Sistemlerinin 
Kullanımı konusundaki basın bültenini, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER Covid-19 Pandemi 
Sürecinde MMO Çalışmaları’nı paylaştı. Bu metinleri noktası ve virgülüne dokunmadan aynen bu 
sayımızda çalışmalarınıza, bilime ve pandemiyle savaşıma katkı sağlamak amacıyla yayınlıyoruz.

TMMOB MMO ilkeleri doğrultusunda toplumsal yararı öncelik tutan Tesisat Mühendisliği Dergisi aracılı-
ğıyla toplum sağlığına katkısı yadsınamayacak derecede büyük olacağını düşündüğüm bu Özel Sayımızın 
hazırlanmasına katkı veren, çağrımıza olumlu yaklaşarak birikimlerini paylaşan tüm dostlarımıza şahsım 
ve Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyor, sağlıklı günler diliyorum.

Saygılarımla…
Editör

Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ
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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Merhaba,

Yaşamının herhangi bir döneminde hastane ile teması olmayan 
yoktur sanırım. Gerçekten de hastaneler kapısından girildiği anda 
kokusu, soğuk renkleri ve anlamadıkları dilden konuşan insan-
ların koşuşturduğu, tüm kaosuna rağmen belirgin bir hiyerarşik 
düzenin hissedildiği, endişe verici hatta korkutucu bir ortam ge-
lir pek çok kişiye… Kimse hastanelere “düşmek” istemez ancak 
kendisi, yakını, sevdiği bir insan için hastaneye uğramamış kimse 
de yoktur neredeyse. Sağlık çalışanları ise hastanelerde deyim 
yerindeyse bir ömür geçirmektedirler. Kimileri için şifa kaynağı, 
kimileri için çalışma ve yaşam alanı, kimileri için gelecek kapısı 
olan hastaneler gerek hasta, hasta yakını gerekse sağlık çalışanı 
ve öğrenciler için yaşamın vazgeçilmezidir… Sağlık hizmeti alma-
ya gelen kişi için görece kısa dönemli bir temasın olduğu hasta-
nelerde sağlık çalışanları koca bir ömür geçirmektedir. Hatta pek 
çok sağlık çalışanı için evden çok zamanın geçirildiği ortamlardır 
hastaneler. Tam da bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma ortam-
larının önemi gündeme gelmektedir. 

Hastaneler, ilgili mevzuat kapsamında sağlık ve güvenlik riskler-
ine göre çok tehlikeli iş yerleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum 
bize hastanelerde gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse sunanlar 
açısından ciddi, yaşamı tehdit eden sağlık ve güvenlik risklerinin 
varlığını vurgulamaktadır. Bu sağlık ve güvenlik riskleri farklı şekil-
de sınıflandırılsa da yaygın olarak Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, 

Psikososyal ve Ergonomik riskler başlıkları altında toplanabilirler. 
Bu risklerin uygun yöntemlerle tanımlanması, yok edilmesi ya da 
kontrol altına alınması hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlamak açısından yaşamsal önemdedir.  

İlk baskısı 2007’de yapılmış olan ve şimdi 2. basımı yapılan “Has-
tane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabı, 
farklı disiplinlerin bir araya gelerek ekip anlayışı sağlık hizmetinin 
sunulduğu hastanelerde birçok disiplinin emeği ve katkısı ile yine 
bir ekip anlayışıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafın-
dan hazırlandı. Kitap içeriği ve kapsamı ile ülkemizde mevzuatta 
yer almayan ve eksikliği hissedilen tasarım, steril alan planla-
ma, klima ve havalandırma, seçilecek cihaz ve ekipman, test ve 
işletme konularında kriterler sunarak ülkemizde hastanelerde 
hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı olan sağlık ve 
güvenlik risklerini en aza indirme noktasında rehber olacak nite-
liktedir. 

Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorun-
larının çözülmesi yönünde politika belirleyiciler ve yöneticiler 
için yol gösterici olacağına, konuyla ilgili bireysel ve kurumsal 
farkındalığı artıracağına, meslek örgütlerimiz arasındaki işbirliği-
ni geliştireceğine inanıyoruz. Sağlığın korunması, sürdürülmesi 
ve geliştirilmesi amacına hizmet eden  “Hastane İklimlendirme 
Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabının hazırlanmasında 
emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürler...

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, 2019

Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 e-posta: yayin-istanbul@mmo.org.tr
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Oda Çalışmaları

Yunus YENER

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı

Öncelikle Covid-19 pandemi sürecinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı 
anarak başlamak istiyorum. Trabzon Şube eski Yönetim Kurulu Üye-
miz Mustafa Sabri Duran’ı, İstanbul Şubemize bağlı Başakşehir Tem-
silciliği Yürütme Kurulu Üyemiz Gürdal Öztürk’ü, İstanbul’dan Öğ-
renci Üyemiz Emircan Kılıçkaya’yı, Ankara Şube çalışanımız Ali Rıza 
Falcıoğlu’nu, TMMOB örgütlülüğünden arkadaşlarımızı, sağlık emek-
çisi dostlarımızı, ülkemizde ve diğer ülkelerde ölen bütün insanlarımızı 
saygıyla anıyorum. 

Olumsuzluklara yeni olumsuzlukların eklendiği, kötü ve olağandışı bir 
dönemden geçmemize karşın Oda olarak bu süreçte örgütsel bütünlüğü-
müzü korumak için birçok adım attık. 

Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda çalışmalarında 
üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu yöntemlere ağırlık verdik. Ça-
lışma düzenimizi, zorunlu durumlar dışında evden çalışma, kısa çalış-
ma vb. tamamen değiştirdik. Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan 
itibaren Şubelerimiz üyelerimizin çoğunluğu ile iletişim kurarak daya-
nışma çabası içine girdiler. Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çev-
rimiçi teknik söyleşiler düzenledik. 

Birçok üyemiz ve Şubemiz, sağlık emekçileri ile dayanışma ve acil 
maske-siperlik gereksinimi için üretimler yaptılar. Bu kişisel koruyucu 
donanım malzemelerini TTB/Tabip Odaları aracılığıyla sağlık emekçi-
lerine ulaştırdık. Bu çalışmalarda emeği, katkısı bulunan bütün arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Pandemi sürecinde birlikte üretme, birlikte karar verme, birlikte yö-
netme geleneğimizi olağandışı bir dönemde de sürdürme gerekliliğini 
yerine getirmeye yönelik birçok çalışma yaptık.

Online olarak OYK-ŞYK toplantıları, başkanlar, sekreterler-müdürler 
hatta komisyon toplantıları yapıldı. Günlük işleyişi aksatmadık, gerekli 
temasları ve çalışmaları bütün örgüt olarak sürdürdük, salgın sürecinde 
alınması gereken önlemlere ilişkin eğitimler düzenledik. 

Şeffaf olmayan, kötü yönetilen bu süreçte insanların canlarını piyasanın 
insafsızlığına bırakan, sermaye güçlerini destekleyen politikalar ege-
men oldu. Bu nedenle salgına karşı izlenen ve izlenmesi gereken poli-
tikaların değişik yönleri ile gündemimizdeki bazı önemli konulara dair 
ilk günlerden itibaren birçok açıklama yaptık. 

12 Mart’ta Corona Virüs Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu 
Bulunulan Mekânlarda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere 
Dair Önerilerimiz’i açıkladık. 

19 Mart’ta Sanayi Analizleri’nin 57.’sinde Kırılgan Ekonomiye Corona 
Virüs Yükü açıklamasını yaptık. 
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20 Mart’ta Serdar Ulu ve Aytekin Çakır arkadaşla-
rımızın hazırladığı ve birçok Oda üyemizin katkı-
da bulunduğu Coronavirüs ve Salgın Hastalıkların 
HVAC Sistemleriyle İlişkisi makalesini paylaştık. 

21 Mart’ta Corona Virüs Salgınına Yönelik Sosyo-
ekonomik Önlemler Halktan Yana Köklü ve Bütün-
cül Bir Şekilde Yaygınlaştırılmalıdır açıklamasını 
yaptık. 

27 Mart’ta Corona Virüsü Salgını ile Ancak Top-
lum Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uygula-
malarla Baş Edebiliriz açıklamasını yaptık. 

31 Mart’ta DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin im-
zaya açtıkları yedi acil önlem metninin imzalan-
ması için duyurular yaptık. 

2 Nisan’da Siyasi İktidarı ve Tüm Kamu Yönetimini 
Anayasal ve Yasal Görevlerini Eksiksiz Olarak Ye-
rine Getirmeye Çağırıyoruz! açıklamasını yaptık. 

22 Nisan’da Sanayi Analizleri’nin 58.’sinde Co-
vid-19: Kriz Ürkütücü, Önlemler Yetersiz/ Ekonomi 
Çakıldı, 10 Milyon İşsiz Korumasız açıklamasını 
yaptık. 

27 Nisan’da, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güven-
liği Günü dolayısıyla Covid-19 Pandemi Süreci de 
Göstermiştir ki, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Poli-
tikaları ve Çalışma Yaşamı Sosyal Devlet İlkeleri 
Gereğince Yeniden Düzenlenmelidir açıklamasını 
yaptık. 

29 Nisan’da, 1 Mayıs dolayısıyla Emekçilerin Ge-
reksinim ve Özlem Duyduğu Her Şey Sosyal Devle-
te, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni 
Bir Düzene İşaret Ediyor açıklamasını yaptık. 

4 Mayıs’ta, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dola-
yısıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çıktıktan 
Sonra İş Kazaları ve Cinayetlerinde Görülen Sü-
rekli Artış Dikkat Çekicidir açıklamasını yaptık. 

7 Mayıs’ta, AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan 
Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Ge-
reken Corona Virüs Önlemleri açıklamasını yap-
tık. 

7 Mayıs’ta, Ankara Barosu’nun laikliği savu-
nan bir açıklamasından hareketle gündeme gelen 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve TMMOB Yasası değişikliğinin tekrar günde-
me gelmesi üzerine, 7 Mayıs’ta TMMOB’ye bağlı 
Odalar olarak, AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşka-
nının Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi 

ile Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini 
Dikkate Almamaktadır açıklamasını yaptık. 

11 Mayıs’ta ise Oda olarak, TMMOB Kanunu’nu 
Değiştirme Girişimi, Kamu-Toplum Yararına Yok 
Etmeye, Demokratik Yollarla Ele Geçiremedikleri 
Odalarımızı İşlevsizleştirmeye, Yandaşlarına Aç-
maya, Mesleki Denetimleri Yok Etmeye, Odaların 
Üyeleriyle İlişkisini Kesmeye ve Toplumsal Muha-
lefetin Tasfiyesine Yöneliktir açıklamasını yaptık. 

Yine 11 Mayıs’ta AVM’lerin belirli bölümlerinin 
açılacak olması üzerine, mesleki sorumlulukları-
mız gereğince, AVM’lerin İklimlendirme Sistemle-
rinde Alınması Gereken Önlemler ile ilgili hazır-
lamış olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile 
ivedi olarak paylaştık. 

Mayıs ayı içinde Cumhuriyet ve Evrensel Gazete-
lerinde yayımlanan Kamu-Toplum Yararı ve Ka-
musal Denetimi Savunduğumuz İçin Hedefteyiz 
ve Kamu-Toplum Yararını Savunmaya ve Özerk 
Demokratik Yapımızı Korumaya Devam Edeceğiz 
başlıklı makaleleri hazırladık. 

28 Mayıs’ta ise, Odamız ile iklimlendirme sektö-
ründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, 
TTMD, MÜKAD ve TRFMA ile öncelikli olarak 
pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için 
oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu 
hakkında kamuoyunu bilgilendiren açıklamayı 
yaptık. 

1 Haziran’da Odamızın Başkan Vekili Havacılık 
Mühendisi Selçuk Soylu’nun, pandemi sürecinde-
ki yanlış bir uygulama olan “üç ay ücretsiz izin” 
uygulamasıyla çalıştığı kuruluştaki görevinden 
uzaklaştırılması üzerine TUSAŞ Yönetimi Neyin 
Peşinde? açıklamasını yaptık. 

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Oluşumu

Yukarıda belirttiğim, Corona Virüs Vakasından 
Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekan-
larda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere 
Dair Önerilerimiz ve Coronavirüs ve Salgın Has-
talıkların HVAC Sistemleriyle İlişkisi başlıklı me-
tinlerin uzman üyelerimizce hazırlanması sürecin-
de bir Teknik Kurul oluşturduk. 

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakın-
dan takip ederek, özellikle İklimlendirme sistem-
leri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uy-
gulamaların önüne geçmek maksadıyla, TMMOB 
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında 
oluşturulan “Teknik Kurulu”, daha da genişletmek 
kararı aldık ve iklimlendirme sektöründe faaliyet 
gösteren ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştır-
ma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğut-
ma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Meka-
nik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD (Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği) ve TRFMA (Tesis 
Yönetim Derneği) ile farklı mühendislik disiplin-
lerini bünyesinde barındıran MÜKAD (Mühendis 
ve Mimar Kadınlar Derneği) temsilcilerinin ve 
TTB üyesi tabip arkadaşların katılımlarıyla daha 
da güçlendi ve adı İklimlendirme Teknik Kurulu 
olarak değiştirildi. 

Teknik Kurul, bu güçlenmiş hâliyle çeşitli alt ko-
misyonlarda farklı alanlarda çalışmaları ortaklaş-
tıracak ve kamuoyu ile belli aralıklarla paylaşa-
caktır. İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını 
mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar ol-
mak üzere iki ana başlıkta toplayacak. Ayrıca toplu 
taşıma araçlarında doğru havalandırma ve bireysel 
taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konula-
rında da incelemeler yapacak. 

Yapılacak çalışmalarda;

• Hastane ve Sağlık Yapıları
• Oteller
• Alışveriş Merkezleri
• Askeri ve Lojistik yapılar
• Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları
• Okullar ve Eğitim Tesisleri
• Konutlar
• Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler
• Düğün Salonu-Restoran-Disco ve Barlar

olmak üzere ayrı başlıklar halinde bu yapılarda 
hangi önlemlerin alınması ve neler yapılması ge-
rektiği ile ilgili yönergeler oluşturulacaktır. Bu 
yönergelerin takibi ve kontrolü için usul ve esas-
lar belirlenecektir. Bu yapılarla ilgili uluslararası 
kuruluşlar ve bu kuruluşların yayınları takip edi-
lecektir. Mevcut yapılar ve yeni projelerde olası 
pandemic senaryolarına göre koşul ve kriterler be-
lirlenecektir.

Ortaya çıkan raporların ilgili kurum ve kuruluş-
lar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. İk-
limlendirme Teknik Kurulu bu çerçevede belirli 
aralıklarla kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar 
yapacak, yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşacak ve gönüllülük esasıyla 
kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı 
alanlara sahip yapıların inceleme sonuçlarını yapı 
sahipleri veya işletmecileri ile paylaşıp iç hava ka-
litesi yönünden iklimlendirme sistemini vasıflan-
dıracaktır. 

Kurul çalışmalarının güncel olarak izlenebilmesi 
için www.mmo.org.tr web adresimizin ve Twitter: 
@MMOtmmob, Instagram: mmogenelmerkezi, 
Facebook: TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
hesaplarımızın takip edilmesini önemle tavsiye 
ediyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, kuruldu-
ğu günden beri sürdürdüğü toplum için mühen-
dislik yapmaya, mesleki bilgi birikimini ülkemiz 
ve halkımız için kullanmaya devam edecektir. 
Bu vesileyle Tesisat Mühendisi bütün üyelerimizi 
komisyonlarımızda ve çalışma gruplarımızda yer 
almaya, birikimlerini Teknik Kurulumuz ile pay-
laşmaya davet ediyorum. 
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Covid-19 Perspektifinde 
İklimlendirme Sistemlerinde Hijyen ve Gelecek

TTMD İç Çevre Kalitesi 
Komitesi*

GİRİŞ

Covid-19 öncesi HVAC sistemlerinde iki canlı ilgi odak noktası söz ko-
nusuydu. Bunlardan ilki küresel iklim değişikliğinin getireceği değişen 
şartlara karşı HVAC sistemlerinin uyumu/esnekliği (resilience), diğeri 
ise ekonomiden, sosyal ve politik hayata kadar, her yapıyı etkileyeceği 
öngörülen üstel bozucu teknolojiler sonucu gelecek dijital dönüşümün, 
HVAC alanında tasarımdan işletmeye kadar olan süreçlere getireceği 
değişikliklerdi. Covid-19 virüsü, ortaya çıktığı tarihten bu yana geçen 
son beş ayda, çağın “küreselleşme” paradigmasına ya da modasına (!) 
uyarak tüm dünyaya yayıldı. Bilinmeyen bir virüsün ortaya çıkması 
yeni bir şey değildi ancak, yeni virüs çok hızlı yayılıyordu. Bu salgın, 
HVAC alanında yeni ilgi odağını, HVAC sistemlerinde virüsün taşın-
masının önlenmesi yaptı.

Salgının başlangıcında virüsün yayılımının ağızdan çıkan damlacıkla-
rın doğrudan yüze gelmesi veya damlacıkların bulaştığı yüzeylerden, 
ağıza ve göze götürülen el vasıtasıyla olduğu açıklandı. Ancak daha 
sonra virüsün havada da asılı kalabileceği ve bu yolla da yayılabileceği 
öngörüldü [1, 2, 3]. Havada asılı virüs yoluyla bulaşma olasılığı hemen 
kapalı hacimlerdeki havanın dezenfeksiyonunu da gündeme getirdi. 
HVAC alanındaki yabancı ve ulusal profesyonel sivil toplum örgütle-
ri (ASHRAE, REHVA, MMO, TTMD, vb), diğer kurumlar, uzmanlar 
ve uzman olmayanlar(!), art arda HVAC sistemleriyle Covid-19 arasın-
da çeşitli arakesitlerde yayınlar yapmaya başladılar. Bunların bir çoğu 
HVAC sistemlerindeki günümüz hijyen standartlarının ve tasarım kri-
terlerinin tekrarından ibaretti. Bu arada teknik literatürde, karakterize 
edilmiş önceki virüsler baz alınarak, Covid-19 virüsünün inaktivasyonu 
ile ilgili önerilerin de getirildiği görüldü [4]. Yine aynı zamanlarda ilgi 
alanları HVAC olmayan bazı uzmanların da basın organlarında uygun 
olmayan öneriler getirdikleri izlendi. 

Dünyanın her köşesine yayılan, toplumların sosyal ve ekonomik faali-
yetlerini çok ciddi olarak etkileyen salgınla ilgili olarak, gerek hastaların 
sağaltılması gerekse virüsün yayılmasının önlenmesi alanlarında otori-
telerin faklı görüşlerde olması, farklı toplumların seçtikleri mücadele 
yöntemleriyle farklı sonuçlar almaları, krizin, yeni virüsün tanınmama-
sından da gelen bir panik içinde el yordamıyla yönetildiğini, Covid-19’un 
tanımladığı probleme dünyanın politik, ekonomik, bilimsel ve teknolo-
jik olarak hazır olmadığını göstermiştir. Dünya o kadar hazır değildir ki, 
doktorlar yoğun bakım ünitelerinin azlığı nedeniyle, kurtarılacak hasta 
seçimi ile karşı karşıya bile kalmışlardır. Ekonomik göstergeler o kadar 
negatiftir ki, bugünlerde “yeni normal” mottosu arkasında bulaşmanın 
başa çıkılabilir seviyede tutularak, üretimlerin sürdürülmesi çözümleri 
aranmaktadır. Bir başka deyişle aşı ve ilaç bulununcaya kadar, üretimin 
sürdürülmesi, insan kayıplarına karşı tercih edilmiştir. 

*Bu öneri dokümanı Makine Mühendisleri 
Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi 
Editörünün çağrısıyla Komite tarafından 
hazırlanmıştır. Komite Üyeleri:  Sinan 
Aktakka, İbrahim Atmaca, Orhan Ekren, 
Seçkin Tuncer Erdoğmuş, Ziya Haktan 
Karadeniz, Huriye Oğuz, Sait Sofuoğlu, 
Macit Toksoy, Melih Yalçın, Necmi Varlık.



11Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020

Bu öneride ileteceğimiz görüşler, günümüz sorun-
larına acil çözümlerin üretilmesi içeriğinde olmak-
tan ziyade, geleceği kurma adına yapılması gere-
ken çalışmaların üzerine olacaktır. Çünkü:

• Deprem olgusundan görüleceği üzere, salgın 
kısa zamanda unutulabilir. Mevcut ekonomik 
ve sosyal paradigmalar da bu unutkanlığı 
destekleyecektir. Günümüz teknolojilerinde 
gerekli değişiklikler, çoğu zaman olduğu gibi 
ekonomik zorlukları aşma yolunda feda edile-
bilir. 

• Bilim insanlarının öngörülerine göre, bu sal-
gın son salgın olmayacaktır. Ayrıca, bu salgı-
nın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmemekle 
birlikte, bu salgına neden olan virüsten daha 
baş edilemez virüsler de ortaya çıkabilir. Bu 
hallerde insanlık daha büyük kayıplar verebi-
lir. 

Bu nedenlerle, gerek var olan, gerekse yeni yapı-
lacak HVAC sistemlerinin revizyonu ve geliştiril-
mesi için, toplam performans yaklaşımı ile kalıcı 
ve sürekli organizasyonel yapılarla, bilimsel ve 
teknolojik çalışmaların yapılması konusu önemli 
olmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki görüşler oluş-
turulmuştur.

A. GENEL 

1. Diğer alanlarda olduğu gibi, Covid-19 salgını 
gölgesinde, HVAC sistemlerinde hijyen konu-
sunda, ülkemizde ve tüm dünyada gözlenen 
olgu, hemen hemen ilgili ilgisiz tüm kurum-
ların, iyi niyetlerle çözümler önermesidir. 
HVAC sistemlerinde hijyen çok disiplinli bir 
alandır. Ülkeler, benzeri çağdaşları ile ilişki 
içinde olan, kalıcı ve sürekli, çok disiplinli, uz-
man-otorite-rehber kurumsal yapılar kurarak, 
HVAC sistemlerinin hijyenik yeteneklerinin 
geliştirilmesini ve bu yeteneklerle sürdürül-
mesini sağlamalıdır. Böyle bir yapı, enerji ve 
zaman kayıplarını azaltır, olumsuz ve tehlikeli 
uygulamaların önüne geçer, sinerji geliştirir. 
Önerimiz, ilgili profesyonel meslek örgüt-
lerimizin (MMO, TTMD, İSKİD, İSKAV, 
MTMD vb.) bir araya gelerek böyle bir yapıyı 
kurmak üzere adım atmalarıdır. Bu çalışma-
lar proje yönetimi tekniği ile yürütülmeli ve 
denetlenmelidir. Gerek beyin gücü hizmetleri-
nin temini, gerek ilgili araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının yürütülmesi için maddi destek 

sürekliliği sağlanmalıdır. Aksi halde gönüllü-
lük esasına dayanan organizasyonların, örnek-
leri çokça görüldüğü üzere, üretken ve etkin 
çalışmalar gerçekleştirme olasılığı çok azdır.

2. İlk maddede önerilen yapının kurulması çalış-
maları başlatılırken, ilgili kurumlardan ve üni-
versitelerdeki uzmanlardan oluşacak bir VERİ 
grubu kurularak, geçirdiğimiz bu süreçte 
mevcut HVAC sistemlerinin salgın arakesiti-
nin her yönüyle değerlendirilmesini sağlaya-
cak verilerin elde edilmesi ile ilgili çalışma 
hemen planlanmalıdır. Örneğin:

• Covid-19 salgını esnasında HVAC sistemleri-
nin %100 taze havalı çalışma yeteneği önem 
kazanmıştır. Bina sistemlerimizin yüzde ka-
çında böyle bir yetenek vardır? 

• Bazı kaynaklarca önerilen HEPA filtrelerin 
mevcut sistemlerde kullanılabilme olasılığı 
nedir?

• UVC ve benzeri dezenfektasyon sistemleri 
kaç binada vardır ve özellikleri nelerdir? Sal-
gın sonrası kaç binaya dezenfektasyon sistemi 
eklenmiştir? 

• Dezenfektasyon teknolojisi, tasarımı ve üreti-
mi itibariyle hangi konumdadır?

• Pek çok profesyonel meslek örgütü ve uzman, 
Covid-19’un binalarda yayılmasını önlemek 
üzere pek çok yayın ve sanal ortamda bilgi-
lendirme toplantısı yaptılar ve yapmaya devam 
etmektedirler. Bu eğitim faaliyetlerinin etkisi 
ne olmuştur?

• Covid-19 öncesi ilgi noktası olan uyum/es-
neklik (resilience) açısından binalarımızdaki 
HVAC sistemleri benzer salgınlar karşısında 
ne kadar hazırdırlar. 

• Temas dışında kapalı hacimde hava yoluyla vi-
rüs almış hasta var mıdır?

Bu çalışmalar sadece binalar ile sınırlı kalmamalı, 
toplu taşıtlar için de gerçekleştirilmelidir. 

Hiç şüphesiz VERİ grubu, benzeri soruları geniş-
leterek ve çoğaltarak bugünkü binalarımızdaki ve 
ulaşım araçlarımızdaki HVAC sistemlerinin, bun-
lara ait mevcut tasarım, uygulama bilgi ve tekno-
lojisinin, salgın karşısındaki başarısını ölçecek ve 
böylelikle geleceğin sistemleri için olması gereken 
özelliklerin belirlenmesi açısından önemli bilgiler 
elde edilecektir. 
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B. ÇALIŞMA ALANI

Hijyen ve özellikle Covid-19 önlemleri perspekti-
finde, görüş istenen başlıklar, daha kısa olarak aşa-
ğıda özetlenmiştir. 

1. Sistem Tasarımı 
2. Ekipmanlar
3. Mevzuat
4. Otomasyon
5. Resilience (esneklik-uyum)
6. Revizyon
7. İşletme / Bakım

Bu yedi bileşene, yaşadığımız salgına karşı tedbir 
almanın acilliği içinde yaklaşmak ve çözümler 
üretmek şüphesiz faydalı olacaktır. Ancak şimdiye 
kadar (ASHRAE gibi) bazıları kural koyucu olan 
profesyonel meslek örgütleri (ASHRAE, REHVA, 
MMO, TTMD, IES, IUVA vs.) ve uzmanlar tara-
fından önerilen, aşağıda iki başlık halinde Tablo 
1 ve Tablo 2’de toplanmış tedbirler, mevcut bina-
ların HVAC sistemlerini sistematik incelenmesini 
öngörmeden yapılmış bir kısmı kapalı tanımlardır. 
Bu öneriler var olan bilgi ve teknolojiye dayanan, 

Tablo 1. Meslek Örgütlerince Hastane Dışı Binalara Yönelik Öneriler [5, 6, 7, 8, 9]

Havalandırma havası miktarının (taze hava) arttırılması (enerji verimliliği gözetilmeyecektir) (REHVA, TTMD).
Havalandırma süresinin arttırılması (REHVA). 
Mümkün ise %100 dış hava ile çalıştırılması (ASHRAE, TTMD).
İhtiyaç kontrollü havalandırmada (DCV) kontrolü devre dışı bırakarak sürekli çalıştırılması (REHVA, ASHRAE).
Tuvalet egzozlarının 7/24 çalıştırılması (REHVA, TTMD).
Geri dönüş havası (resirkülasyon) kullanılmaması (REHVA, TTMD).
Fan-coil veya split (veya VRV) iç ünite gibi tamamen iç hava ile çalışan ekipmanların fanının durdurulması, fanı 
kapatmak mümkün olmuyorsa, fanın sürekli çalıştırılması, ekipman temizlik kampanyasına dâhil edilmesi, sıklıkla ısıl 
ve kimyasal dezenfeksiyon uygulanması (TTMD).
Fancoil üniteleri gibi iç ortam sirkülasyonuyla çalışan cihazların (önemli soğutma ihtiyacı yoksa), virüs partiküllerinin 
oda seviyesinde yeniden asılı kalmasını önlemek için kapatılması (REHVA).
Fan-coil serpantinleri üzerindeki yapışmış virüsleri etkisiz hale getirmek için yüzeyler 60 °C de 1 saat tutulmalıdır. 
Veya kimyasal dezenfeksiyon kullanılabilir (REHVA, TTMD).
Mekanik havalandırma olmayan binalarda pencerelerin açılarak sürekli havalandırılması (TTMD, REHVA, TTMD).
Döner tip (rotary) ısı geri kazanım sistemleri geçici olarak devre dışı bırakılması (kirli egzoz havasından ısı geri 
kazanım cihazında taze havaya kaçak olmamalıdır) (TTMD).
0,1 mikrondan başlayan virüs taşıyan parçacıkların sızıntıyı taşımak için bir nesne olacağına dair bir kanıt yoktur. 
Sızıntı miktarı rotorun dönüş hızına bağlı olmadığından, rotorları kapatmak gerekli değildir. Rotorların normal 
çalışması, havalandırma miktarlarının daha yüksek tutulmasını kolaylaştırır. Taşınma kaçağının düşük hava debisinde 
en yüksek olduğu bilinmektedir, bu nedenle daha yüksek hava değişim katsayıları tavsiye edilir (REHVA).
Oda hava temizleyicilerde HEPA filtre olmalı (REHVA, ASHRAE) ve saatte en az 3-4 defa oda havasını değiştirmesi 
(TTMD).
UV ışınlarının serpantin yüzeyi ve HEPA filtrelerde kontamine havanın dezenfeksiyonunda kullanılması (TTMD).
Havalandırma kanallarının olağan dışı temizliğinin virüsün tutulmasında pratik bir yararı yoktur. Tam tersine bu 
dönemde kanal temizliği planlanmamalıdır(TTMD, REHVA). 
Klima santrallarında da normal temizlik periyotları arttırılabilir ve etkin bir kimyasal dezenfeksiyon kullanılabilir 
(TTMD). 
Küçük partiküllere bağlanmış olan virüsler havalandırma kanallarında kolayca birikmez ve normal olarak bir şekilde 
hava akışı tarafından taşınabilir, bu nedenle normal kanal temizleme ve bakım prosedürlerinde herhangi bir 
değişikliğe gerek yoktur (REHVA).
Konutlardaki Split tip klima cihazları normal çalışmalarına devam edebilir. Havalandırma sistemi yoksa pencereler 
yoluyla havalandırma yapılmalıdır (TTMD).
Ozon ile klima santrali temizliği uygun değildir (kanal bağlantılarında kullanılan kauçuk contalara zarar vermekte, 
hava kaçakları oluşmaktadır, ayrıca ozon insan sağlığına zararlıdır ve insanların yaşadığı ortamlarda dezenfeksiyon 
için kullanılmamalıdır (TTMD). 
Yoğuşma tavaları dezenfeksiyon/temizliği UV uygulaması veya %1 sodium hypochlorite dozlaması yapılması (Bu 
sadece HVAC ekipmanı resikülasyon modunda çalışıyorken uygulanır) (TTMD).
Filtre, menfezler, difüzörlerin, serpantinler ve iç yüzeylerin temizliği için 50% cresol ve 50% sıvı sabun solüsyonu 
kullanılmalı (1 litrelik solüsyon 9 litre suyla karıştırılarak yüzeye sprey şeklinde püskürtülmelidir. 10 dakika beklenip 
daha sonra su ve bezle silinmelidir. Bu yöntem sadece yıkanabilir filtreler için kullanılmalıdır) (TTMD). 
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Tablo 2. Meslek Örgütlerince Hastane Binalarına Yönelik Öneriler [5, 6, 7, 8, 9]

Hastaların enfeksiyon yayma ihtimali olan mahallerin NEGATİF basınçta, hastaların enfeksiyon kapma riski olan 
mahallerin POZİTİF basınçta tutulması (TTMD, MMO).
Pandemi nedeniyle boşalan binalarda (bazı ofisler veya eğitim binaları) havalandırmanın kapatılması değil, düşük 
hızda sürekli çalışması (REHVA, TTMD).
Hastaların enfeksiyon yayma ihtimali olan mahallere hitap eden egzoz fanlarının atış ağızlarının taze hava cihazlarının 
emiş ağızlarından ve insanların nefes alma zonundan uzaklaştırılması. Uzaklaştırmak mevcut yapının durumuna göre 
mümkün değilse egzoz atış ağızlarına HEPA filtre veya UV cihazları konulması (TTMD).
Klima santrallerinin karışım havaları veya karışım riski olan ısı geri kazanım üniteleri iptal edilerek %100 taze hava ile 
çalışmalarının sağlanması (TTMD).
Klima santrallerinin pandemi döneminde hiç kapatılmayacağı kabul edilerek bakım ve temizlik periyotları 
sıklaştırılmalıdır (TTMD).
Hasta odaları, poliklinikler ve genel hacimlerde kullanılan resirküle hava ile çalışan Fan-Coil, Split klima ve VRV 
cihazlarının hava şartları izin veriyorsa tamamen kapatılması, kullanılması gerekiyorsa da filtrelerinin üzerinde virüs 
parçacıklarının asılı kalmaması için sürekli çalıştırılması (Fancoil ısı eşanjörü yüzeyinde, fancoillerin bir saat boyunca 
60 °C’ye veya bir gün boyunca 40 °C’ye kadar ısıtarak virüsü etkisiz hale getirmek mümkündür) (TTMD, REHVA).
Tuvalet fanları hastanedeki diğer fanlar gibi 7/24 çalışması sağlanarak bu alanların negatif basınç altında tutulmasının 
sağlanması (REHVA, TTMD).
Hastanelerde havayı temizlemek için UVC ışın kullanılabilir. Enfekte hava bulunan bir oda havasını temizlemek için 
oda havasını emip düşük hız ve uygun mesafede UV ışınına maruz bırakılması (UVC ışınının 2,5 m/s hızdaki havada 
30 cm mesafede 0,12 saniye maruziyeti uygundur. Ancak UVC ışınının insanlara direkt teması zararlıdır, uzun süre 
ve yoğun temas sonucu insan derisinde erime veya ışına direkt bakılması durumunda retinada hasara yol açabilir) 
(TTMD, REHVA, ASHRAE). 
Hastanelerde enfekte havanın temiz hava kaynaklarına veya insanların nefes alma zonuna yakın mesafelerde atılma 
tehlikesi olduğu durumlarda fandan sonra egzoz atış ağzına yakın şekilde UVC ışınlarına maruz bırakılması veya HEPA 
filtre kullanılması (TTMD, REHVA).
Havanın temizlenebilmesi için sadece filtrasyon yeterli değildir. UV ile desteklenmesi gerekir (MMO).
Hastane içindekilerin sağlığını korumak ve konforunu sağlamak amacıyla gerekli havanın tamamının % 100 taze hava 
alınarak sağlanması, HEPA filtreli sistemlerde enerji tasarrufu amacıyla bir miktar dönüş havası kullanılabilir (MMO).
Mevcut santrallarda farklı filtreler varsa filtreler derhal HEPA ile değiştirilmelidir (MMO).

bir kısmı (örneğin UVC kullanımı) Covid-19 dı-
şında özellikleri bilinen virüsler temel alınarak 
türetilmiş, bazıları birbiri ile çelişkili bazıları da 
tartışılabilir önerilerdir.

İlgili meslek örgütlerinin (ASHRAE, REHVA, 
TTMD, MMO) mekanik tesisatta Covid-19 virü-
süne karşı alınacak önlemlere ilişkin önerileri için 
hastane binaları ve hastane dışı binalar olmak üze-
re iki farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Bun-
lara ait iç ortamlarda virüs sayısının kontrolü için 
HVAC tesisatında uygulanan iki temel yöntemden 
birincisi havalandırma ile ortama taze hava vere-
rek virüs bulaşmış havayı dışarı atarak virüs sayı-
sını azaltmak, diğeri ise ortamdaki havayı uygun 
bir filtreden veya temizleyiciden geçirerek virüs-
leri tutmak/öldürmektir (ikinci yöntemde ortama 
taze hava verilmemektedir). Tablo 1 ve Tablo 2’de 
doğrudan virüs ile ilişkili havalandırma sistemi-
ne yönelik öneriler ele alınmış olup her öneri için, 
öneriyi yapan kuruluş/kuruluşlar parantez içinde 

belirtilmiştir1.

Covid-19 salgını, tıpkı küresel ısınma gibi, yeryü-
zündeki tüm insanların aynı zamanda ama farklı 
yoğunlukta karşılaştığı, ortaya çıkışı spekülatif 
ama yayılması insan faaliyetleriyle (eliyle!) olan, 
etkileşimi açısından benzeri olmayan bir olaydır. 
Bu yüzden, gelecekte de olması pek muhtemel bu 
tür salgınlara, günümüz bilgi ve deneyimi ile an-
cak geçici çözümler yaratılabilir; insanlık böyle-
sine sosyal ve ekonomik yıkımlara ne sıklıkla ve 
ne kadar dayanabilir? Özellikleri bilinmeyen yıkı-
cı virüs salgınlarına karşı, her alanda olduğu gibi 
HVAC alanında da yeni bilgi ve teknoloji üretilerek 

1 Tablo 1 ve 2’de verilmiş TTMD’ye ait veya TTMD’nin paylaştığı öneri-
ler, bu yazının hazırlanması öncesinde yapılmış ve kaynakları da verilmiş 
önerilerdir. Bu önerilere TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi'nin bir katkısı 
olmamıştır. Komitenin yaklaşımı, yazıdan görüleceği üzere, Covid-19 ve 
benzeri salgınların getireceği sorunların, diğer küresel dış ve iç çevre 
sorunlarıyla birlikte ele alınarak, geleceğin HVAC sistemlerinin tasarımı, 
uygulaması ve işletmesi için çözümler üretecek bir yapının kurulması ile 
ilgilidir. 
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çözümler aranmalıdır. Bu bağlamda yukarıda Ge-
nel başlığı altında verilen birinci maddede önerilen 
yapı kurularak aşağıda önerilen sistematik çalışma 
yapılmalıdır.

C. STRATEJİK ÇALIŞMA

Gerek küresel iklim değişikliğine, gerek Covid-19 
gibi küresel salgınlara karşı duyarlı ESNEK (re-
silience) HVAC sistemlerinin oluşturulması için, 
HVAC sistemlerinin aşağıdaki Tablo 3’de toplam 
performans öngörüsüyle verilen bileşenleri, mev-
cut durumları, olması gereken özellikleri ve yapıl-
ması gerekenler (eylem planları) stratejik planlama 
yaklaşımı ile ele alınmalıdır. 

Hızla gelişen üstel -yıkıcı (distruptive)- teknoloji-
lerin, dünya düzenlerine getireceği değişikliklerin 
yönetilmesi anlamında, 21. yüzyılın sorunları, 19. 
yüzyıl paradigmaları ve 20. yüzyılın teknolojile-
riyle çözülemez denilmektedir. Bu durum 21. yüz-
yılın HVAC sektörü için de geçerlidir. Bu bağlam-
da stratejik planlama yapılırken üstel teknolojiler, 
ana girdilerden-araçlardan biri olarak sürekli göz 
önünde tutulmalıdır. 

Tablo 3’de verilen bileşenlerin, geleceğin güveni-

lir ESNEK HVAC sistemlerinin geliştirilmesinde 
eksikleri olduğu öngörüden öteye bir gerçektir. Ül-
kemiz açısından ise 21. yüzyılın değil, 20. yüzyılın 
sorunlarını çözmek için bile pek çok eksiklik var-
dır. Bu yazının amacı stratejik planlama yapmak 
değil, yapılmasını önermektir. Ancak eksiklikleri-
mizden bazılarının burada ele alınması söz konu-
su planlama çalışmalarının yapılmasının önemine 
katkı koyacaktır.

Eğitim

• Türkiye ve Kıbrıs’ta merkezi sınavlarla girilen 
üniversitelerde toplam 243 makina mühendis-
liği bölümü vardır [10]. Bu bölümlerin 2019 
yılında 95 tanesinin kontenjanları dolmamış, 
kontenjanı dolanlardan 149 tanesinde taban 
puanlar en yüksek 530,98 ile en düşük 260,85 
arasında değişmektedir. Tüm bölümler dört 
yıllık eğitim programlarına sahiptir ve her me-
zun makine mühendisliğinin tüm yetkileri(!) 
ile donanmaktadırlar.

• Lisans eğitimi esnasında tesisat mühendisli-
ği alanına yönelimin teşvik edilmesinin, tüm 
bölümler göz önüne alındığında, çok cılız ça-
balarla sürdürüldüğü izlenmektedir. Lisans 
sonrasındaki eğitimler bireysel çabalar, usta-
çırak mekanizması ve meslek örgütlerinin bir 
program çerçevesinde planlanmamış münferit 
kurs ve semineriyle sürdürülmektedir. 

• Yukarıda iki maddede çizilmeye çalışılan eği-
tim çerçevesinde yetişen tesisat mühendisleri-
nin akreditasyonu için de günümüzde hiçbir 
kurum yoktur. Bu durumda geleceğin daha 
karmaşık çözümlerinin yaratılmasında, bütün 
iyi niyetli çabalara karşın, gerekli beyin gücü-
nün oluşabilme olasılığı tartışılmalıdır.

• HVAC sistemleri artık çok disiplinli alanlar-
dır. İlgili disiplinler arasında ortak dilin kulla-
nılması, farklı disiplinlerde iletişimi mümkün 
kılacak okur yazarlığa ait eğitimler (biyoloji, 
mikroişlemci vs.) tesisat mühendisliği eğitimi 
için de öngörülmemektedir. 

Tasarım

• Tasarım normlarında eksiklikler vardır. Ör-
neklemek gerekirse, uyulması zorunlu hava-
landırma standardımız yoktur.

• Avrupa Topluluğu ErP yönetmeliği, Avrupa 
Topluluğu’na yapılan ihracat ürünleri içindir. 
Ulusal gereksinimler için üretilen cihazların 
bu dokümanlara uyumu iyi niyet ve gönüllü-
lüğe tabidir. 

Tablo 3. HVAC Sistemlerinin Görünür ve 
Görünmez Bileşenleri

Bileşenler Stratejik 
Planlama

1 Makina Mühendisliği Eğitimi

M
ev

cu
t d

ur
um

H
ed

ef

Ey
le

m
 p

la
nl

ar
ı

2 Tesisat Mühendisliği Eğitimi
3 Tesisat Mühendisi Akreditasyonu

4
Tasarım Bilgi ve Teknolojisi 
(Uluslararası ve Ulusal)

5
Tasarım Standartları ve Kriterleri 
(Uluslararası ve Ulusal)

6 Tasarım Denetimi
7 Bileşen Standartları
8 Bileşen Üretimi
9 Bileşen Performans Denetimi
10 Uygulama Standartları ve Kriterleri
11 TAD Standartları
12 TAD Denetimi
13 İşletme Standartları ve Kriterleri
14 İşletme Denetimi

15
Bakım, Yenileme Standartları ve 
Kriterleri

16 Bakım ve Yenileme Denetimi 
17 Geri Kazanım Standartları
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• Binaların HVAC sistemlerinin işletmedeki 
performanslarını belirleyecek ve bunları ta-
sarım performansı ile karşılaştırarak, per-
formans denetiminin yanında mevcut HVAC 
sisteminin performansını geliştirecek reviz-
yonların yapılmasını sağlayacak kurumsal bir 
süreç yoktur. 

Uygulama

• Tasarım sürecinden uygulama sürecine geçişte 
göz önüne alınan kriter maliyet minimizasyo-
nudur.

• HVAC uygulamalarının hizmet kalitesi yete-
rince tanımlanmamıştır. 

• TAD uygulamasının zorunlu standardı yoktur.

İşletme 

• İşletme zorunlu standartları yoktur.
• Kurumsal işletme denetimleri yoktur.
• İşletmelerde yetkin teknik elemanların istih-

damı yaygın değildir. 

Geri kazanım

• Ömrünü tamamlamış sistemlerin geri kazanı-
mı süreci, çevreye duyarlı tesisat mühendisle-
rince yapılacak, tasarım sürecinde başlar ve 
HVAC sistemin doğuşundan hurda sürecine 
kadar her aşamada bilinç ve bilgi ile yaklaşımı 
gerektirir. Böyle bir pratik izlenmemektedir. 

D. SONUÇ

Sınıf havalandırması kriterlerini belirleyen İngi-
liz standardında, hava debisi için kullanılan kriter 
karbondioksit konsantrasyonun anlık maksimum 
ve ortalama maksimum değerlerine bir üst limit 
getirilmesi ile belirlenir. Ancak havalandırma için 
cihaz seçiminde havalandırma kapasitesi, anlık 
maksimum ve ortalama maksimum değerlerinin 
çok üstünde bir değeri (8 l/sn-kişi) sağlayacak şe-
kilde seçilir [11]. Bu şart herhangi risk durumunda 
çocukların aşırı kirlilik konsantrasyonlarına ma-
ruz kalmamaları için, öğretmenin tasarrufuna bı-
rakılmış bir yüksek havalandırma debisidir ve hiç 
şüphesiz bir maliyeti gerektirir. Geleceğin HVAC 
sistemlerinde de virüs taşınımını azaltacak yüksek 
debili ve %100 taze havalı işletmeye geçme gibi 

yetenekler, her tesisatta UVC gibi dezenfektasyon 
donanımları, bugün tavsiye edildiği gibi, zorunlu 
sistem özellikleri haline gelecektir. 

Yaşanılan Covid-19 deneyimi ve elde edilen veri-
lerin ışığında, hem HVAC pratiğimizdeki eksikleri 
belirlemek hem de geleceğin binalarının ESNEK 
HVAC sistemlerini oluşturmak üzere gerekli bil-
gi, teknoloji ve mevzuatı geliştirmek üzere, tüm 
paydaş meslek örgütlerinin bir araya gelerek kalı-
cı ve sürekli, çok disiplinli, uzman-otorite-rehber 
kurumsal yapılar kurması bir zorunluluk olarak 
görülmektedir.
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1. GİRİŞ

Yaşamakta olduğumuz küresel salgının bizleri gene küresel boyutta 
olmak üzere en çok etkileyen sorun olarak süreceği anlaşılmaktadır. 
Bizlerin de uzun soluklu ve sürdürülebilir önlemlerle ve kalıcı biçimde 
böylesi uzun sürebilecek yaygın sorunlara karşın tepki vermemiz gerek-
mektedir. Bu tür tepkileri zamanında vermek adına alınması gereken te-
mel önlemlerin, olayların arkasından gelen artçı önlemler türünde değil 
de önceden kestirimci, öncü (proaktif) önlemler olması gerekmektedir. 
Her ne kadar, sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma kısıtlamaları, 
maske takma zorunluluğu gibi günlük ve artçı önlemler mutlak birer 
gereklilik olsa da soruna uzun soluklu ve kalıcı çözümler olamazlar ve 
hatta gerekli temel çözümlere olan yönelim ve dürtünün göz ardı edilme 
tehlikesi taşırlar. Bu tür salgınların ileriye dönük zaman içerisindeki 
gelişimine ilişkin bir örnek kestirim değişik senaryolara bağlı biçimde 
Şekil 1’de gösterilmiştir [1]. En olumsuz senaryo olan her zamanki se-
naryoda (Senaryo 1) salgınların yaygınlığı ve sıklığı inişli-çıkışlı olmak 
üzere giderek artabilir. Günümüzün kısa vadeli önlemleri salgın eğri-
sinin eksenini biraz aşağı çekebilir (Senaryo 2), fakat tam olarak önle-
yemez. Son senaryoda ise (Senaryo 3) bütüncül, öncü ve uzun soluklu 
küresel çözümlerle bu tür sorunların çok büyük ölçüde önlenebilme ve 
salgın ekseninin sıfıra bile yaklaştırılma olasılığı -virüsler doğal da olsa 
insan üretimli de olsa- yüksektir.

 Şekil 1. Küresel salgın risklerinin üç temel senaryosu [1]

Giderek artan hava kirliliği, uluslararası ekonominin iteklediği aşırı tü-
ketimci toplumdaki yeni alışveriş alışkanlıklarımız, dış hava koşulları-
nın iklimsel ısınma ile bazen çok soğuk bazen çok sıcak, fırtınalı ve ge-
nelde çok nemli ve kirli oluşunun yanı sıra kişilerin araçlarını kolay park 
edebilme gibi basit beklentiler, hareketlilik (ulaşım kolaylığı), her türlü 
hizmetin aynı çatı(lar) altında karşılanabiliyor olması, zaten zamanla-



17Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020

rının %90’dan fazlasını kentlerin iç mekânlarında 
geçiriyor olan günümüz insanlarının toplu halde 
kapalı mekânlara daha da fazla yönelmelerine yol 
açmaktadır. Bulaşma riskinin daha çok olduğu top-
lu alışveriş yerleri kadar ofis binaları, okullar, has-
taneler, hava alanları gibi kapalı mekânların gerçek 
hava ve çevre kalitesi, salgın hastalıklarla birlikte 
daha ciddi biçimde sorgulanmaya başlamıştır. Ör-
neğin, 2019 yılında -planlananın altında kalmış 
olsa bile- toplam 40,5 milyon yolcuya hizmet veren 
ve çalışanlarla birlikte günde en az 230.000 kişinin 
yararlandığı İstanbul Uluslararası Havaalanı gibi 
mega havaalanlarının [2] klima sistemleri ne den-
li etkili olursa olsun, temel çözüm olarak bundan 
böyle bu tür ve benzeri tüm büyük toplu alanların 
tasarlanmasında ve kullanımında en az iki kez dü-
şünülmesi gereği anlaşılmıştır [3]. Son küresel sal-
gın ortaya çıktıktan bir süre sonra sivil hava ulaşı-
mı dünyada neredeyse tamamen durdurulmuş olsa 
da Aralık 2109 ile Mart 2020 arasında uçaklar ve 
havaalanları virüsün yayılmasına küresel boyutta 
zaten büyük ölçüde (olumsuz) katkıyı(!) vermiş ol-
dular. Hava ulaşımının bu şekilde geç durdurulma-
sı salgının yayılmasının takipçisi olmuş ve sadece 
artçı bir çözüm olarak kalmıştır. Kısıtlamaların 
yumuşatılması ile hava seyahatlerinde gene ağız 
burun kapatılıp, ateş ölçülüp, sık sık dezenfektas-
yon uygulanmakla yetinilecek ise ikinci ve üçüncü 
aşama salgınların tekrarı, daha doğrusu, günlük 
önlemler-salgınlar arasındaki gelgitler sürüp gi-
debilir (Şekil 1, Senaryo 1). Şu günlerde alışveriş 
merkezleri açılırken henüz kapalı olan hava ulaşı-
mından söz etmek belki okuyucuya tuhaf gelebilir. 
Ancak bu konu üzerinde biraz daha durulursa, ne-
rede olursa olsun tüm klima sistemlerinin özündeki 
temel sorunların aynı olduğu ve öncü çözümlere ve 
dikkat edilmesi gereken parametrelere yolcu uçak-
larının bu potada ışık tuttuğu görülecektir. Uçak-
ların klima sistemleri için yapılan ölçümlerde uçak 
kabinlerindeki bağıl nemin -özellikle uzun uçuş-
larda- %20’ye kadar indiği saptanmıştır. Bu kadar 
kuru bir ortam, hava ne denli kaliteli olursa olsun 
virüs riski için en olumsuz değerdir [4]. Aynı koşul 
her türlü kapalı mekânlar için geçerlidir. Çok nem-
li ortamlarda bulaşım riski tekrar azalıyor görülse 
de bağıl nemin %70’den fazla olmasının (Şekil 2’de 
gölgeli alan) getireceği sağlık sorunları daha ağır 
basmaktadır.

 

Şekil 2. Bağıl nem (BN) ile bulaşma riski arasındaki 
ilişki [5, 6].

Öte yandan, ekonomik nedenlerle uçaklarda iç 
hava basıncı -ancak o da son zamanlarda- 0,8 at-
mosfer basıncına ancak yükseltilmiştir (Yaklaşık 
2.000 m yükseklikteki basınca eşdeğer). Basıncın 
düşük olması hava yoğunluğunun da az olması de-
mektir. Virüs büyük damlacıklar içerisinde iken az 
yoğun bir havada yere daha çabuk düşme eğilimi 
gösterse de küçük damlacıklar içerisinde iken ise 
tam tersine daha uzak mesafelere taşınabilir. Bu iki 
karşıt süreç virüsün nereden ve nasıl kaynaklan-
dığına bağlıdır (öksürük, hapşırma veya nefes alıp 
verme). Bu kapsamda, ortamdaki hava basıncı (yo-
ğunluk), kabindeki hava hızları, hava akımlarının 
değişik yönleri (dikey katmanlaşma dâhil), yerel 
hava çalkantıları ile birlikte havanın bağıl neminin 
ve hava sıcaklığının birbirleri ile viral risk etkile-
şiminde bulundukları ortaya çıkmış olup bütüncül 
ve disiplinler arası araştırmalar zincirine gerek gö-
rülmeye başlanmıştır. Şekil 3’te bilimsel verilerle 
henüz kanıtlanmamış olan muhtemel bir ilişki yu-
mağı gösterilmektedir. 

Şekil 3. Ortamın hava basıncı ve bağıl neminin 
muhtemel viral risk etkileşim senaryosu
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uçak kabinle-
rinde hava basıncının düşük tutulmasının sağlıklı 
insanlarca hoş görülebilmesine karşın nefes yolu 
ve kalp rahatsızlıkları olan yolcular için risk oluş-
turabileceğini belirtmesinin çok ötesinde virüsün 
damlacık yolu ile havada asılı kalması ve taşın-
masına olumlu veya olumsuz etkilerine yönelik 
ve belki de hesaplamalı akışkanlar mekaniği bo-
yutunda yeterli araştırmaların da öncü ve kalıcı 
çözümlere yönelik olmak üzere zamanı gelmiştir. 
Uçak kabinleri ne denli ferah tutulursa tutulsun 
kabin içi hava hareketleri ve insanların oturma dü-
zenine oranla mekân boyutu ve toplum hareketleri 
de önemlidir ve bir alışveriş merkezindeki süreçler 
çok daha farklı olacaktır. Bundan da çıkarılacak 
ders, çok değişik türdeki mekânlara ve işlevlerine 
bağlı olarak öncü önlemlerin yapının boyutlarına 
ve işlevlerine odaklı özel çözümler içermesi gerek-
tiğidir. Diğer bir deyişle, bir uçak kabini ne kadar 
bir alışveriş merkezine benziyorsa(!) çözümlerin 
ve önlemlerin de ancak o kadar benzediği yani çok 
farklı olduğu ortadadır. Bu nedenle de -ister artçı 
olsun ister öncü olsun- tüm önlemlerin mekân ve 
uygulamalar tabanında genel değil özel amaçlı ol-
maları kaçınılmazdır. Kısacası, AVM olsun, okul 
olsun, ofis olsun, klima artık basit bir termostatla 
hava sıcaklığı ve bağıl nemin, taze havanın kontrol 
edildiği bir doğrusal kontrolden, sistem ve cihaz-
lardan ibaret değildir. Bu bağlamda, biyoaerosol 
mühendisliği ön plana çıkmakta, hiç olmazsa tesi-
sat ve bilgisayar mühendislerinin birlikte çalışarak 
yeni benzetim ve çözümleme modelleri geliştirme-
lerinin gereği ağırlık kazanmaktadır.

2. TOPLU ALANLAR, UZUN VADELİ 
ÇÖZÜMLER

Uçak kabininden alışveriş merkezlerine doğru bir 
bilimsel evirim yapıldığında klima sistemlerin-
de aşağıda özetlenen tüm parametrelerin mutlaka 
hem tasarım hem de işletim sırasında, tüm ara et-
kileşimler de dâhil olmak üzere anti-viral önlemler 
tabanında çözümlenmesi gerekmektedir. Bunlar 
ne yazık ki uzun vadeli fakat kalıcı çözümlerdir ve 
bu süreçte ekonomi mutlaka arka plana atılmalıdır.

1. Tüm kullanılır alanlarda bağıl nem sürekli 
biçimde -bu alanlar ziyarete ve kullanıma is-
ter açık olsun ister kapalı olsun- mutlaka %50 
değerinde tutulmalıdır. Sapmalar en çok ±%2 
olmalıdır.

2. Konfor sıcaklığı kuru-termometre (DB) sıcak-

lığı ile değil ASHRAE konfor diyagramının 
öngördüğü biçimde operatif sıcaklık (OT) ile 
oluşturulmalı ve denetlenmelidir [7]. Opera-
tif sıcaklık insan vücudunun en uygun çevre-
sel ısı transferini daha iyi çözümleyebilen bir 
konfor sıcaklık tarifidir [8]. İnsanın doğasında 
%60 dolayında ışınımsal ve sadece %40 do-
layında taşınımsal ısı transferinin enuygun 
olması vardır [9]. Ne yazık ki bugünün klima 
sistemlerinde bu oranın tam aksine neredey-
se %100 taşınımsal ısı transferi gerçekleşti-
rilmektedir. Bu olgu ise insanda sübjektif bir 
konforsuzluk ve rahatsızlık hissi oluşturmakla 
beraber, uzun süre bu tür mekânlarda kalan in-
sanların bağışıklık sistemleri üzerinde olum-
suz etkilerde bile bulunabilir. Öte yandan tabii 
ki insanların kalabalık ortamlarda taze hava-
ya çok fazla ihtiyaçları vardır ve bu da ancak 
nem-kontrollü, 100% taze (ve olabildiğince 
temiz) hava kullanan havalandırma sistemleri 
ile gerçekleşir. Ancak taze havanın da sürekli 
olarak virütik, bakteriyolojik ve diğer sağlığa 
aykırı kirlilik ajanlarına karşı denetlenmesi 
gerekir. Kısacası, bu gibi ortamlarda klima 
sistemleri tüm önlemler alınmak kaydı ile ka-
çınılmazdır. Ancak, uzun vadeli çözümlerde 
havalandırma ve nem kontrol yükleri ile ısıtma 
ve soğutma yüklerinin hissedilir bölümlerinin 
salgın riskleri ekseninde ayrıştırılarak (deco-
upling of sensible and latent loads) melez bir 
klima sistemine gidilmesi gerekir. Böylelikle 
insanın bütüncül konforu (objektif ve sübjek-
tif konfor) ile sağlığını etkileyen parametreler 
daha iyi denetlenmek üzere iki bağımsız fakat 
birlikte çalışan çoğulcu bir sistemle karşılan-
mış ve sağlık-salgın riskleri boyutu gerçekçi 
ve takip edilebilir biçimde göz önünde tutul-
muş olacaktır. Bu ayrışımla aslında ekonomi 
de sağlanabilmekte ve bu tür enerjisel ve para-
sal tasarruflar, hijyen ve diğer önleyici tedbir-
lere uygun biçimde daha fazla kaynak ayırma 
imkânını da sağlayacaktır. Bu melez sistem-
lerle birlikte hava kanal kesitleri küçülecek 
ve kanalların anti-viral gümüş iyonlu (AgIon) 
kaplamalarla hijyenik desteği ile daha ucuz ve 
etkin olacaktır. Burada hatırlatılması gereken 
en önemli konu, hiç olmazsa kritik toplanma 
alanlarında havalandırma kanallarının gümüş 
iyonla kaplanması ile virüs zarflarının kırıl-
masının sağlanmasıdır. Aynı bağlamda, virüs-
lerin yaşayabileceği tüm yüzeyler, elle tutulan 
yerler, lavabolar anti-viral kaplamalı olmalı, 
tüm mefruşat, yer, duvar-tavan kaplamaları 
ve örtü elemanları uçucu organik maddeler 
(VOC) içermemelidir [10]. VOC içeren malze-
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melere uzun süre maruz kalanlarda pnömoni 
riski artarken virütik salgınlara karşı bağışık-
lık azalmaktadır. 

3. İnsanlarla doğrudan temas etmeyen ve görül-
meyen tüm kritik klima kanalları içerlerine ve 
yükseltilmiş tavan aralarına UV lambalar yer-
leştirilmelidir. Ancak UV ışınlarının havadaki 
ozon düzeyini ve statik elektriği etkileyebile-
ceği de dikkate alınmalıdır.

4. Egzoz havasının enerji tasarrufu adına kapalı 
otopark gibi alanlara basılmasından mutlaka 
vazgeçilmelidir. Egzoz havasından enerji geri 
kazanımı ancak tam sızdırmaz, kapalı devreli 
biçimde tasarlanmış ve işletilen havadan-ha-
vaya ısı değiştiricilerle yapılabilir. Ancak bu 
enerji kazanımına karşın kullanılan ek fan 
güçlerinin elektrik gücü ile karşılandığı göz 
önünde tutularak böyle bir geri kazanımın 
çevreye gerçekten yararlı mı, zararlı mı oldu-
ğu incelenmeli ve bu gibi sistemler bu bilinçle 
tasarlanıp denetlenmelidir. Bu tür ısı değişti-
ricileri işletme koşullarının tüm dinamik sa-
lınımlarına gerekli tepkiyi verebilecek tarzda 
enerji nitelik ve nicelik tabanlı yazılımlarla 
denetlenmelidir [11].

5. Kapalı mekânların değişik alanlarına göre 
hava basıncı farklılıkları 10 Pa değerini hiç-
bir zaman aşmamalıdır. Bunun için değişik 
işletme ve iklim koşullarında klima kanalla-
rının yerleşimi ve hidrodinamik dengelemesi 
(balans) bu kritere göre gerçekleştirilmelidir. 
Gerekli yerlerde eksi basınç oluşturulmalıdır. 
Bu çözüm koku vs. gibi güncel nedenlerle de-
ğil anti-viral önlemler bağlamında ele alınma-
lıdır. 

6. Sürekli olarak virüs yoğunluk haritaları di-
namik anlamda çıkarılarak kritik yoğunluğu 
aşan alanlar izole edilmeli ve insanlar tahliye 
edilerek olay kontrol altına alınmalıdır.

7. Hava basıncının düşük veya fazla olmasının 
artı ve eksileri henüz bilimsel yeterlilikte ince-
lenmemiş olsa da Şekil 3 netleştiğinde kapalı 
ortamlardaki hava basıncı da sürekli denetle-
nerek uygun basınç değerleri sürdürülmelidir. 

8. Hava hızlarının ve çalkantılarının da virüs 
yayılımında oldukça etkili olması nedeni ile 
hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemleri 
kullanılarak iç mekânların değişik bölümle-
rinde insan hareketliliğine de bağlı olarak sos-
yal mesafe kuralları yukarıda açıklanan tüm 
faktörler birlikteliğinde alansal olarak belir-
lenmeli ve bu önlemler bilgisayar ortamında 
sürekli güncellenerek gün boyu bu tür kurallar 

gerektiğince değiştirilmelidir. 
9. Havada ozon ve VOC düzeyi gibi değerler de-

ğişik noktalarda olmak üzere sürekli denetlen-
melidir.

10. AVM’lerdeki atriumlar, İstanbul Havaala-
nı’ndaki gibi çok yüksek tavanlar, estetik ve 
‘mimarlık harikası’ gibi gözükseler de virüs 
hareketliliğinde önemli rol oynama potansiye-
line sahiptirler. Elbette basık tavanlar da aynı 
olumsuzluğu taşırlar. Atriumlardaki yukarı 
doğru baca çekişi etkisi ile yukarı doğru olu-
şan hava akımları virüslerin yerçekimi etkisi 
ile yere düşmelerini geciktirir, havada daha 
uzun süre asılı kalmalarına ve böylelikle daha 
uzağa yayılmalarına neden olabilirler. Basık 
tavanlarda da yeterli hava dolaşımı olmaz. 
Demek ki virüs tipine de bağlı kalma üzere 
binaların tipolojisine ve insan kalabalıklığına 
bağlı olarak enuygun bir tavan yüksekliği var-
dır. Anlaşılan odur ki, mimarlar bundan böyle 
tasarımlarında bina boyutları ve geometrileri 
seçerken fonksiyon ve estetik görünümden 
önce viral riskleri daha öncelikli biçimde göz 
önünde tutmak durumunda kalabileceklerdir 
(Şekil 4).

11. Belki de en son fakat en önemli madde, kli-
ma sistemlerinin iklimsel sorumluluklarının 
bütüncül biçimde ele alınmasıdır. İklimsel 
ısınma ile birlikte özellikle soğutma mevsim-
lerinde klima gereksinimi artmaktadır. Ancak 
klimalar bugünkü bilinç ve teknoloji düzeyin-
de kaldıkça, yani her zamanki senaryo (Şekil 
1, Senaryo 1) sürdükçe insan kaynaklı iklimsel 
ısınma ve ozon katmanının incelmesi artacak 
ve bu kısır döngü kırılamayacaktır (Şekil 5).

Şekil 4. En az bulaş riski için enuygun (optimum) 
tavan yüksekliği

 *Bilim adamlarının büyük bölümü insan kaynaklı küresel ısınmayı temel 
sorumlu tutarken iklimsel ısınma terimi okuyucuya yabancı gelebilir. Bu 
sorumluluk bilim adamlarınca tamamen ispat edilmiş olsa da bazıların-
ca iklim değişikliği terimi hâlâ kullanılmaktadır. Bu iki görüşün ortak akıl 
noktasında buluşabilmesi adına iklimsel ısınma terimi sıkça kullanılmaya 
başlanmıştır.
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3. İNSAN ve ATMOSFER

Şekil 5’de gösterilen insan konforu ve klima ilişki-
sinin küresel kısır döngüsünün odağında havadaki 
nemin ve sıcaklığın artması, iklimlerin değişmesi 
ile insanların kapalı ortamları ve koşullandırılmış 
havayı daha çok tercih etmeleri bulunmaktadır. Bu 
yönelim klima ihtiyacını daha da arttırmakta bu 
artış ise klimaların sorumlu olduğu iklimsel ısın-
manın, fosil yakıt kullanımının, CO2 salımlarının 
artmasını tekrar tetiklemektedir. Dolayısı ile bu-
günün klima sistemleri iklimsel ısınmayı kendi öl-
çülerinde körükleyecek, hava kirliliği ve nem daha 
da artacak, bu kez insanlar daha fazla iç mekânlara 
rağbet edecek ve bu döngü sürecektir. Halbuki dış 
hava ne kadar kirli de olsa iç mekânlar da ne kadar 
temiz de olsa viral riskler açısından dış ortamlar 
daha sağlıklıdır. Sorunun kaynağı sadece AVM’ler 
değil tüm yapılı çevre, kısacası toplu taşım araçları, 
evlerimiz, ofisler, okullar, toplantı salonları, akla 
gelebilecek her türlü yoğun toplantı alanlarından, 
yerdeki hava limanlarından, havadaki uçaklara ka-
dar bu kısır döngüde herkesin payı bulunmaktadır. 
Dolayısı ile kişisel alışkanlıklardan başlayarak her 
zamanki senaryodan mutlaka vazgeçmeliyiz ve 
tehlikenin tüm boyutlarının farkında olmalıyız. 
İklimsel ısınmanın önemli bir nedeni de insan kay-
naklı CO2 salımlarından daha bile önemlisi atmos-

ferde giderek artan nem oranıdır. Bu nedenle, Şekil 
6’da görüldüğü üzere küresel ısınmaya paralel ola-
rak atmosferdeki özgül nem de yükselirken bağıl 
nem oranı azalmaktadır. Bu ters ilişkinin nedeni 
bağıl nem tarifinin özgül nemin atmosferin belirli 
sıcaklıkta tutabileceği en fazla neme oranı şeklin-
de oluşudur. Troposfer ısınırken havanın nem tut-
ma kapasitesindeki artışın özgül nemdeki artıştan 
daha baskın olması sonucu bağıl nem, BN (RH) 
azalıyor gözükmektedir. Aslında havadaki nem 
miktarı dolayısı ile sera etkisi giderek artmaktadır. 
İnsan sağlığı ve salgın hastalıklara olan direnç açı-
sından bağıl ve mutlak nem değerlerinden hangi-
sinin daha etkili ve hangi yönde etki gösterdikleri 
konusunda tam bir karar birliği olmamakla birlikte 
bağıl nemin %50’den az veya çok olması, kısacası 
kuru ve çok nemli ortamların salgın ortamlarında 
zararlı olduğu konusunda fikir birliği vardır (Şekil 
2). Şekil 7’de ise bağıl nemin bazı bölgeler dışında 
küresel boyuttaki yüksek değerlerine ilişkin dağı-
lımı görülmektedir. Çok nemli veya kurak olsun, 
salgının yayılma riski hemen her bölgede yüksek-
tir. Başta soğutma kuleleri olmak üzere endüstriyel 
ve kentsel aşırı su buharı salımı CO2 salımların-
dan en az iki kat fazla sera etkisine sahiptir. Büyük 
toplanma alanlarından çekilen nem her ne kadar 
yoğuşturulmakta ise de çoğu kez denetimsiz ola-

Şekil 5. AVM özelinde soğutmanın CO2 ve su buharı salımlarındaki kısır döngüsü [1]
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rak dış ortama bırakılması önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. Yazın pencere tipi klimaların altından 
geçmek istemeyişimizin nedeni hepimizin bildiği 
gibi üzerimize su damlamasın diyedir. Klimalar 
iç mekânlarda bağıl nemi %50 düzeyinde tutabi-
lirken atmosferde nem genelde artmaktadır. Bu da 
insanları klimalı mekânlara yönlendirirken klima 
yükleri, dolayısı ile CO2 salımları daha da artmak-
tadır. Unutulmamalıdır ki klima sistemleri -ne 
yapılırsa yapılsın salgın riskini önleyemez ancak 
öncü önlemlere büyük ölçüde destek olabilir. Kü-
resel ve kalıcı nitelikteki iklimsel ısınmaya ve hava 
kirliliğine karşı alınacak temel çözümler uygulan-
dıkça klima yükleri ve sorunları da aynı oranda 
azalabilecektir (Şekil 3). Şu anda alışveriş mer-
kezlerinin açılması, hiç bütüncül ve uzun soluklu 
önlemler alınmadan, hatta düşünülüp planlanma-
dan (Şekil 1, Senaryo 1-2 arası bir noktada) açılmış 
olmaları çok erkendir ve maddi beklentiler insan 
sağlığının çok önüne geçmiştir. Bu gibi yerlerin 
kapalı tutulduğu süreler hiç olmazsa kalıcı önlem-
lerin planlanması, hazırlıkların yapılması, peyder-
pey de olsa kısa adımlarla uygulamaya başlanması 
aşamalarına özen gösterir biçimde kullanılmalı ve 
bu süre heba edilmemeli idi. Böylelikle bugünün 
artçı ve basit önlemlerinin etkinlik potansiyelleri 

de azaltılmış olmaktadır. Yetkililerin bu süreçlerin 
ve ilerde alınması gerekli -öncü veya artçı olsun-
önlemlerin her türlü sorumluluğunu insan hayatı 
açısından şimdiden üstlenmeleri gerekir. 

Zarflı Virüslerde En Fazla Salgın Potansiyeli     Minimum   Zarfsız Virüslerde En Fazla Salgın Potansiyeli
Potansiyel

↓

Şekil 7. Dünyada yıllık ortalama bağıl nem değerleri [13]

Şekil 6. Yıllara göre atmosferdeki sıcaklık, özgül nem 
ve bağıl nem değişimi [12]
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4. KISA DÖNEM ÖNLEMLERİ

Kısa dönem önlemleri genelde artçı önlemler ol-
makla birlikte çok gerekli oldukları da bir gerçek-
tir. TMMOB MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Yunus Yener bu maddeleri gayet güzel ve anlaşılır 
biçimde kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır [14]. 
Ek olarak, yukarıda sıralanan 10 önlem, alışveriş 
merkezleri özeline indirgenerek kısa vadede yapı-
labilecekler kapsamına uyarlanmıştır:

1. Sosyal mesafe (1,5 m) kuralı yerinde duran, 
örneğin kasada bekleyenler veya otobüste otu-
ranlar içindir. Halbuki, büyük toplanma alan-
larında insanlar büyük bir çoğunlukla hareket 
halindedirler ve bu hareketlilik iki boyutlu, 
yürüyen merdivenlerde ise üç boyutludur. Bir 
yürüyen merdivende insanlar sabit dursalar da 
yukarı veya aşağı inerken etraflarında oluşan 
hava hareketleri, hava dolaşımı ve önlerindeki 
ve arkalarındaki insanlarla birlikte hareketle-
ri, daha da önemlisi karşılıklı inen ve çıkan 
(makaslama) yürüyen merdivenlerde hızla 
yanlarından geçen insanlar dolayısı ile bula-
şım riski üç boyutlu bir hacme sahiptir. Yatay 
mahallerde ise hareket halindeki insanların 
birbirleri arasındaki mesafeyi korumak istese-
ler bile karşılıklı gelen insanların zamanında 
yön değiştirmeleri algı-tepki sürelerine ve or-
talama yürüme hızlarına bağlıdır. Ayrıca bir 
mahal ne kadar kalabalık ise insanların bir-
birleri ile karşılaşma olasılığı da artacağından 
bu sürelerin ve ek mesafelerin (eksponansiyel 
oranda) ekleme yapılması gerekir. Kısacası 
bu çok dinamik ama çok basit gözüken olgu-
ya ilişkin daha gerçekçi önlemlerin matema-
tiksel modellemeleri ve benzetim çalışmalar 
yapılarak AVM, hastane, havaalanı gibi yer-
lere özgü minimum mesafe kuralları baştan 
ve ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bu nedenle her 
büyük toplanma alanının dinamikleri ve ulus-
lararası boyutlarının getirdiği ek riskler, bina 
fonksiyon ve tipolojisine göre hesaba katılma-
lıdır. Örneğin, bir havaalanında uluslararası 
risk yayılımı bir yerel AVM merkezinden çok 
daha fazladır. Bu çalışmalar sonuçlanana ka-
dar AVM yapılarında şimdilik kişi başına 20 
metre-kare alan (dükkan içindeki insan sayıla-
rı dâhil), trafik yoğunluğu ölçümlerine benzer 
donanımlarla sürekli takip edilmek koşulu ile 
düşünülebilir. Asansör ve yürüyen merdiven-
lerde sıkışıklığı önlemek için elektronik za-
manlamalı turnikeler (bu kez de turnikelerde 
tıkanmaları önlemek kaydı ile) kullanılabilir. 
Eğer merdivenlerde gerekli hijyen ve hava ka-

litesi sürekli sağlanabiliyorsa, insanların belir-
li bir oranda (çocuk, yaşlı, hamile ve engelliler 
hariç) merdivenlere yönlendirilmesi çok yönlü 
bir risk analizi ile birlikte ve çıkış ve iniş mer-
divenleri ayrı yerlerde (tek yönlü) olmak üzere 
düşünülmelidir.

2. Elle çok temas edilen lavabo muslukları, kapı 
kolları, yürüyen merdivenlerin el tutma bant-
ları, döner kapı yüzeylerine gümüş iyon kat-
manları emdirilmeli, sabunluk, kâğıt havlu 
çekme kutuları, el dezenfektanı gibi pompalı 
cihazlar temassız (el sensörlü) tiplerle değiş-
tirilmelidir. Herkesin çok kullandığı yürüyen 
merdiven el bantları sistemde alttan geri dö-
nerken insan gözüne sızmayacak şekilde UV 
ışınına tabi tutulmalıdırlar.

3. Varsa su sebilleri mutlaka kaldırılmalıdır.
4. Yoğun kullanılan bankamatik alanlarına, ek-

ran ve tuşlarına anti-viral (gümüş iyon gibi) 
katman emdirilmelidir. 

5. Hava kanallarına şimdiden UV lambalar yete-
rince yerleştirilmeye başlanmalıdır.

6. Bu salgına neden olan virüsün boyu 0,08 mik-
rometre ile 0,12 mikrometre arasında olduğun-
dan genelde HEPA filtreler yeterli gözükse de 
normal işletim süreleri içinde parçacık tutma 
verimleri çabuk azalır. Bu önemli sağlık so-
runu süresince tüm filtreler mutlaka belge-
li HEPA filtre türünde olmalı, ama özellikle 
daha kalabalık iç ortamları besleyen klima-
larda ULPA (Ultra Low Particulate Air) filt-
relere geçilmelidir. ULPA fitrelerin minimum 
parçacık tutma boyutu HEPA filtrelere oranla 
0,1 mikrometre için %99,9995 tutum verimi 
sağlamakta ve bu nedenle daha emniyetli bir 
iç hava kalitesi oluşturabilmektedir. Bu filtre-
lerin bakım ve değiştirme düzenlerinin etkin 
denetimi için üzerlerine takılı çiplerle uzaktan 
ölçüm yapılmalı ayrıca klima santrallerinde 
olası virüs ve lejyonella bakterisi birikimleri 
de giren taze hava dâhil olmak üzere sık sık 
ölçülmelidir.

7. Hava neminin kontrolünde kullanılacak bu-
harlı sistemlerde kullanılan su mutlaka saf su 
olmalıdır ve su kalitesi de sürekli ölçülmeli, 
sistemler sürekli dezenfekte edilmelidir. 

8. Portatif klima, elektronik filtre, ozon üreteci 
ve nem kontrol cihazlarının dükkanlarda kul-
lanımı hiç olmazsa bu dönemde kesinlikle ya-
saklanmalı hatta tutanak karşılığı toplattırıl-
malıdır. Aynı koşul pek az da olsa kullanılan 
seyyar jeneratörler için de geçerlidir. Binanın 
yedek jeneratörleri ve ana panolar kesinlikle 
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bina dışında ve klima taze hava girişlerinden 
uzakta olmalıdır. Bu koşul soğutma kuleleri-
nin lejyoner riskine karşı bir önlem olarak da 
geçerlidir. Bu riskin oluştuğu ortamlarda viral 
bağışıklığı büyük ölçüde azalır. Yapı içerisin-
de dekoratif su fıskiyeleri, yatay bitki duvarla-
rı, havuzlar, yapay şelaleler tamamen kapatıl-
malı hatta kalıcı biçimde sökülmelidir. Manav 
reyonlarında atomize su püskürtme sistemleri 
tamamen iptal edilmelidir. 

9. Hava kalitesinin sürekli denetimi ve gerek-
tiğinde binaların alarm durumunda kısmen 
veya tamamen boşaltılması gerekir. Salgın sü-
resi boyunca daha etkili ve emniyetli olabile-
cek müsaade edilebilir üst sınırlar ziyaretçiler 
için (AVM’lerde ortalama 3 saat kalış süresi 
kabulü ile) aşağıda gösterilmiştir.
CO <25 mg/m3  (Ortamda 3 saat kalış 
süresi için)
CO2 <120 ppm
P2,5 <15 μg/m3  (24 saat ortalaması)
P10 <25 μg/m3  (24 saat ortalaması)
(NO+NO2)  <150 μg/m3

Bu bağlamda, çalışanların sağlıkları yönün-
den daha uzun sürelere maruz kalmamaları 
için haftalık, günlük, saatlik rotasyonlar uygu-
lanmalıdır. Gene bu bağlamda ziyaretçi kalış 
süreleri tercihen elektronik düzende mutla-
ka denetlenmeli ve belirli bir süre toleransını 
aşanlar çıkarılmalıdır. 

10. Virüs ölçüm ve denetimli yapı yönetim sis-
temlerine yönelik model çalışmalarına ve daha 
bütüncül, anti-viral bina otomasyon yazılımla-
rına ve denetleme mekanizma ve cihazlarının 
geliştirilmesine başlanmalıdır.

11. Otoparklara egzoz havası kesinlikle verilme-
melidir.

12. Aydınlatma yüklerine kısıtlama getirilmelidir.
13. İnsan sağlığını önemseyen bir plan çerçeve-

sinde daha enerji verimli cihaz ve sistemlere 
geçilmeye başlanmalı, mevcutların bakım ve 
onarım aralıkları oldukça sıklaştırılmalıdır. 

14. Her türlü suyun sürekli örnekleri alınmalıdır.
15. Tuvaletler ve ayrı abdest alma (varsa) hacimle-

rindeki havalandırma sistemleri eksi basınçta 
çok iyi denetlenmelidir. SARS dönemindeki 
(Hong Kong) tecrübelerinden ders alınmalı-
dır [15: Ömer Kantaroğlu, TTMD 4. Dönem 
Başkanı, Bölüm 19.10]. Ayrıca tuvalet pis su 
ağızlarından da (klozet, pisuar gibi) virüs bu-
laşımı olabileceğinden eksi basınç uygulaması 

tuvaletleri kullananlar açısından tekrar sorgu-
lanmalıdır. Bu çerçevede pis su tesisatı bütü-
nü ile gözden geçirilmeli ve gerekli önlemler 
alınmalıdır [15]. Pis su hatlarında gereken her 
noktaya mutlaka kapan sızdırmazları konul-
malıdır [16].

16. Yerler ıslak el paspasları ile silinmemeli ve 
ıslak bırakılmamalıdır. Islak yüzey buharla-
şırken yerde yapışık duran virüsler tekrar su 
buharı ile havalanabilir. 

17. Virüsler yüzeylerde uzun süre aktif biçimde 
yapışık kalabildiklerinden havanın elektros-
tatik düzeyi de denetlenmeli ve statik elektrik 
oluşturan, üreten cisim ve yüzeyler kaldırıl-
malıdır.

Sonuç olarak, kısa vadede alınmış olması gere-
ken ve TMMOB MMO tarafından açıklanan artçı 
tedbirlere ek yukarıdaki maddelerin karmaşıklığı 
ve çokluğu karşısında uzun vadeli ve kalıcı temel 
çözümler getirilene kadar alışveriş merkezlerinin 
kapalı tutulmasının en sağlıklı, en akılcı ve hatta 
konuya dolaylı açılardan ve çok yönlü biçimde ba-
kıldığında en ekonomik çözüm olabileceği görül-
mektedir. 
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Prof. Dr. İ. Cem 
PARMAKSIZOĞLU

İstanbul Gedik Üniversitesi

Hastane ve temiz oda, iklimlendirme ve havalandırma tesisatları sade-
ce, izin verilen toz miktarı, istenen taze hava, sıcaklık, nem, gürültü, 
yangın güvenliği vb. koşulları sağlamanın yanı sıra:

• Standartlara uygun yapılmış ve işletiliyor olmalıdır.
• Hacimlerin yalıtılması, yani basınçlandırarak hava dolaşımının en-

gellenmesi sağlanmalıdır.
• Virüs boyutları, örneğin korona boyutunun mikron mertebesinde 

olduğu, 3 saat havada kaldığı göz önüne alınarak, havalandırma te-
sisatındaki filtreler uygun (HEPA) olmalıdır.

• Hastane ısıtma/soğutma tesisatlarında sulu sistem yerine, havalı 
filtreli, olanaklı ise HEPA filtreli sistemler kullanılmalıdır

• Havalandırma ve taze hava ile saatteki dolaşım sayısı artırılarak 
havadaki mikrop, virüs derişikliğinin düşürülmesi gerekir.

• Atılan kirli hava diğer ortamları veya tesis dışını kirletmemelidir. 
• Değişik koşullarda çalışabilmesi, örneğin normal koşullarda hasta 

odası pozitif basınçlı iken, bulaşıcı hastalığı olan bir hasta odasının 
negatif basınçlandırılabilmesi, aynı şekilde hastane ve acil normal 
koşullarda pozitif basınçlı; içeriye toz girmesin diye; basınçlandırı-
lırken, pandemide tersi yapılabilmelidir.

• Odalar işlevlerine göre şartlandırılmalı, tesisat tasarımı sağlık çalı-
şanlarını koruyacak şekilde olmalıdır. 

• Tesisatta bakım düzenli yapılmalı, kirli filtreler zamanında değiş-
tirilmelidir.

• Ölçümler sürekli yapılmalı, ölçümlerde partikül ölçümü de yapıl-
malıdır. 

• İşletilmesi merkezi bir yerden yapılmalı, örneğin basınç dağılımı 
bozulursa hemen müdahale edilmelidir.

• İklimlendirme ve havalandırma yedekli olmalı, bir nedenle devre 
dışı kalmamalı, işlevleri ayrı kritik bölüm ve hasta odalarınınki ba-
ğımsız olmalıdır.

• Hastane tesisatları %100 taze hava ile 24 saat çalışmalıdır.
• Cam ve kapılar, açılımları ile basınçlandırmayı bozmayacak şekil-

de olmalıdır.
Kısaca özetlenen “hastane ve temiz oda”, iklimlendirme ve havalan-
dırma tesisatları işlevleri göz önüne alınarak bazı soruların cevapları 
aşağıdadır.
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Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımı

Hastane, temiz oda tesisatlarının hijyen yönünden 
yeterli olabilmesi için, bu tesisatların öncelikle 
Türk Standartları’na, projelere uygun yapılmış ol-
maları ve işletilmeleri gerekir. Tedbir olarak, ön-
celikle bağımsız bir kuruluş tarafından denetlen-
melidir.

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlarda hijyen 
yönünden aranması gereken ürün özellikleri 

Ekipmanlarda hijyen yönünden aranması gereken 
ürün özellikleri:

• Standartlara uygun olmalıdır.
• Filtreler mikron boyutundaki virüsleri tutabi-

lecek kapasitede olmalıdır.
• Bakımları, temizlenmesi, değiştirilmesi kolay 

yapılabilmelidir.
• Yüzeylerinin kir tutmaması gerekir, örneğin 

kanallar paslanmaz çelik olmalıdır.
• İyi bir otomatik kontrol gereklidir.
• Üzerlerinde ölçme cihazları ve merkezi oto-

matik kontrole uyumlu olmalıdır.
• Cihazların bulunduğu hacimlerin, örneğin 

hasta odası duvar, tavan yüzeyleri, kapı ve 
camları, kir ve basınçlandırmayı ayrıklaştır-
mayı bozmayacak şekilde olmalıdır.

• Çevreyi kirletmemelidir. Örneğin dışarı atılan 
hava mutlaka filtrelenmelidir.

• Mekanik cihazlar bağımsız yedekli ve sessiz 
çalışmalıdır. Örneğin hastanenin kuzeye ba-
kan odaları ısıtılırken, güneye bakan odalar 
soğutulabilmelidir. Acil, laboratuar gibi yerle-
rin tesisatları ayrı ve yedekli olmalıdır.

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, 
tasarım ve kontrolle ilgili mevzuat

Türk Standartları, yabancı standartlar ve kitaplar 
eksik olabilmekle beraber kaynaklarda verilmiştir. 
Mevzuatlar, şartnameler bunları esas almalıdır. 
Standartlar gözden geçirilmeli, hangi standartla-
rın nasıl kullanılması gerektiği kesinleştirilmeli ve 
farklı farklı uygulamalar ve karışıklıklar önlenme-
lidir.

HVAC sistemlerinde otomasyonun önemi ve hij-
yen açısından gerekli otomasyon sistem özellik-
leri

HVAC sistemlerinde otomasyon ve işletme önem-
lidir. Tesisat ve bina mükemmel olsa bile kontrol 
edilmez ve bilimsel olarak işletilemezse çok kötü 
sonuçları olur, bulaşıcı hastalık tüm binaya bir 
anda yayılır. 

Tesisat otomasyon sisteminin, pandemi gibi ola-
ğanüstü durumlarda, gece çalışması gibi değişken 
koşullara uyum sağlayacak otomasyon seçenekleri 
olmalıdır.

Pandemi zamanlarında HVAC sistemlerinin ça-
lıştırılma koşulları

• Hacimler havalandırma tesisatı ile basınçlan-
dırılıp ayrıklaştırılmalı, virüs yayılımı kesil-
melidir.

• Normal koşullarda hasta odası pozitif basınç-
lı iken, bulaşıcı hastalığı olan bir hasta odası 
negatif basınçlandırılabilmelidir. Aynı şekilde 
hastane ve acil normal koşullarda pozitif ba-
sınçlı; içeriye toz girmesin diye; basınçlandırı-
lırken, pandemide tersi yapılabilmelidir. 

• Hava dolaşımı ve taze hava miktarı yeni stan-
dartlara uygun olarak arttırılabilmelidir.

• Atılan kirli hava filtre edilmeden çevreye ve-
rilmemelidir. 

• Acil, laboratuar gibi merkezlerin özel ve ayrık 
tesisatları olmalıdır. 

• İklimlendirme, sağlık çalışanlarını koruyacak 
şekilde çalıştırılmalıdır, örneğin pozitif ve 
daha çok taze hava ile çalıştırılabilmelidir. 

• Sadece pandemide değil, hastanelerde tüm za-
manlarda %100 taze hava ile çalışılmalıdır.

• Mikron boyutunda partikül tutan bir filtrele-
me sistemi (HEPA gibi) olmalıdır.

• Hava kanalları paslanmaz, kir tutmayacak şe-
kilde yapılmalıdır.

• Sürekli ölçüm yapılmalı, partikül ölçülmelidir.
• İyi ve merkezi otomasyon basınçlandırmayı, 

ayrıklaştırmayı sağlamalı ve kontrol etmelidir.
• Acil, laboratuvar gibi yerlerin havalandırma 

sistemleri ayrı olmalıdır.
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• Her hacim ayrı işlevine göre şartlandırılabil-
melidir.

• Arıza, kirlenme ve bakım nedeniyle devre dışı 
kaldığında yedek havalandırma devreye gir-
melidir.

• Cam ve kapılar açılınca; çift kapı gibi; basınç-
landırmayı bozmayacak şekilde olmalıdır.

• Ekipmanların işletmeleri ve bakımları uzman 
kişilerce yapılmalı ve denetlenmelidir.

• Yerler, başta olmak üzere tüm yüzeyler kir tut-
mayacak, temizlenecek şekilde olmalıdır.

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları

Tüm standartlar ve yeni çıkan standartları, örne-
ğin ASHRAE Condivit Standardı’nı bilen, içlerin-
de başta Makina Mühendisleri Odası’nın, Tabipler 
Birliği’nin temsilcisi gibi sağlık uzmanlardan olu-
şan bir heyet karar vermelidir. 

İyi çalışan hastane ve temiz odalarda bile benzer 
bağımsız kuruluşlar standartlara uygun denetim 
yapmalıdır.

Örneğin AVM tesisatlarının uzman heyet tarafın-
dan uygunluğu ve hijyeni onaylanmadan AVM’ler 
açılmamalıdır.

Temiz oda teknolojisi açısından karantina or-
tamları 

Temiz oda teknolojisi açısından karantina ortamla-
rı standartlara göre oluşturulmalıdır. Hasta olma-
yan fakat karantinada tutulması gereken kişilerin 
tutulduğu hacimler, pandemi hastanesinin gerek-
tirdiği koşullarda olmalı, ayrıklaştırma sağlanma-
lı, yani hava ile mikrop taşınması önlenmelidir. 
İnsanlar arasında bırakılması gereken mesafe sağ-
lanmalıdır. Hastane gibi yiyecek ve çamaşır gerek-
sinimleri, hijyenik koşullarda verilmelidir. Karan-
tinada tutulan sağlıklı insanlara virüs bulaşması 
önlenmelidir.

Mekanik tesisat sistemlerinin periyodik bakım-
ları

Bakımlar uzman kişilerce, standartlara uygun ya-
pılmalıdır. Yapılan bakımlar bağımsız denetleme 
heyetlerince kontrol edilmelidir.

Son olarak,

Ülkemizde temiz oda ve hastane ekipmanları 
üretimi yapan önemli şirketlerden görüş alınma-
lıdır. Örneğin kaynaklardaki Temiz Oda Tasa-
rımı kitabının yazarı, değerli hocamız Prof. Dr. 
Taner Özkaynak’ın sağlığında kurduğu şirket 
“Tetisan”dan gerekli yardım alınabilir. Bu şirket 
ülkemizde HEPA filtre üretiyor olup ürün konu-
sunda da kendilerinden yardımcı olmaları istene-
bilir.
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Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortam-
lar - Biyokontaminasyon kontrolü - Bölüm 2: 
Değerlendirme ve biyokontaminasyon verile-
rinin yorumlanması

[4] TS EN ISO 14644-5 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 5: İşletme

[5] TS EN ISO 14644-7 (İngilizce Metin)  
“Temiz odalar ve bunlarla ilişkili kontrol edi-
len ortamlar - Bölüm 7: Ayırıcı mahfazalar 
(temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, 
yalıtıcılar ve mini ortamlar)”
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[6] TS EN ISO 14644-9 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey 
temizliğinin sınıflandırılması

[7] TS EN ISO 14644-8 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bağlı kontrollü ortamlar - Bö-
lüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin 
sınıflandırılması

[8] TS EN ISO 14644-10 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve onunla ilgili kontrol edilen or-
tamlar – Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey 
temizliğinin sınıflandırılması

[9] TS EN ISO 14644-1 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava 
temizliğinin sınıflandırılması

[10] TS EN ISO 14644-2 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava 
temizliği ile ilgili temiz oda performansının 
belgeleme amaçlı izlenmesi

[11] TS EN ISO 14644-14 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bağlı kontrollü ortamlar – Bö-
lüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle dona-
nım kullanılması için uygunluğun değerlendi-
rilmesi.

[12] TS EN ISO 14644-2 Temiz odalar ve bunlarla 
ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 2: Parçacık 
derişimi ile yapılan hava temizliğine ait temiz 
oda performansına yönelik kanıt sağlanması-
nın izlenmesi

[13] TS EN ISO 14644-13 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve ilgili kontrollü ortamlar – Bö-
lüm 13: Parçacık ve kimyasal sınıflandırma 
açısından tanımlanmış seviyelerde temizlik 
elde etmek için yüzeylerin temizlenmesi

[14] TS EN ISO 14644-15 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar – Bölüm 15: Havadaki kimyasal deri-
şimi ile donanım ve malzemelerin kullanım 
uygunluğunun değerlendirilmesi

[15] TS EN ISO 14644-16 (İngilizce Metin) (Renkli)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 16: Temiz odalar ve ayırma 
cihazlarındaki enerji etkinliği

[16] TS EN ISO 14644-3 (İngilizce Metin)  
Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü or-
tamlar - Bölüm 3 - Deney metotları

[17] TSE CEN/TS 16244 (İngilizce Metin)  
Hastanelerde havalandırma - Hastanelerde 
ventilasyon ile ilgili terimler ve tanımlar.
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Uğur AYKEN

Adeks Mühendislik

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında hijyen yönünden alın-
ması gereken tedbirler

Tasarıma başlanırken mahallerin özellikleri ve gereksinimleri iyice be-
lirlenmeli ve tasarım buna göre yapılmalıdır. Mahallerin kullanım ge-
reksinmelerine göre hava değişim katsayıları, birbirlerine (pozitif veya 
negatif) basınç durumlarına göre tasarım yapılmalıdır. Gerek kullanı-
lan havalandırma santralleri gerekse de kanal sisteminin hijyen stan-
dartlarına göre imal edilmesi gereklidir. Bu mahallerde istenilen basınç, 
sıcaklık ve nem değerlerini sağlayacak cihazlar seçilmelidir. Örneğin 
basınç kontrolü için VAV cihazları, nem kontrolü için nem alma ve nem-
lendirme cihazları, sıcaklık kontrolü için ısıtma ve soğutma serpantinle-
rine oransal motorlu vanalar gibi. 

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlarda hijyen yönünden aranması 
gereken ürün özellikleri

Kullanılan havalandırma santrallerinin malzemeleri, konstrüksiyonu, 
serpantinleri, filtreleri, damperleri, fanları hijyen standartlarına göre 
imal edilmiş olmalıdır. Mahalin hijyen (temiz oda) özelliklerine göre 
(EU4,EU7, EU9 gibi) belli kalitede ve kademeli sayıda filtreler kulla-
nılmalıdır. Gereken mahallerde üfleme menfezleri öncesi hepa filtreler 
kullanılmalıdır. Mahallere hava taşıyan havalandırma kanallarının da 
gerek malzeme gerekse de konstrüksiyon olarak hijyen standartlarına 
uygun imal ve monte edilmesi gerekir.

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, tasarım ve kontrolle 
ilgili mevzuat

Son yıllarda dünyadaki birçok standart ülkemizde de uygulanmaya baş-
lanmıştır. Burada önemli olan yazılı standartların tasarımlarda ve uy-
gulamalarda hayata doğru olarak geçirilmesidir. Önemli olan özellikle 
uygulamalarda gerek malzeme olarak gerekse de imalat olarak gerekli 
denetim ve testlerin bu standartlara göre yapılmasıdır. Maalesef bir çok 
uygulamada maliyet nedeniyle bunlardan ödün verilmektedir.

HVAC sistemlerinde otomasyonun önemi ve hijyen açısından gerek-
li otomasyon sistem özellikleri

HVAC sistemlerinde otomasyon, o sistemdeki bir çok şeyin hızlı ve ko-
lay kontrolü ile denetim altında tutulmasını sağlar. En az enerji harca-
narak en iyi konfor ve hijyen şartlarının sağlanmasına yardımcı olur. 
Sıcaklık, nem, basınç, hava debisi, damper pozisyonlarını hem kontrol 
eder hem de izlenmesini sağlar. Filtre kirliliklerinin sürekli izlenmesi-
ni ve gerektiğinde müdahale edilerek temizlenmesi veya değiştirilmesi 
uyarısını verir. Frekans invertörlü fanlarda filtre kirlilikleri analog ola-
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rak izlenir ise optimum kirliliklerde değiştirilmesi 
yapılarak enerji tasarrufu sağlanır. 

Ameliyathane, yoğun bakım gibi mahallerin set 
edilen basınçlarda olabilmesi için VAV sistemleri-
ni, istenilen sıcaklık ve nem değerleri için motorlu 
vanaları ve nemlendiricileri kontrol ederek bu de-
ğerleri sağlar. Ayrıca bu mahaller kullanılmadığı 
zamanlarda hijyen standartlarının bozulmaması 
için basınç değerini değiştirmeden hava değişimini 
azaltarak enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Po-
zitif ve negatif basınç altındaki steril mahallerin 
-bu basınç değerlerini sürekli muhafaza edebilme-
si için- havalandırma sistemleri 7/24 çalıştırılmak 
zorundadır. Otomasyon sistemleri vasıtasıyla bu 
sistemler izlenerek herhangi bir arıza durumunda 
gelen alarmlara hemen müdahale edilmesi sağla-
nır. 

Pandemi zamanlarında HVAC sistemlerinin ça-
lıştırılma koşulları

Hastane gibi, zaten bir çok mahali HVAC sistemi 
hijyen şartlarına göre tasarlanmış binalarda, bu 
sistemlerin doğru çalışmasının denetlenmesi daha 
dikkatli yapılmalıdır. Bekleme salonları, muayene 
odaları, koridorlar gibi -işletmesinin ekonomik ol-
ması nedeniyle- karışım havalı olarak tasarlanmış 
HVAC sistemlerinin pandemi zamanlarında virü-
sün yayılmaması için %100 taze havalı olarak çalı-
şır hale dönüştürülmesi gerekir. 

AVM, restoranlar, otel, ofis binaları HVAC sis-
temleri normal zamanlarda işletmesinin ekonomik 
olması nedeniyle karışım havalı olarak tasarlanır. 
Ancak pandemi zamanlarında karışım havalı sis-
temlerde iç hava taze dış hava ile karıştırılarak 
tekrar mahallere üflendiğinden virüsün yayılma-
sına ve mahallerdeki insanlara bulaşmasına neden 
olacağından bu HVAC sistemlerinin de %100 taze 
hava ile çalışacak biçimde dönüştürülmesi gerekir. 

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları 

Üfleme ve dönüş fanları olan klima santrallerinin 
karışım (by-pass) damperi kapalı, taze hava ve 
egzoz damperleri tam açık hale getirilip bunların 
%100 taze hava ile çalışması sağlanabilir. Ancak 

bu santrallerin taze hava oranları genellikle %20
-40 oranında olduğundan taze hava kanallarının 
kesitleri tam debiye göre küçük olabilir. Hava hızı 
ve direnç artar, ses seviyesi yükselir. Sadece üf-
leme fanı olan ve taze hava ile dönüş havasını ka-
rıştıran, yani egzoz sistemi olmayan KS’lerde bu 
dönüşüm daha zordur. Çünkü bunların taze hava 
miktarları daha düşüktür, dolayısıyla taze hava ka-
nal ve damper kesitleri daha küçüktür. Ama hiçbi-
rinde bu imkânsız değildir. Üflenen hava debisinde 
biraz kısıtlamaya gidilerek bu sorunlar çözülebilir.

Karışım havalıdan %100 taze havaya dönüştürülen 
KS’lerde en büyük sorun ısıtma ve soğutma ener-
jisi maliyetlerinin artmasıdır. KS %100 taze hava 
ile çalıştığı zaman büyük oranda şartlandırılmış iç 
hava yerine çok soğuk veya çok sıcak dış havayı 
kullandığı için bu havayı konfor şartlarına getire-
bilmek için çok daha fazla ısıtma veya soğutma 
enerjisine ihtiyaç duyar. Bunu azaltmanın yolu 
egzoz havası ile taze hava arasında ısı alışveri-
şi yaparak bir oranda taze havayı şartlandıran ısı 
geri kazanım (IGK) sistemleri kullanmaktır. Artık 
%80-90 verime ulaşan IGK’lar üretilebilmektedir-
ler. IGK üniteleri kullanılarak ısıtmada verimlilik-
le doğru orantılı enerji tasarrufu sağlanabilirken, 
soğutmada bu oran daha azdır. (%50 verimli IGK 
ile %35, %75 verimli IGK ile %42 enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir.) Endirek evoporatif soğutma-
lı IGK sistemleri kullanılarak soğutmada da daha 
fazla enerji tasarrufu sağlanabilir. 

Temiz oda teknolojisi açısından karantina or-
tamları 

Karantina odalarından virüsün diğer mahallere 
yayılmaması için bu odaların çevresindeki mahal-
lerden daha düşük basınca sahip olması (vakum-
lu) gerekir. Yani hava akışının dış mahallerden bu 
odaya doğru olması gerekir. Bu da odadan üflenen 
havadan daha fazlasının egzoz edilmesiyle sağla-
nabilir. Bu bir hava fark basınç hissedicisi ve VAV 
sistemi ile gerçekleştirilebilir. Oda kapısı açıldıkça 
içeri giren havadan dolayı yükselen basınç açılan 
egzoz VAV’si veya kısılan üfleme VAV’si ile den-
gelenir. Bazıları ekranlı olan bu fark basınç hisse-
dicilerinin ekranlarındaki oda basıncı oda girişin-
den de izlenebilirse kullanıcılar açısından daha iyi 
olur.
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Mekanik tesisat sistemlerinin periyodik bakım-
larında yapılması gerekenler

Özellikle pandemi zamanlarında mekanik sis-
temlerin periyodik bakımları daha da önem ka-
zanmaktadır. Bu dönemlerde sistemin bütünüyle 
temiz olmasına, özellikle de filtre temizliklerine 
ve değişimlerine daha bir özen gösterilmelidir. 
Ekipmanların, hava kanallarının ve damperlerin 
sızdırmazlıkları daha bir önem kazanmaktadır. 
Belirli periyotlarla santralleri ve hava kanallarını 
kapsayacak şekilde tüm HVAC sistemleri dezen-
fekte edilmelidir.

Son olarak,

Dünyada hijyen şartlarını ve enerji verimliliğini 
artırmak için bir çok çalışma yapılmakta, daha ge-
lişmiş, daha verimli yeni sistem tasarımları gelişti-
rilmekte, yeni tip cihazlar üretilmekte, otomasyon 
sistemleri gün be gün gelişmektedir. Tüm teknik 
insanların ve özellikle de tasarımcıların bu yeni-
likleri takip etmesi ve tasarladıkları, uyguladıkla-
rı sistemlerde bunları kullanması insan sağlığı ve 
enerji ekonomisi açısından ülkemize yarar sağla-
yacaktır.
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Mekanik Sistemlerde Hijyen

Namık YENER

Yener&Yener
Mühendislik Danışmanlık ve Taahhüt 
Hizmetleri Limited Şirketi

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında hijyen yönünden alın-
ması gereken tedbirler 

Tasarımda ilk adım cihazların bulundukları yerlerin seçiminin doğru 
olmasıdır.

Hijyen tasarımlarda mekanik tesisatların yoğun olarak bulundukları 
bölgelerin doğru belirlenmesi için titiz davranılmalıdır. En az, hizmet 
ettikleri yerler kadar hassas seçim gerektirir. Mevcut tesislerde karar 
vericiler, çoğunlukla mekanik tesisatı, nispeten ulaşılması güç ve ba-
kımlarının zor yapılacağı yapı bölümü içine yerleştirmektedir. Hatta 
çoğu zamanda harici tip olarak yapı dışında da tesis edilmektedir. Yani 
mekanik tesisatı, yapı içerisine yerleştirirken;

• Bozucu ve aşındırıcı dış çevreden uzak olması,
• Bakım için rahat ulaşılabilir yerlerde olması,
• Hava alışverişinde hâkim rüzgârlar olması,
• Taze havanın yapı cephesinden alınıp, atık havanın ise çatı istika-

metinde, yapı mahyasından en az 1,5 m üzerinden bina dışı ortama 
atılmasına dikkat edilmelidir.  

Hijyen uygulamaların en önemli unsuru HVAC sistemleridir. Hijyen 
alanlar, kontrollü alanlar olarak, temiz oda bileşenlerinin önemli bir 
üyesidir. Temiz tutulması gereken alanlar, kanal ve diğer havalandırma 
ekipmanları üzerinden HVAC sistemleri ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla 
seri bir hattın üzerinde ortak bir hava ve sistem kalitesinden bahsedile-
bilir. Bu durum bir kalite zinciri ile daha rahat ifade edilir. Bu seri tasa-
rımda kalite zinciri üzerindeki tüm baklaların gücü eşit kalite görüşü ile 
dikkate alınmalıdır. Yani HVAC sistemi üzerinde gösterilen hassasiyet, 
havalandırma kanalları için de gösterilmelidir. Havalandırma kanalla-
rının da sızdırmaz olması, gerektiğinde temizlenebilir ve dezenfekte 
olması önemlidir. Bunun içinde kendiliğinden flanşlı kanal sistemi kul-
lanılması daha uygun olacaktır. Amaca yönelik olarak da bazen paslan-
maz çelikten mamul kanallar kullanılmalıdır.

Mekanik ekipmanın, fonksiyonel olarak hizmet ettiği alanların amacı-
na yönelik tasarlanması birinci önceliklidir. Yani öncelik ile fonksiyon 
düşünülmelidir. Ancak bu bakış açısında da hijyen yaklaşım dikkate 
alınmalıdır. Temiz tutulması gereken alanlar, kirliliği ve kaynağını ber-
taraf edecek şekilde düzenlenir. Temiz odalarda temizlik sınıflaması 
yapılmalıdır. İhtiyaç duyulan temizlik sınıfları uygun düzenlemeler ile 
gerçekleştirilir. (ISO Klas I-VII) 

Sistem içerisinde bakımı ve değişimi gereken tesisat bileşenlerinin 
amaca uygun tesis edilmesi gerekir. Yani öngörülen değişiklikler ko-
laylıkla yapılmalıdır.

Enfeksiyon oluşturan patojenler, genellikle 0,10 µ ile 30 µ büyüklüğün-
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de; virüs, bakteri, mantar, sporlar ve diğer canlı 
veya cansız yapılardır. Bu istenmeyen yapıların 
ayrılması için filtre dizilimi sıralı ayırma mantı-
ğına göre dizilmelidir. Bu sıralama, kaba filtreden 
başlayarak en hassasa doğru dizilmesini gerektirir. 
G4, F7, F9 gibi. Bu filtrelerin tamamı HVAC sis-
temleri içine yerleştirilir. Her biri diferansiyel ba-
sınç göstergesi ile takip edilir. Basınç yükselmesi 
bu filtrelerin değiştirilmesi için bir işaret oluşturur. 
Hepa filtreler ise sistemde en son uç noktaya konur. 
Hatta bu yüzden terminal filtre olarak da adlandı-
rılırlar. En uç nokta ise, kanal sistemi ile hizmet 
edilen odaya bağlanan uç noktadır.

Tasarımda mekanik sistemlerinin acil durumlarda 
da sürekli çalışması garanti altına alınabilmelidir. 
Kritik alanlar acil generatör hattından enerji kesil-
diğinde de çalıştırılmalıdır. Tehlikeli ve riskli ça-
lışma alanlarında, enerji tasarruf etmek amacıyla 
Ölü mod / düşük seviye çalışma gibi çalışma mo-
delleri öngörülmemelidir. Kimyasal dezenfeksiyon 
uygulamasına uygun mekanik bağlantılar öngörül-
melidir. (Nozul)

Kullanma suyu sistemleri hareketli olarak (sirkü-
lasyonlu) kullanımda tutulmalıdır. Sıcak ve soğuk 
hatlar, birbirlerini etkilemeyecek şekilde tesis edil-
meli ve izole edilmelidir.

Yer giderleri, lavabo ve tüm deşarj sistemlerinde 
vakum kırıcı ve havalandırma tesisatı tesis edil-
melidir. Bu husus rögar kokusunun temiz odalar 
içerisinde hissedilmesine mani olmak için yapılır. 
Bu hattın izolasyonu (diğer evsel atık su sistemle-
rinden) bulaşmayı önlemek için de çok önemlidir.

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlarda hijyen 
yönünden aranması gereken ürün özellikleri

Ekipmanlarda hijyen yönünden beklentiler:

• Ekipmanlar kolay temizlenebilir olmalıdır.
• Zor çalışma şartları altında, (yoğun solvent ve 

korozif maddelerin) dayanıklı olması ve pas-
lanmaması için, paslanmaz maddelerden seçil-
miş ve üretilmiş olması gerekir.

• Zaman içinde değişmesi gereken ekipmanlar, 
işletici tarafından zahmetsiz ve kolaylıkla de-
ğiştirilebilmelidir.

• Hijyen ekipmanının, işletmeci tarafından ha-
tasız kullanılması için gerekli sertifikasyona 
sahip olması gerekir. Belgelenmiş olması da 
bir o kadar önemlidir. İşletme esnasında değiş-
tirilebilir kısımların idame ekipmanı önermesi 

konusunda da yapımcı olmalı ve bu konuda ta-
sarımcının öngörüsü bulunmalıdır.

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, 
tasarım ve kontrolle ilgili mevzuatta eksiklikler

Kanımca böyle bir eksiklikten bahsedilmemeli! 
Mevzuat ve yönetmelikler, genellikle elde edilmesi 
gereken sonuçları hedeflemektedir. Ancak bu he-
deflere ulaşılması yönünde kullanılacak yöntemler 
uygulayıcı firma yeteneklerine ve pratiklerine bı-
rakılmıştır. 

Bu sebepten ötürü doğru olan yöntem de bu olma-
lıdır. Yani hedefler belirlenmeli, kullanılacak yön-
temler uygulayıcılara bırakılmalıdır.

HVAC sistemlerinde otomasyonun önemi ve hij-
yen açısından gerekli otomasyon sistem özellik-
leri

Otomasyon sistemlerinden beklenti, hazırlanan 
mekanik tesisatın, istenilen ve önceden belirlenmiş 
fiziksel büyüklüklere göre sistemi çalıştırmasıdır. 
Bu fiziksel büyüklükler:

• Sıcaklık,
• Rutubet,
• Basınç,
• Partikül büyüklüğü (filtrasyon ayırma tekniği 

açısından).
Bütün bu işlevsellik, hissedici sensörler ve saha ey-
lem ekipmanları (Damper, vana vs.) sayesinde olur. 

Çalışma metodolojisi doğru tespit edilmiş midir? 

Uygun biçimde listelenmiş midir? 

Beklenmeyen şartlar içinde test edilmiş midir? 

Çalışma sürekliliği sağlanmış mıdır? 

Data korunması sağlanmış mıdır? 

Geriye dönük izleme yapılması çok önemlidir. 
Beklenmeyen durumlar karşısında bu güvenilir 
datalar karar üretmemize yardımcı olacaktır.

Hijyen bakış açısı ile:

• İyi bir otomasyon sisteminin tanımlanma-
sı -otomasyon sistemi “hardware” ile %100 
uyumlu mu?

• Kontrol edilen parametreler açısından, fizik-
sel büyüklükler istenilen hassasiyetle kontrol 
ediliyor mu?

İstenilen değerlere ulaşmak için kullanılan kay-
naklar ve eylemciler yeterli olmalıdır.
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Otomasyon sistemi santralize edildiği gibi lokal 
kontrolör tarafından da yönetilebilir. (Santral/De-
santral) Uygulamaların her iki halükârda da amacı, 
yukarıda bahsedilen kontrolün %100 seviyesinde 
netice almasına elverişli olmasıdır.

Otomasyon yazılımının, kullanıcı tarafından iste-
nilen değişiklikleri kolaylıkla yapmaya elverişli ol-
ması lazımdır. (Yazılımın validasyonu gereklidir.)

Kontrol parametrelerinin aktüel değerleri ile bir-
likte ikaz ve alarm seviyeleri de hassas bir şekilde 
takip edilebilir olmalıdır.

Pandemi ve epidemi zamanlarında HVAC sis-
temlerinin çalıştırılma koşulları 

Pandemi, küresel çapta salgın hastalıkların olması 
dönemidir. Bu düzende normal çalışma şartları dı-
şında, çalışma prosedürleri belirlenmelidir. Mevcut 
ve halen işlemekte olan HVAC sistemleri üzerin-
de gerekli değişiklikler yapılmadan, bu sistemleri 
istenildiğinin dışında farklı şekliyle çalıştırmak 
mümkün olmaz. Yani HVAC üzerinde mümkün 
düzenlemelerin yapılması gerekir. Mevcut HVAC 
larda ilk yapılması gereken husus, HVAC sistemi 
şayet sirkülasyon yapan bir HVAC sistemi ise, ön-
celikle bunu %100 dış hava ile çalışır duruma ge-
tirmektir.

Böyle bir operasyon yapıldığında, bu büyük sorun 
sistemin ısıtma ve soğutma için öngörülen kapa-
sitesinin istenilen sınırlarda çalışıp çalışamayaca-
ğının sorgulanmasıdır. Bu durum çeşitli önlemler 
alarak düzenlenebilir. (Bu durumun açıklanması 
aşağıdaki soruya verilen cevap içinde anlatılmış-
tır.)

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları 

Mevcut HVAC sistemlerinde yapılacak düzenle-
melerde, önceki soru cevabında anlatıldığı üzere 
ilk olarak sistemin %100 dış hava ile çalışması için 
radikal değişiklikler yapılmasıdır. 

Sisteminin taze hava bölümünün ısıtma ve soğut-
ma kapasitesinin mevcut haline yakın çalıştırılma-
sı için, egzoz hattı üzerine statik çapraz geçişli ısı 
geri kazanım modülü ilave edilebilir. Elde edilecek 
performans ile %40 bir enerji tasarrufu söz konusu 
olabilecektir. 

Cihazın egzoz hattı devresi üzerine ise ilave Bag in 

/ Bag out mantığı ile çalışır, yeni bir egzoz filtras-
yon sistemi yapılması gerekecektir. 

Egzoz hepa sistemi emiş yönü üzerine “UV” lamba 
montajı da önerilebilir. Veya H2O, kimyasal dezen-
feksiyonu için bağlantı nozulları önerilir. Egzoz 
hattı üzerine yerleştirilen hepa filtreleri egzoz çev-
resindeki bulaşma riskini ortadan kaldırır.

Mekanik tesisat sistemlerinin periyodik bakım-
larında yapılması gerekenler

• Filtre ve rulman gibi çalışma süresine bağlı 
olarak değiştirilmesi gereken parçaların takip 
edilmesi,

• Hareketli parçaların, mekanik aşınan parçala-
rının gres ile yağlanması,

• Sızdırmazlık elemanlarının daha sık periyot-
larda değiştirilmesi,

• Gevşeyen ve sökülen tespit parçalarının uygun 
biçimde tekrar yerlerine tespit edilmesi,

• Normal şartlarda önerilenden daha sık aralık-
lar ile detaylı temizlik yapılması,

• Paslanmış yapı elemanlarının pastan arındırı-
larak, korunmuş vaziyette tekrar orijinal yer-
lerine monte edilmesi,

• Okunmayan, yerinde bakım talimatlarının 
gözden geçirilmesi, gerekiyorsa ilave talimat-
lar ile desteklenmesi,

• Yoğuşma oluşan bölgelerde izolasyon gözden 
geçirilmeli, zorunlu yoğuşma olan bölgelerde 
suyun birikmesine mani olunmalıdır.

Hijyenik tesisatlar oluşturabilme

Hijyen tesisat yapımında, temel bakış açısı sağlığın 
korunmasıdır. Mekanik tesisatın, bu amaca hizmet 
edebilmesi için ise:

1. Ekipman imalatı esnasında, ulaşılabilir olması 
dikkate alınmalıdır (en az hizmet ettiği bölge 
kadar önemli bir konu başlığıdır).

2. Korozyon ve aşınmaya dirençli malzemelerin 
seçilmesi gereklidir.

3. Hijyen tesisler sıkı bir bakım programı ile ta-
kip edilmeli ve bulgular rapor edilmelidir.

4. Sistem performansı izlenmeli ve bu izleme ge-
riye dönük takip edilmelidir.

5. Havalandırma sisteminin hizmet ettiği hacim 
içerisinde, tüm noktalar üzerinde etkili olması 
gerekir. Tüm önerilen bölgenin hava ile süpü-
rülmesi esastır.

6. Egzoz hatları filtre edildikten sonra güvenli 
bir biçime uzaklaştırılmalıdır.
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7. Su kullanımında lejyonel oluşmasına mani 
olacak şekilde, suyun hareketlendirilmesi sağ-
lanmalıdır.

8. Atık su giderleri, havalandırma ve vakum kırı-
cılar ile donatılmalıdır.

9. Hijyen ekipman ile çalışma prosedürleri eksik-
siz hazırlanmalıdır.

10. Prosedürlerin yerine getirilmesi için sürekli 
eğitim (didaktik) verilmelidir.

KAVRAMLAR

Hijyen: Sağlıklı yaşam için yapılan faaliyetlerin 
tümü, sağlığın korunması (hıfzı sıhha), alınan te-
mizlik önlemleri.

Aseptik: Septik olmayan, steril, patojen bulunma-
yan .

Antiseptik: Mikropları öldürmek için kullanılan 
madde.

Dekontaminasyon: Mikroorganizma, kimyasal 
radyasyon gibi kirleticilerden arındırma işlemi.

Dezenfeksiyon: Cansız ortamda bakteri ve endos-
porları dışında kalan mikroorganizmaların öldü-
rülmesi ve üremesinin durdurulması işlemi, steri-
lizasyon demek değildir.

Sterilizasyon: Cansız ortamdaki patojen olan veya 
olmayan tüm mikroorganizmaların öldürülmesi.

Endospor: Bakterinin stoplazmasını en düşük se-
viyeye indirip, kendini dış etkenlerden korumaya 
alma halidir.
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Mekanik Sistemlerde Hijyen

Dr. Mustafa BİLGE

Mecon Yapı

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında hijyen yönünden alın-
ması gereken tedbirler

AVM ,ofis gibi genel hacimlerde kullanılan klima santrallerinde ortamı 
serinletmek veya ısıtmak amacı ile mahallere gönderilen şartlandırılmış 
havanın büyük bir kısmı tekrar klima santraline enerji verimliliği nede-
niyle geri döndürülmektedir. İşte bu geri dönen havada olası bir virüs 
kümesi olması durumunda bu virüsün klima santralleri elemanlarına 
veya ortam havasına karışması olasılığı çok fazladır.

Bu ve mahallerin klimatizasyonunda kullanılan klima santrallerinde 
yüzde yüz dış hava kullanarak bu riski elimine etmemiz mümkündür. 
Yani tamamiyle doğrudan atmosferden aldığımız havayı ısıtıp ya da so-
ğutarak insanların yoğun olarak yaşadığı mahallerin iklimlendirlmesini 
ve havalandırılmasını temin etmemiz mümkündür. Yüzde yüz dış hava 
ile çalışan santrallerde enerji verimliliğini sağlayabilmek için sistemlere 
ısı geri kazanım üniteleri ilave edilebilinir.

Klima santrallerinde kullanılan standart filtrelerin korona virüsünü ya-
kalama özelliği yoktur boyutları nedeniyle (0,3 mikron ve altı); ancak 
ameliyathanelerde kullanılan çok yüksek verimli HEPA filtreler ile bu 
vürüsün büyük bir kısmını yakalama imkânı vardır. 

Klima santralleri sık sık dezenfekte edilmeli veya klima santrali, fan 
durağan halde iken ısıtıcı bataryalar bir saat boyunca şartlandırılmış 
sıcak su ile santral hücresi sıcaklığı 1 saat boyunca 60 °C’ye çıkartılarak 
termal dezenfektan işlemi uygulanmalıdır.

Benzer risk taşıyan daha çok ofislerde kullanılan fancoil için de fanı 
durdurup ısıtıcı bataryayı tam açarak yani fancoili ısıtarak olası virüsle-
rin etkisini azaltmamız mümkün olabilir.

Klima santralleri ve fancoil filtreleri temizlenmek yerine salgın dönem-
lerinde mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.

Klima santralleri içerisine yerleştirilecek ultraviyole dezenfektan am-
puller veya hidrojen peroksit kullanarak da virüsler ile kısmen de olsa 
mücadele etmek mümkündür.

Fancoil, su kaynaklı ısı pompaları veya VRV gibi yüzde yüz iç hava 
kullanarak havayı şartlandıran cihazlar bulaş zamanında çok büyük 
tehlike arz etmektedirler. Bu cihazlarda UV lambaları veya benzeri uy-
gulamalar ile mutlaka ciddi önlemler alınmalıdır.

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, tasarım ve kontrolle 
ilgili mevzuat

Yeni yapılacak benzeri yapıların klima havalandırma sistemlerinde ta-
sarım aşamasında, meslektaşlarımız yukarıda açıklanan konuları da 
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dikkate alarak tasarım yapmalıdırlar.

Klima santralleri mutlaka yüzde yüz dış hava ça-
lışma opsiyonu ile tasarlanmalıdır.

Dükkan içlerinde fancoil veya VRV cihazları ye-
rine yine bulaş dönemlerinde yüzde yüz dış hava 
ile çalışan VAV’li tüm havalı sistemler tercih edil-
melidir.

Sistemler yüzde yüz dış hava ile çalışacak ise ener-
ji verimliliği nedeniyle tercihen bataryalı ısı geri 
kazanım sistemleri kullanılmalıdır.

Tıpkı Yangınla Mücadele Yönetmeliği’nde tanım-
landığı gibi “İklimlendirme sistemlerinde salgınla 
mücadele şeklinde yönetmeliklerin hazırlanması 
için ilgili STÖ’ler bir araya gelerek çalışma yap-
malıdır.

Pandemi dönemlerinde çalışmak üzere egzoz ha-
vası çıkışında EU7 ve HEPA filtreleri kullanılma-
lıdır.

Pandemi zamanlarında HVAC sistemlerinin ça-
lıştırılma koşulları

Klima santralleri normal koşullarda karışım havalı 
olarak tasarlandıysa pandemi koşullarında bu sant-
raller yüzde yüz dış hava ile çalıştırılmalıdır. 

Yine pandemi dönemlerinde egzoz havası çıkışla-
rında HEPA filtre kullanarak bu çevrede çalışanla-
rın sağlıkları güvence altına alınmalıdır.

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları 

Karışım havalı santrallerin yüzde yüz dış havası 
ile çalıştırılması çok kolay bir uygulamadır. Ancak 
AVM’lerde dükkân içlerinde yüzde yüz iç hava ile 
cihazların iptal edilerek bunların yerine iklimlen-
dirme prosesini gerçekleştirmek için yüzde yüz dış 

hava ile de çalışabilen VAV sistemleri tesis edil-
melidir. Bu şekilde bulaş riskini minimize etmek 
mümkündür.

Uçaklarda da havalandırma sistemi yukarıda açık-
ladığımız gibi yüzde elli geri dönüş havası yüzde 
elli iç hava kullanarak uçağın ısıtılması veya so-
ğutulması ve havalandırması sağlanmaktadır, yani 
mahalden geri dönen havadaki virüsün tüm yolcu-
ları tehdit etme olasılığı çok yüksektir. Karışım ha-
valı bir soğutma sisteminde uçağın en arkasındaki 
hastalıklı bir kişinin yaydığı virüs en önde oturan 
bir yolcuyu enfekte etmesi mümkündür. Bu konu 
üzerinde yani havalandırma sisteminin yüzde 100 
dış hava ile çalışması için uçak imalatçı firmaların 
çok acil önlem alması gerekecektir

Kullanımda Olan Hastaneler ve Şehir 
Hastanelerinde Alınacak Önlemler

Mevcut hastanelerimizde pozitif basınçlı olarak 
tesis edilmiş olan yoğun bakım ünitelerinin bir 
kısmı çok acil olarak klima sistemlerinde alınacak 
önlemler ile negatif basınçta çalışır hale getirilerek 
koronavirüs nedeniyle enfekte olmuş hastalara hiz-
met verilecek hale getirilmelidir.

Hastanelerde negatif basınçlı oda sayısı ve izole 
odaların sayısı çok kısıtlı olduğu için yoğun bakım 
odası dışındaki standart hasta odalarının da çok 
acil olarak negatif basınçlı odalar haline dönüştü-
rülmesi gerekmektedir.

Mevcut küçük ölçekli hastanelerin bazıları, (örne-
ğin 100-200 yataklı olanlar gibi) hastanenin tümü 
bir karantina hastanesi olacak şekilde yeniden ya-
pılandırılmalıdır. Bu tip hastanelerin standart oda-
ları, klima sistemlerinde alınacak önlemlerle en 
kısa zamanda negatif basınçlı yoğun bakım odala-
rına dönüştürülmelidir.
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Mekanik Tesisat Bakımından Koronavirüs İle 
Mücadele

Akif KAYAŞ

General Filter Havak

AVM, hastane, iş merkezleri, rezidans, otel gibi merkezi klima sistemi 
kullanan binalarda, ısı ekonomisi açısından karışım havası kullanıl-
maktadır. Bunların derhal %100 taze havaya geçirilmeleri ve filtreleri-
nin değiştirilmesi gerekir. Klima santral içi temizliği, güvenlik tedbir-
leri alınmış bir şekilde yapılmalı, daha sonra alkol veya dezenfektan ile 
dezenfekte edilmelidir. Filtre değişimleri, zamanı geldiğinde geciktiril-
meden yapılmalı ve kaliteli filtre kullanılmalıdır.

Mevcut tesisatlarda %100 taze havaya geçildiğinde, kış şartlarında ısıt-
ma kapasitelerinin yetmemesi durumunda, ısıtıcı cihazların büyütülme-
si gerekir. Isıtma kapasitesini artırma imkânı yoksa, üfleme havasına 
hepa filtreler ilave edilmeli, hepa filtrenin direncini yenmesi için vanti-
latörde tadilat yapılmalı veya vantilatörler değiştirilmelidir. 

Son günlerde yaşanan virüs salgını özellikle hastanelerde mekanik tesi-
sat ve filtrasyonun ne kadar önemli olduğunu, yukarıda bahsedilen ted-
birlerin alınmadığı durumlarda, virüslerin havalandırma tesisatı yolu 
ile başka bölümlere de kolaylıkla geçerek diğer hasta, hasta yakınları ve 
sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit edebileceğini tekrar hatırlatmak-
tadır. 

Negatif basınçlı olması gereken karantina bölgelerinin besleme havası 
hepa filtre ile temizlenmiş %100 taze hava olmalı, egzoz havası, dış 
ortamın da kontamine edilmemesi için hepa filtrelerden geçirilerek dı-
şarı atılmalıdır. Emiş havasındaki filtrelerin değiştirilmesi çok tehlikeli 
olduğundan, “Güvenli Değişim Kabinleri” (Canister, Bag In-Bag-Out 
kabinler) kullanılmalı, kirli filtreler yakma tesislerine gönderilmelidir.

Hepa filtreden önce egzoz havasının UVC lamba ışığından geçirilmesi 
mikroorganizmaların büyük oranda öldürülmesi açısından faydalıdır. 
UVC lambaların mikroorganizmaları etkisiz hale getirmesi için bağıl 
nemin %40 ila %60 olması, havanın en az ePM10 %50 verimlilikte bir 
filtreden geçirilmesi, geçen havanın yeterli güç ve sürede ışığa maruz 
bırakılması ayrıca ampullerde bir arıza olmadığından emin olunması 
gerekmektedir. Daha sonra kullanılacak hepa filtrelerde, UVC’den ka-
çabilecek mikroorganizmalar veya öldürülen mikroorganizmaların pro-
tein yapılarından oluşan partiküller tutulmalıdır. 

UVC Etkisi ile Mikroorganizmaların Deaktivasyonu

UV ışınları kozmik ışınlardan başlayıp radyo dalgalarına kadar uzanan 
radyasyon tayfı içerisinde 100 ile 400 nm arasında dalga boyuna sahip 
ışık tayfıdır.

UV ışınlarının 200-320 nm dalga boyuna sahip (radyasyon) tayfı dezen-
fekte edici özelliğe sahip olmakla birlikte, 320 nm altındaki tüm ışınlar 
canlı organizmalara zararlıdır. Yani mikroorganizmaların DNA/RNA 
yapısını bozarak etkisiz hale getirir. 
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UV ışınları Tablo 1’ deki gibi sınıflandırılır. 

Tablo 1. UV Işınlarının Sınıflandırılması

UV ışınlarının UVC bölgesinde bulunan 260-265 
nm dalga boyu aralığı en güçlü etkisiz hale geti-
ren seviyedir. Ancak ticari olarak üretimi yapılan 
düşük basınçlı cıva buharlı UV lambaları, enerjile-
rinin %95’i ile 253,7 nm dalga boyunda antimikro-
biyal özellikte UVC ışını üretir.

Başta, negatif basınç gerektiren enfekte mahallerin 
egzozları olmak üzere, resirkülasyon ve taze hava 
arıtımı için yapılan UV uygulamalarında etkili so-
nuca ulaşabilmek için bazı hususlar dikkate alın-
malıdır. 

• UVC’den önce en az ePM1 %50 (F7) sınıfında 
bir filtre kullanılarak, partiküllerin arkasında 
ışından kurtulma olasılığı düşürülmelidir.

• Işına maruziyet süresi göz önüne alınarak 
UVC kanal kesiti ve boyu belirlenmelidir.

• Kullanılan lambaların gerekli doz miktarı he-
saplanarak sayısı ve gücü belirlenmelidir.

• UVC hücresi içerisinde kullanılacak malze-

menin yansıtıcılık değerine göre UVC ışın 
etkisi değişir. Hesaplamada bu parametre dik-
kate alınmalıdır.

• UVC ışınları gözle temas ettiğinde katarak, 
ciltte ise kanserojen etki yapabilir. Bu nedenle 
ışınların doğrudan insanlara gelmesi engellen-
melidir.

175-200 nm aralığında özellikle 185 nm dalga 
boyunda oksijen (O2) ozona (O3) dönüşmektedir. 
UVC bölgesinde de az miktarda O3 oluşabilmekte-
dir. Ozonun solunması zararlı olduğundan tasarım-
da bu kriterler göz önüne alınmalıdır.

Son yıllarda insan hücrelerine zarar vermeden 
mikroorganizmaları deaktive eden 222 nm dalga 
boyundaki UVC ışını ile çalışmalar umut vermek-
tedir. 

Virüs ve Nano-Partikül Filtrasyonunda Hepa 
Filtreler

Son günlerde Sars Cov-2 virüs enfeksiyonundan 
korunmak için kapalı mekân havalandırma sistem-
leri önem kazanmıştır. Ancak uzun vadede canlı 
ve cansız partiküllerin insan sağlığına olumsuz et-
kilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle insan ya-
pımı nano-partikül olarak adlandırılan 100 nm’den 
daha küçük partiküllerin insan sağlığına ne dere-
cede etki ettiği henüz tam olarak tespit edileme-
mekle birlikte olumsuz etkileri olduğu endişesi 
yaygın olarak taşınmaktadır.

Teorik olarak hepa filtreler nano-partikülleri ge-
nel filtrasyon ilkelerine göre MPPS değerindeki 
verimlilik değerinden daha iyi filtrelediği kabul 
edilir. Nitekim, yakında EN 1822 filtre standardı-
nın yerine geçecek olan ISO 29463 (high efficiency 
filters and filter media for removing particles from 
air) standardında da atıf yapılan, David Y. H. Pui 
tarafından yapılan bir çalışmada hepa filtrelerin 
5nm’ ye kadar olan partiküllerde filtrasyon ilkesi-
nin çalıştığı ortaya konmuştur. Yani, hepa ve ulpa 
filtreler nano-partikülleri de verimlilik değerleri-
nin üstünde filtre edebilmektedir.

HEPA (high efficiency particulate air) filtreler 
EN-1822 standardına göre MPPS (Most Penetra-
ting Particle Size, yani en çok nüfuz eden parti-
kül boyutu) değerinde örneğin H13 sınıfında en az 
99.95% oranında verimliliğe sahiptir.

Şekil 1. Dalga boylarına göre ışınlar

Bant Dalga 
Boyu; nm

Tip ve Sınıflandırma

UVA 320-400 Dezenfekte edici özelliği yok

UVB 280-320
Erythemal 

etki Dezenfekte 
edici özellik

Aktinik 
(Kansero-

jen)
UVC 200-280

Ozon 
üretimi

VUV 100-200 Vakum Ultraviole
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EPA, HEPA ve ULPA Filtrelerin 
Sınıflandırılması

Şekil 2. Hepa filtreler

Yakalanması en zor olan MPPS değerindeki par-
tikül boyutları, filtre medya yapısı ve hava hızına 
bağlı olarak 0,3-0,1 µm arasındadır. Mikro cam 
elyaf medyada bu değer 0,12-0,25 µm arasındadır. 
Bir hepa filtrenin verimi MPPS partiküllerinden 
daha küçük ve daha büyük boyutlardaki partikül-
lerin filtre edilmesinde, MPPS değerindeki veri-
minden daha yüksektir.

Yani 0,1 µm altındaki partiküller difüzyon etkisi 
ile, 0,3 µm’den büyük partiküller ise filtre medya 
liflerine takılacağından her iki durumda da çok 
verimli bir şekilde filtre edilebilmektedir. Şekil 

2’de örnek olarak gösterilen verimlilik grafiği bir 
Ulpa filtreye aittir. Burada MPPS değeri hava hı-
zına bağlı olarak 0,12 ile 0,25 µm arasında olduğu 
görülmektedir.

Şekil 2’de ise ASHRAE’ye göre hepa filtre MPPS 
değerlendirmesi görülmektedir. İlgili hepa filtre-
nin 0,3 µm’de etkinliği %99,97 iken MPPS değe-
rinde %99,94 olarak gerçekleşmektedir.

MPPS; En çok nüfuz eden partikül boyutu

 Şekil 3. ISO 29463’e göre MPPS

Tablo 2. ISO 29463 ve EN 1822’ye Göre Filtreler
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Şekil 4. ASHRAE’ye göre MPPS

Koronavirus ailesinden olan, Covid-19 hastalığı-
na yol açan Sars Cov-2 virüsü 0,075-0,16 µm bo-
yutlarında olduğundan MPPS değerleri içindedir. 
Virüsler hepa filtrelerle çok verimli bir şekilde 
yakalanabilmektedir. İnsan sağlığına zarar verecek 
partiküller hepa filtre üzerinde birikmiş olacağın-
dan, filtre değişimini güvenli hale getirecek Gü-
venli Değişim Kabinleri kullanılmalıdır.

Güvenli Filtre Değişim Kabinleri (Canister/
Safe Change Filter Housing)

Laboratuvarlar, kimyasal, nükleer ve ilaç endüstrisi 
gibi alanlarda bulunan zehirli, radyoaktif partikül-
ler ve zararlı organizmaların çevreye ve çalışanlara 
zarar vermemesi için güvenli bir havalandırma sis-
temi ile filtre edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
kullanılan filtreleme sistemlerinde filtrelerin kritik 
tesislerde tam güvenli seviyede kullanılabilmesi ve 
değiştirilebilmesi için tasarlanmış modüler filtre 
hücrelerine Bag-in/Bag-out sistemi, Canister veya 
Güvenli Filtre Değişim kabini denir. Genellikle 
aşağıdaki alanlarda kullanılır.

• İlaç ve biyoteknolojik proseslerde üfleme veya 
egzoz hattında.

• Tıbbi tesislerde hava arıtmada (üfleme/egzoz).
• Karantina odası ve pandemik karantina bölge-

leri egzoz havasında.
• Nükleer proseslerin olduğu tesislerde.
• Steril hava üretiminde.
• Asbest tozu emişlerinde.
Filtre sistemi sızdırmazlık ve verimlilik açısından 
son derece güvenilir olmalıdır. Öncelikle doğru 
filtre cinsinin ve sınıfının belirlenmesi daha sonra 
bu filtrelerin konacağı filtre kabinlerinin aşağıdaki 
kriterlere göre seçilmesi esastır.

Sağlıklı İç Ortam İçin ve Covid-19 Etkisinin 
Azaltılmasında Nemlendirmenin Etkisi

Sağlıklı seviyedeki nemlendirme, Covid-19 (SARS 
Cov-2) ve H1N1 (İnfluenza A) gibi solunum sis-
temimizi enfekte eden virüslerin yayılmasını 
azaltmaya yardımcı olabilir. Hastaneler, klinikler, 
bakım evleri, okullar ve ofisler başta olmak üze-
re, tüm binalarda optimum nem seviyelerinin uy-
gulanması büyük fayda sağlayacaktır. Dünya Sağ-
lık Örgütü Covid-19’un bulaşmasını azaltmak için 
farmasötik olmayan çözümler çağrısında bulundu; 
nem kontrolü, çalışan personeli, hastaları, sakinle-
ri, öğretmenleri ve öğrencileri virüsün etkisinden 
korumanın güvenli, verimli ve kolay bir yoludur.

Şekil 5. Canister genel görünüş

Şekil 6. Canister filtre değişimi
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Bir mahal havasında bulunan çok fazla nemin de 
küf ve mantar oluşumu gibi sorunlara neden olabi-
leceği iyi bilinmektedir. Hassas kontrollü nemlen-
dirmenin tüm iç mekân ortamlarına sağlayabilece-
ği faydaları anlamak çok önemlidir.

1986’da yapılan önemli bir araştırmaya göre, insan 
sağlığı risklerini en aza indirmek için en uygun ko-
şulların, normal oda sıcaklıklarında % 40-60 bağıl 
nem (RH) arasında sağlandığını göstermiştir. Bu 
çalışma bugün hala HVAC uzmanları tarafından 
referans kabul edilmekte ve Amerikan Isıtma, So-
ğutma ve Klima Mühendisleri Derneği (ASHRAE) 
tarafından sağlıklı binalar için belirlenen standart-
ların temelini oluşturmaktadır. Bağıl nemin % 40-
60 aralığında tutulması, çevrede bulunan virüsle-
rin, bakterilerin ve alerjenlerin etkisini azaltırken 
cilt kuruluğunu ve göz tahrişini de önler.

Şekil 7. Sterling Diyagramı

Binalarda RH’nin %40-60 aralığında kontrol edil-
mesi, virüslerin ve bakterilerin havadaki ve yüzey-
ler üzerindeki etkinliğini azaltmakla kalmaz, aynı 
zamanda vücudumuzun hastalıklara karşı bariyer-
lerini de korur. Doğal antiviral savunmamız olan 
solunum sistemimizdeki hava yollarının kendini 
temizleme mekanizmasına yardımcı olur ve özel-
likle akciğerlerimizde uygun doku onarımı sağlar.

Mekanik tesisatın bakım ve dezenfeksiyon işlemi 
de ayrıca çok önemli bir parametredir. Sosyal ha-
yatın vazgeçilmez olduğu toplu yaşam alanlarının 
havalandırılması ve dezenfeksiyonu için alınacak 
tüm bilimsel ve teknolojik önlemler insan yaşamı-
nı daha kaliteli ve daha sağlıklı kılacaktır.
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Turgay YAY

Daikin Türkiye

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında hijyen yönünden alın-
ması gereken tedbirler

Öncelikle şirket olarak üyesi olduğumuz ve her zaman desteklediğimiz 
REHVA’nın (Avrupa Isıtma ve Havalandırma Dernek Temsilcileri), her 
geçen gün etkisi artmakta olan Covid-19 salgını hakkında tesisatta alı-
nabilecek önlemleri içeren yayınını esas aldığımızı belirtmek isteriz. 
Bu konudaki tüm yayınları takip ediyor ve tüm paydaşlarımızla da pay-
laşıyoruz. Benzer yazıyı yine ülkemizin REHVA temsilcisi TTMD de 
yurt içinde yayınladı.

Öncelikle korona virüsün yayılma yollarına bakacak olursak, sonra-
sında ilgili tesisatta alınması gereken önlemleri daha iyi anlayabiliriz. 
Bunlar; 

• Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan büyük damlacıkların 
(droplet) yakın temasta doğrudan solunması,

• Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan büyük damlacıkların dü-
şerek yüzeylere yapışması, bu yüzeylere elle temas ve ellerin yüze 
(ağız, burun, göz) sürülmesi,

• Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan küçük taneciklerin (ae-
rosol) hava hareketleri ve akımlarıyla uzaklara taşınması ve bu ha-
vanın solunması,

• Korona için olmasa bile genellikle virüsler için bir geçiş yolu da 
tuvaletlerden ve pis su tesisatında dışkıdan kaynaklanan parçacık-
ların havayla taşınarak solunumu veya temasla yüze taşınması.

Bu maddelerden, bina tesisatlarında hangi kısımlarda önlem almamız 
gerektiğini görüyoruz. Bunlar; havalandırma ekipmanları, çalışma ve 
hava dağıtım şekilleri, ısıtma-soğutma tesisatları ve tuvaletlerde alın-
ması gereken tedbirlerdir.

Öncelikle mekanik tesisat tasarımında, hijyen kurallarını belirleyen 
standartlara uyulması gerekir. Bunlar, Türkiye’de uzun yıllardır kul-
landığımız;

DIN 1946 /13779 Oda havalandırma sistemleri
VDI 2067 Bl.3 Tüketimin hesaplanması
VDI 2078 Soğutma yükünün hesaplanması
VDI 2083 Temiz oda sistemleri
VDI 2089  Kapalı yüzme havuzları için oda havalandırma sistemleri
VDI 3801 Oda havalandırma sistemlerinin çalıştırılması
VDI 3802 İmalat tesisleri için oda havalandırma sistemleri
VDI 3803 Gereksinimler
VDI 6022 Oda havalandırma sistemlerinin hijyeni ve temizliği, 
gibi standartlardır.

Bunun yanında, tasarımda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
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Taze hava miktarı mümkün olduğu kadar artırıl-
malıdır. (min koşullar değil, sadece kişi başı alın-
mayıp, oda çevrim sayıları ile kontrol edilerek)
Otomasyon ile havalandırma sistemi başlatılması 
birkaç saat önceye ve kapatılması birkaç saat ileri-
ye alınmalıdır. En iyi çözüm, kriz döneminde sis-
temi 7/24 çalıştırmaktır.
Gerektiğinde %100 dış hava ile çalışmaya imkân 
veren damperler, havalandırma santrallerinde ol-
malıdır.
İhtiyaç kontrollü havalandırma (demand controlled 
ventilation) yapılmamalı veya devreden çıkarılma-
lıdır.
Ayrı havalandırma sistemi olan fancoil, VRV gibi 
(tam sulu veya DX) klima sistemlerinde fan hızı 
artırılarak mümkünse havalandırma miktarı artı-
rılmalıdır.
Tuvalet egzozları 7/24 çalıştırılmalıdır, çevreye 
göre tuvaletlerde sürekli düşük basınç yaratılma-
lıdır.
Virüsü tutmak veya parçalamak maksadı ile ha-
valandırma sistemlerinde HEPA filtre veya UVC 
filtre tasarlanabilir.
Diğer taraftan doğal havalandırma imkânları için 
pencereler koydurulmalıdır. 
Tuvaletlerde, pencerelerin çapraz hava akımı yapa-
bilmesine dikkat edilmelidir.
Havalandırma ekipmanlarında, döner tip (rotary) 
ısı geri kazanım sistemleri kullanılmamalıdır. Bu-
nun yerine, besleme ve egzoz havasını %100 ayıran 
(serpantinli veya levhalı) sabit tip eşanjörlü ısı geri 
kazanım sistemleri kullanılmaya devam edebilir.
Geri dönüş havası (resirkülasyon) kullanılmamalı-
dır.
Eğer geri dönüş havası üzerinde filtre varsa bile 
HEPA filtre olmadığı sürece filtre yeterince etkili 
değildir. Damper kapatılmalıdır. Egzoz havası atış-
larına da HEPA filtre, çevreye yayılmaması için 
konulmalıdır.
Nem oranı set noktası iç ortamda Rh %40 üzerin-
de (%40-%60) olacak biçimde ayarlanmalıdır. Kış 
koşullarında gerekirse ayrı nemlendirici cihazlar 
kullanılmalıdır.
Havalandırma tesisatında mümkün olduğunca 
hava türbülansının az olacağı çözümlere gidilebi-
lir. Üstten üfleme, alttan veya yer seviyesine yakın 
yerlerden emiş yapılması hava türbülansını önleye-
cektir.

Taze hava alış yerleri; panjur ve menfezler bina dış 
cephesinde yerden en az 2,5 metre yükseğe konum-
landırılmalıdır. Taze hava emiş ve egzoz panjurları 
birbirine yakın olmamalı, en az 8-10 metre aralıkta 
veya mümkünse farklı cephelerden olmalıdır.
Ekipmanlar işletmede kolaylıkla periyodik bakım 
ve servis hizmeti verebilecek servis alanları tasa-
rım sırasında rezerve edilmelidir.

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlarda hijyen 
yönünden aranması gereken ürün özellikleri

Daha evvel belirttiğimiz normlar, ürün standart-
larını da belirlemektedir. Özellikle ürünler, DIN 
1946/13779 ve VDI 6022 standartlarına uygun ta-
sarlanmalıdırlar. 
Hijyen yönünden ürünlerde kullanılacak ekipman-
larda, ısı değiştiricilerin toz tutmayan veya min 
tutacak lamel tip ve aralıklarında tasarlanmalıdır. 
Drenaj tavası paslanmaz çelik sacdan olmalı ve 
toplu sifonlar tercih edilmelidir.
Fan motor grubu frekans inverterli seçilmeli, hem 
basınç kayıplarının artışına cevap vermeli hem de 
gerektiğinde negatif veya pozitif basınçlandırmaya 
imkân sağlamalıdır. Yüksek verimli yeni nesil mo-
torlar seçilmelidir, bu motorlar hem kurulu güçte 
hem de işletmede avantaj sağlayacaktır.
Filtrasyon sisteminin kademelerinin, gerektiği şe-
kilde en az 3 kademe G4+F7+F9 (HEPA) olması 
gerekir. 
Havalandırma santrallerin iç yüzeyleri paslanmaz 
çelik sacdan, pürüzsüz olmalıdır. Kenar taşıyıcı 
elemanları, içten kavisli olmalıdır. Bunlar toz par-
çacıklarının tutunmasını önler ve bakım sırasında 
içinin hijyenik solüsyonlarla yıkanmasına imkân 
verir. 
Havalandırma kanalları, paslanmaz çelik sacdan 
yapılmalıdır.
Bu ekipmanlara servis verilebilme kolaylığı sağ-
lanmalıdır. Servis zamanlarının, fark basınç pro-
sestatları veya diğer sensörlerle ikazının yapılması, 
öngörülmeli bakım sistemleri ile periyodik olarak 
uygulanması ve bunların otomasyon ile takibi sağ-
lanmalıdır. 
Otomasyon sistemleri kurularak, havalandırma 
ekipmanlarının servis hizmeti ile beraber, verimli 
çalışması, talep yönlendirmesi, enerji kontrolü ya-
pılmalıdır. 



45Tesisat Mühendisliği - Sayı 177/Özel Sayı - Haziran 2020

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, 
tasarım ve kontrolle ilgili mevzuat

Normlar, sürekli yenilenmektedir. Burada, tasarı-
mın başarısı için, tasarımcı, uygulamacı, kontrol ve 
enerji yöneticisi, kesinlikle işin bitimine kadar or-
tak çalışmalıdır, yatırımcı buna imkân vermelidir.

HVAC sistemlerinde otomasyonun önemi ve hij-
yen açısından gerekli otomasyon sistem özellik-
leri 

Otomasyon sistemi kurularak, ısıtma, soğutma, 
havalandırma tesisatı enerji etkin verimli çalışma-
lı. Enerji senaryoları ile gün içi en verimli çalışma 
koşulları, iç hava kalitesi ve konfor bozulmadan 
sağlanabilmelidir. Sistemin verimli çalışmasında 
servis hizmetinin önemi büyük olduğu için, bakım 
zamanları öngörülmeli düzenlenerek periyodik 
bakım zamanları geçirilmemeli ve kontrol edil-
melidir. Sesli ve ışıklı, mail ile uyaran veya bulut 
üzerinden bunların hepsinin yönetilebildiği profes-
yonel firmalarla işletilmelidir.

Pandemi zamanlarında HVAC sistemlerinin ça-
lıştırılma koşulları

Klima santralleri %100 taze havalı olmalıdır.
Klima santralleri filtre sistemine, virüsü tutabile-
cek yüksek kaliteli HEPA veya ULPA filtreler ko-
nulmalıdır.
Klima santrali ve fancoillerde, 60 °C ve üstünde sıcak 
su birkaç saat sirküle ettirilmeye imkân vermelidir.
Nem oranı set noktası iç ortamda Rh %40 üzerinde 
(%40-%60) olacak biçimde ayarlanabilmelidir.
Mahaller negatif basınçta tutulmalı, böylelikle vi-
rüsün mahal içine hapsedilmesi sağlanmalıdır.
Egzoz sistemleri direkt dış ortama, HEPA filtreden 
geçirilerek çevreye zarar vermeyecek şekilde atıl-
malıdır.
Hava türbülanslarına imkân vermeyecek tasarım-
da yapılmalıdır.

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları 

Klima santralleri %100 taze havaya dönüştürülmelidir.

Klima santralleri filtre sistemine, mümkünse vi-
rüsü tutabilecek yüksek kaliteli HEPA veya ULPA 
filtreler eklenmelidir.

Klima santralleri filtreleri pandemi dönemlerinde 
temizlemek yerine yenisi ile değiştirilmelidir.

Temiz oda teknolojisi açısından karantina or-
tamları

Negatif basınçta tutulmalı, böylelikle virüsün ma-
hal içine hapsedilmesi sağlanmalıdır. (-2,5 Pa)
Odaya girişte ön oda oluşturulmalıdır. (Personelin 
korunması için.)
Karantina odasında emişler hasta baş ucunun tava-
nından yapılmalı, HEPA filtreden H13 geçirilerek 
egzoz edilmelidir. (Çevrenin korunması için.)
Egzoz sistemi bağımsız olmalı, diğer egzozlarla 
karıştırılmamalıdır.
Hastane merkezi havalandırma sistemlerinden ba-
ğımsız olmalıdır.

Mekanik tesisat sistemlerinin periyodik bakım-
larında yapılması gerekenler

Sistemin verimli çalışmasında bakım servis hiz-
metinde, bakım zamanları önceden öngörülmeli 
düzenlenerek periyodik bakım zamanları geçiril-
memeli ve kontrol edilmelidir. 
Ekipmanları işletmede kolaylıkla periyodik bakım 
ve servis hizmeti verebilecek, servis alanları rezer-
ve edilmelidir.
Klima santralleri filtreleri pandemi dönemlerinde 
temizlemek yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
Klima santralleri ısı değiştircileri ve tavası, senede 
en az bir defa hijyenik solüsyonla yıkanmalı ve pe-
riyodik bakımlarda kontrol edilmelidir. 
Fancoil ve iç ünitelerin filtreleri hijyenik solüsyon-
larla temizlenmelidir.
Fancoil ve iç ünitelerin ısı değiştiricileri, senede en 
az bir defa hijyenik solüsyonla yıkanmalıdır.
Fancoil ve iç ünitelerin drenaj sifonlarında sürekli 
su olmalıdır.
Hijyen ve tekniğine uygun bakım için profesyonel 
firmalarla çalışılmalıdır.

Hijyenik tesisatlar oluşturabilme

Her safhasında; ekipmanların tedariğinde, uygula-
ma, işletmeye alma, test ayar vb. adımlarda stan-
dart ve normlara uyulmalıdır. Mimari, mekanik, 
elektrik ve tüm birimler, kontrol mekanizması 
dâhil ortak çalışmalıdır.
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Covid-19’a Karşı Yüzme Havuzlarında Alınması 
Gereken Önlemler

Üzeyir ULUDAĞ

Artes Havuzculuk
MMO Sicil No 17081

Covid-19, Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkmasından sonra hızla 
yaygınlaşarak milyonlarca insanı etkilemiştir. Covid-19’un küreselleş-
mesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pandemi ilan etmek 
zorunda kalmıştır.

Dünya ülkeleri pandemi sonucu, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu-
na, vaka sayısına bağlı olarak bir çok önlem almış ve hayata geçirmiştir.

Dünya ülkeleri günlük yaşamda önlemler alırken, bilim insanları Covid-
19’u önlemek için aşı ve ilaç bulma çalışmalarını sürdürmektedir.

Dünya genelindeki ve ülkemizdeki günlük vakalara baktığımızda, kısa 
zamanda Covid-19’dan kurtulmamızın mümkün olmadığı gözükmek-
tedir. Etkili bir ilaç ya da aşı geliştirilene kadar ekonomik ve sosyal 
yaşamımızı ilgili kurumlarca açıklanan önlemlere uyarak ve kişisel ön-
lemlerimizi alarak devam ettirmek zorundayız.

Toplum sağlığı için önemli olan; halka açık spor salonlarını, açık, ka-
palı yüzme havuzlarını ve diğer ortak aktivite yapılan kamusal alanları 
kullanırken, alınması gereken önlemleri ABD ve Avrupa ülkelerinin bir 
çoğu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC (Center for Desease Cont-
rol Prevention) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin çalışmalarını 
esas almaktadır.

CDC, resmi web sitesinde; “Su ve Covid-19 SSS, İçme Suyu, Arıtılmış 
Eğlence Suyu ve Atık Su Hakkında Bilgi Başlığı” altında “Covid-19’a 
neden olan virüs, havuzlar, SPA küvetleri, kaplıcalar ve su oyun alanla-
rına yayılabilir mi?” sorusuna cevap olarak; “Covid-19’a neden olan vi-
rüsün insanlara havuzlarda, hidromasajlı küvetlerde, kaplıcalarda veya 
su oyun alanlarında yayılabileceğine dair bir kanıt yoktur” açıklamasını 
yapmıştır.

CDC’den yapılan açıklamada; “Bu tesislerin standartlara uygun işletil-
mesi, periyodik kontrol ve bakımının zamanında yapılması dezenfektan 
olarak kullanılan klorun ve havuz suyundaki serbest klor değerinin sağ-
lanması ve sürekliliği halinde sudaki virüsü etkisiz hale getirebileceği” 
belirtilmiştir.

CDC’nin açıklamalarında; halka açık, açık ve kapalı yüzme havuzlarını 
işleten, yöneten ve kullanan insanların, bu tesislerde Covid-19 virüsü-
nün yaygınlaşmasını engellemek için genel hijyen ve sanitasyon kural-
larına ve bireysel hijyene uyulması gerektiği net olarak belirtilmektedir.

Ülkemizde, havuz suyunun hijyen değerleri sağlayabilmesi için, halka 
açık tesislerin; TS 13661, UHE 4 ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönetme-
liklerine uygun yapılması ve bu standartlara uygun işletilmesi gereki-
yor. Ayrıca bu tesislerin proje yapım aşamasında, uygulama ve işletme 
aşamasında, ilgili bakanlık ve yerel yönetimler tarafından denetlenmesi 
gereklidir.
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COVID-19 VİRÜSÜNÜN 
YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK 
İÇİN AÇIK ve KAPALI ÖZEL YÜZME 
HAVUZLARINDA ALINACAK 
ÖNLEMLER

Özel yüzme havuzları, aile bireyleri tarafından 
kullanılan havuzlardır.
Aile bireylerinin, kişisel hijyenlerine dikkat etme-
lerinin yanı sıra; havuz filtrasyon tesisatı ve de-
zenfeksiyon tesisatlarının, periyodik bakımlarını 
zamanında yapması ve işletme kurallarını kontrol 
ve takip etmeleri halinde, havuzu birlikte kullan-
malarında bir sakınca yoktur. 
Ancak bu havuzlarda belli bir süre kullanıma ara 
verildiyse, yeniden devreye alabilmek için:
1. Havuz açık ve kullanılmadığı sürece su dolu 

ve korunmamışsa (dış etkilere karşı, otomatik 
veya manuel kapatma sistemi-örtü yoksa);
a. Havuz suyu ve borular içindeki suların ta-

mamı boşaltılmalı,
b. Kum filtresi içindeki kuvars kum kontrol 

edilmeli, kumda topaklanma, kireçlenme 
varsa yenisi ile değiştirilmeli,

c. Havuz yüzeyleri, manuel olarak önlem 
alınarak dezenfektan ile dezenfekte edil-
meli,

d. Havuz merdiveni, duş ve günlük kulla-
nımda insan eli temas eden her yer dezen-
fekte edilmeli,

e. Havuz doldurulup şok klorlama yapılmalı 
ve kesintisiz en az 24 saat çalıştırıldıktan 
sonra havuza girilmelidir.

COVİD-19 VİRÜSÜNÜN 
YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN 
AÇIK KAPALI GENEL KULLANIMA 
AÇIK HAVUZLARDA ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

Birden fazla insanın ortak olarak kullandığı ha-
vuzlar genel kullanıma açık havuzlardır.
Bu kapsamda;
1. Spor amaçlı havuzlar (olimpik boyutlardaki 

havuzlar, eğitim havuzları),
2. Otel ve motel havuzları, SPA’lar,
3. Site havuzları (yazlıklarda bulunan havuzlar, 

kentlerde yaz-kış kullanılan site havuzları),
4. Apartman havuzları,
5. Eğlence ve aktivite havuzları (aquapark düşme 

havuzları, dalga havuzları, atraksiyon havuz-
ları),

6. Özel amaçlı havuzlar (terapi havuzları, engelli 
havuzları).

Genel kullanıma açık yüzme havuzlarını sağlıklı 
ve güvenli kullanabilmek için, site yönetimleri, 
tesis yöneticileri her zamanki uygulamalarından 
farklı olarak pandemi koşullarını, Sağlık Bakanlığı 
yönetmeliklerini, yürürlükteki standartları dikka-
te alarak havuzların kullanımı ile ilgili uygulama 
planı yapmalıdır.
Buna göre;
Tesis yöneticileri tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, 
konu ile ilgili uygulama planını hayata geçirecek 
bir sorumlu ve yeterli sayıda havuz operatörü is-
tihdam etmelidir.

I. COVID-19’UN YAYGINLAŞMASINI 
ENGELLEMEK İÇİN GENEL 
KULLANIMA AÇIK YÜZME 
HAVUZLARINI İŞLETMEYE ALMAK 
İÇİN YAPILMASI GEREKLİ İŞLER

A- Filtrasyon Dezenfeksiyon ve Elektrik 
Tesisatında Yapılacak Kontroller ve Alınacak 
Önlemler

1. Kum filtresi içindeki kuvars kum kontrol 
edilmeli. Kumda, topaklanma, kireçlenme ve 
uzun süre kullanılmamasından kaynaklanan, 
çamur (lığ) ve koku varsa kuvars kumun bo-
şaltılarak yenisi ile değiştirilmesi gereklidir.

2. Sirkülasyon pompalarının ön filtreleri kontrol 
edilmeli, ön filtre sepeti temizlenmeli, gere-
kirse yenisi ile değiştirilmelidir.
a. Pompa elektrik motorunda arıza varsa ta-

mir edilip çalışır hale getirilmeli,
b. Pompa gövdesi giriş çıkış bağlantıları 

kontrol edilmeli, sızdıran conta ve bağlan-
tı ekipmanları değiştirilmelidir.

3. Dezenfeksiyon tesisatında bulunan;
a. Dozaj pompalarının çalışır halde olup ol-

madığı kontrol edilmeli,
b. Otomatik dezenfeksiyon ünitesinde bulu-

nan; klor, Ph ve redoks ünitelerinin çalışır 
durumda olup olmadığı kontrol edilmeli,

c. Klor ve Ph elektrotları yenisi ile değiştiril-
meli ve kalibrasyonu yapılmalı,

d. Kimyasal kapları kontrol edilmeli, ma-
nuel veya motorlu karıştırıcıların, seviye 
sensörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilmeli, gerekiyorsa yenisi ile değiştiril-
melidir.
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4. Elektrik tesisatı kontrol edilmelidir.
a. Pano içinde bulunan ekipmanların çalışır 

vaziyete olup olmadığı kontrol edilmeli,
b. Trafolar, aydınlatma armatürleri kontrol 

edilmeli gerekirse yenisi ile değiştirilme-
lidir.

5. Makine dairesinde;
a. Makine dairesinde doğal veya cebri sir-

külasyon sisteminin çalışır vaziyette olup 
olmadığı kontrol edilmeli,

b. Havuz suyu şartlandırılmasında kullanı-
lan, dezenfektan ve kimyasalların depo-
landığı mekanlardaki havalandırma siste-
mi kontrol edilmeli.

c. Makine dairesinde bulunan rögar doğal 
giderli ise çalışır durumda olduğu kontrol 
edilmeli, rögar doğal giderli değilse kul-
lanılan drenaj pompası ve hatları kontrol 
edilmeli,

d. Makine dairesinde operatörlerin kullan-
ması için bulunan, WC, duş ve lavabolar 
gözden geçirilmeli ve hijyen sağlayabil-
mek için önlemler alınmalı ve düzenli ola-
rak hijyen koşulları kontrol edilmeli,

e. Havuz operatörleri için gerekli olan ve 
bulundurulması zorunlu olan iş güvenli-
ği ekipmanlarının yeteri kadar ve kulla-
nılabilir durumda olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. (Gaz maskesi, maske, eldiven, 
siperlik, gözlük, koruyucu kıyafet vs.)

B- Havuz ve Denge Tankında Yapılacak 
Kontroller ve Alınacak Önlemler

1. Açık yüzme havuzu mevsimden dolayı ve baş-
ka bir nedenden dolayı, kapatılmış ve filtras-
yon ve dezenfeksiyon tesisatı belli periyotlarla 
çalıştırılmamış ise;
a. Havuz suyu ve denge tankı suyu boşaltıl-

malı,
b. Havuz, denge tankı, duvar yüzeyleri ve 

tabanda kireçlenmeler varsa kaplamaya 
zarar vermeden temizlenmeli,

c. Derzler gözden geçirilmeli, derzler metal 
bir aletle boşaltılarak, epoksi esaslı hijyen 
koşullara uygun derz dolgu malzemesi ile 
yeniden doldurulmalı,

d. Havuz ve denge tankı duvarları ve taban-
ları yüzey dezenfektanı ile manuel olarak 
önlemler alınarak dezenfekte edilmeli,

e. Havuz çevresi ve yürüme platformu te-
mizlenmeli, yürüme platformu su birikin-

tisi olmayacak şekilde düzenlenmeli ve 
tüm yüzeyler dezenfekte edilmeli,

f. Havuz ve denge tankı taze su ile dolduru-
lup şoklama yapılmalı,

g. Suyun şartlandırılmasından sonra en az 
24 saat yüzücü almadan çalıştırıldıktan 
sonra işletmeye açılmalıdır.

2. Açık yüzme havuzu mevsimden dolayı ve 
başka bir nedenden dolayı kapatılmış ancak, 
çevre koşullarından korunmuş ve filtrasyon 
dezenfeksiyon tesisatları belli periyotlarla ça-
lıştırılmış ise;
a. Havuz suyu şoklaması yapılmalı,
b. Havuz çevresi ve yürüme platformu te-

mizlenmeli, yürüme platformu su birikin-
tisi olmayacak şekilde düzenlenmeli ve 
tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

c. Havuzlar, suyun şartlandırılmasından 
sonra en az 24 saat yüzücü almadan çalış-
tırılıp öyle işletmeye açılmalıdır.

C- Tesiste Çocuk Yüzme Havuzu Varsa 
Alınması Gereken Önlemler

1. Filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatının büyük-
ler havuzundan ayrı olması gerektiğini unut-
mamak gerekir. Filtrasyon ve dezenfeksiyon 
tesisatı ortak ise kesinlikle kullanıma açılma-
ması gerekir.

2. Çocuk yüzme havuzunda filtrasyon ve de-
zenfeksiyon tesisatı ayrı ise, her türlü koşulda 
havuz suyunu boşaltıp, yüzeyler dezenfekte 
edilmeli ve taze su ile doldurulmalı, şok uy-
gulaması yapılmalı, su şartlandırıldıktan son-
ra ve 24 saat çalıştırıldıktan sonra kullanıma 
açılmalıdır.

II. AÇIK ve KAPALI HAVUZLARIN 
ORTAK KULLANILAN MEKÂNLARDA 
COVID-19’UN YAYGINLAŞMASINI 
ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Yüzme havuzları ve SPA, whirl pool, termal ha-
vuzları kullanabilmesi için öncelikle; filtrasyon, 
dezenfeksiyon tesisatının standart ve şartnamelere 
uygun olarak yapıldığını standartlar ve şartname-
lere uygun işletildiğini kabul ederek, havuz içinde, 
havuz çevresinde alınacak önlemler. 

(Covid-19’un havuz suyu içinde etkisiz olabilmesi 
için serbest klor değerinin sürekliliğinin sağlan-
ması gereklidir.)
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A- Havuz Çevresinde Alınması Gereken 
Önlemler

1. Havuz mahalline girişin bir veya iki yerden 
kontrollü olarak yapılması sağlanmalıdır.

2. Havuz giriş yerlerinde havuza girmeden önce 
ayak dezenfekte yalağı olması gerekir, yoksa 
piyasadan hazır olarak sağlanmalıdır. (Havuz 
ayak dezenfekte yalağı su derinliği bir insanın 
en az ayak bileği seviyesinde olmalı, genişliği 
ise ortalama bir insanın atlayarak geçemeye-
ceği genişlikte olmalıdır.)

3. Havuza giren insan sayısı [kullanıcı sayısı] ¼ 
oranında azaltılmalıdır.
Havuz kullanıcı sayısı, N= A.n/a formülü ile 
belirlenir,
N= Anma yükü 1/h
n= Kullanıcı frekansı [peryodu] 1/h
a= Kişi başına düşen su alanı; Derinliği 1,35 
mt’ye eşit ve küçükse 2,7 m2, Derinliği 1,35 
mt’den büyükse 4,5 m2 olarak alınır. 

4. Otel, motel, site, apartman havuzlarından 
faydalanacak insanlar, havuz mahalline hav-
lusu ve kişisel bakım ve koruma ekipmanları 
ile gelmelidir (maske, el dezenfektanı, yedek 
havlu). Soyunma, giyinme dolapları kullanıl-
mamalıdır. Kent merkezlerinde bulunan hal-
ka açık ticari yüzme havuzlarında, soyunma 
dolapları genel olarak dezenfekte edilmeli, her 
kullanıcıdan sonra dezenfekte işlemi tekrar 
yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

5. Havuz mahalline gelen yüzücüler, ayak yıka-
ma yalağından geçtikten sonra, yapılacak ba-
sit düzenleme ile, duşların bulunduğu alanlara 
yönlendirilmelidir.

6. Havuz çevresinde bulunan şezlongların konu-
mu en az iki metre aralıklı olarak düzenlen-
melidir.

7. Havuz çevresinde bulunan masalar sosyalleş-
meyi engelleyecek ve fiziki mesafeyi koruya-
cak şekilde düzenlenmeli, yeterli alan yoksa 
iptal edilmelidir.

8. Tuvaletler ve lavabolar belli periyotlarla de-
zenfekte edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 
Tuvaletlerde sıvı sabun ve kağıt havlu kullanıl-
malı ve bunlar belli periyotlarla kontrol edil-
melidir.

9. Yüzücülerin havuz çevresinde 2 metre mesafe 
kuralına, maske takma kuralına uyması kont-
rol edilmeli, gerekirse uyarılmalıdır.

10. Havuz mahalline gelen insanların, girişte ateşi 
kontrol edilmeli, hapşırma, karın ağrısı, ishal 
olan insanlar havuz mahalline alınmamalı, 
öksüren insanlar havuz mahallinden hemen 
uzaklaştırılmalıdır.

11. İnsanların sağlığını korumak ve bulaşıyı önle-

mek için, zorunlu olan kuralları yazılı olarak 
insanların görebileceği yerlere asmalı ve belli 
periyotlarla sesli uyarılar yapmalıdır.

12. Havuz suyu dezenfeksiyonu için önemli olan 
Ph ve klor ölçümü otomatik ve düzenli ola-
rak yapmalı ve bu değerler havuz çevresinde 
insanların görebileceği dijital ekranlara yan-
sıtmalıdır. (Açık yüzme havuzlarında serbest 
klor değeri 1,0-3,0 mg/lt. Kapalı havuzlarda 
ise 1,0-1,5 mg/lt olmalıdır. Ph değeri ise 7,2-
7,8 değerleri arasında olmalıdır.)

13. Havuz çevresinde ortak mekânlarda bulunan; 
havuz merdivenleri, duşların vanaları, kapı 
kolları, musluklar, masalar, havuz korkulukla-
rı dezenfekte edilmeli ve bu işlem gün içinde 
periyodik olarak tekrarlanmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır.

B- Havuz İçinde Yüzücülerin Uyması 
Gereken Konular ve Alınacak Önlemler

1. Yüzücüler havuza girmeden önce duş alıp el-
lerini dezenfekte etmeli ve havuzdan çıktıktan 
sonra yine duş almalı ve ellerini dezenfekte 
etmelidir.

2. Yüzücüler yüzme sırasında fiziki mesafeye 
dikkat etmelidir. (İki yüzücü arası mesafe 2,0 
mt’dir.)

3. Yüzücüler havuza girerken mutlaka bonelerini 
takmalıdır.
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

Ege Üniversitesi

İklimlendirme sistemlerimiz özellikle havalı olanlar daha korona gün-
leri öncesine baktığımızda gerek üretim teknolojileri, gerekse de işlet-
me ve bakım yönünden de enerji verimli sistemler olarak uygulanıp 
işletilebilmekteydi. Burada geliştirilen teknoloji ve uygulamalara bakıl-
dığında tam mühendislik çözümlemelerini görebilmekteydik. Korona 
pandemisinden sonra iklimlendirme uygulama ve tasarımlarına daha 
farklı gözle bakılmalıdır.

Bu farklı bakış açılarından ilk fark edebildiklerimi sizlerle paylaşayım.

• Isı ve soğu geri kazanımlı ünitelerde kullanılan ısı geri kazanım 
ünitelerinin tasarımlarında karşı kirleticilik olmaması sağlanma-
lıdır. Isı geri kazanım yöntemlerinin tümü için karşı kirleticiliğin 
sıfırlandığı ya da azaltıldığı tasarım ve ürünler araştırılıp gelişti-
rilmelidir.

• Hacimlerin ısıtılıp soğutulmasında ısı veya soğu depolamalı sis-
temler üzerinde daha çok durulmalı, enerji verimliliği anlamında 
yararları ortaya konulmalıdır.

• İklimlendirme sistemlerinin ilk devreye alma, gece periyodunda 
çalıştırılıp ısı ve soğu depolama ve bu sayede gün içi yüklerin kıs-
men karşılanmasını sağlama gibi işletme modelleri geliştirilmeli-
dir.

• Gerektiği kadar taze havalı sistemler için otomatik kontrollü uygu-
lamalar geliştirilmelidir.

• Isı ve soğu gereksiniminin önemli bir oranı panel, radyatör vb. ile 
sağlanmalı, taze havaya ısı ve soğu taşıyıcı akışkan gözüyle bakıl-
mamalıdır. Hava büyük oranda hava kalitesinin istenen düzeylerde 
tutulabilmesini sağlayan şartlandırılmış bir akışkan olmalıdır. Tüm 
sistemlerin korona günlerinde %100 dış havalı çalıştırılması sağ-
lanmalıdır.

• Ancak unutulmamalıdır ki koronasız günlerin de gelebileceği dü-
şünülerek tasarlanan sistemlerin yeniden dolaşımlı modda da ça-
lıştırılabileceği tasarımlar planlanmalıdır. Mevcut enerji verimli 
teknolojiler, hijyenik tasarım ve uygulama önlemleriyle iyileştiril-
melidir.

• Her sistem olmazsa olmaz serbest (doğal) soğutma (free cooling) 
olanaklarını kullanabilmelidir.

• Olanaklar elverişli ise yenilenebilir enerjilerin, özellikle güneş 
enerjisinin kullanımının da tasarımlara eklendiği sistem çözümle-
meleri üzerinde çalışılmalıdır.

• Güneş enerjisinin direkt elektrik üretimi, ısıtma etkisi, absorpsi-
yonlu soğutma, adsorpsiyonlu soğutma, indirekt evaporatif soğut-
ma, nem almalı (desiccant) sistemlerin hijyenik kullanım olanakları 
geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır.

•  Binaların ısıtma ve soğutma yüklerini azaltıcı önlemler bina tasa-
rımlarında ve cihaz ve ekipman seçimlerinde ön planda tutulmalı-
dır.
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• Hacimlerdeki hava hızları, dağıtma yöntemle-
ri, pozitif ve negatif basınçlı bölgeler hijyenik 
yönden yeniden ele alınmalıdır.

• Filtreleme teknolojilerine ağırlık verilmelidir.
• İşletme ve bakımın sağlıklı yapıldığı periyo-

dik denetlenmelidir.
• Tüp cihaz ve ekipmanların hijyenik temiz-

liklerinin yapılabilirliği tasarımlar da sağlan-
malıdır. Gıda sektörü ekipmanlarında istenen 
hijyenik kurallar benzeri iklimlendirme cihaz 
ve ekipmanları için de kod, standart ya da ku-
rallar geliştirilmelidir.

• Bu uygulamaların hijyenik sağlıklılığının ger-
çekleştirilmesinde üretici, uygulayıcı, kullanı-
cı , ilgili kamu kuruluşları, oda ve dernekler ve 
ilgili tüm kurumlar birlikte çalışabilmelidir.

• Bu tür sistemlerin tasarımı için projelendirme 
esasları her yönüyle yeniden gözden geçiril-
melidir.

• Önümüzdeki süreçte iklimlendirme sistemle-
rinin enerji maliyetleri daha da yüksek olabi-
lecektir. İşletme açısından olumsuzluk yarat-
mayacak, sıcaklıkların ayarlanması, çalışma 
saatlerinin ayarlanması vb. enerji tasarruf 

önlemi çalışmaları hijyenik anlamda yeniden 
değerlendirilmelidir. Değişken debili sistemler 
(VAV) gibi sistemlerin hijyenik yönden iyileş-
tirmelerle enerji verimli sistemler olarak tasa-
rımı uygulamaları geliştirilmelidir.

• Mevcut iklimlendirme sistemlerinin proje ve 
uygulamaları incelenip, başarılı hijyenik işle-
tilme noktasına getirilebilir. Örneğin dolaşım-
lı sistemler tamamen dış havalı sisteme dönüş-
türülebilir. Bu konuda da mevcut sistemlerde 
yapılabilecekler ortaya konulmalıdır.

• Bu kapsamda uzmanların içerisinde yer alaca-
ğı ve tüm kurum ve kuruluşların da içerisinde 
yer aldığı ekip çalışmalarıyla gerekli hijyenik 
proje uygulama esasları, standart ve kurallar 
geliştirme çalışmaları ve bilgi üretim çalışma-
ları hızlandırılmalıdır. 

• Uluslararası arenada ASHRAE, ISHRAE, 
REHVA vb. kurum ve kuruluşların benzer ça-
lışmaları da izlenmelidir.

• Hijyenik iklimlendirme sistemleri tasarım ve 
geliştirilmesi konularındaki araştırmalar ilgili 
kamu ve özel kuruluşlarca desteklenmelidir. 

Koronasız günlerde birlikte üretimlerde bulunmak 
üzere…
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Serper GİRAY 21. yüzyıl, büyük salgınların beklendiği bir zaman dilimi olacak gibi 
gözüküyor. Değişecek pek çok şeyin arasında, klima sistemlerinin de 
etkileneceğini söylemek, kehanet olmayacaktır. Yeni yapılacak projeler, 
normal işlevleri dışında, gereğinde epidemi veya pandemi durumunda 
da çalışabilir nitelikte olmalıdır.

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında, güncel hijyen etkisini ince-
lemeye almamız durumunda konunun kapsamı; alış veriş merkezleri, 
ofis binaları, oteller, okullar, adalet binaları, hastaneler, konut binaları, 
toplantı salonları, kafe, bar, lokanta, gösteri alanları, nikah salonları, 
sinema, müze, kapalı spor salonları ve diğer tatbikatlar çok geniş bir 
tatbikat alanı ortaya çıkardığı için, en önde gelen bazı tatbikatları ince-
leyeceğiz.

Hijyenik bir mekanik tasarımın esası, kanaatime göre, sistem konfor 
şartlarını tamamen en mükemmel bir şekilde karşılarken ve en ekono-
mik şartları temin ederken, gereğinde normal yaşantı dışındaki epidemi 
hali durumuna da adapte olabilmeli ve öngörülen hijyen koşullarını da 
sağlamalı veya o alt yapıda olmalıdır. Bu çalışmada hijyen en ön planda 
olmalıdır. 

Yeni Yapılacak Klima Tasarımlarında Hijyen ile İlgili Dikkat 
Edilecek Hususlar

Her insan bulunduğu mahalle, duyulur ve nefes alıp verdiği müddetçe 
gizli ısı yani su partikülleri yaymaktadır. Mahalde bulunan enfekte in-
sanlar etraflarına nefes aldıkça bir miktar, konuşarak biraz daha fazlası-
nı, aksırmaları, öksürmeleri halinde ise çok miktarda su partikülleri ile 
birlikte virüs yayacaklardır. Damlacıkların ağır olanları yere çökecek, 
ufak olanlar ise havada asılı kalacaklardır. Klima sistemi olarak hava 
sirkülasyonlu bir sistem seçilmiş ise, enfekte olmuş bu havanın diğer 
insanlara da hastalığı bulaştıracağı aşikârdır. Görüldüğü gibi hijyenik 
klima tatbikatının en önemli şartı sistem seçimidir ve (bugün için mev-
cut konfor klima cihazlarının hijyen bakımından durumları göz önü-
ne alınırsa) bu sistemin pandemi, epidemi durumda resirkülasyonsuz, 
%100 dış havalı, salgın olmadığı normal çalışma zamanlarında da sir-
külasyonlu çalışabilir nitelikte olması gerekir. Hijyen için uygun iç nem 
miktarı olarak %40 ila %60 arası hedeflenmelidir.

 A. İnsanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda;

1. Sistem seçiminde hijyen şartlarına uygunluk 
2. Hava miktarının tespiti
3. Hacimde hava dağıtımının hijyene uygun olması
4. Klima havalandırma cihazının hava filtrelerinin seçimi.
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1. İnsanların yoğun olduğu alanlarda tam havalı 
sistemlerin seçilmesi en uygundur. 

Sistem konfor tatbikatında tam havalı ve sirkü-
lasyonlu olarak çalışabilecek, epidemi, pandemi 
durumunda, sirkülasyon iptal edilip, fan egzoz 
fanı olarak vazife görecektir. Bunun için by-pass 
damperinin tamamen kapalı olması yeterli kalmaz. 
Çünkü hiç bir damper %100 sızdırmaz değildir. 
Bundan dolayı yeni santral imalatında ilave bir 
giyotin saç bölmesi konularak, istenmesi halin-
de hava sızması sıfırlanmalıdır. Alternatif olarak, 
santraldeki dönüş egzoz fanına paralel, sadece epi-
demi durumu çalışması için, ikinci bir egzoz fanı 
konması daha sağlıklı olacaktır. Bu çeşit egzoz 
fanların eski Rus SNİP’lerinde ayrı bir egzoz fan 
odasında toplanması mecburi idi. Dışarı atılan eg-
zoz havası üzerinden sulu sistem eşanjörler vasıtası 
ile ısı geri kazanımı da yapmak çok faydalı olacak-
tır. Havadan havaya eşanjörler, bilhassa tambur tip 
eşanjörler kullanılmamalıdır.

Hacimler içinde, sirkülasyonlu hava akımı yaratan 
fancoil, endüksiyonlu VAV ünitesi, fancoilli VAV 
ünitesi gibi terminal üniteler kesinlikle kullanıl-
mamalıdır. İklimlendirme sistemlerini sınıflandı-
rırken tam havalı sistemler aşağıdaki tarzda sıra-
lanabilir. 

Tam Havalı Sistemler

Tek Kanallı Sistemler

a- Sabit hava debili
Tek zonlu
Çok zonlu

b- Değişken debili
VAV sistemler
VAV Hat Isıtıcılı Sistemler
VAV Fanlı Sistemler (Sirkülasyonlu olduğu için 
hijyen nedeniyle kullanılmayacaktır)
VAV İndüksiyon Sistemler (Sirkülasyonlu oldu-
ğu için hijyen nedeniyle kullanılmayacaktır) 

Çift Kanallı Sistemler

Sabit Havalı Sistemler
Değişken Debili Sistemler (VAV)

2. Tam havalı sistem tasarımında hava miktarı 
tatbikatın cinsine göre ve soğutma yükünün ta-
mamını karşılayacak tarzda hesap edilip seçilir. 

Bu miktar genelde, zorunlu olarak temin edilmesi 
gereken minimum dış hava miktarının üzerinde-
dir. Epidemi durumunda sosyal mesafeden dolayı 
insan sayısı azalacağı için soğutma yükü ve mini-
mum dış hava miktarı hesabında bu husus dikkate 
alınmalıdır.

3. Hacimlerdeki hava dağıtım şekli, bundan böyle 
hem normal çalışma süresinde hem de epidemi hali 
çalışmasında, bir değişikliğe gerek olmadan aynen 
devam edeceği için çok dikkatlice seçilmelidir. 
Üflenen havanın en kısa yoldan dönüş menfezine 
ulaştırılması çok önemlidir. Nefes alma yüksek-
liğindeki havanın enfekte olma ihtimalini en aza 
indirecek tarzda hava üfleme ve emme menfez yer-
leri seçilmelidir. 

4. Klima santrali hava filtreleri seçimi: Hava filt-
releri iki sıra halinde olmalıdır. Birinci sıra ön filt-
reler, G4 (EU4) orta seviye kalite filtre olup, ikinci 
sıranın koruyucusu olarak vazife göreceklerdir. 
İkinci sıra, orta hassas filtre sınıfından F7 (EU7) 
ila F9 (EU9) olarak seçilebilir.

B. İnsanların çok yoğun olarak bulunmadığı 
alanlar. 

Bu alanlarda, uygulanacak sistemlere ait seçim bir 
önceki duruma oranla daha fazla sistem arasından 
olabilmektedir. Tam havalı sistemlere ilaveten, ha-
valı sulu sistemler de seçilebilecektir. Örneğin: Dış 
hava ve egzoz takviyeli soğuk tavan sistemi, dış 
hava ve egzoz takviyeli panel soğutma sistemi gibi.

İklimlendirme Sistemlerinde Tasarım 
Üretim Kontrolle İlgili Mevzuat

Binaların Yangından Korunması Hakkında Res-
mi Yönetmeliğe ve MMO’nun Hastane İklim-
lendirme Tesisatı ve Denetim Esasları yayınına 
benzer şekilde olan, Konfor ve Endüstriyel İklim-
lendirme Tesisatında Hijyenik Tasarım ve Dene-
tim Yönetmeliği’nin resmi olarak hazırlanmasında 
mutlak yarar vardır. Bu tarihten sonra yapılacak 
bina ve tesisler, bahsettiğimiz esaslara uygun olur-
larsa, pandemi, epidemi durumlarında da işlevleri-
ne hijyen şartlarını karşılayarak aynen devam et-
mesi sağlanacak, uygun olmayan şartlar yüzünden 
insanlarımızın hayatları riske girmeyecek, milli 
servetimiz heba olmayacaktır.
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Bazı Tatbikatlar için Önerilen Sistemler

(Doğru sistem seçimi kadar hava dağıtım sistemi-
nin de aynı önemde olduğu daima hatırda tutulma-
lıdır.)

1. Alış Veriş Merkezleri

Tam Havalı Sistemler. Dönüş / Egzoz Fanlı.

Salgın olması durumunda %100 dış hava. 
Çalışması için gerekli tertibata haiz santralli. 

Sabit Havalı Tek Zonlu Sistemler
Sabit Havalı Çok Zonlu Sistemler
VAV Sistemler

2. Ofis Alanları

Soğuk Tavan Uygulamaları + Minumum Dış Hava. 
Tam Havalı VAV. Sistemler (Dönüş / Egzoz Fanlı)

3. Restoranlar

Tam Havalı Sistemler. Dönüş / Egzoz Fanlı. 

Salgın olması durumunda %100 dış hava çalışması 
için gerekli tertibata haiz santralli.

Sabit Havalı Tek Zonlu Sistemler

Sabit Havalı Çok Zonlu Sistemler

VAV Sistemler

4. Tek ailenin yaşam alanı. 

Burada fancoil veya split ünite kullanılabilir.

5. Büyük Apartmanlar, Yüksek Bina Konutlar

a. Tek ailenin yaşadığı her bir daire için:

Fancoil veya diğer terminal üniteler + merkezi ola-
rak tüm dairelere %100 dış hava sağlayan merkezi 
tek zonlu santral ve bina bazında merkezi egzoz 
sistemleri.

b. Ortak koridorda, merkezi tek zonlu santral ve 
egzoz sistemleri.

6. Otel Odaları 

Fancoil veya DX sistem terminal üniteler + Oda 
içine ve ana koridora merkezi %100 dış hava + 
merkezi banyo egzoz sistemi.

7. Sinema ve Tiyatrolar

Tam Havalı Sistemler. Dönüş / Egzoz Fanlı.

Salgın olması durumunda %100 dış hava çalışması 
için gerekli tertibata haiz santralli

Sabit Havalı Tek Zonlu Sistemler
Sabit Havalı Çok Zonlu Sistemler
VAV Sistemler

Mevcut HVAC Sistemlerinin Durumu

Yurdumuzda 2000’li yılların modası AVM’lerdeki 
HVAC sistemleri, maalesef günün en büyük prob-
lemlerinden birisi haline geldi. Galleria Ataköy 
Türkiye’de ilk yapılan alış veriş merkezi olup, 
sistem sabit havalı, dönüş / egzoz fanlı tek zonlu, 
cok zonlu ve VAV tatbikatları şeklinde idi. Bundan 
sonraki tatbikatlarda, çoğunlukla, özel ticari adlar 
ile anılan DX sistemler kullanıldı. 

Tam havalı sistem kullanılarak yapılan tesislerde, 
santrallerde bulunan dönüş / egzoz bölmesinde, 
dönüş havası bu yazının başında izah edilen tarz-
da kesin iptal edilip, dönüş havası tamamen egzoz 
edilmelidir. Hava filtrelerinde de iyileştirme yapı-
larak problem büyük oranda çözülür. Egzoz kana-
lı üzerinden sulu sistem ısı geri kazanımı tavsiye 
olunur. Sistemdeki hava santrali DX bataryalı ise, 
dönüş iptal edilip, %100 dış havaya dönüldüğünde, 
santralden hava çıkış sıcaklığının ayarlanabilir ol-
ması, cihaz üreticisi tarafınca sağlanmalıdır. Hava 
temin eden cihaz ‘roof top’ cihaz ise, bir evvelki 
durumda istenilenler geçerli olup, gereği yapılma-
lıdır.

Terminal üniteler ile DX sistem olarak tasarımı ya-
pılan tatbikatlarda ise sistemin bu kısmı (terminal 
üniteler) iptal edilmelidir. Mevcut sistemdeki mini-
mum dış hava cihazında hava miktarını, kanalların 
müsaade ettiği nispette arttırıp kısmi bir çözüm 
bulmaya çalışılmalıdır. Epidemi durumunda müsa-
ade edilecek insan sayısının da azalacağı göz önü-
ne alınarak, verilebilecek havanın ne derecede fay-
da sağlayacağı iyi hesap edilmelidir. Arttırılarak 
verilecek havanın gereken sıcaklığa kadar soğutul-
ması da sağlanmalıdır. Mevcut egzoz sisteminden 
ısı geri kazanım yapılmışsa, ısı geri kazanımının 
sulu serpantinli şekle dönüştürülmesi sağlanma-
lıdır. Mevcut iç ünitelerin, bugün için, üretici fir-
malar tarafınca ıslah edilip, hijyenik bir fonksiyon 
sağlayabileceği inancında değilim.
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HVAC Sistemlerinde Hijyen

Metin KENTER

İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri 
Limited Şirketi

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarımında hijyen yönünden alın-
ması gereken tedbirler

Mekanik tesisat sistemleri dediğimiz zaman; sıhhi tesisat sistemle-
rinden, atık su, iklimlendirme, havalandırma sistemlerine kadar olan 
konunun oldukça geniş çerçevede ele alınması gereklidir. Tahmin edi-
yorum bunların hepsinin cevaplandırılması söyleşimizin çerçevesini 
oldukça genişletecektir. Bu sebepten ötürü bu söyleşide mekanik tesisat 
sistemlerinin hijyenik açıdan en kritik olan iklimlendirme ve havalan-
dırma sistemlerine yoğunlaşmamız daha doğru olacak. 

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlarda hijyen yönünden aranması 
gereken ürün özellikleri

Şahsi görüşüme göre hastanelerdeki iklimlendirme sistemleri ile insan-
ların yoğun olduğu ve doğal havalandırılma yapılamayan ofis, okul vb. 
gibi ortamların iklimlendirme sistemlerinin hijyen yönünden özellikle-
rinin birbirlerinden farklı olmamaları gereklidir. Bunun nedeni; ofis ör-
neğinden hareket edecek olursak, hastanelerde yayılacak olan virüs ve 
bakterilerin diğer insanlara bulaşma tehlikesi varsa, aynı tehlike doğal 
olarak havalandırılamayan ofis ortamında çalışan insanlar için de ge-
reklidir. Basit bir grip virüsü iklimlendirme sistemi üzerinden çok kolay 
bir şekilde tüm binaya yayılabileceği gibi çok daha tehlikeli olan mikro-
organizmaların da yayılması söz konusudur. Bu yüzden bu tip binalarda 
hastanelerde olduğu gibi en az iki ön filtreden sonra HEPA filtre kulla-
nılması gerektiği görüşündeyim. Bina içindeki kullanılmış havanın taze 
hava ile karıştırılıp HEPA filtre üzerinden geçirildikten sonra ortama 
basılması gerektiği görüşündeyim. Bu filtrelerin amacı havadaki her 
türlü virüs vb. istenmeyen mikroorganizma ve partiküllerin, ortama ya-
yılmasının engellenmesi. Standart HEPA’lar 0,3 mikron büyüklüğünde 
olan partiküllerin neredeyse %100’üne yakınını filtreleyebilmektedir. 
Mikroorganizmalar 0,3 mikron büyüklüğündeki parçacıkları nakliye 
aracı olarak kullandıklarından bu büyüklükteki partiküller arındırıldı-
ğında mikroorganizmalar da arındırılıyor. 

Bunun dışında yine mikroorganizmaların kolayca ürediği ve çoğaldığı 
soğutma serpantini ve tavalarının kolayca dezenfekte edilebilmesi ge-
reklidir. Soğutma serpantinlerinin tavalarına, önlerine ve arkalarına UV 
lambalarının konması serpantin üzerinde mikroorganizma üremesinin 
önüne geçmek için çok az olsa da faydalı olabilir. Şu sıralarda sık sık ko-
nuşulan hava kanallarına UV lambası konmasının benim görüşüme göre 
hiç bir faydası yok. UV ışınlarının mikroorganizmalara etki edebilmesi 
için mikroorganizmaların belirli bir süre UV ışınlarına maruz kalma-
sı gereklidir. Hava kanalı içindeki yüksek hava hızlarında UV lambası 
mikroorganizmalara etki etmesi mümkün gözükmüyor. Ben buna örnek 
olarak ateşin üzerinde hızla koşan insanları gösteriyorum. Koşarak ate-
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şin içinden geçen insanlar da yanmıyor. Virüs ve 
bakteriler için de aynı şey geçerli. Hijyen açısından 
diğer bir konu ise nemlendiriciler. Bildiğiniz gibi 
özellikle kış aylarında havadaki nem oranının or-
tam sıcaklığında belirli bir seviyenin altına düşme-
si hastalıklara davet çıkarmaktadır. Havayı nem-
lendirmek için kullanılan nemlendiricilere dikkat 
edilmezse kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi 
bir durum karşısında kalabiliriz. Enerji sarfiyatı 
daha düşük olduğu için nemlendirici olarak sulu 
sistemler, burada detayına girmeyeceğim çeşitli 
yöntemlerle kullanılmaktadır. Ancak suyun içinde 
de mikroorganizmaların ürediğini göz ardı etme-
memiz gereklidir. Bu su nemlendirmek için kul-
lanıldığında iklimlendirme sisteminin üzerinden 
çeşitli mikroorganizmaların bina içine yayılması 
kaçınılmazdır. Bunun için buharlı nemlendirici 
veya içinde mikroorganizmaların üreyemeyeceği 
nemlendiricilerin kullanılması gerektiği görüşün-
deyim. Bunun dışında tabii ki taze hava oranı ne 
kadar yüksek olursa o ortamda çalışan insanlar 
açısından da o kadar sağlıklıdır. Kabaca değin-
diğim bu öneriler doğal olarak yatırım ve işletme 
masraflarının da yükselmesine sebep olmaktadır. 
Bu durumda yatırımcı yapacağı işe göre hangisinin 
daha ekonomik olacağına kendisi karar vermelidir. 
Çalışanlarının hastalıklardan ötürü çalışamaması-
nın veya düşük verimde çalışması mı, yoksa yatı-
rım ve işletme masraflarının biraz yüksek olması 
mı? Ben ikincisini tercih ederdim.

Hijyenik iklimlendirme sistemlerinde üretim, 
tasarım ve kontrolle ilgili mevzuat

Oldukça dertli olduğum bir konu mevzuat. Mev-
zuat bürokrasi gereği birçok şeyi genel olarak tarif 
etmek zorunda. Bu sebepten ötürü mevzuatta bir 
eksiklik olduğunu söylemem doğru olmaz. Ancak 
bunu tasarım, üretim ve kontrol için söyleyemeye-
ceğim. Tasarım ile başlayalım. Ülkemizde maale-
sef bilgi ve emeğe gereken değer verilmiyor. Ya-
tırımcıların büyük bir çoğunluğu yatırıma karar 
verdiğinde ciddi bilgi, zaman ve emek gerektiren 
projelerin tasarımı için gereken bedeli ayırmıyor, 
tasarımın çok kısa bir zamanda ve çok ucuz bir be-
delle yapılmasını istiyor. Dolayısı ile meslektaşla-
rım bilgisinin ve emeğinin karşılığını alamadığı ve 
bir de üstüne üstlük aldığı proje işini çok kısa bir 
zamanda yapması gerektiği için bilgisini, tecrübe-
sini projeye istediği gibi aktaramıyor. Tabii ki çıkan 

projenin kalitesi de emeğe, bilgiye verilen değere 
ve projenin yapılması için verilen süre ile orantılı 
oluyor; standart cümleler, araştırılamadan aceleyle 
seçilmiş malzemeler, ihtiyaca yönelik yapılmayan 
tarifler, lastik gibi oradan buraya çekilebilecek 
şartnameler ve çizimler vb. Bu tip şartnamelerde 
en nefret ettiğim cümle ise “projenin düzgün iş-
lemesinden uygulayan firma sorumludur” veya 
benzeri bir cümle oluyor. Yani projeyi yapan bu tip 
bir cümle ile aslında hiçbir şey yapmadığını itiraf 
ediyor. Halbuki yatırımcı proje müellifinin bilgi ve 
emeğinin karşılığını verse, uygulayanın önüne las-
tik gibi oradan buraya çekilecek bir proje konmasa, 
uygulayan gözü kapalı kendisine verilen projeleri 
uygulayabilse, kontrol edecek olan merci ise uygu-
lamanın verilen projelere göre eksiksiz uygulanıp 
uygulanmadığını kontrol edebilse birçok sorun or-
tadan kalkacak, mevzuatta eksiklik var mı yok mu 
diye soru işareti olmayacak. Ancak atalarımızın 
deyimi ile ”balık en baştan kokuyor”. Bunun bi-
raz önüne geçebilmek için duayenlerimizden Ersin 
Gökbudak’ın öncülüğünde birçok meslektaşımın 
destek verdiği bir kitap hazırlanıyor. Bu kitabın 
içinde birçok sorun ve malzeme için öneriler var. 
Umarım çoğu meslektaşım mevzuatta belirtileme-
yen, işlerini hafifletecek birçok konunun cevabını 
burada bulacaklardır. Dalımızdaki STK’ların bu 
konuda ciddi çalışmaları oluyor. Ancak bu yatı-
rımcının en baştan yaptığı hatanın önüne geçmek 
için yeterli değil. Yatırımcı kendi zaman ve maliyet 
planlarını daha düzgün yapar, işin başlangıcı için 
daha fazla kaynak ayırırsa aslında sorunun büyük 
bir bölümü çözülecek. Maalesef bu tip projelere 
daha en baştan yanlış başlıyoruz. En ucuz çözüm 
çok büyük olasılıkla en ekonomik çözüm olmuyor. 
Tasarım ile başlayan bu sorun ekipman seçimin-
den, uygulamaya, sürenin uzamasına, hastanelerde 
hastanenin çok geç açılmasına, sanayide üretim 
kaybına, işletme ve bakım masraflarının yüksel-
mesine kadar gidiyor. Dolayısı ile yatırımcı en 
başta tasarruf ettiğini zannetse de çok ciddi paralar 
kayıp ediyor. Bazı özel hastanelerde bu hatanın ya-
pılmadığını görüyorum. Özellikle ciddi ilaç üreti-
cileri hijyenik mekanik tesisat sistemlerinin kuru-
labilmesi için yeterli kaynak ve zaman ayırıyor ve 
sistemin kontrolü için deneyimli elemanları kendi 
içlerinde eğitip bu iş için ayırıyorlar. Hastanelerin 
yapımında da ilaç üretimindeki sistemin yerleşti-
rilmesi gerektiğine inanıyorum.
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Pandemi zamanlarında HVAC sistemlerinin ça-
lıştırılma koşulları

Benim görüşüme göre iklimlendirme sistemleri-
nin pandemi, epidemi salgın olduğu zamanlarda 
çalıştırma koşullarının özel olarak değiştirilmesi 
söz konusu olmamalı. İklimlendirme sistemleri 
en basit bulaşıcı hastalığın bile yayılmaması için 
her zaman aynı titizlikle tasarlanmalı, servis ve 
bakımının yapılması gereklidir. Buna bir örnek 
verecek olursak; hastanelerde veya iklimlendirme 
sistemi olan işyerlerinde her zaman bulaşıcı has-
talıklara maruz kalmak olasılık dâhilindedir. Eğer 
sistem hava kanallarının dezenfeksiyonunun, te-
mizliğinin her zaman kolayca yapılacağı şekilde 
tasarlanmayıp, servis ve bakımı düzenli bir şekilde 
yapılmadıysa, kaliteli malzemeler kullanılmadıy-
sa veya özellikle bakım sırasında kaliteli filtreler 
kullanılmıyorsa o hastanede veya işyerinde iklim-
lendirme sisteminden kaynaklanacak bulaşıcı has-
talıkların önüne geçmek pandemi, epidemi veya 
salgın başladığında da alınacak “özel” önlemler de 
pek mümkün olmayacaktır. Aksine bulaşıcı hasta-
lıkların, salgına dönüşmesine sebep olacaktır. Bazı 
hastanelerin ve işyerlerinin servis ve bakım büt-
çelerinin kısıtlı olduğunun bilincindeyim. Ancak 
pandeminin hayatımızın parçası olduğu bugünler-
de özellikle filtre değişiminde kaliteli, yırtılmaya, 
patlamaya dayanıklı filtre torbalarının birbirine ve 
çerçeveye kaynaklı yüksek kaliteli filtreler kulla-
nılmasını ve serpantinlerin kirden tozdan arındı-
rılmasını, cihazların içinin temizlenip dezenfekte 
edilmesini, mümkünse sistemin olanaklar elver-
diğince tamamen taze hava ile işletilmesini öne-
ririm. Sistemi değiştirme söz konusu olamayacağı 
için tasarımsal öneriler getirmek yapıcı bir öneri 
olmayacaktır.

Mevcut HVAC sistemlerinin hijyenik çalıştırıla-
bilmesine yönelik revizyonları 

Hava kanallarını değiştirmek normal iş akışı içinde 
maalesef ciddi sorunları da beraberinde getirecek-
tir. Mevcut sistemler için benim aklıma sadece kli-
ma cihazının olanaklar elverdiğince değiştirilmesi 
geliyor. Örneğin filtre sayısının ve sınıfının yük-
seltilmesi, muhakkak F9 sınıfında filtrelerin kul-
lanılması, buna bağlı olarak fan motorunun kuv-
vetlendirilmesi, sulu nemlendirici kullanılıyorsa 
bunun buharlı nemlendiriciye çevrilmesi, serpan-
tinlerin temizlenebilmesi ve dezenfeksiyon işlem-

lerinin yapılabilmesi için önlerinde ve arkalarında 
boş hücreler oluşturulması, özellikle klima cihazı 
içinde kir birikebilecek kenar bağlantılarının sili-
kon veya benzeri bir malzeme ile kaplanması, kir 
birikiminin bu şekilde önlenmesi gibi revizyonlar 
yapılabilir. Mevcut ve içinde çalışılan bir işyerinde 
hafta sonunda veya kısa tatillerde bu işlemler ya-
pılabilir. Eğer olanaklar elveriyorsa hava kanalla-
rının içi bu işlemler yapıldıktan sonra bir robot ile 
temizlenmelidir. Hava kanallarının değiştirilmesi, 
içinde çalışılan bir işletmede ciddi aksaklıklara se-
bep olabileceğinden ötürü bunun yapılması pratik-
te pek mümkün değil.

İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakım-
larında yapılması gerekenler

Öncelikle tasarımın periyodik bakıma uygun ya-
pılması gereklidir. Havanın geçtiği kanalların bir 
iki senede bir temizlenip dezenfekte edilebilmesi 
için gerekli bakım kapaklarının öngörülmesi la-
zımdır. Bunun dışında hijyenik açıdan filtrelerin 
kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak en önemli konu 
serpantinlerin, nemlendirici hücrelerin, su tutan 
tavaların ve sifonların periyodik olarak temizlen-
mesi ve dezenfekte edilmesi kesinlikle ihmal edil-
memelidir. Bu son söylediğim maalesef sık yapılan 
bir şey değil.

Hijyenik tesisatlar oluşturabilme

Eğer teknolojiyi takip ediyorsak, iklimlendirme 
sistemlerini kurallara göre kuruyorsak, zaten kur-
duğumuz sistemler hijyenik açıdan eksiksiz ola-
caktır. Taze hava emme menfezinin hemen arkası-
na konacak bir kaba filtre, iklimlendirme cihazının 
içinde kullanılacak olan filtreler; ki ben hastane 
dışında ofis, okul, amfiler, sinemalar vb. gibi tüm 
iklimlendirme sistemlerinde HEPA kullanılmasını 
faydalı görüyorum, mikroorganizma üremesini en-
gelleyecek nemlendiriciler, gerekirse soğutma ser-
pantininde UV lambası kullanılmasında fayda var. 
Ayrıca kanal sistemlerinin de içinde toz birikmeye-
cek şekilde tasarlanması ve mümkün olduğu kadar 
fazla bakım ve revizyon kapağı konması uzun süre 
çalışacak olan iklimlendirme sistemlerinin arada 
bir temizlenip dezenfekte edilmesi için faydalı ola-
cağından hareket ediyorum. Bunun dışında menfez 
yerleşimi ve seçimi mekanda yapılacak işe uygun 
olarak seçilmeli. Çok toz çıkan bir alanda yüksek 
türbülans oluşturan menfez seçiminin doğru olma-
yacağı işin tabiatında var. Menfez yerleşiminin de 
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önemini göz ardı etmemek lazım. Sık sık karşıla-
şıyorum; özellikle hastanelerde yoğun bakım üni-
telerinde menfez yerleşimi soğuk perdenin nerede 
olabileceğine dikkat edilmeden seçiliyor. Soğuk 
perde bir hasta yatağının üzerinde oluşuyorsa o ya-
taktaki kayıp sayısı da yüksek olacaktır. Aynı şey 
ofisler için de geçerlidir. Menfez ve menfez yerle-
şimi doğru yapılmadıysa ofisin belirli yerlerinde 
çalışanların iş gücü kaybı daha yüksek olacaktır. 
Kısacası hijyenik ve sağlık şartlarına uygun bir ik-
limlendirme sistemi için en baştaki ekipman ile en 
sondaki ekipmanın birbiri ile uyumlu olması ge-
reklidir. Ayrıca tesisat mühendisi, mimar ve iç mi-
marın birbirleri ile haberleşerek tesisi planlamaları 
şarttır. Benim burada önerim öncelikle yatırım-
cıya. Bir bina hangi amaçla kullanılırsa kullanıl-
sın insan vücudu ile karşılaştırıldığında mekanik 
sistemler bir binanın dolaşım, sinir, atık sistemi, 
akciğerleri gibidir. Yatırım yaparken bu sistemler 
zaten gözükmüyor benim dıştan görünümüme de 
bir katkısı yok deyip yatırım yaparken ucuz proje 
yaptırıp, ucuz malzeme, ucuz sistem diye yatırım-
dan kaçarlarsa bu ilerleyen süreçte motivasyon ve 
iş gücü kaybı olarak kat kat kayba sebep olacaktır. 
Yatırımcılar, yatırım yaparken maalesef bunu göz 
önünde bulunduramıyorlar. Sadece yapacakları işe 
yoğunlaşıp, yapacakları iş için gerekli olan ve gö-

rünmeyen alt yapıyı ihmal ediyorlar. Sonuç olarak 
doğru dürüst taze hava alamayan bir insanın da iş 
hayatındaki verimi düşük oluyor. Yeri gelmişken 
“ucuz proje” ile neyi kastettiğimi biraz açmak is-
tiyorum. Üzülerek belirtiyorum; ülkemizde bilgi-
ye ve deneyime maalesef değer verilmiyor. Proje 
yapan meslektaşlarımın büyük çoğunluğu çok 
kıymetli insanlar. Yatırımcı işin ucuzuna kaçıp 
fazla para vermek istemeyince meslektaşlarım ne 
kadar bilgili, deneyimli ve iyi niyetli olurlarsa ol-
sunlar verdikleri emeğin, bilgilerinin, deneyimle-
rinin karşılığını alamadıkları için yaptıkları proje 
de kendilerine gösterilen saygı, verilen değer ile 
orantılı oluyor. Yatırımcı eğer proje aşamasında 
bilgiye ve emeğe değer vermiyorsa, proje müellifi 
ne kadar bilgili, ne kadar deneyimli olursa olsun 
yatırımcının alacağı proje de, proje müellifine ver-
diği değer ile orantılı olmakta. Uygulamayı yapan 
meslektaşlarım için de aynısı geçerli. Yatırımcı her 
zaman daha “ucuzunu” bulabilir, ancak beklentisi 
yüksekse ilk baştan tasarımı yapan meslektaşımı-
za bilgisinin ve emeğinin gerçek karşılığını verme-
si gerekli. Bu durumda gerek hastane, gerekse ofis 
veya başka bir şey olsun meslektaşlarımızın hijye-
nik tesisatların kurulması için en düzgün tasarımı 
yapacaklarına ve en uygun malzemeyi seçecekle-
rine eminim.
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İSKİD Basın Bülteni - 20.05.2020

Pandemi Ortamında Merkezi İklimlendirme 
Cihazları ve Havalandırma Sistemlerinin 
Kullanımı

Ozan ATASOY
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrollü sosyal yaşama geçiş sürecinde özellik-
le kamuya açık alanların iklimlendirme ve hava-
landırma sistemlerinin toplum sağlığını ne ölçüde 
etkileyeceği ülkemiz gündeminin en önemli konu-
larından biri haline geldi. 

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy bu 
konuda dünyadaki gelişmeleri, ASHRAE, REHVA 
ve EUROVENT gibi dünyadaki önemli dernekle-
rin çalışmalarını da yakından takip ettiklerini be-
lirterek, bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Öncelikle evlerde kullanılan ev tipi klima veya 
%100 taze hava ile çalışan iklimlendirme cihazları-
nın kullanımı ile virüsün yayılımı arasında doğru-
dan bir bağlantı tespit edilmediğine değinen Ozan 
Atasoy, “Yaz ayları yaklaşırken sıcaklar da kendi-
ni göstermeye başladı. Ancak bu sıcak koşullarda 
klima cihazlarının kullanılmaması sonucu iç ortam 
konfor şartları oluşmazsa, vücut direnci düşebilir. 
Bu şartlar da bireyleri hastalıklara açık hale geti-
rebilir” dedi. Evlerde kullanılan klima cihazlarının 
yetkili servisler tarafından rutin temizlik ve bakı-
mı yapıldıktan sonra güvenle kullanılabileceğinin 
altını çizdi. Ozan Atasoy açıklamalarına şöyle de-
vam etti:

Endüstriyel klima cihazları genel olarak VRF 
sistemler, paket tipi cihaz, klima santralli, chiller 
cihazları, fancoil üniteleri gibi evlerimize yaygın 
olarak kullanmadığımız sistemlerden oluşur.

Bunun dışında kamuya açık alanlarda en ideali, 
%100 taze hava ile çalışan iklimlendirme sistem-
lerinin kullanılmasıdır. Karışım havası kullanan 
hava koşullandırma ünitelerinde karışım havasının 
kapatılması ve tamamen karışımın izole edilmesi 
tavsiye edilir. Bu sayede cihazlar, %100 taze havalı 
olarak çalışacak ve direkt olarak dış ortam havası-
nı soğutma veya ısıtma işlemi sonrasında ortama 
verecektir. Kişisel koruyucu tedbirlerin de alın-
masıyla mümkün olan en üst seviye hijyen şartları 
sağlanabilir.

Mevcut iklimlendirme ve havalandırma sistem-
lerinde de iyileştirme çalışmaları yapılarak or-
tamda maksimum hijyen sağlanabilir. Merkezi 
havalandırma sistemlerinin filtre kademeleri iyi-
leştirilebilir, hijyenik bakımlar yapılabilir, imkan 
varsa HEPA filtre kullanılabilir Bununla birlikte 
klima sistemlerinde UV lambalar bakteri ve vi-
rüsleri öldüren etkili bir yöntemdir. Yasal yönet-
meliklere ve mevzuata uygun olması koşuluyla 
%100 dış havayla çalıştırılması mümkün olma-
yan cihazlarda UV lamba kullanılarak mahalden 
gelen hava steril edilebilir. Günümüzde artık ne-
redeyse tüm klima sistemlerine entegre edilebi-
len bu lambaların bakteri ve virüslerin temizlen-
mesinde ciddi etkisi olduğu bilinmektedir. Bu tip 
ürünlerin doğru kullanımı son derece etkili ve 
önemlidir. UV lamba seçiminde, yok edilmesi is-
tenen bakteri ve virüs için gerekli güç ve etkinli-
ği sağlayacak temas süresine göre, uygun seçim 
üretici firma uzmanları tarafından yapılmalıdır. 
UV lambalar santral içinde batarya arkasında ve 
kanal içinde kullanılabilir. UV lamba etkisini sa-
dece ışığın gördüğü yüzeyde/alanda gösterir. Bu 
yüzden UV lambaların cihaz içine veya kanala 
uygun şekilde yerleştirilmesi, hava filtrasyonunun 
daha etkili olmasını sağlayacaktır. UV Lambaların 
insan ile temas etmeyecek şekilde sisteme entegre 
edilmesi son derece önemlidir. 

Ortam havasını çevirerek çalışan klima üniteleri-
nin (fancoil, vrf iç ünite, ısı pompası gibi) kulla-
nımının gerekli olduğu durumlarda, cihazların ön 
temizliğinin yapılmış olması, filtrelerinin sık te-
mizlenmesi, drenaj tavalarının temizlik ve bakım-
larının uygun kimyasallar ile (örnek %1 sodyum 
hipoklorit) yapılması ve gerekli hijyenin sağlanma-
sı için mümkünse ortam havasındaki virüsü seyrel-
tecek UV filtre ve/veya HEPA filtre uygulanmasını 
öneriyoruz. Bu ünitelerin sürekli çalışır halde bı-
rakılması daha uygun olacaktır. Belli periyodlarda 
ısıtmada çalıştırılmaları da bakteri ve virüslerin 
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seyreltilmesini veya tamamen yok edilmesine kat-
kı sağlayacaktır.

Isı geri kazanım ünitesi kullanılan santral ve hava-
landırma cihazlarında ısı geri kazanım ünitesinin 
sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır. Sızdırma 
ihtimali varsa by-pass damperi açılarak egzoz ha-
vası eşanjör yüzeyine ulaşmadan dışarı atılmalıdır. 
Diğer bir seçenek olarak taze hava tarafındaki ba-
sıncın egzoz tarafındaki basınçtan yüksek tutula-
rak taze hava tarafına hava sızıntısı engellenebilir.

İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin ba-
kım ve işletmesinin en az sistemlerin kusursuz ol-
ması kadar önemli olduğunu belirten Ozan Atasoy 
sistemlerin bakımının düzenli ve doğru yapılması 
gerektiğini ve sistemlerin bakımında önerilerini şu 
şekilde sıraladı: 

AVM mekanik tesisatları; salgın durumuna göre 
dizayn edilmediği için her binanın risk analizi 
çıkarılarak çözüm önerisi getirilmesi daha uygun 
olacaktır

İklimlendirme cihazlarının periyodik bakımları, 
yetkili servisler tarafından daha sık aralıklarla ya-
pılmalıdır.

Filtre kademeleri iyileştirilmiş santrallerde, filtre 
değişimi yapılmadan uygun bir kimyasalla filtre 
dekontaminasyonu yapılmalıdır. 

Doğal havalandırma yapılabilen tüm ortamlarda 
klima sistemleri çalıştırılmaya başlandığında mi-
nimum 2 saat doğal havalandırma yapılmalıdır. 

Bina ana kapı girişlerindeki hava perdelerinin ça-
lıştırılmaması tavsiye edilir.

Havalandırma cihazlarının mümkünse tam kapa-
sitede 7/24 çalıştırılarak, mümkün değilse binanın 
kullanımda olmadığı durumlarda hava miktarı dü-
şürülerek iç ortam havası istenen hijyen şartlarına 
getirilmelidir. 

Cihazların hava debisi ve dolaysıyla hava değişim 
sayıları cihazların teknik özellikleri gözetilerek 
ve üretici tavsiyesi doğrultusunda ortama verile-
cek taze hava miktarı arttırılabilir. Bu sayede iç 

ortama daha fazla taze hava girişi sağlanabilir.  
Ayrıca bina içinde kullanılan yüzeylerin temizliği 
ile hijyenin sağlanması ve sık sık kontrol edilmesi 
son derece kritik önemdedir.

Oda hava temizleyicilerinin havadaki partikülleri 
etkili bir şekilde temizleyebilmesi için en az HEPA 
filtre verimliliğine sahip olması ve/veya UV-C 
ışıklı olması gerekir. Bu tip hava temizleyicilerin 
insanların dolaştığı küçük mekanlarda kullanılma-
sı faydalı olacaktır.

Tuvaletlerden de virüsün yayılabilmesi mümkün-
dür. Bu yüzden tuvalet egzoz sistemleri de 7/24 
çalıştırılarak bu alanlar negatif basınçta tutulma-
lıdır. Tuvaletlerde bulunan üflemeli el kurutma 
makineleri içerisinde bulunduğu mahallin havasını 
çevirdiği için bu süreçte kullanılmaması, yerine, 
kâğıt havluların kullanımı uygun olacaktır. Lava-
bo, klozet armatürleri ve kapı kulplarının sensörlü 
yapılması tavsiye edilir.

Asansörlerin havalandırması yeterli olmadığından 
zorunlu olmadıkça kullanılmaması, zorunlu olan 
hallerde mevcut yönetmelik ve mevzuata uygun 
şekilde kullanılması önerilir.

İlgili bina yöneticileri alınan tedbirleri, iklimlen-
dirme ve havalandırma sistemlerinin güvenilirliği, 
bakımlarının ve iyileştirme çalışmalarının yapıldı-
ğını, bina içinde görünen yerlerle sergileyerek or-
tamın hijyenik olduğunu taahhüt etmelidir.

Tüm bunlar dışında en önemlisi elbette alınacak 
kişisel tedbirleri tekrar hatırlatmakta fayda görü-
yoruz. Sosyal mesafenin mutlaka korunması, di-
rekt temastan kaçınmak; kişisel koruyucu dona-
nımların (maske, eldiven, vb) gerekli her ortamda 
kullanılması; her daim kişisel hijyene dikkat etmek 
ve en üst seviyede tutmak; mutlaka ve mutlaka 
göz, ağız, burunla el hijyenini sağlamadan temas 
etmemek; en ufak bir şüphe durumunda mutla-
ka en yakın sağlık kuruluşuna uğrayarak gerekli 
kontrollerin yaptırılması ihmal edilmemelidir.  
Gerekli tedbirler alındıktan sonra, virüsün bulaş-
ma riskini en az düzeye indirerek sosyal yaşama 
adapte olabileceğimize inanıyoruz.
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Modüler Güvenli Filtre HücreleriTek Kullanımlık
Filtre Terminali

Metalik Kaset 
Filtreler

Yüksek Debili 
Hepa Filtreler

Rijit Torba Filtreler

Derin Pile 
Hepa Filtreler

Torba Filtreler Kaset FiltrelerAktif Karbonlu 
Rijit Torba  Filtreler

TEMIZ HAVA HERKES IÇIN, HER YERDE
. ..



Temiz Hava Uzmanından,
yaşam kalitenizi yükseltecek
çözümler...

GEFI PURIFIER-35 kapalı mekanlarda kullanıma uygun 
taşınabilir bir hava arıtma cihazıdır. 

Kullanılan hepa filtre sayesinde coronavirus gibi virüsler ve diğer mikro 
organizmalar % 99,995 tutularak mükemmel bir hava kalitesi elde edilir.
Solunum yolunda oluşan hastalıkları önler. Hava yolu ile bulaşan aler-
jenleri yok eder.
Virüs ve bakteri bulaşma riskini azaltır.
Hassas filtre sistemi, kirlenmiş havayı filtre ederek temizler. Parke ve 
PVC kapı pencere gibi suni malzemelerden yayılan zehirli, tahriş edici ve 
kanserojen gazların konfor seviyesine düşürüldüğü mükemmel kalitede 
bir havaya dönüştürür.
Ağır metal seviyelerini düşürür.
Ozonu bertaraf eder.
Hiçbir olumsuz ya da yan etkisi yoktur.

VENTI-DENT Diş hekimlerinin operasyonu esnasında hasta ağız 
bölgesinden yayılan aerosol ve partiküllerin %99,995 oranında filtre edilmesi 
için tasarlanmış bir hava arıtma cihazıdır.

Diş operasyonunda kullanılan aerator gibi kesicilerden yayılan aerosol ve partikülleri, hasta 
ağzından dışarıya çıkan kirli havayı ortama yayılmadan yakalar ve filtre eder.
Diş operasyonunda kullanılan kimyasallardan, hasta ağız kokularının ve kesim işlemlerinden 
yayılan koku ve gaz moleküllerinin konfor seviyesine düşürüldüğü mükemmel kalitede bir 
hava sağlar.
VirüslerVirüsler en çok solunum ve ağız içerisindeki sıvılar ile yayıldığından özellikle diş operasyon-
larında hastadan hekime ve/veya ortamda bulunan diğer hasta ve çalışanlara bulaşma riski 
vardır. Bu riskleri en aza indirmek için VENTI-DENT mükemmel bir çözümdür.
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