
OKULLARDA VE SINIFLARDA 

İÇ HAVA KALİTESİ

SAĞLIĞIMIZIN KORUNMASI VE
BEYNİMİZİN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN

Beynimiz toplam vücut ağırlığımızın yalnızca %2’sini 
kapsadığı halde soluduğumuz oksijenin %25’sini kullanır 
ve vücudumuzdaki kan akışının %25’i beyinden geçer. 

TEMİZ HAVA ŞARTTIR
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İçindekiler

Giriş

Kirli Havanın Zararları

Havalandırmanın Faydaları 

İç Ortam Sıcaklık, Nem ve 
Havalandırma Koşulları

Doğal Havalandırma

Mekanik Havalandırma 

1. GİRİŞ

İSKİD (İklimlendirme Soğutma ve Klima İmalatçıları 
Derneği) tarafından hazırlanan “Okullarda İç Hava Kalitesi 
ve Önemi” içerikli broşür, okul yönetimi, öğretmenler ve 
öğrencilere okullarda sınıfların ve diğer odaların yeterli 
şekilde havalandırılmasını sağlayan mevcut teknikleri 
aktarmak, sağlıklı, güvenli ve verimli bir öğretim etkinliğini 
garanti etmek amacıyla konunun teknik uzmanları 
tarafından hazırlanmıştır.
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2. KİRLİ HAVANIN ZARARLARI

İnsanlar her solunumda 500cm3 havayı ciğerlerine alır ve 
dakikada 16 solunum hareketi yaparlar. 

Kullanılan hava miktarı = 500cm3 x 16 sefer/dk = 8 lt/dk

∂ Sınıfın içinde herkes karbondioksit üretir. 
∂ 40 Dakika süren dersler boyunca pencere ve 
 kapıların kapalı olduğu göz önünde bulundurulursa 
 karbondioksit seviyesi en üst seviyeye çıkar.
∂ Kalabalık sınıflarda özellikle ilk 20-30 dakika sonrası dikkat  
 dağınıklığı ve verimin düşmesi, ortamdaki temiz havanın  
 azalmasındandır.
∂ Artan Karbondioksit miktarına diğer çeşitli kirleticiler   
 (Akarlar, radon, küf,  tozlar, polenler) eklendiğinde hem   
 sağlığımız hem de okuldaki başarımız olumsuz etkilenir.
∂ Ortamda ağırlaşan sağlıksız ve ağır havada bulaşıcı   
 hastalıklar sınıf içinde hızla yayılma gösterir.

Hava
Azot
%78

Oksijen
%21

Diğer Gazlar
(Argon, Neon, Helyum, Metan, Kripton vd.)

%0.96
Karbondioksit
%0.04

HAVA KİRLİLİĞİ SU KİRLİLİĞİ

TOPRAKTAN GELEN 
KİRLETİCİLER

• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Yorgunluk
• Kırgınlık
• Sinirlerin 
   zarar görmesi

Solunum 
Hastalıkları Kalp 

Hastalıkları

Sindirim
sistemi

iltihapları

Deri
kızarıklıkları

Kanser
riski

Böcek
ilaçları

• Bulantı
• Kusma

• Tozlar
• Ozon
• Karbon Monoksit

Kurşun

• Kükürt Dioksit
• Azot Oksitler

Uçucu organik 
bileşikler

Hava İçindeki Kirleticilerin Sağlığa Etkisi

• Bakteriler
• Parazitler
• Kimyasallar

3iskid.org.tr



5iskid.org.tr4 iskid.org.tr

3. HAVALANDIRMANIN 
 FAYDALARI

4. NEM KONTROLÜ

Bulunduğunuz ortamın havalandırılması ve iç hava 
kalitesinin yükseltilmesi sağlık açısından oldukça önemlidir. 

Yeterli havalandırma;
∂ Okul performansını artırır.
∂ Bağışıklık sisteminize destek olarak hastalıklara karşı 
 direncinizi arttırır.
∂ Ortamda herhangi bir hastalık bulunması durumunda 
 hastalık bulaşma riskini azaltır.

İdeal iç hava kalitesi için nem değerleri de önemlidir. 

Nem, mutlak nem olarak adlandırılan havadaki su buharı 
miktarına verilen isimdir. Su buharı, suyun gaz halini 
göstermekle birlikte insan gözüyle görünmemektedir. 
Doğal Havalandırma veya Mekanik Havalandırma yapılırken 
ortamdaki bağıl nem seviyesini kontrol etmek çok önemlidir. 

%40-60'lık bağıl nem, genel sağlık durumumuz, solunum 
sistemi bağışıklık sistemimizin etkin bir şekilde çalışması ve 
bina içindeki havadaki mikrop ve kirleticilerin yayılmasının 
önlenmesi için ideal koşuldur.



Örnek Çalışma:
2003 yılında Amerikalı bilim insanları Rudnick ve Milton, bir okul 
odasında, grip enfeksiyonu riski üzerine bir çalışma yaptılar. 
Dört saat boyunca bir derslikte bulunan 30 kişiden birinde akut 
influenza virüsü mevcuttu.

Sonuç olarak;
∂ CO2, 1000 ppm değerindeyken beş kişi hastalandı,
∂ 2000 ppm değerindeyken bu sayı 12’ye,
∂ 3000 ppm değerindeyken de 15’e yükseldi.

Ortamlardaki iç hava kalitesi çeşitli cihazlarla ölçülebilir ve 
göstergeye göre tedbirler alınabilir. 

5. İÇ ORTAM SICAKLIK, NEM VE 
 HAVALANDIRMA KOŞULLARI
Sınıfların içindeki taze hava ile birlikte sıcaklık ve nem koşullarının 
dikkate alınması gerekir.

∂ Sıcaklık kışın 21ºC ile 23ºC arasında, yazın 24ºC ile 26ºC   
 arasında olmalıdır.
∂ Bağıl nem %40 ile %60 arasında olmalıdır.

Bu aralıklar içinde sağlığımız korunur ve virüslerin, bakterilerin vb. 
çoğalması azalır.

NOT: Okullarımızın coğrafi konumu ve sınıfların bina içindeki yerleşimleri ve 
öğrenci sayıları farklılık gösterebileceğinden dolayı,  en iyi havalandırma 
koşullarının sağlanması amacıyla uzmanların saha tespiti yapması önerilir.

60 m2 ve 20 kişilik sınıfta 40 dk dersler arasında 10 dk boş sınıfın 
havalandırılması ile ideal ortam sağlanabilir. Öğrenci sayısı daha 
fazla ise ders sırasında da havalandırmak gereklidir. Pencereler 
açılarak havalandırma sağlanması için sınıfın pencerelerinin açıldığı 
alanda trafik, çöp veya başka kirleticilerin olmaması önemlidir. 

Karbondioksit (CO2) oranının 1.000 ppm’e çıkması, derslere 
girmeme oranında %10 ila 20’lik bir artışa sebep olmaktadır.

Karbondioksit
konsantrasyonu

İç ortam havasında 1000 ppm altı 
karbondioksit konsantrasyonları: 
Kritik değil

< 1000 Yeşil
Hijyenik açıdan 
kritik değil 
(hedef değer)

İlave ölçüme gerek yok

1000 ... 2000 Sarı Hijyenik açıdan 
kritik nokta

Havalandırma ölçümleri
(dış hava miktarı / hava
değişiminin artırılması)

Havalandırma durumunu
kontrol edin ve iyileştirin

> 2000 Kırmızı
Hijyenik açıdan 
kabul edilemez

Odadaki havalandırma
opsiyonlarını kontrol edin

Olası ilave ölçümleri araştırın

1000 ve 2000 ppm
konsantrasyonları: Kritik

2000 ppm üzeri konsantrasyonlar: 
Kabul edilemez

Hijyenik
değerlendirme Tavsiyeler

Havalandırma
trafik ışığı
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Doğal havalandırma koşullarının sağlanamadığı okullarda mekanik 
havalandırma sistemleri ile havalandırma çözümleri üretilebilir. 
Bu durumda binada uzman kişilerce yapılacak keşif çalışması ile 
bina çalışma saatleri, kişi sayısı ve binanın fiziki durumuna göre en 
uygun mekanik sistem tasarlanabilir.

∂ Mekanik havalandırma ile binanın enerji tasarrufu sağlanabilir. 
∂ Sisteme eklenecek filtreler ile hava yolu ile bulaşan hastalık 
 riski azaltılır. 
∂ Uygun bir mekanik havalandırma sistemi binanın yapısı ile 
 uyumlu olarak tasarlanacağından en iyi seviyede iç hava kalitesi 
 sağlanması hedeflenir.
∂ İç hava kalitesinin yeterli oranda sağlanmasıyla öğrencilerin 
 sağlığı korunarak öğrenme ve dikkat performansları artacaktır.

Doğal Havalandırma, dış ortamdaki havanın binaya kapı ve pencere 
gibi açıklıklardan girmesi olarak tanımlanır. Örnek olarak yaşam 
alanlarımız olan sınıf ve konutlarda pencereleri açarak taze hava 
girişini sağlayabiliriz.  Rüzgarında etkisiyle taze hava içeriye girip, iç 
mekandaki karbondioksit oranını düşürecektir. 

Doğal Havalandırmada Dikkat Edilecek Hususlar
∂ Okul sınıflarında pencerelerin tamamen açılabilecek şekilde olması,
∂ Pencere önünde kirletici materyallerin olmaması (çöp, egsoz, 
 havalandırma çıkışı) 
∂ Pencerelerin havalandırmaya müsait olacak şekilde açık olması, 
 duvar vb. nedenlerle pencere önünün kapatılmamış olması önemlidir.

Doğal havalandırmanın verimli yapılamadığı durumlarda mekanik
havalandırmanın kullanılması önerilir. 

6. DOĞAL HAVALANDIRMA
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7. MEKANİK HAVALANDIRMA
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