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1. GİRİŞ
Yaşamakta olduğumuz küresel salgının bizleri gene kü-
resel boyutta olmak üzere en çok etkileyen sorun ola-
rak süreceği anlaşılmaktadır. Bizlerin de uzun soluklu ve 
sürdürülebilir önlemlerle ve kalıcı biçimde böylesi uzun 
sürebilecek yaygın sorunlara karşın tepki vermemiz ge-
rekmektedir. Bu tür tepkileri zamanında vermek adına 
alınması gereken temel önlemlerin olayların arkasından 
gelen artçı önlemler türünde değil de önceden kestirim-
ci, öncü (proaktif ) önlemler olması gerekmektedir. Her ne 
kadar, sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkma kısıt-
lamaları, maske takma zorunluluğu gibi günlük ve artçı 
önlemler mutlak birer gereklilik olsa da soruna uzun so-
luklu 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 senaryoda (Senaryo 
1) salgınların yaygınlığı ve sıklığı inişli-çıkışlı olmak üzere 

giderek artabilir. Günümüzün kısa vadeli önlemleri salgın 
eğrisinin eksenini biraz aşağı çekebilir (Senaryo 2) fakat 
tam olarak önleyemez. Son senaryoda ise (Senaryo 3) bü-
tüncül, öncü ve uzun soluklu küresel çözümlerle bu tür 
sorunların çok büyük ölçüde önlenebilme ve salgın ek-
seninin sıfıra bile yaklaştırılma olasılığı -virüsler doğal da 
olsa insan üretimli de olsa- yüksektir.

 

Şekil 1. Küresel Salgın Risklerinin Üç Temel Senaryosu [1]
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Giderek artan hava kirliliği, uluslararası ekonominin itek-
lediği aşırı tüketimci topludaki yeni alışveriş alışkanlıkla-
rımız, dış hava koşullarının iklimsel ısınma** ile bazen çok 
soğuk bazen çok sıcak, fırtınalı ve genelde çok nemli ve 
kirli oluşunun yanı sıra kişilerin araçlarını kolay park ede-
bilme gibi basit beklentiler hareketlilik (Ulaşım kolaylığı), 
her türlü hizmetin aynı çatı(lar) altında karşılanabiliyor 
olması, zaten zamanlarının %90 dan fazlasını kentlerin iç 
mekanlarında geçiriyor olan günümüz insanlarının toplu 
halde kapalı mekanlara daha da fazla yönelmelerine yol 
açmaktadır. Bulaşma riskinin daha çok olduğu toplu alış-
veriş yerleri kadar ofis binaları, okullar, hastaneler, hava 
alanları gibi kapalı mekanların gerçek hava ve çevre ka-
litesi salgın hastalıklarla birlikte daha ciddi biçimde sor-
gulanmaya başlamıştır. Örneğin, 2019 yılında -planlana-
nın 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 denli etkili 
olursa olsun, temel çözüm olarak bundan böyle bu tür 
ve benzeri tüm büyük toplu alanların tasarlanmasında 
ve kullanımında en az iki kez düşünülmesi gereği anla-
şılmıştır [3]. Son küresel salgın ortaya çıktıktan bir süre 
sonra sivil hava ulaşımı dünyada neredeyse tamamen 
durdurulmuş olsa da Aralık 2109 ile Mart 2020 arasında 
uçaklar ve havaalanları virüsün yayılmasına küresel bo-
yutta zaten büyük ölçüde (olumsuz) katkıyı! vermiş oldu-
lar. Hava ulaşımının bu şekilde geç durdurulması salgının 
yayılmasının takipçisi olmuş ve sadece artçı bir çözüm 
olarak kalmıştır. Kısıtlamaların yumuşatılması ile hava se-
yahatlerinde gene ağız burun kapatılıp, ateş ölçülüp, sık 
sık dezenfektasyon uygulanmakla yetinilecek ise ikinci 
ve üçüncü aşama salgınların tekrarı, daha doğrusu, gün-
lük önlemler-salgınlar arasındaki gelgitler sürüp gidebi-
lir (Şekil 1, Senaryo 1). Şu günlerde alışveriş merkezleri 
açılırken henüz kapalı olan hava ulaşımından söz etmek 
belki okuyucuya tuhaf gelebilir. Ancak bu konu üzerinde 
biraz daha durulursa, nerede olursa olsun tüm klima sis-
temlerinin özündeki temel sorunlar aynıdır ve öncü çö-
zümlere ve dikkat edilmesi gereken parametrelere yolcu 
uçaklarının bu potada ışık tuttuğu görülecektir. Uçakların 
klima sistemleri için yapılan ölçümlerde uçak kabinlerin-
deki bağıl nemin -özellikle uzun uçuşlarda- %20 ye kadar 
indiği saptanmıştır. Bu kadar kuru bir ortamda ise hava 

ne denli kaliteli olursa olsun virüs riski için en olumsuz 
değerdir [4]. Aynı koşul her türlü kapalı mekanlar için ge-
çerlidir. Çok nemli ortamlarda bulaşım riski tekrar azalıyor 
görülse de bağıl nemin %70`den fazla olmasının (Şekil 2 
de gölgeli alan) getireceği sağlık sorunları daha ağır bas-
maktadır.

Öte yandan, ekonomik nedenlerle uçaklarda iç hava ba-
sıncı -ancak o da son zamanlarda- 0.8 atmosfer basıncına 
ancak yükseltilmiştir (Yaklaşık 2000 m yükseklikteki ba-
sınca eşdeğer). Basıncın düşük olması hava yoğunluğu-
nun da az olması demektir. Virüs büyük damlacıklar içeri-
sinde 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 kaynaklandığına bağlıdır 
(Öksürük, hapşırma veya nefes alıp verme). Bu kapsam-
da, ortamdaki hava basıncı (Yoğunluk), kabindeki hava 
hızları, hava akımlarının değişik yönleri (Dikey katman-
laşma dahil), yerel hava çalkantıları ile birlikte havanın 
bağıl neminin ve hava sıcaklığının birbirleri ile viral risk 
etkileşiminde bulundukları ortaya çıkmış olup bütüncül 
ve disiplinler arası araştırmalar zincirine gerek görülmeye 
başlanmıştır. Şekil 3 de bilimsel verilerle henüz kanıtlan-
mamış olan muhtemel bir ilişki yumağı gösterilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uçak kabinlerinde hava 
basıncının düşük tutulmasının sağlıklı insanlarca hoş gö-
rülebilmesine karşın nefes yolu ve kalp rahatsızlıkları olan 
yolcular için risk oluşturabileceğini belirtmesinin çok öte-

 

Şekil 2. Bağıl Nem (BN) ile Bulaşma Riski Arasındaki İlişki [5, 6]

**  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 bazılarınca iklim değişikliği terimi hala kullanılmaktadır. Bu iki görüşün ortak akıl noktasında buluşabilmesi adına İklimsel Isınma terimi sıkça kullanılmaya başlan-
mıştır.
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sinde virüsün damlacık yolu ile havada asılı kalması ve 
taşınmasına olumlu veya olumsuz etkilerine yönelik ve 
belki de hesaplamalı akışkanlar mekaniği boyutunda ye-
terli araştırmaların da öncü ve kalıcı çözümlere yönelik ol-
mak üzere zamanı gelmiştir. Uçak kabinleri ne denli ferah 
tutulursa tutulsun kabin içi hava hareketleri ve kişilerin 
oturma düzenine oranla mekân boyutu ve toplum hare-
ketleri de önemlidir ve bir alışveriş merkezindeki süreç-
ler 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 gerektiğidir. 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 öncü olsun- tüm önlemlerin mekân ve uygulamalar 
tabanında genel değil özel amaçlı olmaları 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 cihazlardan ibaret değildir. Bu bağlamda, biyoaerosol 
mühendisliği ön plana çıkmakta, hiç olmazsa tesisat ve 
bilgisayar mühendislerinin birlikte çalışarak yeni ben-
zetim ve çözümleme modelleri geliştirmelerinin gereği 
ağırlık kazanmaktadır.

2. TOPLU ALANLAR, UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER
Uçak kabininden alışveriş merkezlerine doğru bir bilimsel 
evirim yapıldığında klima sistemlerinde aşağıda özetle-

nen tüm parametrelerin mutlaka hem tasarım hem de iş-
letim sırasında tüm ara etkileşimler de dahil olmak üzere 
anti-viral önlemler tabanında çözümlenmesi gerekmek-
tedir. Bunlar ne yazık ki uzun vadeli fakat kalıcı çözümler-
dir ve bu süreçte ekonomi mutlaka arka plana atılmalıdır.

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

2- Konfor sıcaklığı kuru-termometre (DB) sıcaklığı ile 
değil ASHRAE konfor diyagramının öngördüğü biçimde 
Operatif Sıcaklık (OT) ile oluşturulmalı ve denetlenmelidir 
[7]. Operatif sıcaklık insan vücudunun en uygun çevresel 
ısı transferini daha iyi çözümleyebilen bir konfor sıcaklık 
tarifidir [8]. İnsanın doğasında %60 dolayında ışınımsal 
ve sadece %40 dolayında taşınımsal ısı transferinin enuy-
gun olması vardır [9]. Ne yazık ki bugünün klima sistem-
lerinde bu oranın tam aksine neredeyse %100 taşınımsal 
ısı transferi gerçekleştirilmektedir. Bu olgu ise kişide süb-
jektif bir konforsuzluk ve rahatsızlık hissi ile beraber uzun 
süre bu tür mekanlarda kalan kişilerde bağışıklık sistem-
leri üzerinde olumsuz etkilerde bile bulunabilir. Öte yan-
dan tabii ki insanların kalabalık ortamlarda taze havaya 
çok fazla ihtiyaçları vardır ve bu da ancak nem-kontrollü, 
100% taze (ve olabildiğince temiz) hava kullanan hava-
landırma 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 kaçınılmazdır. Ancak, uzun vadeli çözümlerde 
havalandırma ve nem kontrol yükleri ile ısıtma ve so-
ğutma yüklerinin hissedilir bölümlerinin salgın riskleri 
ekseninde ayrıştırılarak (Decoupling of sensible and la-
tent loads) melez bir klima sistemine gidilmesi gerekir. 
Böylelikle kişinin bütüncül konforu (objektif ve sübjek-
tif konfor) ile sağlığını etkileyen parametreler daha iyi 
denetlenmek üzere iki bağımsız fakat birlikte çalışan 
çoğulcu bir sistemle karşılanmış ve sağlık-salgın riskleri 
boyutu gerçekçi ve takip edilebilir biçimde göz önün-
de tutulmuş olacaktır. Bu ayrışımla aslında ekonomi de 
sağlanabilmekte ve bu tür enerjisel ve parasal tasarruflar 
hijyen ve diğer önleyici tedbirlere uygun biçimde daha 
fazla kaynak ayırma imkanını da sağlayacaktır. Bu me-
lez sistemlerle birlikte hava kanal kesitleri küçülecek ve 
kanalların anti-viral gümüş iyonlu (AgIon) kaplamalarla 

                       
 

Şekil 3. Ortamın Hava Basıncı ve Bağıl Neminin Muhtemel Viral Risk 
Etkileşim Senaryosu
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hijyenik desteği ile daha ucuz ve etkin olacaktır. Burada 
hatırlatılması gereken en önemli konu hiç olmazsa kritik 
toplanma alanlarında havalandırma kanallarının gümüş 
iyon kaplaması ile virüs zarflarının kırılmasının sağlan-
masıdır. Aynı bağlamda, virüslerin yaşayabileceği tüm 
yüzeyler, elle tutulan yerler, lavabolar anti-viral kaplamalı 
olmalı, tüm mefruşat ve yer, duvar ve tavan kaplama ve 
örtü elemanları uçucu organik maddeler (VOC) içerme-
melidir [10]. VOC içeren malzemelere uzun süre maruz 
kalanlarda pnömoni riski artarken virütik salgınlara karşı 
bağışıklık azaltmaktadır. 

3- İnsanlarla doğrudan temas etmeyen ve görülmeyen 
tüm kritik klima kanalları içerlerine ve yükseltilmiş tavan 
aralarına UV lambalar yerleştirilmelidir. Ancak UV ışınları-
nın havadaki ozon düzeyini ve statik elektriği etkileyebi-
leceği de dikkate alınmalıdır.

4- Egzoz havasının enerji tasarrufu adına kapalı otopark 
gibi alanlara basılmasından mutlaka vazgeçilmelidir. 
Egzoz havasından enerji geri kazanımı ancak tam sızdır-
maz, kapalı devreli biçimde tasarlanmış ve işletilen hava-
dan-havaya 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 veya zararlı olduğu 
incelenmeli ve bu gibi sistemler bu bilinçle tasarlanıp de-
netlenmelidir.  Bu tür ısı değiştiricileri işletme koşulları-
nın tüm dinamik salınımlarına gerekli tepkiyi verebilecek 
tarzda enerji nitelik ve nicelik tabanlı yazılımlarla denet-
lenmelidir [11].

5- Kapalı mekanların değişik alanlarına göre hava basıncı 
farklılıkları 10 Pa değerini hiçbir zaman aşmamalıdır. Bu-
nun için değişik işletme ve iklim koşullarında klima kanal-
larının yerleşimi ve hidrodinamik dengelemesi (Balans) 
bu kritere göre gerçekleştirilmelidir. Gerekli yerlerde eksi 
basınç oluşturulmalıdır. Bu çözüm koku vs. gibi güncel 
nedenlerle değil anti-viral önlemler bağlamında ele alın-
malıdır. 

6- Sürekli olarak virüs yoğunluk haritaları dinamik anlam-
da çıkarılarak kritik yoğunluğu aşan alanlar izole edilmeli 
ve insanlar tahliye edilerek olay kontrol altına alınmalıdır.

7- Hava basıncının düşük veya fazla olmasının artı ve eksi-
leri henüz bilimsel yeterlikte incelenmemiş olsa da Şekil 3 

netleştiğinde kapalı ortamlardaki hava basıncı da sürekli 
denetlenerek uygun basınç değerleri sürdürülmelidir. 

8- Hava hızlarının ve çalkantılarının da virüs yayılımında 
oldukça etkili olması nedeni ile hesaplamalı akışkanlar 
mekaniği yöntemleri kullanılarak iç mekanların değişik 
bölümlerinde insan hareketliliğine de bağlı olarak sosyal 
mesafe kuralları yukarıda açıklanan tüm faktörler birlikte-
liğinde alansal olarak belirlenmeli ve bu önlemler bilgi-
sayar ortamında sürekli güncellenerek gün boyu bu tür 
kurallar gerektiğince değiştirilmelidir. 

9- Havada ozon ve VOC düzeyi gibi değerler değişik nok-
talarda olmak üzere sürekli denetlenmelidir.

10- AVM yapılarındaki atriumlar, İstanbul Havaalanındaki 
gibi çok yüksek tavanlar, estetik ve ‘mimarlık harikası’ gibi 
gözükseler de virüs hareketliliğinde önemli rol oynama 
potansiyeline sahiptirler. Elbette basık tavanlar da aynı 
olumsuzluğu taşırlar. Atriumlardaki baca çekişi etkisi ile 
yukarı doğru oluşan hava akımları virüslerin yerçekimi 
etkisi ile yere düşmelerini geciktirir, havada daha uzun 
süre asılı kalmalarına ve böylelikle daha uzağa yayılma-
larına neden olabilirler. Basık tavanlarda da yeterli hava 
dolaşımı olmaz. Demek ki virüs tipine de bağlı kalmak 
üzere binaların tipolojisine ve insan yoğunluğuna bağlı 
bir enuygun tavan yüksekliği, hopt vardır. Anlaşılan odur 
ki, mimarlar bundan böyle tasarımlarında bina boyut ve 
geometrilerini seçerken fonksiyon ve görsellikten önce 
viral riskleri daha öncelikli biçimde göz önünde tutmak 
durumunda kalabileceklerdir (Şekil 4).
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Şekil 4. En Az Bulaş Riski için Enuygun (Optimum) Tavan Yüksekliği
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Şekil 5. AVM Özelinde Soğutmanın CO2 ve Su Buharı Salımlarındaki Kısır Döngüsü [1]

11- Belki de en son fakat en önemli madde olarak, klima 
sistemlerinin iklimsel sorumluluklarının bütüncül biçim-
de ele alınmasıdır. İklimsel ısınma ile birlikte özellikle 
soğutma mevsimlerinde klima gereksinimi artmaktadır. 
Ancak klimalar bu günkü bilinç ve teknoloji düzeyinde 
kaldıkça, yani her zamanki senaryo (Şekil 1, Senaryo 1) 
sürdükçe insan kaynaklı iklimsel ısınma ve ozon katma-
nının incelmesi artacak ve bu kısır döngü kırılamayacaktır 
(Şekil 5).

4. İNSAN VE ATMOSFER

Şekil 5'te gösterilen insan konforu ve klima ilişkisinin kü-
resel kısır döngüsünün odağında havadaki nemin ve sı-
caklığın artması, iklimlerin değişmesi ile insanların kapalı 
ortamları ve koşullandırılmış havayı daha çok tercih etme-
leri bulunmaktadır. Bu yönelim klima ihtiyacını daha da 
arttırmakta bu artış ise klimaların sorumlu olduğu iklimsel 

ısınmanın, fosil yakıt kullanımının, CO2 salımlarının artma-
sını tekrar tetiklemektedir. Dolayısı ile bugünün klima sis-
temleri iklimsel ısınmayı kendi ölçülerinde körükleyecek, 
hava kirliliği ve nem daha da artacak, bu kez insanlar daha 
fazla iç mekanlara rağbet edecek ve bu döngü sürecek-
tir. Halbuki dış hava ne kadar kirli de olsa iç mekanlar 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 kadar bu kısır döngüde herkesin payı 
bulunmaktadır. Dolayısı ile kişisel alışkanlıklardan başla-
yarak her zamanki senaryodan mutlaka vazgeçmeliyiz ve 
tehlikenin tüm boyutlarından farkında olmalıyız. İklimsel 
ısınmanın önemli bir nedeni de insan kaynaklı CO2 sa-
lımlarından daha bile önemlisi atmosferde giderek artan 
nem oranıdır. Bu nedenle, Şekil 6'da görüldüğü üzere 
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küresel ısınmaya paralel olarak atmosferdeki özgül nem 
de yükselirken bağıl nem oranı azalmaktadır. Bu ters iliş-
kinin nedeni bağıl nem tarifinin özgül nemin atmosferin 
belirli sıcaklıkta tutabileceği en fazla neme oranı şeklinde 
oluşudur. Troposfer ısınırken havanın nem tutma kapasi-
tesindeki artışın özgül nemdeki artıştan daha baskın ol-
ması sonucu bağıl nem, BN (RH) azalıyor gözükmektedir. 
Aslında havadaki nem miktarı dolayısı ile sera etkisi gide-
rek artmaktadır. İnsan sağlığı ve salgın hastalıklara olan 
direnç açısından bağıl ve mutlak nem değerlerinden han-
gisinin daha etkili ve hangi yönde etki gösterdikleri konu-
sunda 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 iliş-
kin dağılımı görülmektedir. Çok nemli veya kurak olsun, 

salgının yayılma riski hemen her bölgede yüksektir. Başta 
soğutma kuleleri olmak üzere endüstriyel ve kentsel aşırı 
su buharı salımı CO2 salımlarından en az iki kat fazla sera 
etkisine sahiptir. Büyük toplanma alanlarından çekilen 
nem her ne kadar yoğuşturulmakta ise de çoğu kez dene-
timsiz olarak 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 mekanlarda bağıl nemi 
%50 düzeyinde tutabilirken atmosferde nem genelde art-
maktadır. Bu da insanları klimalı mekanlara yönlendirirken 
klima yükleri, dolayısı ile CO2 salımları daha da artmakta-
dır. Unutulmamalıdır ki klima sistemleri -ne yapılırsa yapıl-
sın salgın riskini önleyemez ancak öncü önlemlere büyük 
ölçüde destek olabilir. Küresel ve kalıcı nitelikteki iklimsel 
ısınmaya ve hava kirliliğine karşı alınacak temel çözümler 
uygulandıkça klima yükleri ve sorunları da aynı oranda 

 

Şekil 6. Yıllara Göre Atmosferdeki Sıcaklık, Özgül Nem ve Bağıl Nem Değişimi [12]
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azalabilecektir (Şekil 3). Şu anda alışveriş merkezlerinin 
açılması, hiç bütüncül ve uzun soluklu önlemler alınma-
dan, hatta düşünülüp planlanmadan (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, peyderpey de 
olsa kısa adımlarla uygulamaya başlanması aşamalarına 
özen gösterir biçimde kullanılmalı ve bu süre heba edil-
memeli idi. Böylelikle bugünün artçı ve basit önlemlerin 
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.  

5. KISA DÖNEM ÖNLEMLERİ
Kısa dönem önlemleri genelde artçı önlemler olmak-
la birlikte çok gerekli oldukları da bir gerçektir. TMMOB 
MMO Genel Başkanı Sayın Yunus Yener bu maddeleri 
gayet güzel ve anlaşılır biçimde kamuoyuna açıklamış 
bulunmaktadır [14]. Ek olarak, yukarıda sıralan 10 önlem, 
alışveriş merkezleri özeline indirgenerek kısa vadede ya-
pılabilecekler kapsamına uyarlanmıştır:

1- Sosyal mesafe, SM (1,5 m) kuralı yerinde duran, örne-
ğin kasada bekleyenler veya otobüste oturanlar içindir. 
Halbuki, büyük toplanma alanlarında insanlar büyük bir 
çoğunlukla hareket halindedirler ve bu hareketlilik iki bo-
yutlu, yürüyen merdivenlerde ise üç boyutludur. Bir yü-
rüyen merdivende insanlar sabit dursalar da yukarı veya 

aşağı inerken etraflarında oluşan hava hareketleri, hava 
dolaşımı ve önlerindeki ve arkalarındaki kişilerle birlik-
te hareketleri, daha da önemlisi karşılıklı inen ve çıkan 
(Makaslama) yürüyen merdivenlerde hızla yanlarından 
geçen kişilerden ötürü bulaşım riski üç boyutlu bir hac-
me sahiptir. Hareketli kişiler birbirleri arasındaki mesafeyi 
korumak isteseler de karşılaşan kişilerin zamanında yön 
değiştirmeleri algı-tepki sürelerine ve ortalama yürüme 
hızlarına bağlıdır. Ayrıca bir mahal ne kadar kalabalık ise 
kişilerin birbirleri ile karşılaşma olasılığı da artacağından 
bu süre ve ek mesafelerin hesaba eklenmeleri gerekir. Bu 
olası ilişki aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

1           [ ]
c

o

nSM A m
n

 
 {c<1}          (1)

A çarpanı ve n değişkenlerinin üssü olan c katsayısı bi-
nanın tipolojisine, temel fonksiyonuna, bina hacmine ve 
bir kattaki serbest dolaşıma açık zemin alanına bağlıdır. n 
değişkeni o anki gerçek kişi sayısı (kat başına), no değişke-
ni ise o binanın tasarımsal anlamda tek kat için müsaade 
edilmiş kişi kapasitesidir. Ayrıca A değeri de n değişkeni-
ne bağlıdır. İnsan sayısı arttıkça serbest hareket ve sosyal 
mesafeyi koruyabilmek adına hareket alan ve seçenekleri 
azaldığından sosyal mesafe gereği artar:

0 (1 )dA A n           (2)

Örneğin, Lmin iki karşılıklı yürüyen kişinin içinde bulunma-
ları gereken minimum kare alanın köşeleri olup Şekil 8 

                     
 
 
 

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

Şekil 7. Dünyada Yıllık Ortalama Bağıl Nem Değerleri [13]
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de örneklendiği üzere değişik senaryolar için bilgisayarlı 
benzetim yöntemleri kullanılarak farklı koşullarda hesap-
lanabilir. Şekil 8 de gösterildiği üzere iki kişi belirli ve bir 
hızla (v) aynı doğrusal eksen üzerinde birbirlerine yak-
laşmaktadırlar. Eğer her iki kişinin birbirlerini görüp yön 
değiştirme için tepki süreleri, (t) de 1 saniye ise eksen 
üzerindeki tepki mesafesi (tepki payı) vt olur. Eğer v 1,5 
m/s ise daha en baştan hesaplarda 1,5 m/s x 1 s = 1,5 
metre her kenardan pay bırakılması gerekecektir. Sadece 
bu değer bile bugünün sosyal mesafe kuralının iki katıdır. 
Şeklin ortasındaki taralı alanı çevreleyen çember mini-
mum SM değerini simgelemektedir. İki kişi (Şekilde 1 ve 
2) ters yanlara yönlenebilirse en başta kenarları Lmin olan 
bir kare alanın içinde olmaları gerekirdi. Dolayısı ile, bir 
kişi çevresinde ortalama (Lmin

2/2) kadar bir zemin alanı 
[m2] boş olmalıdır. Buna Sosyal Alan (SA) diyebiliriz,

2
2

2
min 2 2 2 2

2
TMSA L SM A SM A TM

 
    (3)

Burada A ve SM değerleri 1 ve 2 sayılı eşitliklerle güncel-
lenir. Kısacası, çok basit gözüken ama çok dinamik ve kar-
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maşık olan bu tür hareketliliklere orantılı daha gerçekçi 
önlemlerin matematiksel modellemeleri, istatistiksek kişi 
hareketlilikleri ve davranışlarına bağlı kestirim çalışmala-
rı da yapılarak AVM, hastane, havaalanı gibi yerlere özgü 
minimum mesafe kuralları -metre değil metrekare- ola-
rak baştan ve ayrı ayrı düzenlenmelidir. Şekil 8’den gö-
rüldüğü üzere uygulanması gereken emniyet sosyal me-
safeye değil sosyal alana orantılanmalıdır. Her durumda 
sosyal mesafenin yetersiz olacağı ortadadır:

2

4
SA SMπ>>

Belirlenen mesafe ve kişi-başı alanlar yukarıdaki eşitliklere 
benzer biçimdeki kontrol mekanizmalarıyla kişi mevcudi-
yeti ve hareketliliğine bağlı olarak gerçek zamanda gün-
cellenip uyarı anonsları yapılıp ve denetlenerek sosyal 
alan hesapları devamlı değişken biçimde sürdürülmelidir. 
Değişik büyük toplanma alanlarının dinamikleri ve ulus-
lararası boyutlarının getirdiği ek riskler bina fonksiyon ve 
tipolojisine göre hesaba katılmalıdır. Örneğin, bir havaa-
lanında uluslararası risk yayılımı bir yerel AVM merkezin-

Şekil 8. Bir AVM'de Aynı Eksen Üzerinde Karşılıklı Yürümekte Olan İki Kişinin Yaklaşık Birer Saniyelik Tepki Sürelerine, (t) 
ve Örneğin 1 m/s hızla, (v) irbirlerine Doğru Yürüdüklerinde Aralarında Minimum SM [M] Kalacak Şekilde Olması Gereken 
minimum zemin alanı SA [m2].  SA> >π/4SM2).
Not: Şekil Ölçeksiz Çizilmiştir.
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den çok daha fazladır. Bu çalışmalar sonuçlanana kadar 
AVM yapılarında şimdilik kişi başına 20 metre-kare alan 
(dükkân içindeki kişi sayıları dahil), ara. Trafiği yoğunluğu 
ölçümlerine benzer donanımlarla sürekli takip edilmek 
koşulu ile düşünülebilir. Asansör ve yürüyen merdivenler-
de sıkışıklığı önlemek için elektronik zamanlamalı turni-
keler (bu kez de turnikelerde tıkanmaları önlemek kaydı 
ile) kullanılabilir. Eğer merdivenlerde gerekli tüm hijyen 
ve hava kalitesi sürekli sağlanabiliyorsa, kişilerin belirli bir 
oranda (çocuk, yaşlı, hamile ve engelliler hariç) merdiven-
lere yönlendirilmesi çok yönlü bir risk analizi ile birlikte ve 
çıkış ve iniş merdivenleri ayrı yerlerde (Tek yönlü) olmak 
üzere düşünülmelidir.

2- Elle çok temas edilen lavabo muslukları, kapı kolları, 
yürüyen merdivenlerin el tutma bantlarına, döner kapı 
yüzeylerine gümüş iyon katmanları emdirilmeli, sabun-
luk, kâğıt havlu çekme kutuları, el dezenfektanı gibi pom-
palı cihazlar temassız (el sensörlü) tiplerle değiştirilmeli-
dir.  Herkesin çok kullandığı yürüyen merdiven el bantları 
sistemde alttan geri dönerken insan gözüne sızmayacak 
şekilde UV ışınına tabi tutulmalıdırlar.

3- Varsa su sebilleri mutlaka kaldırılmalıdır.

4- Yoğun kullanılan bankamatik alanlarına, ekran ve tuş-
larına anti-viral (gümüş iyon gibi) katman emdirilmelidir. 

5-Hava kanallarına şimdiden UV lambalar yeterince yer-
leştirilmeye başlanmalıdır.

6- Bu salgına neden olan virüsün boyu 0.08 mikrometre 
ile 0.12 mikrometre arasında olduğundan genelde HEPA 
filtreler yeterli gözükse de normal işletim süreleri içinde 
parçacık tutma verimleri daha çabuk azalır. Bu önem-
li sağlık sorunu süresince tüm filtreler mutlaka belgeli 
HEPA filtre türünde olmalı ama özellikle daha kalabalık iç 
ortamları besleyen klimalarda ULPA (Ultra Low Particula-
te Air) filtrelere geçilmelidir. ULPA fitrelerin minimum par-
çacık tutma boyutu HEPA filtrelere oranla 0.1 mikrometre 
için %99,9995 tutum verimi sağlamakta ve bu nedenle 
daha emniyetli bir iç hava kalitesi oluşturabilmeleridir. Bu 
filtrelerin bakım ve değiştirme düzenlerinin etkin deneti-
mi için üzerlerine takılı çiplerle uzaktan ölçüm yapılmalı 
ayrıca klima santrallerinde olası virüs ve Lejyonella bak-
terisi birikimleri de giren taze hava dahil olmak üzere sık 
sık ölçülmelidir.

7- Hava neminin kontrolünde kullanılacak buharlı sistem-
lerde 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 kullanımı hiç olmazsa 
bu dönemde kesinlikle yasaklanmalı hatta tutanak karşı-
lığı toplattırılmalıdır. Aynı koşul pek az da olsa kullanılan 
seyyar jeneratörler için de geçerlidir. Binanın yedek jene-
ratörleri ve ana panolar kesinlikle bina dışında ve klima 
taze hava girişlerinden uzakta olmalıdır. Bu koşul soğut-
ma kulelerinin lejyoner riskine karşı bir önlem olarak da 
geçerlidir. Bu riskin oluştuğu ortamlarda viral bağışıklığı 
büyük ölçüde azalır. Yapı içerisinde dekoratif su fıskiye-
leri, yatay bitki duvarları, havuzlar, yapay şelaleler tama-
men kapatılmalı hatta kalıcı biçimde sökülmelidir. Manav 
reyonlarında atomize su püskürtme sistemleri tamamen 
iptal edilmelidir. 

9- Hava kalitesinin sürekli denetimi ve gerektiğinde bina-
ların alarm durumunda kısmen veya tamamen boşaltıl-
ması gerekir. Salgın süresi boyunca daha etkili ve emni-
yetli olabilecek müsaade edilebilir üs sınırlar ziyaretçiler 
için (AVM içerisinde ortalama 3 saat kalış süresi kabulü 
ile) aşağıda gösterilmiştir.

CO <25mg/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 yönünden daha uzun 
süreler maruz kalmamaları için haftalık, günlük, saatlik 
rotasyonlar uygulanmalıdır. Gene bu bağlamda ziyaretçi 
kalış süreleri tercihan elektronik düzende mutlaka denet-
lenmeli ve belirli bir süre toleransını aşanlar çıkarılmalıdır. 

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

11- Otoparklara egzoz havası kesin verilmemeli

12- Aydınlatma yüklerine kısıtlama getirilmeli

13- İnsan sağlığını önemseyen bir plan çerçevesinde 
daha enerji verimli cihaz ve sistemlere geçilmeye başlan-
malı mevcutların bakım ve onarım aralıkları çok sıklaştı-
rılmalıdır. 

14- Her türlü suyun sürekli örnekleri alınmalıdır

15- Tuvaletler ve ayrı abdest alma (varsa) hacimlerindeki 
havalandırma sistemleri eksi basınçta çok iyi denetlenme-
lidir. SARS dönemindeki (Hong Kong) tecrübelerden ise 
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ders alınmalıdır [15: Ömer Kantaroğlu, TTMD 4. Dönem 
Başkanı, Bölüm 19.10]. Ayrıca tuvalet pis su ağızlarından 
da (klozet pisuar gibi) virüs bulaşımı olabileceğinden eksi 
basınç uygulaması tuvaletleri kullananlar açısından tek-
rar sorgulanmalıdır. Bu çerçevede pis su tesisatı bütünü 
ile gözden geçirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır [15]. 
Pis su hatlarında gereken her noktaya mutlaka kapan sız-
dırmazları konulmalıdır [16].

16- Yerler ıslak el paspasları ile silinmemeli ve ıslak bırakıl-
mamalıdır. Islak yüzey buharlaşırken yerde yapışık duran 
virüsler tekrar su buharı ile havalanabilir. 

17- Konu sadece virüslerle de sınırlı değildir. Hava ka-
nallarında toksik küf (Örneğin: Stachybotrys chartarum) 
oluşumu insanlar üzerinde bağışıklığı azaltıcı ve solunum 
yollarında çok ciddi rahatsızlıklar yaratıcı ateşli hastalıkla-
ra yol açabilir. Dolayısı ile virüs riski hiç olmasa bile insan-
lar klimalı kapalı mekanlara sağlam girip hasta çıkabilirler. 
2002 yılında Honolulu`da yapılan ASHRAE genel toplan-
tısının yapıldığı çok meşhur bir zincir otelin acilen toplan-
tı sırasında boşaltıldığı, tüm müşterilerin başka otellere 
yerleştirilip otelin bir yıl süre ile kapalı kaldığı hala hatır-
lardadır.  Dolayısı ile hava kanallarının, havanın ve varsa 
fan-coil tavalarının çok dikkatle izlenip bakım yapılması 
nem ve küf sporu denetimlerinin aksatılmadan yapılması 
en az virüs salgını önlemleri kadar önemlidir ve bu konu 
çoğu kez ihmal edilmektedir.

18- Virüsler yüzeylerde uzun süre aktif biçimde yapışık 
kalabildiklerinden havanın elektrostatik düzeyi de de-
netlenmeli ve statik elektrik oluşturan, üreten cisim ve 
yüzeyler kaldırılmalıdır.

Sonuç olarak, kısa vadede alınmış olması gereken ve 
TMMOB MMO tarafından açıklanan artçı tedbirlere ek 
yukarıdaki maddelerin karmaşıklığı ve çokluğu karşısın-
da uzun vadeli ve kalıcı temel çözümler getirilene kadar 
alışveriş merkezlerinin kapalı tutulmasının en sağlıklı, en 
akılcı ve hatta konuya dolaylı açılardan ve çok yönlü bi-
çimde bakıldığında en ekonomik çözüm olabileceği gö-
rülmektedir. 
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