
İç Çevre Kalitesi ve Uyku
Semineri

26 Eylül Pazar - Saat 14:00

“Uyanan tüm yaratıkların uyumaya da yetkin 
olmaları kaçınılmazdır. Aksi halde gücünü sürekli 

olarak gösterebilmesi mümkün değildir”.
Aristo

Eğer uykunun yaşamsal bir fonksiyonu yoksa 
evrimleşme sırasında şimdiye kadar oluşan

en büyük hatadır.
Rechtschaffen



1. İÇ HAVA KALİTESİNİN UYKU KALİTESİNE VE ERTESİ GÜN SAĞLIK VE 
PERFORMANSINA ETKİSİ - 14:00

 Macit Toksoy, Berrin Tuğrul, Sait Cemil Sofuoğlu

2. AKUSTİK KONFOR VE UYKU - 14:20
 Çağrı Şahin, Sait Cemil Sofuoğlu, Macit Toksoy

3. IŞIK VE UYKU - 14:40
 Begüm Can-Terzi, Sait Cemil Sofuoğlu, Macit Toksoy

4. ISIL KONFOR VE UYKU KALİTESİ - 15:00
 Sezgi Koçak Soylu, İbrahim Atmaca

5. UYKU ORTAMINDA İÇ ÇEVRE KALİTESİNİN HAD ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 
ÜZERİNE BİR DERLEME - 15:20

 Nur Çobanoğlu, Ziya Haktan Karadeniz

6. KALİTELİ BİR UYKU İÇİN HAVALANDIRMANIN ÖNEMİ ve TASARIMI - 15:40
 Nur Çobanoğlu, Ziya Haktan Karadeniz, Sait Cemil Sofuoğlu, Macit Toksoy
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“Uyku, belli merkezlerinin uyarılmasını bazılarının da 
kısıtlanmasını gerektiren restorative/onarıcı bir pro-
sestir”. Uyku süreci beynin doğru zamanda, doğru 
düzende doğru çalışmasına bağlıdır. Bir dış gözlemci 
için uyku hali hareketlerin çok azaldığı, vücudun belli 
bir geometrik formda tutulduğu, dışarıdan olan uya-
rılara karşı duyarlılığın azaldığı ve geriye dönülebilir 
bir yaşam periyodu olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
uyku bu basit gözlemin çok ötesinde fonksiyonlara 
sahip bir fizyolojik süreçtir; uykuda öğrenme fonksi-
yonu antik çağlardan beri bilinmektedir, ispatlanmış 
ve ispatlanmak üzere geliştirilmiş hipotezlerden olu-
şan onlarca uyku fonksiyonu söz konusudur. 

Uyku ve benzeri fizyolojik hal sineklerden, böcekler-
den göz kapakları olmadığı için gözleri hep açık olan 
köpek balıklarına, kurbağalara, sürüngenlere, papa-
ğanlara, yarasalara, bütün kuşlara, kutup ayılarına 
ve şüphesiz insanlara kadar üzerinde çalışılmış tüm 
canlılarda izlenilen, vazgeçilmez, karmaşık, evrensel 
yaşam fazıdır. Uyuması önlenilen hayvanlarda ölü-
me kadar giden sağlık bozuklukları tespit edilmiştir. 
Uyku bozuklukları sonucu insanlar pekçok sağlık so-
runları ile karşı karşıya kalmaktadır; daha da ötesi uy-
kusuzluk kendi kendine ötanazinin yavaş formudur. 

Uyku bozukluklarının çok çeşitli nedenleri vardır. Bu 
nedenlerden bir tanesi çevre kalitesidir. Isıl konforun, 
iç hava kalitesinin, akustik konforun ve ışığın insan-
ların uyku fazını etkilediği üzerine pek çok çalışma 
yapılmıştır.

Uyku kalitesini etkileyen parametreler içinde; orta-
mın sıcaklık değeri ve gece boyu değişimi, iç ortam 
bağıl nem değeri, ortamdaki hava akımı, CO2 miktarı, 
metabolik aktivite, giysi durumu, yaş ve cinsiyet gibi 
fizyolojik faktörler ve ortamdaki havalandırma terci-
hi gibi teknolojik faktörler sayılabilir. Uyanık yaşam-
da zihinsel faaliyetler, üretkenlik ve sağlık için önemli 
olan ısıl konfor ve iç hava kalitesi, uyku süreci ve erte-
si gün fonksiyonları için de önemlidirler. 

Uyku kalitesini etkileyen çevre değişkenlerinden biri 
ses seviyesidir. Uyku süresinde maruz kalınan ses se-
viyesine verilen tepki; yaş, sosyo-ekonomik durum, 
çalışma vardiyaları, sese duyarlılık, sağlık sorunları 
ve gebelik gibi etmenlere bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) der-
lediği araştırmalar sonucunda, Avrupa’da 6.6 milyon 
insanın gürültü düzeyine bağlı olarak kronik yüksek 
düzeyli uyku bozukluğuna sahip olduğu belirtilmek-
tedir.

Uyku ve uyanıklık arasındaki denge vücudun biyo-
lojik ritmi tarafından sağlanır. Biyolojik ritmin oluşu-
mundaki en önemli etken de ışıktır. Işık ve karanlık 
döngüsüne bağlı olarak epifiz bezinden melatonin 
hormonu salgılanması düzenlenir. Melatonin uykuyu 
ve biyolojik ritmi kontrol etmenin yanısıra antioksi-
dan etkisiyle sinir sistemini koruyucu etkiye sahiptir 
ve eksikliği uyku bozuklukları dışında alzheimer, de-
jeneratif ve gelişimsel bozukluklarla da ilişkilendiril-
mektedir. 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, HAD (CFD), diğer 
alanlarda olduğu gibi, uyku ortamlarındaki iç çevre 
kalitesini tanımlamada (ısıl konfor ve iç hava kalitesi) 
kullanılan önemli sayısal tekniklerden biridir. Uyku 
kalitesini arttırmak amacıyla ortamdaki çevresel fak-
törlerin iyileştirilmesi üzerine hem bilgisayar benze-
timleri hem de deneysel çalışmalar yapılmakta ve uy-
gun şartları sağlayabilecek HVAC sistemleri üzerinde 
araştırmalar sürdürülmektedir. 

Bu seminer uyku ortamı iç çevre kalitesinin, uyku ka-
litesi ve bu kalitenin ertesi gün fonksiyonları üzerine 
etkisi ve uyku ortamı iç çevre analizi üzerine yapılan 
HAD çalışmalarının sonuçlarını ele alacak bir seminer 
olacaktır. Bu seminer ile aktarılması hedeflenen bil-
giler tesisat, mühendislerinin kaliteli uyku ve bunun 
ertesi gün sağlayacağı faydaları maksimize edecek 
özellikleri, tasarımlarında dikkate almaları için yön 
gösterici olacaktır.


