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MEVCUT HASTANELERİN AKREDİTASYON KRİTERLERİ
BAĞLAMINDA ETMEN TABANLI BİR SİSTEM İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Hastanelerde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık
durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski
konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve
verimli bir şekilde kullanılması, hasta ve toplum tatmininin sağlanması
gerekmektedir. Etkin bir biçimde kullanılması gereken kaynaklardan biri de hastane
binalarıdır. Hastane mimarisi hastanın birimlerden en yüksek düzeyde
faydalanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
Hastane mimarisi her çağda farklılık göstermiştir. Cerrahi alandaki gelişmeler ile
ameliyathaneler, mikroskobun bulunması ile laboratuarlar, X ışınlarının keşfi ile de
röntgen odaları hastane binalarının bünyesine eklenmiştir. Dünyada gün geçtikçe
gelişen hastane binaları, açık koğuş tipi muayene biçiminden uzmanlaşan birimlere
göre muayene biçimine dönüşmüştür. Daha da ileriki yıllarda belli bir alanda
ihtisaslaşmış bölge hastanelerine doğru gideceği, ihtisas alanına göre hastane binaları
yapılacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye'de konut için tasarlanmış ve bu şekilde inşa edilmiş yapıların, daha sonra
özel hastane ve özel okula çevrildiği bilinen bir gerçektir. Oysa yönetmelikler, konut
için inşa edilen binaların önem katsayısı '1' iken, özel hastane ve okullar için bu
rakamın '1,5' olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalarda özel okul ve hastane
olarak yapılan binaların konut için yapılan binalardan %50 daha güvensiz olduğu
görülmüştür (Bakır, 2004). Bu yüzden hastaneye çevrilmesi düşünülen binaların
çeşitli analizlere tabii tutulması gerekmektedir. Bu analizler dönüştürülecek binaların
hastane için uygunluk derecesini ölçmelidir. Güvenli bir yapının inşa edilebilmesi
için yapı tasarım aşamasındayken tehditlere karşı deneyimlenmeli, bu analizler
sonunda uygun altyapıya sahip binalar dönüşüme uğratılmalıdır.
Son yıllarda bilgisayar sistemlerinin de gelişmesi ile çeşitli analizlerin yapılması
kolaylaşmıştır. Bina tahliye süresinden bina performansına kadar pek çok analiz
bilgisayar teknolojileri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Başka bir amaç için
tasarlanmış bir binanın daha sonra hastaneye çevrilmesinde etkili bir analizin
yapılması için hastaneye çevrilecek bina planının iyi irdelenmesi gerekmektedir.
Analiz bileşenleri dört kategoride incelenebilir:
Alan: Alan miktarındaki yeterlilik her birime göre farklılık göstermektedir. Her
birimin kendine ait standartları bulunmakta ve alanların bu standartlar gözetilerek
planlanması gerekmektedir.
Doğal Işık: Doğal ışık miktarı hastane binalarında fazlaca önem arz etmektedir.
Özellikle hasta odalarında doğal ışığın iyileştirici etkilerinden faydalanılmaktadır.
Yön Bulma: Labirent gibi tasarlanmış binalarda yön bulmak oldukça zordur.
Özellikle hastanelerde yön bulma problemi hayati sonuçlara yol açabilmektedir.
Hastane birimlerinde yönlendirme gerektiren birimler doğru analiz edilmelidir.
Mekânsal Kontrol: Birimlerin yerleştirilmesindeki kontrol mekanizması
gözetilmelidir. Gelişi güzel yerleştirilmiş hastane birimlerinden verim almak
mümkün değildir.
Binalardaki kullanıcı hareketlerinin analizinde etmen tabanlı sistemler etkin olarak
kullanılmaktadır. Etmenler; yapay zekânın birçok tekniğini bir arada bulundurarak
serbestçe birleşmiş özerk yazılım bileşenleridir. Her etmenin kendine ait bir hedefi
olmakla beraber kendine ait bir karar mekanizması da vardır. Tez kapsamında
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geliştirilen hastane binalarının değerlendirilmesinde kullanılacak etmen tabanlı
yazılım modeli, hastaneye çevrilmiş bir bina olan Başakşehir Devlet Hastanesinde
uygulanmıştır.
Hastane binalarında etmen tabanlı yazılım modelinde, hastane planları matrisle tanım
yöntemi ile tanımlanmıştır. Model, okunan altı ayrı planı birimlerine göre analiz
etmektedir. Birimlerin kendi standartlarına göre yeterli alana sahip olup olmadığını,
birimlerin yeterli miktarda doğal ışık alıp almadığını, birimlere giderken kaç adet hol
geçilerek bulunduğunu ve birimlerin etrafında herhangi bir yanlış yerleşim yapılıp
yapılmadığını, tanımlanan kriterleri kullanılan algoritmalar aracılığıyla bulur ve
hastane binasını analiz eder.
Model yazılımı sadece bu hastane binası için üretilmesine rağmen başka bir hastane
binası verilerini analiz etme esnekliğine de sahiptir. Çok katlı hastane binalarının da
analizleri bu yazılım ile mümkündür. Yazılım bina hastaneye çevrilmeden önce
uygulanırsa olası problemler bu sayede öngörülebilmektedir.
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EVALUATION OF AN EXITING HOSPITAL BUILDING IN THE
CONTEXT OF ACCREDITATION CRUTERIA USING AN AGENT BASED
SYSTEM
SUMMARY
Hospitals are healthcare institutions providing patient treatment by specialized staff
and equipment. They have a very important role for individuals and society.
Hospitals need to utilize their resources efficiently to best satisfy demands of society.
One of the most important parts of these institutions is hospital architecture. A
hospital needs to be designed in a way that patients can benefit from each department
effectively.
Modern hospital buildings are designed to minimize the effort of medical staff and
possibility of contamination while maximizing the efficiency of the whole system.
Travel time for staff within the hospital and the transportation of patients between
units is facilitated and minimized. The building also should be built to accommodate
heavy departments such as radiology and operating rooms while space for special
wiring, plumbing, and waste disposal must be allowed for in the design.
However, the reality is that many hospitals are the product of continual and often
badly managed growth over centuries with utilitarian new sections added on as needs
and financial situations dictate.
Some newer hospitals try to re-establish design that takes the patient’s psychological
needs into account, such as providing fresh air, better views and more pleasant colour
schemes.
Many researches show that good hospital design can reduce patient’s recovery time.
Exposure to daylight is effective in reducing depression. Single sex accommodation
help ensure that patients are treated in privacy and with dignity.
Exposure to nature and hospital gardens is also important; looking out windows
improves patients’ moods and reduces blood pressure and stress level. Eliminating
long corridors can reduce nurses’ fatigue and stress.
Another ongoing major development is the change from a ward-based system to one
in which they are accommodated in individual rooms. The ward-based system has
been described as very efficient especially for the medical staff, but it is considered
to be more stressful for the patients and detrimental to their privacy.
A major constraint on providing all patients with their own rooms is high cost of
building and operating such a hospital. This causes some hospitals to charge for
private rooms.
Hospitals usually composed of many parts of the service unit has multi-storey.
Industrial facilities that how more effective and efficient operation of the workflow
for improving and appropriate placement plans requirements, if in the same way
hospitals also not well organized, the better to serve a simple procedure to be driven
by patients and compatible with a layout having are expected. Intensive number of
patients in hospital corridors and in the flux density negatively affects user
movement.
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However, bad placement and circulation within the hospital complex patient
treatment procedures and may adversely affect the intensities. Ultimately patient
waiting times and distances between departments of transportation increases,
crowded hallways and increased density, can lead to undesirable situations.
In Turkey, many buildings, which are designed for housing, can be converted to
hospitals. Yet, regulations reveal that buildings for housing has building importance
coefficient of 1, on the other hand it is 1,5 for the hospitals. Unfortunately, many
studies show that hospitals are %50 less safer than buildings for housing
(Bakır,2004). Therefore, it is crucial to analyze the suitability of the buildings before
converting them to the hospitals.
In recent years, with the development of computer systems has become easier to
carry out the various analyzes. Agent-based systems are playing an active role in this
analysis.
Agents; taking a combination of many techniques of artificial intelligence,
autonomous software components are freely combined. Each factor is a target of its
own, although there are also its own decision-making. Also around with sensors
capable of detecting factors, other factors may exhibit behavior of the same type and
multiple factors. These features are called to systems using agent-based system and
the system architecture of today, the military, in many fields such as engineering
simulation purposes.
Such a system having a combination of feature analysis used in the process is
unavoidable. From time to evacuate the building many building performance based
system can be performed by analyzing. Improvements in computer systems have
made it easier to make these analyses. Components of analysis can be examined in 4
categories:
Space: Each unit has different standards and requirements. Therefore, required space
for each unit should be identified.
Natural Light: It is very important for the treatment of patients. Especially, patient
rooms should have enough natural light.
Path Finding: Time is crucial in hospitals. Patients should not lose time. Therefore, it
is important to determine which units need baffle plate.
Location Control: Control mechanism is important when locating departments. Each
unit should be located for efficient usage.
In this dissertation, an agent-based software model is developed to analyze
Basaksehir State Hospital which was converted from a building for housing purpose.
Agent-based systems are used effectively when analyzing individuals’ behavior in
the buildings. Agents are independent software components and have artificial
intelligence. Each agent has a target and decision mechanism.
Basaksehir State Hospital is the oldest Kiptas administration building. Plans were
obtained from the General Directorate of Kiptas. Only major changes made in the
building shown in the background. Small changes were ignored.
Başakşehir State Hospital consists of seven separate times. Clinics and patients
usually contains ground floor of the circulation region is one of the most intense. The
first floor of the administrative services unit may be called more times where
management. The second, third and fourth floor of the room where the floors are
usually the patient. The first basement floor, radiation products and technical
equipment have a coat that is in abundance. The second basement floor, operating
theaters, delivery rooms, morgue and autopsy procedures such as long, the
temperature should be lower units.
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Accreditation standards are developed by fulfilling the quality of health services.
Structure subjected to the process of accreditation , registered in the database in order
to meet the criteria are compared with other health services organizations .
In this process could be modified, if necessary, the administrative structure of health
services , increasing the efficiency and effectiveness of services focusing on the cost
of health care is changing. This part of the thesis analyzes were performed according
to the criteria for accreditation .
Under normal conditions, expressed through drawing program plans when expressed
with numbers can be much more different meanings . These numbers are combined
within the framework of certain rules to construct a matrix , allows us to make
various mathematical operations .
Thesis questions floor plans defined by the matrix represented by a hospital building,
several criteria for the evaluation of the agent-based system has been proposed . This
is perceived as a factor in the system by one unit. Consisting of the factors each
hospital unit is tested by their own rules.
Different algorithms have been developed for each factor. With these algorithms
have been developed to model , analyze a variety of factors that are being made for
units.
Hospital plans are defined by matrices. The model analyzes 6 different plans with
respect to their units. The model basically finds: any violation for space requirements
of each unit, any violation for natural light requirements of each unit, the number of
corridors required to reach each unit, and any dislocation around each unit.The
model has a flexibility to analyze different hospital buildings. We can recognize
possible problems before converting any building to a hospital by means of this
model.
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1. GİRİŞ
Yapay Zekâ, insanların düşünce yapısı temel alınarak geliştirilmiş bilgisayar
sistemleri ve bu sistemlerin oluşturulduğu bilim dalı olarak bilinir. Başka bir deyiş
ile, programlanmış bilgisayarların insan zekâsına özgü bilgi edinme, algılama,
görme, düşünme ve hatta karar verme gibi davranışları sergilemesidir. Etmenler;
yapay zekânın birçok tekniğini bir arada bulundurarak birleşmiş özerk yazılım
bileşenleridir. Çoklu etmen sistemleri ise, bu etmen yapıların birden fazla
kullanılarak bireysel hareketlerin yanında toplu hareket eden karar mekanizmalarıdır.
Bu mekanizmalar bir binanın standartlara uygunluğunu ölçmede de kullanılabilir.
Binalardaki sirkülasyon sistemi, tasarım yaparken tasarımcının dikkat etmesi gereken
en önemli unsurlardan biridir. Özellikle hastane binaları, kamu binaları, stadyum ve
sinema gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yapıların sirkülasyon sistemine dikkat
edilmemesi, herhangi bir acil durum anında istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Hastane sirkülasyon sistemine dikkat edilmesi, kişilerin sadece acil durumlarda değil,
normal muayene sürecinin de daha hızlı ve etkili bir biçimde ilerlemesine ve kolay
yön bulabilmesine katkı sağlayabilir.
Hastalık çeşitleri arttıkça ve değiştikçe hastanelerdeki birimler de özelleşmektedir.
Buna bağlı olarak hastanelerdeki yerleşim planı değişmekte, mekânlar yeniden
düzenlenmektedir. Mekânların yeniden düzenlenmesi ülkemizde çoğunlukla deneme
yanılma

yöntemi

ile

yapılmakta,

herhangi

bir

sayısal

değerlendirmeye

dayandırılmamaktadır. Oysa yurt dışındaki birçok hastane binasında daha yapı
bitmemesine rağmen olası problemler, yapay zekâ yöntemleri ile tahmin edilmekte;
buna göre performans raporları hazırlanmaktadır. Özellikle Kanada, ABD, İsviçre,
Yeni Zellanda ve Avustralya gibi ülkelerde, performansa dayalı yönetmeliklerin
uygulamasını pekiştirmek için çeşitli benzetim modelleri geliştirilmektedir (Tavares
ve Galea, 2009). Bu modeller sayesinde akredite olmuş hastane binası standartları
kolayca oluşturulabilmekte ve bu kriterler bağlamında mevcut bir binanın
değerlendirilmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir.
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1.1 Problemin Tanımı
Hastane binaları her yaştan ve her türden kişilerin iyileşmek için kullandığı
alanlardır. Hastane tasarımında her türlü parametreyi göz önünde bulundurmak
gerekir. Günümüzde ise hastanelerin pek çoğu genellikle mevcut binaların yeniden
düzenlenmesi ile elde edilip, herhangi bir mimari kaygı taşımadan, tıbbi birimler
gelişigüzel yerleştirilmektedir. Bu birimler uzmanlık alanı, hedef kitle, yaş grupları
düşünülmeden katlardaki alanlara yerleştirilmektedir. Bu yüzden çoğunlukla hastane
binalarında kargaşalar yaşanmaktadır. Türkiye'de konut için tasarlanmış ve bu
şekilde inşa edilmiş apartmanların, daha sonra özel hastane ve özel okula çevrildiği
bilinen bir gerçektir. Yönetmelikler, konut için inşa edilen binaların önem katsayısı
'1' iken özel hastane ve okullar için bu rakamın '1,5' olduğunu göstermektedir.
Yapılan araştırmalarda özel okul ve hastane olarak yapılan binaların konut için
yapılan binalardan %50 daha güvensiz olduğu görülmüştür. (Bakır, 2004). Oysa,
hastanede verilen sağlık hizmetleri kadar hastane binalarının da hasta üzerinde
etkileri vardır. Hastane binaları ve çevrelerinin hasta sağlığına etkileri ile ilgili
gözlem ve deneyimleri inceleyen araştırmalar günümüzde sağlık çevrelerinde
giderek artmaktadır. Hastane binalarında uyku problemini irdeleyen bir grup, hastane
ortamında hastaların uykularını etkileyen faktörlerden çevresel-kurumsal faktörlerin
başında hasta odalarının fazla havasız olmasının birinci sırada yer almasının dikkat
çekici bir sonuç olduğunu belirtmiştir. Hastane genelinde ortamlara giriş çıkışların
fazla olması ve havalandırma sisteminin olmaması bu sonucun nedenleri olarak
sıralanmaktadır. Bu bulgularla hasta odalarının havasız ve ışık probleminin
olmasının uykuyu olumsuz yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir (Türk Taroks
Dergisi, Aralık 2007).
Bu araştırmaların tasarıma ve uygulamaya yansımaları ise, henüz gerektiği kadar
etkin şekilde görülmemektedir. Bu bağlamda, ‘iyileştiren hastane’ ve ‘hastanede
kalite’ kavramları öne çıkmaktadır (Ergenoğlu, 2007). Akredite olmuş hastaneler için
geçerli kriterler günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelikler ile
belirlenmiştir. İyileştiren hastane kavramı kanunlar ve yasalar ile oturtulmaya
çalışılmaktadır.
Hastane binalarının standartları yine yönetmelikler ile kesinleştirilmiş, hekim başına
düşen alan miktarları dahi düşünülmüştür. Bu yönetmeliklerde muayenehanelerin;
hastaların,

yaşlıların

ve

özürlü

bireylerin
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sağlık

hizmeti

taleplerinin

ve

beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve
mağdur edilmeden karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar belirlenmiştir.
1.2 Tezin Amacı
Bu araştırma kapsamında, sirkülasyon sisteminin önem kazandığı ve insan
yoğunluğunun fazlaca olduğu hastane binalarının akreditasyon kriterlerine göre
etmen tabanlı sistemler ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda,
hastane ortamının akreditasyon kriterlerine uygunluğunu değerlendirmekte yardımcı
olan bir model oluşturulmuştur. Geliştirilen model mevcut hastane binasını
sınamakta yardımcı olmuştur. Yukarıda bahsedilen ve oldukça ihmal edilen
iyileştiren hastane kriterleri de bu modele dâhil edilmiştir.
1.3 Tezin Kapsam
Hastaneler pek çok bölümden oluşan genellikle çok katlı servis ünitelerine sahiptir.
Endüstriyel tesislerin nasıl ki daha etkin ve verimli çalışması için iş akışlarının
iyileştirilmesine ve uygun yerleşim planlarına gereksinim varsa, aynı şekilde
hastanelerin de iyi organize edilmeleri, daha iyi hizmet için basit prosedürlerle
çalıştırılmaları ve hastalar ile uyumlu bir yerleşim düzenine sahip olmaları
beklenmektedir. Yoğun hasta sayısı, hastane içindeki akış yoğunluğunu ve
koridorlardaki kullanıcı hareketlerini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, kötü
bir yerleşim ve karmaşık hasta tedavi prosedürleri de hastane içindeki sirkülasyonu
ve yoğunlukları olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuçta hasta bekleme zamanları ve
bölümler arası ulaşım mesafeleri uzamakta, koridor yoğunluğu ve artan kalabalık,
istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. (Türkmen,2007)
Bu araştırmada mevcut bir hastanenin, akredite olmuş bir hastane koşullarını
sağlayıp/sağlayamadığı sınanmıştır. Seçilen hastanenin, araştırma amacı güden
üniversite hastanelerinden ya da özel olarak bakım yapılan bütçesi yüksek özel
hastanelerden seçilmemesi hususunda özen gösterilmiştir. Seçilecek hastane devlet
bünyesinde

olup,

poliklinikler,

acil

servis,

yoğun

bakım,

doğumhane,

ameliyathaneler ve yataklı servisler gibi değişik amaçlara hizmet eden çeşitli
birimleri barındırmaktadır.
Geliştirilecek olan modelin teknik altyapısını oluşturacak olan etmen tabanlı
modelleme yöntemi ile mevcut hastane binasının akreditasyon kriterlerine uygunluğu
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incelenecektir. Modelleme sırasında ABD’nde 1951 Yılında Kurulan Sağlık
Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO) ’nun uluslar arası dalı olan
Joint Commission International (JCI)’ nın akreditasyon kriterlerinden ve Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları
Kılavuzundan faydalanılacaktır. JCL ise 1997 yılında kurulmuş olan ve bugün
itibariyle 60’dan fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite eden bir
kuruluştur. Bu kuruluş standartları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, hastanelerin
akreditasyon sürecine hazırlanmalarını sağlamak amacını da taşıyan bir mevzuatı
yürürlüğe koymuştur. Sağlık Bakanlığı, “Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal
Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi“ içerisinde JCI’nın
hastane akreditasyon standartlarından yararlanılarak hazırlanan kalite geliştirme ve
değerlendirme kriterlerinden oluşmuş bir yönerge çıkarmış, bu araştırma kapsamında
bu yönergeden de faydalanılmıştır.
Bu tez kapsamında, belirlenen bir hastanenin etmen tabanlı sistemler ile
modellenerek akreditasyon kriterlerine uygunluğu hastanenin belli bölümleri için
sınanmıştır. Tez kapsamında işlevselliği olan birimler seçilmiş, diğer birimler ihmal
edilmiştir. Etmen tabanlı sistemler ile oluşturulmuş model tanımlanmış herhangi bir
hastaneye ait planın analizini yapabilecek esnekliğe sahip olmuştur. Bu araştırmada
mevcut hastane verileri, o hastaneye ait olup başka hastaneler için geçerlilik
sağlamamaktadır. Oluşturulan model ile, Başakşehir Devlet Hastanesinin analizi
yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.
1.4 Tezde İzlenecek Yöntem
Tez kapsamında, ilk olarak hastaneler hakkında geniş bir literatür çalışması yapılarak
hastane türleri araştırılacaktır. Günümüzdeki hastane bina türleri hakkında bilgi
edinilecek, geçmişten günümüze kadar hastane binalarının gelişimi gözlemlenmiştir.
Hastane mimarisindeki uygunluğu ölçen yöntemler ele alınarak işlevsel, mekânsal,
yön bulma ve fiziksel çevre analizleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
İkinci olarak, mevcut binanın akreditasyon kriterlerine uygunluğunun etmen tabanlı
sistemler ile değerlendirilmesi aşamasında, etmen tabanlı sistemler hakkında
araştırma yapılacak;

etmen tabanlı sistemler ile modelleme yöntemleri, bu

yöntemlerin kullanıldığı alanlar ve özelliklerinin neler olduğu, etmen tabanlı
sistemlerin avantajları ve dezavantajları ele alınmıştır. Bu modelleme yöntemi ilgili
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örnekler araştırılacak hastane binalarının bu modelleme yöntemi ile nasıl
modelleneceğinin üzerinde durulmuştur.
Daha sonraki aşamalarda hastane binalarındaki kriterler ele ve akredite olmuş
hastanelerde kalite kavramı ele alınmıştır. Bu bağlamda akreditasyon standartları
incelenerek oluşturulacak olan modelin alt yapısı hazırlanmıştır.
Bir sonraki aşamada ise etmen tabanlı sistemler ile hastane modeli oluşturulacaktır.
Tüm kurgu tasarlanarak hastane modelinde parametre, mekân, kullanıcı, hareket,
kısıtlamalar, varsayımlar gibi pek çok bölüm ele alınacak ve işleyen bir hastane
modeli ortaya çıkartılmıştır.
Ortaya çıkan hastane modeli, mevcut bir hastaneye uygulanarak modelin geçerliliği
sınanmıştır. Önerilen model ile hastanenin alan büyüklüğü, doğal aydınlatma düzeyi,
yön bulma kolaylığı ve mekânsal kontrol analizleri yapılmıştır. Modele ilişkin
sonuçlar, hastane analizine ilişkin sonuçlar ve genel sonuçlar değerlendirilmiştir.
1.5 Tezin Sağlayacağı Katkılar
Bu araştırma ile aşağıda sıralanan katkıların sağlanması düşünülmektedir.
•

Hastane

olarak

tasarlanmayan

mevcut

binaların

hastaneye

dönüştürüldüklerindeki performans analizi yapılabilecektir.
•

Her hastane bölümü için farklı çözümler üretilebilecektir.

•

Tasarımcının daha bilinçli davranmasını sağlayacaktır.

•

Performans tabanlı bina analizinin ve tasarımın önemi ve etkisi daha iyi
anlaşılacaktır.

•

Binaların hastane binasına uygunluk derecesi öngörülebilecektir.

•

Türkiye’deki hastane binalarındaki özelliklerin akredite olmuş hastanelere
uygunluğu sınanacaktır.

•

Mimari açıdan performans analizinin önemi bir kez daha vurgulanacaktır

•

Türkiye’deki akademik literatüre katkı sağlanacağı, bu konudaki akademik
çalışma eksikliğinin giderileceği düşünülmektedir.
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2. BÜTÜNLEŞİK VERİ
Hastaneler hasta bakım sisteminin temel unsurlarından birisidir. Sağlık sisteminin bir
alt sistemi olan hastaneler, sağlık hizmetlerinin temel fonksiyonu olan tedavi
hizmetlerinin yürütüldüğü ekonomik, teknik ve hukuki özellikler taşıyan bir işletme
türüdür.
Hastaneler birer hizmet işletmesi olmasına rağmen, genel işletmelerden bazı
karaktesitlik yönleriyle ve çeşitli özellikleri ile oldukça net bir biçimde ayrılmaktadır.
Hastanelerde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık
durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski
konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve
verimli

bir

şekilde

kullanılması

hasta

ve

toplum

tatmininin

sağlanması

gerekmektedir.
Bu bölümde kaynakların etkin bir biçimde kullanılması için sınıflandırılan hastane
binalarının türleri, hangi kriterlere göre sınıflandırıldığı ele alınacaktır. Geçmişten
günümüze kadar gelen hastane binalarında hangi tip bina biçimlerinin uygulandığı
araştırılarak hastane binaları hakkında genel bir bilgi verilecektir.
2.1 Hastane Türleri
Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol
ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak gözlem, muayene, tanı, teşhis, tedavi ve
rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan, sıhhi ve fenni şartlara haiz
yerlerdir.
Genel olarak hastaneler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hasta, yaralı,
hamile; iki veya daha çok kişiye aynı zamanda, günün 24 saatinde hizmet verebilen
ve klinik laboratuar hizmetleri, teşhise yardımcı, röntgen hizmeti ve tedavi
hizmetlerinden; cerrahi, doğum veya bir veya birden çok tıbbi tedavi ünitesi bulunan
kurumlardır. Yataklı tedavi kurumları olarak da adlandırılan hastaneler, sundukları
hizmetlerin türlerine, hastaların hastanede ortalama kalış sürelerine, hastanenin
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mülkiyetine ve yatak adetlerine göre çeşitli şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir.
Hastaneler

Tıbbi Terminolojiler ve Mesleki Eğitim

Güçlendirilmesi

Projesinde

değerlendirilmektedir
Projesi,

2008).

yayınlanan

bildirilere

göre

Öğretim Sisteminin
dört

ayrı

grupta

(Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi

Bunlar

yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine

göre

hastaneler sundukları hizmet türlerine göre hastaneler, ortalama kalış süresine göre
hastaneler, mülkiyetlerine göre hastaneler, yatak sayılarına göre hastanelerdir.
2.1.1 Sundukları hizmet türlerine göre hastaneler
Sunulan hizmet türlerine göre hastaneler; genel hastaneler, özel dal hastaneleri ve
eğitim hastaneleri olarak çeşitlenmektedir.
Genel hastaneler; her türlü acil ve acil vaka ile yaş ve cins farkı gözetmeksizin,
bünyesinde mevcut uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan
veya yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlardır.
Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile, belirli bir hastalığa
yakalananların, ya da bir organ veya organ grubu hastaların müşahede, muayene,
teşhis ve tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.
Eğitim hastaneleri; öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve ileri dal
uzmanları yerleştirilen genel ve özel dal yataklı tedavi kurumları ile rehabilitasyon
merkezleridir.
2.1.2 Ortalama kalış süresine göre hastaneler
Kısa kalış süreli hastaneler, genellikle ortalama yatış süresi 30 günden az olan genel
veya özel dal hastaneleridir. Ortalama yatış süresinin 30 günden daha fazla olduğu
genel veya özel dal hastanelerine ise uzun kalış süreli hastaneler adı verilmektedir.
2.1.3 Mülkiyetlerine göre hastaneler
Mülkiyetlerine

göre

diğer

bir

deyişle

finansal

kaynakların

türüne

göre

sınıflandırılma, başka bir sınıflandırılma türüdür. Burada hastanenin mülkiyetinin
kurum ve kuruluşlara ait olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre
sınıflandırma yapılmaktadır.
Bu noktadan hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’na, Sosyal Sigortalar Kurumu’na, kamu iktisadi kuruluşlarına, tıp
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fakültelerine, belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı dışındaki bakanlıklara ve özel kesime ait hastaneler olarak
sınıflandırılabilmektedir.
2.1.4 Yatak sayılarına göre hastaneler
Bu sınıflamada genellikle kadro, personel, finansman, malzeme dağıtımı ve istatistik
bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Yatak adetlerine göre yapılan sınıflama şu
şekildedir.
•

50 yataklı hastaneler

•

100 yataklı hastaneler

•

200 yataklı hastaneler

•

400 yataklı hastaneler

•

400 ve üzeri yataklı hastaneler

Ülkemizde kullanılmayan bir diğer sınıflama türü ise hastanelerin akredite edilme
durumuna göre yapılan; akredite olmuş ve akredite olmamış hastane sınıflamasıdır.
Başka bir sınıflama ise hizmet kapsamına göre yapılan sınıflamadır. Birinci basamak
sağlık hizmetleri sunan hastaneler, ikinci basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler
ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler olmak üzere üç gruba
ayrılmaktadır.
2.2 Hastane Plan Tipleri
Hastane mimarisi her çağda farklılık göstermiş, o dönemin gereksinimlerine göre
mimaride köklü değişikliklere gidilebilmiştir. Teknolojinin de ilerlemesi ile sağlık
alanında ortaya çıkan buluşlar, hastane mimarisinin gelişme sürecinde önemli roller
edinmiştir. Uzmanlık alanlarındaki gelişmeler bu süreci derinden etkilemiştir.
Cerrahi alanda, 19. yüzyılda önemli gelişmelerin kaydedilmesi hastanelerde
ameliyathane mekanlarının yer almasını gerektirmiştir. 1880-1890 yılları arasında
bulaşıcı hastalıklara neden olan mikropların keşfi ile, hastalıkların sebeplerinin
tetkiki amacıyla laboratuarlar geliştirilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların tedavisinde tecrit
gerekliliği ortaya çıkmış ve bu hastalıkların tetkikinde laboratuarlar önemli mekânlar
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durumuna gelmiştir. 1886 yılında Bergmann’ın buharlı sterilizasyonu bulmasıyla
cerrahide yeni adımlar atılmış ve hastaneye sterilizasyon girmiştir. 1891’ de tekniğin
daha da ilerlemesiyle hastanelerde standart aseptik tatbikat gelişmiştir. 1895 yılında
X ışınının Roentgen tarafından bulunması, hastalık teşhisi ve hastanelerin
gelişmesinde büyük bir etki yapmıştır. X ışınının teşhiste hastalara verdiği güven
hastanelerin, hastalar tarafından daha çok kullanılmasına sebep olmuştur (Özdilek ve
Akgün, 1970).İlk olarak 19. Yüzyılda görülen büyük nitelikli pavyon tipi hastane
tasarımı, hastane mimarisi için ilk adım sayılabilir (Şekil-2.1). “Pavyon tipi hastane
tasarımı hiç şüphesiz hastalık teorisi ile yakından ilgilidir. Bu teoriye göre hasta
yatakları arasındaki uzaklık, hasta bakım ünitelerindeki hava akımı ve hasta bakım
üniteleri arasındaki havalandırma,

hastane mimarisinin temel elemanlarıdır ”

(Dökmeci, 1989).
Açık koğuşların üç ana prensibi; hastaların tümünün gözlenebilmesi, hava akımının
sağlanması ve yapının ekonomik olmasıdır. Ancak bunların yanında gürültü,
gizliliğin (mahremiyetin) yoksunluğu, her hasta için farklı olabilecek olan ısı
kontrolünün sağlanamaması ve enfeksiyon geçişi (cross-infection) gibi dezavantajları
nedeniyle zaman içerisinde değişime uğramıştır. Açık koğuşlarda ilk anlamlı gelişme
Danimarka’da 1936’da yapılan Rigs Hospital’da görülür (Şekil-2.2). Bu binada iki
yenilik söz konusu olmuştur. Yeniliklerden biri, açık bölmelere üç veya dört yatak
konulması, diğeri ise yatakların pencereye paralel yerleştirilmesidir. Büyük
koğuşların odalara dönüştürülmesi ilk olarak Amerika, Fransa, Hollanda, İsveç ve
İsviçre’de olmuştur (Gainsborough, 1964).
Blok sisteme geçişle beraber 19. yüzyılın pavyon hastanelerini birçok değişiklik
izlemiştir. “Hastalıkların bir çoğunun bulaşıcı olmadığının ortaya çıkması, aynı
binanın içinde izolasyon tedbirlerinin alınması imkanlarının bulunması neticesinde,
hastane inşaatında bilhassa inşa ve işletme bakımından pahalı olan pavyon sistem
terk edilmiş ve daha ekonomik olan blok sisteme geçilmiştir” (Mutlu, 1973) .
1937’de Gustaf Birch Lindgren tarafından, Kalmar General Hospital binası T
formunda tasarlanmış, blok hastanedir. Hastane farklı fonksiyonların birbirinden
ayrıldığı, modüllerden oluşmuş ilk yaklaşımdır (Şekil-2.3).
Bu hastanede, hastane bölümleri aynı bina içinde tertiplenmiş, çeşitli hasta
istasyonları aynı kata veya farklı kota yerleştirilmiş, operasyon, poliklinik, röntgen
bölümleri ayrı katlarda çözülmüş, bu bölümler koridor, merdiven ve asansörlerle
ilişkilendirilmiştir.
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Şekil 2.1 : Pavyon tipi ilk hastaneler. Hasta bakım bölümü açık koğuş düzeneğinde
(Gainsborough,1964).
Şekil 2.2 : Righ hospital (Danimarka,1936) ilk olarak açık koğuşların bölümlenmesi
ve oda düzeneğine geçiş (Gainsborough,1964).
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Şekil 2.3 : Kalmar genel hastanesi (Dilani,1997).
Tıbbi teknolojik ilerlemeler yeni mekan gereksinimlerini (laboratuar, röntgen vs.)
arttırmış, dolayısıyla hastane alt mekan sayısı da artmıştır. Bu nedenle pavyon
sistemde geniş alanlara ihtiyaç duyan tek katlı ve geniş yer kaplayıcı düzen, blok
sistemin gelmesiyle terk edilmiştir. 1940’lı yıllarda blok hastane dediğimiz
hastaneler çeşitlenmiştir. Blok hastane gelecekteki değişiklik talebine adaptasyonu
zorlaştırması, uzun planlama ve yapım süreci, kullanıma geçilmeden çağ dışı olması
nedeniyle zaman içinde terk edilmiştir (Dilani, 1997).
Gelecekte başta ameliyathaneler olmak üzere hastanelerin mimari yapılarında,
örgütlenmelerinde, teknik altyapı ve donanımlarında, hatta genel olarak hastane
kavramlarında çok önemli değişiklikler gerçekleşecektir. Cerrah ve diğer sağlık
personelinin eğitimi ve bunlardan beklenen becerilerde çok farklılık olacaktır
(Çakmakçı, 1995).
Bütün bu gelişmeler klasik hastane hasta bakım ünitesinin yerini, özel otellere
bırakması, aynı zamanda hastalığın iyileşme süreci devresinin kısalmasıyla özel
bakım hemşirelerine olan ihtiyacın azalması olasılığını da beraberinde getirmektedir
(Eryalçın, 1994). Özellikle genel hastaneler, hizmet ve yapım anlamında ekonomik
olmaması, dolaşım alanlarının uzaması, yatayda ve düşeyde yoğun kütleler olması
gibi dezavantajları ve sağlık bakım anlayışının değişmesi gibi nedenlerle yapılması
önerilmemekte, bunun yerine “yataksız hastane” (24 saatten az kalınan, teşhis ve
ayakta tedavi ağırlıklı) kavramının gelmesi ve belli bir alanda ihtisaslaşmış (onkoloji,
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kadın, çocuk vs.) bölge hastanelerinin uygulanması söz konusu olmaktadır” (Johns –
Don, 1998).
Günümüzde uzmanlar tarafından önerilen hastane sistemi genel hastanelerden ziyade
belli bir alanda ihtisaslaşmış bölge hastanelerinin olmasıdır. Örneğin transplantasyon
(organ nakli), onkoloji, kadın-doğum gibi. Bu düzenlemeyle hastanelerin ekonomik
olarak daha az maliyet getireceği hastane idarecileri ve doktorlar tarafından
belirtilmektedir. Bununla beraber hastanelerde hastanın uzun süre kalması
onaylanmamaktadır. Hastanın hastanede bir günden fazla kalması durumunda,
hastane yakınındaki otelde hastalığın iyileşme süreci devresini geçirmesi, hem
hastanın psikolojisi açısından, hem de özel hemşire bakım ihtiyacının azalması
açısından uygun olacaktır (Aydın,2001).

Şekil 2.4 : Medipol mega hastaneler kompleksi bina bölümleri.
2.3 Hastane Mimarisinin Uygunluğunu Ölçmede Kullanılan Yöntemler
Hastane binaları mimarisinin uygunluğunu ölçmede bir çok yöntem kullanılmaktadır.
İşlevsel analiz, fiziksel çevre analizi, yönetsel yapı analizi, mekansal analiz, yapay
çevre analizi gibi pek çok konuda uygunluk ölçme mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu
tezde hastane binaları mimarisinin uygunluğu dört aşamada ele alınacaktır. Hastane
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binası işlevsel analizi, hastane binası mekansal analizleri, hastane binası fiziksel
çevre analizi, hastane binaları yön bulma analizleridir.
2.3.1 İşlevsel analiz
Hastane Binası işlevsel analizi, mimari tasarlama öncesi veri eldesinde kullanılması
için, işlevsel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını amaçlayan
bir ön çalışma olarak kullanılır. Bu teknikler sonucu

elde edilen bina işlevsel

yapısına ilişkin verilere; önerilen yöntemin tüm aşamalarında gereksinme
duyulmaktadır. İşlevsel analizde, tasarım konusu binanın yönetsel yapısının
tanımlanması gerekmektedir (Şekil 1).

V1:Başhekim
1-Personel Mekanları
V2:Kalp Doktoru
2-Göz Ölçüm Mekanı
V3:Üroloji Doktoru
3-Göz Tedavi Mekanları
V4:Dahiliye Doktoru
4-Kalp Tedavi Mekanları
V5:Göz Doktoru
Şekil 2.5 : Yönetsel yapı ile işlevsel yapı ilişkisi (Tabor, 1976).
Bu bağlamda; genel olarak tasarım konusu binanın işlevsel yapısı, “Bina İçi Statik”,
“Bina İçi Dinamik” ,

“Bina Dışı Statik” ve “Bina Dışı Dinamik” olarak

sınıflanmaktadır.
Bina içi dinamik yapılarda iç organizasyon zaman içerisinde değişiklik
gösterebilmekte, bina formu içindeki mekansal organizyon esneklik göstermektedir.
Kabuk dışı dinamik yapılarda ise, bina bütünsel formuna, önceden belirlenen
gelişmeye uygun belli modüller zaman içerisinde eklenmektedir (Tabor, 1976).
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2.3.2 Mekansal analiz
Mekansal analizi ile mekanı yaratan sosyal yapının ve mekanın fiziksel kurgusundan
analiz edilmesidir. Mekansal dizim yöntemiyle bir mekan kurgusunu analiz etmek,
mimarlık alanında daha alışıldık olan biçimsel (morphologic) ya da tipolojik
(typologic) analizlere göre mimari kurgudaki şekilsel ilişkilere dayanmadığı için
mekan ve onu oluşturan sosyal yaşam ilişkisi hakkında farklı bilgiler çıkarmamızı
sağlamaktadır.
Mekan analizi, geometrik olandan ziyade topolojik bir düzlemde mekan
organizasyonunu okumamızı sağlamaktadır. Bu düzlem, biçimin gerisinde mekansal
dokuyu oluşturan sosyal mantığı anlamak için kurulmuştur. Mekan dizim analizinin
öncelikli hedefi içindeki harekete bağlı olarak fiziksel mekanın insanları bir araya
getirme potansiyelini anlamaktır.
Nesnelerden ziyade nesneler arası ilişkiye, bireyden ya da bireylere dair mekansal
deneyimden toplumsal olgulara doğru çerçevemizi genişleten mekan dizimi analizi,
bugüne kadar konut yapılarını da içeren pek çok ölçekte uygulanmıştır. Konut
dışında uygulama alanları şu başlıklar altında sıralanabilir:
•

Kentlerin karmaşık fiziksel yapılarını çözümlemede,

•

Yaya hareketi ve kentsel doku ilişkisini anlamada ve buna bağlı olarak yol
bulma(way- finding) sayesinde mekanın okunabilirliğini arttırmada,

•

Gösteri merkezleri, müze ,hastane gibi karmaşık fonksiyonlu yapılarda
hareketin organizasyonu, çözümleme ve planlamada,

•

Herhangi bir yapı ve aktivite için yapım öncesi yer seçiminde ve eklenen
yapının hareket organizasyonu bağlamında etkisinde,

•

Suç-Mekan ilişkisinde,

•

Ortak Kullanım alanlarına ulaşılabilirlik aşamasında,

•

Sosyal anlamda, mekan içi mahremiyet, kontrol ya da sosyal hiyerarşiyi
kavramada,

•

Bir mekanın ya da bir yerin içe kapalılık – dışa açıklık bağlamında
irdelenmesinde.

Bütün bu başlıklar, mekanın işlevselliğinin altında yer alabilir. İşlev konusunda öne
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çıkması nedeni ile irdelenmesi gereken bir konudur. Ayrıca farklı katmandaki
birimleri değil, farklı ölçeklerdeki etkileri de birbiriyle ilişkilendirebilmesi mekan
analizi yöntemlerinin kullanımını arttırılmıştır (Çil,2006).
2.3.3 Yön bulma analizi
Hayatımızın her alanında mekânsal bir yer değiştirme yaşarız ve bu yer değiştirme
eylemini önceden belirlediğimiz bir kurgu çerçevesinde gerçekleştiririz. Yer
değiştirme sürecinde yönümüzü belirlerken, birçok çevresel ve bireysel değişkene
bağlı hareket ederiz. Mekânda yön bulma, bu değişkenleri kontrol ettiğimiz süreç
olarak tanımlanabilir. Passini’ye (1977) göre bireyler, yön bulmada belirli bir
başlangıç noktasından hedefe yönelirler. Farklı içerikte olsa bile belirledikleri hedefe
ulaşmak için bir yol izlerler ve bu yol bazı stratejiler belirler. Bu bağlamda yön
bulma belirlenen hedefe ulaşmak için kullanıcının problem çözme süreci olarak
tanımlanabilir.
Lynch (1960)’ye göre yön bulma, çevredeki duyulara hitap eden verilerin organize
edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kuipers (1982) ‘e göre yön bulma, kullanıcının
mekândaki algısal ve bilişsel sürecidir. Peponis ve diğ. (1990), yön bulmayı,
bireylerin stress yaşamadan ve belirledikleri hedefe kısa zamanda kolayca ulaşmaları
olarak tanımlamıştır. Fewings (2001) ise yön bulma problemini bireylerin bir
noktadan belirli diğer bir noktaya ulaşırken çeşitli çevre koşulları altındaki hareket
etme performansları olarak tanımlar. Passini (1984) ‘ye göre yön bulma, bireyin
doğuştan gelen özellikleriyle değil, algılanan çevre elemanlarının zihinde organize
edilmesiyle tanımlanan bir süreçtir.
Yön bulma, günlük hayatta her an deneyimlediğimiz bir süreçtir. Bu süreç bir odadan
diğerine gitmek kadar kolay veya yangın çıkmış bir binadan kaçmak kadar zor
olabilir. Mekânda yön bulma zorlukları, zaman kaybı, güvensiz hissetme, stres veya
konforsuzluk gibi problemlerin sebebidir. Kullanıcıların karşılaştığı yön bulma ile
ilgili bu zorlukları azaltmak için, kullanıcının yapılı çevredeki mekânsal
elemanlardan nasıl etkilendiğini anlamak önemlidir (Passini ve diğ., 1998).
Oryantasyon ise insanın nerede olduğunu bilmesi ve nereye gideceğine dair ön fikir
sahibi olmasını sağlarken, en uygun yönü seçmesine de yardımcı olur (Sanoff, 1991).
Passini (1984), oryantasyon tanımını statik ve dinamik olmak üzere iki farklı şekilde
inceler. Statik yaklaşımda oryantasyon kendi konumunu belirleme ile ilgili iken,
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dinamik yaklaşımda ise bir noktaya ulaşmak için sıra ile yapılması gereken eylemler
olarak yer alır. Çalışmada oryantasyon, bireyin mekânda kendini tanımlaması,
sınırlarını ve olanaklarını anlaması ve kendini mekâna yerleştirmesi (knowing where
one is) olarak düşünülürken, yön bulma, farklı algısal ve bilişsel süreçleri kapsayan
değişken ve detaylı bir süreç (knowing what to do go to places) olarak
tanımlanmıştır.
2.3.4 Fiziksel çevre analizi
Fiziksel çevre analizi hastanelerde, hastane mekanının belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Mekanın yanı sıra doğal ışık, ses, rüzgar, gibi birçok fiziksel çevre
şartlarının analizi de yapılabilir. Bu tezde sadece doğal ışık analizi yapılacaktır.
Mimarlık tarihi boyunca doğal ışık mimari tasarımın temel ve belirleyici
bileşenlerinden biri olarak görülmüştür. Hem estetik, hem de işlevsel yönünün
olması doğal ışık ile mimarlık arasındaki ilişkinin zaman içindeki gelişimine sağlam
bir zemin hazırlamıştır
Le Corbusier doğal ışık ve mimarlık ilişkisini şu sözleriyle vurgulamıştır: “Mimarlık
ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin ustaca, doğru ve muhteşem oyunudur.
Gözlerimiz formları ışıkta görmek için yapılmıştır; ışık ve gölge bu formları açıklar”
(Le Corbusier, 1999). Modernist mimarlığın önemli aktörlerinden biri olarak Le
Corbusier’in sözleri özellikle dikkat çekicidir. Öncelikle, Corbusier’in “ışıkta bir
araya getirilmiş kütleler” ifadesinden doğal ışık altındaki yapıları kastettiğini
düşünmek mümkündür. Yine heykeltıraş göndermesiyle şiirsel bir biçimde “karanlığı
ışıkla yontar” mecazıyla da ışığın, özellikle de doğal ışığın mimar için araçsal
değerini işaret etmektedir. Mimar sadece yapı malzemelerini bir araya getiren bir
teknik eleman değil, bunun yanı sıra ışık gibi elle tutulamaz malzemelere de
hükmeden, anlamsal bir eylem içinde kullanan bir figürdür.
İşlevsel değerinin yanında ışığın anlamsal ve estetik bir değer olarak mimari
tasarımda yer alması, renk, doku ve biçim özelliklerinin ışık aracılığıyla tanımlanıp
algılanmasının

ve

mekânsal

nitelik

ile

mimari

ifadenin

doğal

ışıkla

geliştirilebileceğinin anlaşılmasının bir sonucudur. Işığın mimari mekânla kurduğu
anlamsal ilişki ile mimari kabuğun işlenmişliği arasında doğrudan bir bağ söz
konusudur. Doğal ışık, yapı kabuğunun karakterini biçimlendirerek, iç mekânda
mimari ifadeyi güçlendiren bir anlatım aracı halini almıştır. Louis Kahn, Frank
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LloydWright, Le Corbusier ve Alvar Aalto gibi birçok önemli mimarın doğal ışığı
mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak görmesinin ve yapıtlarında hem işlevsel,
hem anlamsal bir tasarım aracı olarak kullanmasının temel nedeni budur (Doğrusoy,
2001).
Doğal ışığın psikolojik etkilerinden söz etmek de mümkündür. İnsanın ve bir çok
canlının yapı kabuğuna faydası olduğu gibi iç alemini de genişleterek ferahlık ve
güven

hissi

uyandırmaktadır.

Hastane

binalarında

ışıklandırmalara sahip olması bu nedenle önemlidir.

18

da

mekanların

doğru

3. ETMEN TABANLI MODELLEME YAKLAŞIMI
Tez kapsamında geliştirilen modelin, etmen sistemlere dayanması nedeniyle tezin bu
bölümünde bu sistemler; özellikleri, avantaj ve dezavantajları anlatılacak, örnekler
ile açıklanacaktır.
3.1 Etmen Tabanlı Modelleme, Kullanıldığı Alanlar ve Özellikleri
Etmenler; yapay zekanın bir çok tekniğini bir arada bulundurarak serbestçe birleşmiş
özerk yazılım bileşenleridir. Her etmenin kendine ait bir hedefi olmakla beraber,
kendine ait bir karar mekanizmaları da vardır. Ayrıca etmenler sensörler sayesinde
etrafı algılayabilir, diğer etmenler ile etkileşime girip çoklu etmen davranışı
gösterebilirler. Bu özellikleri kullanan sistemlere etmen tabanlı

sistemler

denmektedir ve bu sistemler günümüzde mimari, askeri, mühendislik gibi pek çok
alanda simülasyon amaçlı kullanılmaktadır.
Smith, etmenleri “Belli bir amaca adanmış, kalıcı yazılım varlıkları” olarak
tanımlarken, Selker etmenleri “ Başka bir insanın sizin için yapabileceği herhangi bir
şeyi yaparak insan ilişkilerini taklit eden bilgisayar programı” olarak nitelendirir.
Ricken, “birleştirilmiş us sürecini” etmen olarak tanımlar (Luck ve d’Inverno, 2004).
Wooldrige’e göre etmen (Gandon, 2002), “Tasarım hedeflerini karşılamak için, bir
ortama yerleştirilmiş ve bu ortamda esnek ve otonom hareket etme kapasitesinde,
kapsüllü bilgisayar sistemleri” dir.
Sycara, etmenin, “ana özellikleri yerleşmişlik, özerklik, uyarlanabilirlik ve
toplumsallık olan bir bilgisayar yazılımı” olduğunu vurgulayan bir tanım yapmıştır.
Jennings’e göre ise etmenler; belirli bir amaca hizmet etmek için tasarlanmış, kendi
iç durumları ve kendi davranışları üzerinde kontrol sahibi olan, tasarım nesnellerini
elde etmeye uğraşırken esnek problem çözme davranışı sergileme kapasitesine sahip,
sensörlerle algıladıkları ve dengeleyicilere göre davrandıkları ortamlarda yerleşmiş,
iyi tanımlanmış sınırlar ve ara yüzlerle açıkça tanınabilir, problem çözücü
varlıklardır (Gandon, 2002). Etmenler tek başlarına hareket edebildikleri gibi bir
araya gelerek topluca haraket etme özelliklerini de içerirler.
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3.1.1 Çoklu etmen sistemler
Tek bir etmenin yalnız başına kendi bilgi ve bireysel yeteneklerini kullanarak
çözemediği veya etkin bir biçimde çözemeyeceği görülen problemleri birbiriyle
işbirliği yaparak eşgüdümlü bir biçimde çözmek için bir araya gelen etmenlerin
oluşturduğu ağ, Çoklu Etmen Sistemi (Multi-Agent Systems-MAS) olarak
adlandırılmaktadır (Durfee ve ark., 1989).
Çoklu etmen sistem araştırmaları da yapay zekâdaki gibi kendi doğamızı anlamakla
ilgilenir. Fakat yapay zeka bireylerdeki zeka unsuruna yoğunlaşırken, çoklu
etmenlerin yoğunlaştığı bireylerin sosyallik yeteneğidir. Çoklu etmen sistemleri daha
çok şu sorulara yanıt aramaktadır:
•

Bireysel etmenlerde işbirliği nasıl olur?

•

Etmenler birbirleriyle ve insanlarla kendi davranışlarını nasıl sergiler?

•

Bireysel etmenler hedef veya eylemlerine ters olan durumları nasıl algılar ve
bu durumlara rağmen diğer etmenlerle nasıl anlaşmaya varır?

•

Özerk bireyler hedeflerine işbirliğiyle ulaşabilmek için eylemlerini nasıl
organize ederler?

3.1.2 Akıllı etmen özellikleri
Etmenler bir döngü içinde sürekli bulunduğu ortamdan aldığı bilgilere dayanarak
karar veren ve buna göre hareket eden bir yapıya sahiptir. Basit anlamda bunu
gerçekleştiren, etmen tabanlı sistemleri kullanan objelere örnek olarak termostatı
verebiliriz.
Termostatın görevi bildiğimiz gibi ortamı sürekli belirli bir sıcaklıkta tutmaktır.
Bunun için de ortamın sıcaklığı düştüğünde ısıyı arttırır veya yükseldiğinde ısıyı
azaltır. Ama karar verme mekanizması çok basittir. Bir etmenden, her ne kadar
insanın sahip olduğu özellikte olmasa da, akıllı diye bahsedebilmemiz için üç tip
davranışa sahip olması gerekir (Durfee ve ark., 1989).
Reaktif: Gerçek dünya sabit değildir, sürekli değişen bir ortamdır. Akıllı bir etmenin
de değişken ortamlara ayak uydurabilmesi gerekir. Bu yüzden de bulunduğu ortamla
etkileşim içinde olmalı, ortamdaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak hareket
etmelidir.
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Proaktif: Ortamla etkileşimli olmanın yanında akıllı bir etmen verilen görevleri de
yerine getirebilmelidir. Yani hedef odaklı hareket etmelidir. Bunun için de fırsatları
değerlendirmeli, hedefe ulaşmak için gereken tüm koşulları yerine getirmelidir.
Sosyal: Bazı hedeflere ulaşabilmek için başkalarıyla işbirliği içinde olmak gerekir.
Gerçek dünyada nasıl ki insanlar birbirleriyle iletişim halinde bir işi yerine
getiriyorlar ise, akıllı etmenler de aynı şekilde birlikte çalışabilmelidir.
Etmenlerin bu özelikleri, hastane binalarının sirkülasyon sisteminin benzetiminde
göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru sonuçların elde edilebilmesi ve hastane
planlarının verimliliğinin analiz edilebilmesi için kodlanacak olan modellerin reaktif,
proaktif ve sosyal içerikli olması gerekmektedir.
3.1.3 Etmenler için ortam çeşitleri
Yapay zeka alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Russell ve Norvig (1995) ’in
yaptığı sınıflandırmaya göre etmenlerin bulunduğu ortamlar dört kategoriye ayrılır.
1. Erişilebilirliğine göre; Bir ortamın erişilebilir olması, o ortamın tüm
parametrelerinden etmenin sürekli haberdar olması demektir. Gerçek hayatta ise
çoğu ortam hakkında etmenlerin kısıtlı bilgisi bulunmaktadır (örneğin fiziksel
dünyada bir etmen ortamın yalnızca görüş alanında kalan kısmıyla ilgili fikre
sahiptir). Etmen bir ortam hakkında ne kadar bilgi sahibiyse, o etmeni tasarlamak o
kadar kolaylaşır. Bu araştırmada hastane binaları hakkında ne kadar çok bilgi
edinirsek hastane binaları için bu bilgiler doğrultusunda üretilen etmen tabanlı sistem
o kadar etkin bir model olacaktır.
2. Deterministlik oluşuna göre; Etmenin ortama yaptığı her etkiye belirli ve tek bir
tepki alması durumunda o ortam deterministliktir. Her hareketin neyle sonuçlanacağı
kesindir. Deterministlik olmayan ortamlarda çalışan etmenleri tasarlamak zordur.
Bunun için hastane binaları etmen tabanlı sistemler ile değerlendirilirken, standartlar
ve kurallar iyi belirlenmelidir.
3. Sabitlik veya değişkenliğine göre; Etmenin hareketleri ve doğurduğu sonuçlar
dışında parametreleri değişmeyen ortamlar sabittir. Fakat fiziksel ortamlar oldukça
değişkendir ve etmenin kontrolü dışında çalışan pek çok süreç bulundurmaktadır.
Hastane binaları etmen tabanlı sistemler ile değerlendirilirken hangi parametrelerin
sabit, hangi parametrelerin değişken olduğuna önceden karar verilmeli ve bu para-
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metreler geliştirilen modelde önceden belirtilmelidir.
4. Kesintili veya sürekli oluşuna göre; Belirli sayıda adımı ve algısı olan ortamlar
kesintilidir (Wooldridge,2002). Örneğin bir satranç tahtasında yapılabilecek hamleler
belirlidir. Ancak gerçek dünyada bu tarzda yön ve hareket sınırı bulunmaksızın
nesneler hareket edebilmektedir. Etmen tabanlı sistemlerde hareketteki tekrarlanma
(iteration) sayısı sonuçları değiştirebileceği gibi, hastane binalarında da bazı
hareketlerin sürekli oluşu ya da bazı hareketlerin sınırlı oluşu da sonuçların
değerlendirilmesinde etkilidir.
3.2 Etmen Tabanlı Modellemenin Avantajları
Bonabeau (2002), bazı benzetim modellerinde etmen tabanlı modelleme yaklaşımın
kullanılmasının avantajlarını şöyle sıralamıştır;
Etmenler arasındaki etkileşimin karmaşık, doğrusal ve sürekli olmadığı zamanlarda,
bu devamlı olmayan hareketin modelde diferansiyel denklemler ile tanımlanması
oldukça zor olmaktadır. İşte bu noktada etmen tabanlı modelleme yaklaşımı bu
problemin çözümünde oldukça kullanışlı olmaktadır. Heterojen toplulukların
modellenmesinde matematiksel denklemler başarılı olamayacağından bu tür
modelleme ihtiyacının olduğu yerlerde etmen tabanlı modelleme vazgeçilmez
görülmektedir. Kullanıcıların programda bu kompleks hareketleri sergilerken aynı
zamanda öğrenebilir ve adapte olabilmelerinin istenmesi durumunda etmen tabanlı
modelleme yaklaşımının kullanılması uygundur. Etmen tabanlı modelleme yöntemi
ile varlıklar, gerçek dünyada olduğu gibi, birbirlerinden farklı biçimsel ve fiziksel
yetilere ve en önemlisi özerk davranışlara sahip olarak modellenebilmektedir.Bu
özelliği ile etmen tabanlı modelleme insanın modellenmesinde oldukça başarılı
olmaktadır.
Etmen

tabanlı

modelleme

yaklaşımının

esnek

olması,

geometrik

mekan

modellemesine olanak sağlaması, etmenlerin hız ve yön atanabilen hareket
kabiliyetine sahip olması ve etmenlerin birbirleriyle etkileşime girebiliyor olması
nedeni ile oldukça avantajlı bir modelleme yöntemidir.
Etmenlerin öğrenebiliyor olması, kültürel kimlik edinebilmesi ve kurallara uygun
davranması bu modelleme yönteminin gerçek sonuçlar üretebilen bir modellemeyi
sağlamaktadır.
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Etmen tabanlı modelleme yaklaşımının bir diğer üstünlüğü, etmenlerin belli
özelliklerine göre gruplandırılabilmesi veya özerk olabilmesidir.
3.3 Etmen Tabanlı Modellemenin Dezavantajları
Modellenmek istenen durumun amacına göre etmen tabanlı modelleme yaklaşımının
da bazı kısıtlamaları vardır. Castle (2007), insanı baz alan bir sistemde etmenlerin
insan gibi davranabilmesi için insana ait verilerin kalibrasyonunun çok iyi yapılması
gereğini ortaya koymaktadır. Aksi takdirde etmenlerden oluşan sistemin doğru
benzetim yapamayacağını belirtmektedir. Xiaoping ve diğerleri (2009), etmen tabanlı
modellemelerin, hücresel özdevinim, kafes-gaz (lattice gas), sosyal mukavemet ve
akışkanlar dinamiğine bağlı benzetim modellerine göre, bilgisayara daha fazla
hesaplama yükü getirdiğini düşünmektedir.
Bu hesaplama yükü programın yürütülmesi sürecinde uzun bekleme süresine
(hesaplama süresi) neden olmaktadır. Bu kadar kompleks olayların benzetiminin
yapılmasında kullanılan bu yaklaşımın az da olsa, bazı sınırlılıklarının olmasının bu
yaklaşımın kabiliyetleri ile kıyaslandığında çok da önemsenmeyecek düzeyde olduğu
anlaşılmaktadır.
3.4 Etmen Tabanlı Modelleme Yöntemleri
Etmen tabanlı modelleri oluşturmak için nesneye dayalı bilgisayar dilleri olan
‘Simula’, ‘Smalltalk’, ‘C++’, ‘Object Pascal’ (Delphi), ‘Objective-C’, ‘Eiffel’,
‘Java’, ‘Python’,‘C Sharp’, ‘Visual Basic’ ve ‘Realbasic’ gibi programlama dilleri
kullanılmaktadır. Bunların yanında etmen tabanlı modelleme için özel geliştirilmiş
modelleme araçları da (tool kit) kullanılabilmektedir. Etmen tabanlı modelleme
yapan birçok model,

bu modelleme araçlarını kullanmaktadır. Bu yardımcı

modelleme araçları: Repast, Swarm, MASON, Netlogo, StarLogo, OBEUS,
AnyLogic, ve agentSheets olarak ticari kullanımlı ya da ücretsiz olarak
kullanılabilmektedir (Macal ve North 2006; Castle, 2006). Yukarıda isimleri
olmayan başka modelleme araçları da mevcuttur, ancak söz edilen yazılımların
hemen hemen hepsi devamlı geliştirilmekte veya birçok etmen tabanlı yazılımın
altyapısını oluşturmaktadır. Etmen tabanlı modellemenin erken örneklerinden
STREETS adlı modelde, bu ilk modelleme araçlarından biri olan ve 1996 yılın
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dalanse edilen SWARM modelleme aracının kullanıldığı belirtilmektedir (Schelhorn
vd., 1999). Bu modelleme araçları bilgisayar programcısına, güvenilebilir bir
modelleme şablonu sunmanın yanında, etmen hareketine yönelik görsel zenginlikler
de sunabilmektedir. Bu nedenle bilgisayar programcısı, modelin bu kısımları
üzerinde uğraşmak yerine modelin istenilen konuda daha doğru tahminler
verebilmesi için daha fazla özen gösterebilmektedir. Java ve C dillerine de
uyarlanabilen Swarm modelleme aracından sonra 2000 yılında Repast isimli Java,
Python ve Microsoft.Net dillerine uyarlanabilen modelleme aracı geliştirilmiştir. Bu
iki modelleme aracının diğer modelleme araçlarından farklı olarak coğrafi bilgi
sistemlerini de kapsıyor olması, özellikle bina için modelleme yapan programcılar
tarafından daha fazla tercih edilmelerini sağlamaktadır. Repast daha çok asosyal
durumların etmen tabanlı benzetimi için kullanıldığı büyük ölçekli (daha fazla etmen
içeren) etmen tabanlı modellemeye olanak sağlamaktadır. Ayrıca içerisindeki
kütüphanenin birçok görsel çevre betiği (scripti) içerdiği belirtilmektedir (Macal ve
North 2006).
3.5 Etmen Tabanlı Modelleme Örnekleri
Birçok alanda geliştirilen etmen tabanlı modelleme yöntemi kullanıcıya yardımcı
olan bir karar destek sistemi olarak uygulamalarda kullanılmaktadır. Kullanıcı ile
etkileşim kurarak çalışmalarını yürütmektedirler.
Kullanıcıların yaratıcılığının artırılmasına yardımcı olurlar. Yarı özerk olarak
çalışabilirler, kullanıcısından sürekli olarak kullanıcı kesitine ilişkin yeni bilgiler
öğrenebilen etmenler, bu öğrenme sürecinde kullanıcıdan doğrudan veya dolaylı
olarak geri besleme alabilirler. (Maes ve diğ., 1995)
Simülasyon uygulamalarında da kullanılan etmen tabanlı sistemler, animasyon
üretiminde oldukça etkilidir. Oyun, film, video, reklam üretiminde bilgisayar
animasyonu kullanan uygulamalar bu sınıfa girer. Yapay yaşam uygulamaları hem
kullanıcıya yardımcı uygulamalar hem de benzetim uygulamalarına dahil edilebilir.
Kullanıcılara gereken hizmetin doğru zamanda, doğru maliyetlerle, gerekli olan
güvenlik koşullarına uygun şekilde aktarılmasını sağlar. (David ve Kraus, 1999).
Ticari uygulamalarda da uygulanan etmen tabanlı modelleme yöntemi parasal
hizmetler, ofis otomasyonu, elektronik ticaret, iletişim uygulamalarında da
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görülmektedir. Üretim yönetimi uygulamalarında ise endüstriyel ortamlardaki işlerin
yönetimini gerçekleştirir. Uygulamadaki süreçler endüstriyel robotların yazılım ara
yüzleri ve makineler ile kontrolünü gerçekler.
Endüstriyel robot, fabrika otomasyonu, sanal fabrika yönetimi, yük dengeleme
uygulamaları bu sınıfa girer.
Toyama ve diğerleri (2006), etmen tabanlı bir yaya benzetim modeli geliştirdiklerini
belirtmektedirler. Geliştirilen simülasyon modeli, farklı oda geometrilerinin, farklı
kullanıcı boyutlarının ve farklı karakterdeki kullanıcıların yaya dinamikleri
üzerindeki etkisini incelemek için benzetimini yapmaktadır. Ayrıca modelde
kullanıcıya ait yaş, cinsiyet, oda bilgisi, engel aşabilme gibi özelliklerin etmenler ile
temsil edilebildiği de ifade edilmektedir.
Bandini ve diğerleri (2006), geliştirdikleri modelde hücrelere konumlandırılmış
etmenleri SCA (Situated Celluar Agents) kullanmışlardır. Her SCA’nın çevresini
algılaması ve diğer etmenler ile etkileşime geçmesi için bir takım sensörler ile
donatıldığı belirtilmektedir.
Mimari tasarımda ise, etmen tabanlı sistemler ile kullanıcı hareketlerinin
modellenmesi pek çok avantaj sağlayabilmektedir. Kullanıcı hareketlerinin önceden
tahmin edilmesi, tasarımcının işini kolaylaştırırken diğer yandan ortak bir mekân
planlaması elde etmemizi sağlayabilmektedir. Bu sayede etmen tabanlı sistemlerden
faydalanarak bir veya birden çok kullanıcı modeli oluşturulmuş, toplu kullanıcı
hareketleri gözlemlenmiştir.Mimari tasarımda, etmen tabanlı sistemler ile kullanıcı
hareketlerinin modellenmesi tasarımcıya başka avantajlar da sağlamaktadır.
Tasarımcının tasarımlarında etkin bir proje üretmesi, uygulanamayacak projelerin
öngörülmesi bu sayede mümkündür. Etmen tabanlı sistemler ile kullanıcı
hareketlerinin önceden bilinmesi tasarımın işlevselliğini arttırarak, projenin daha
uzun ömürlü olmasını sağlayabilmektedir. Örneğin etmen tabanlı sistemler ile
yapılan tasarımda acil durum çıkışlarındaki yoğunlaşmanın nasıl olacağı ön
görülebilir, buna göre tasarımda farklı acil çıkışlar oluşturulabilir veya acil çıkış yeri
değiştirilebilir.

Günümüzde etmen tabanlı sistemler mimarlığın birçok alanında

kullanılmaya başlanmıştır. Mimari tasarımda, kullanıcı hareketi bir yandan tasarıma
yön verirken, bir yandan da kısıtlayan bir rol oynar. Kullanıcı hareketini önceden
tahmin edebilmek, tasarımcıya önemli pek çok avantajı bir arada sağlar.
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4. HASTANE BİNALARINDA UYGULANMASI GEREKEN ASGARİ
….KRİTERLER
Sağlık kuruluşlarında akreditasyon adına geçirilen her süreç, sağlık kuruluşunun
kendisini iyileştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Akreditasyon işlemi bir sağlık
kuruluşunun standartlar veya ölçümleri ile uyumunun, akreditasyona yetkili bir
kuruluş tarafından incelenmeye alınması ve bu incelemelerin profesyoneller
tarafından onaylanmasını içeren resmi bir süreçtir. Akreditasyon örgütü kuruluş
amacı olarak, sağlık örgütünün daha yüksek kaliteye ulaşması için, sağlık
kuruluşlarına sunulan akreditasyon hizmetinin kalitesinin geliştirilip, bu sürecin her
geçen gün daha da yükselmesi olarak açıklanmaktadır (Akyurt, 2007).
Akreditasyon sertifikası, esasında, bir kalite işaretidir. Dünyada akreditasyon
uygulamalarına bakıldığında ve süreç içerisinde kalite göstergeleri olarak
değerlendirildiğinde,

akreditasyon

standartlarının

amaçları

arasında,

hasta

beklentilerini karşılamak, kuruluşun performansını değerlendirmek, hizmet kalitesini
artırmak olduğu görülmektedir (Akyurt, 2007) .
Akreditasyon

standartları

yerine

getirilerek

sağlık

hizmetlerinin

kalitesi

geliştirilmektedir. Akreditasyon işlemine tabi tutulan yapı, kriterleri karşılayabilmek
için veritabanına kayıtlı diğer sağlık hizmetleri kuruluşları ile kıyaslanmaktadır. Bu
süreçte gerekirse sağlık hizmetinin yönetimsel yapısı değiştirilebilmekte, hizmetlerin
artan verimliliği ve etkinliği üzerine odaklanarak sağlık hizmetleri maliyeti
değişmektedir. Yaşanan bu süreçte sağlık kuruluşlarında, yöneticilerine ve sağlık
çalışanlarına; sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme stratejileri ve “en iyi
uygulamalar” eğitim ve danışmanlık sağlanması gerekmektedir. Halkın, sağlık
hizmetlerinin kalitesine olan güveni sağlanmalı, hastalar ve personelle ilgili olarak
yaralanma ve enfeksiyonlara bağlı riskler azaltılmalıdır (Aydın, 2009).Akreditasyon
sürecinin belgelendirilmesi, hastanelerin belirli standartlara sahip olması ve
ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda
kabulünü temin etmek için 04.11.1999 tarih ve 4457 sayılı yasayla Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur.
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Hastaneler için akreditasyon standartları JCL tarafından belli başlıklar altında
incelendiğinde
•

Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği,

•

Yönetim, liderlik ve yönlendirme,

•

Tesis yönetimi ve güvenliği,

•

Çalışanların niteliği ve eğitimi,

•

Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü,

•

Bilgi yönetimi başlıkları yer almaktadır (JCI, 2003).

4.1 Hastane İşletmelerinin Fonksiyonları
a. Sağlık Hizmetleri Üretimi
Hastanelerin ana fonksiyonu hastalara, yaralılara, sağlık durumunu kontrol ettirmek
isteyenlere ayaktan veya yatarak gözlem, muayene, tetkik, teşhis, dahili ve cerrahi
tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti üretmektir. Bu hizmetlerin yanında toplum
sağlığı ile ilgili koruma, korunma, bağışıklama (immunization), tarama vb. sağlık
hizmetleri üretimi ile de uğraştıkları görülmektedir.
b. Eğitim
Hastanelerde hastane personeline, hastalara ve hasta yakınlarına yönelik eğitim
faaliyetleri yürütülür. Özellikle tıp personelinin eğitimi, hastanelerin eğitim
hastaneleri olarak branşlaşmasına neden olacak derecede önem arz eder. Hekimlerin
uzmanlık eğitimi, hizmet içi eğitimleri, diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin
iş başında eğitimleri, idari personelin eğitimi hastanelerin temel fonksiyonları
arasında yer alır. Ayrıca hasta ve yakınlarına yönelik sunulan bireysel sağlık, çevre
sağlığı, toplum sağlığı gibi eğitimler de hastanelerin fonksiyonları arasında yer alır.
c. Araştırma
Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak klinik içinde ve dışında gerçekleştirilen her türlü
araştırma faaliyetlerini kapsar. Hastanelerde laboratuvar ve ameliyathaneler, tıp
araştırmalarının en yaygın olarak yer aldığı ünitelerdir. Bazı hastanelerde yeni hizmet
tasarımları, teknoloji takibi ile araştırma ve geliştirme üniteleri de kurulmaktadır.
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d. Diğer Fonksiyonlar
Temel fonksiyonlar olarak adlandırılan yukarıdaki üç fonksiyonun dışında
hastanelere ait olarak şu fonksiyonların da varlığının bilinmesi gerekir:
•

Yönetim Fonksiyonu: Tüm hastane hizmetleri ile ilgili planlama, örgütleme,
yürütme ve denetim faaliyetlerini kapsar.

•

İdari, Mali ve Teknik Fonksiyonlar: İdari, mali ve teknik açıdan hastanelere
özgü olarak yürütülen pek çok faaliyeti içerir.

•

Sosyal Fonksiyonlar: Hastanenin sosyal sorumluluk amacından hareket
ederek yürüttüğü faaliyetleri içeren bir fonksiyondur. Genellikle sosyal
hizmet ve gönüllü faaliyetleri ile ifade edilir (Akar ve Özalp, 1997).

4.2 İyileştiren Hastane Modeli
Önümüzdeki yıllarda sağlıklı olma bilincinin yayılması ile hastaneler, hasta
iyileştirici olma sorumluluğundan, sağlıklı yaşam merkezlerine doğru adım adım
gitmektedir. Sağlıklı yaşam merkezleri ise kişilere sağlıklı yaşam konusunda yaşam
koçluğu yapacaktır. Toplumda, diyet, sağlık kontrolleri, sosyal hizmetler ve
yaşadığımız her yerde sağlıklı olma bilincini güçlendirecek, topluma sağlıklı
yaşamayı öğreten sağlık kurumları geleceğin ‘iyileştiren hastane’ profilini
oluşturacaktır. İyileştiren hastane kavramının temelinde, hasta-merkezli olması
yatmaktadır. Bu kavram, hastanenin tasarım ve kullanımında, hastayı sağlık
bakımının odak noktası haline getirmesi ve kullanıcı katılımına imkan vermesi olarak
açıklanabilir (Ergenoğlu, 2007). İyileştiren hastane kavramı işlev olarak verimliliğin
yanında insanların ekonomik, sosoyolojik ve psikolojik faktörlerden nasıl
etkilendiğini, bu konuların yanında duyu ve duygulara hitap eden faktörler ve
çevresel faktörler gözönünde bulundurulmalıdır. Hastaneler standartlara uygun
olmanın ötesinde psikolojik ve sosyolojik yönden hastaları rahatlatmalıdır.
Hastanenin dış mekan ile bağlantıları iyi düşünülmüş, kentsel yerleşim, giriş/ çıkış
kontrolleri ve ulaşım problemleri doğru çözümlenmiş olmalıdır.Hastane ortamı,
sosyal, manevi, estetik hayatın kalitesini arttırmaya yönelik, iyileştirici, rahatlatıcı,
güvenilir, temiz ve profesyonel bir algı oluşturmalıdır.Dahası hastane ortamlarında
kişilerin ruhsal durumunu değiştirebilecek, hasta psikolojisinden çıkaracak alanlar
barındırılmalıdır. Günümüzde yurtdışında sağlık kurumlarında sanat eserleri yer
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almakta ve estetiğe önem verilmektedir.Bu sayede kişinin fiziksel sağlığının yanında
zihinsel sağlığı da önemsenmektedir (Ergenoğlu,2007).Ülkemizde inşa edilecek olan
hastane binalarının yada inşa edilmiş bir binadan hastaneye çevrilecek olan yapıların
iyileştirici bir çevre sağlamak üzere tasarlanması gerekmektedir. Özellikle hastaneye
çevirilecek binalar doğru analiz edilmesi ve dönüşüm için uygunluğunun ölçülmesi
gerekmektedir. Amaç, kaliteli tasarımın gerçekleştirilmesi ile sadece ilaçlar ile değil,
görsel algı ve çevresel faktörler ile de iyileştirilmenin sağlanmasıdır.
4.3.Hastane Binalarında Kalite Kavramı
Günümüzde hastane binalarında tasarım kalite bakımından sadece mekan standardı
ve maliyet konularını ele almamaktadır. Bu konuların yanında hastane binaları
tasarımında yaşam kalitesinin yüksek olması hedeflenmiştir. Hastane binalarının
tasarımında nesnel faktörlerle birlikte, yaşam kalitesi açısından isteklerin ve psikososyal gereksinimlerin karşılanması ile iyileştiren hastanelerde kalitenin sağlanması
mümkün olabilecektir. İyileştiren hastane kalitesini oluşturan bileşenler ve ölçüm
yolları Şekil 4.1’deki tabloda belirtilmiştir (Ergenoğlu,2007).
4.3.1 Yönetsel kalite
Hastane hizmeti birbirine zincirleme bağlı şekilde yürütülen bir hizmet şeklidir.
Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, hastane yönetimin yönetim şekline, personelin
sorumluluk ve kalitesi gibi çeşitli etmenlere bağlıdır. Organizasyonel kalite, politika
ve prasedür kalitesi ve personel kalitesi yönetsel kaliteyi oluşturmaktadır
(Ergenoğlu,2007).
4.3.2 Bina bakım kalitesi
Hasta bakım planlama ve uygulama kalitesi, sağlık kurumu ve personelinin sağlık
hizmeti vermesi sırasındaki faktörlerden oluşmaktadır. Hasta bakım kalitesi, sağlık
kurumundan hizmet alan kişi sayısı, iyileştirme ve ölüm oranlarını etkileyen tıbbi
bilginin özümsenmesi ve gerekli teknolojik olanakların ve bakım prosedürlerinin
tıbbi personelce izlenmesi gibi etmenlerden öncelikle etkilenmektedir. Bakım
kalitesi, hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yaklaşımla sağlanmalı,
yaşam kalitelerini iyileştirmeli ve kaynakların daha etkin kullanımını sağlamalıdır.
Bakım

kalitesi

sayısal

kalite,

tıbbi

değerlendirilebilmektedir. (Ergenoğlu,2007)
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kalite,

teknolojik

kalite

olarak

Şekil 4.1 : İyileştiren hastane kalitesini oluşturan bileşenler ve ölçüm yolları
(Ergenoğlu, 2007).
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4.3.3 Bina kalitesi
Bina kalitesi, hastane kalitesini doğrudan

ve dolaylı yoldan etkileyen

bir çok

faktörü içermektedir. Hastane binalarının fiziksel özellikleri, gerek yönetsel, gerekse
hasta bakım kalitesini de etkilemektedir. Bina kalitesi, işlevsel, psiko-sosyal ve
teknik kaliterler bağlamında incelenebilir. İyileştiren hastane tasarımı kapsamında bu
kalite parametrelerinin karşılıklı etkileşimi gözönüne alınarak, mekansal, estetik,
sosyal kalite parametreleri ve konfor önem kazanmaktadır. (Ergenoğlu,2007)

Şekil 4.2 : Standartlara uygun hastane odası üç boyutlu modeli (TSYATS, 2010).
4.4.Hastane Planları Oluşturulurken Uyulması Gereken Kriterler
Ülkemizde sağlık hizmeti mevcut

kapasitesinin kullanımında ve kısa-orta-uzun

dönem sağlık planlamalarında bölgesel ihtiyaçlar ve hizmet verilen nüfusun sağlık
alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak yapılmalıdır. Sağlık
tesisisleri modern tıp teknolojisine uygun olmalı

ve hastalıklar doğru tespit

edilmelidir. Bu kapasitenin, kamu ve özel ayrımı yapmaksızın akılcı ve verimli
kullanılarak kaynak israfına sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Eldeki mevcut
kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak hizmetin kaliteli,
etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulması gereklidir. Bu nedenle Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının 3194 Sayılı İmar Kanunu ile yayınladığı yönetmelik ve
Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığının oluşturduğu Türkiye Sağlık
Yapıları Asgari Tasarım Standartları (TSYATS) 2010 Yılı Kılavuzunda yer alan,
akreditasyon standartları baz alınarak hazırlanmış hastanelere uygun imar
yönetmeliklerinden faydalanılmalı, hastane binaları bu yönetmeliklere uyularak belli
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kurallar çerçevesinde tasarlanmalıdır. Tez kapsamında oluşturulan modelede
kullanılan kriterler ise mekansal kontrol kriterleri, aydınlatma analizi kriterleri,
yönbulma analizi kriterleri, alan analizi kriterleri olarak dört ana başlık altında
toplanabilir.
4.4.1 Mekansal kontrol kriterleri
•

Poliklinikler sirkülasyonun en yoğun olduğu birimler olması nedeniyle,
özellikle ameliyathane, yoğun bakım bölümleri ile kesin bir şekilde yapı
elemanlarıyla ayrılması gerekir.

•

Acil servisler diğer polikliniklerle ortak radyoloji, teşhis tanı ünitelerini
kullanmaları

halinde

mimari

yerleşiminin

kolay

ulaşılır

olması

gerekmektedir.
•

Yoğun Bakım ameliyathane bölümüne yakın ama bağımsız bir bölüm olmalı,
mümkün olduğunca genel sirkülasyondan uzak tutulmalıdır.

•

Yataklı hastalar hastalığın türü veya özelliğine göre gruplandırılarak
yerleştirilmelidir.

•

Ameliyathane hasta yakınlarının moralinin yüksek tutulması gerektiğinden
morga yakın olmamalıdır.

•

Doğumhaneler, ameliyathaneler hasta müdahalesine uygun bir biçimde sağlık
personeleninin

sirkülasyon

çatışmasını

engelleyebiecek

şekilde

yerleştirilmelidir. Doğumhane ve ameliyathanelerin girişinde çalışanlar için
giyinme odası bulunmalıdır.
•

Acil servis hizmet üniteleri bağımsız veya diğer hastane birimleriyle ortak
tasarlanabilir.

•

İntaniye hastalıklı yatak servis mimarileri diğer servis yapı elemanlarından
ayrı tutulmalıdır.

•

Morglardaki ısı seviyesi düşük olduğundan bodrum katlara yerleştirilmeli
gözlerden uzak bir cenaze çıkış kısmı hazırlanmalıdır.

•

Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı olmalıdır.
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•

Acil servisler dış mekan ile bağlantısı en yakın olması gereken bölümdür.
Hastaların giriş ve çıkışları kolay ve ulaşılabilir olmalıdır. Ayıca diğer
ünitelere de ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.

•

Polikliniklerin dış mekân ile bağlantılı olmasında herhangi bir gereklilik
yoktur. Muayene sırasında dikkat dağıtacak herhangi bir dış mekan unsuru ile
bağlantılı olmaması gerekir. Bunun yanı sıra hastayı yormayacak bir kat
yerleşiminde de bulunmalıdır

•

Yoğun bakım ünitelerinin dış mekan ile aralarındaki bağlantı mumkun
olduğunca az olması gerekmektedir. Steril ortamın sağlanması ve mekanın
yoğun bakım enfeksiyonlarından uzak tutulması önemlilik arz eder.

•

Ameliyathaneler ısı kaybını önleyecek şekilde dış mekanla ilişkili olmayan
bölümlere yerleştirilmelidir.

4.4.2 Aydınlatma analizi kriterleri
•

Hasta odaları doğrudan ve yeterli gün ışığı alabilecek konumda olmalıdır.
Hasta odaları gün ışığından faydalanabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

•

Ameliyathanelerin güneş ışığı almaması gerekmektedir.

•

Ameliyathaneler ameliyat sırasında düşük sıcaklığa ihtiyaç duyulması
bakımından alt katlarda olmalıdır.

4.4.3 Yön bulma analizi kriterleri
•

Hastanenin idari bölümü; giriş holü ve ana trafik noktaları ile direkt koridor
bağlantılı olmalıdır.

•

İdari Birimler başhekim odasıyla bağlantılı ve ziyaretçi bekleme holü ile
birlikte planlanmalıdır.

•

Holler her birime ulaşabilecek şekilde tasarlanmalı, birimlere ulaşmada
kolaylık sağlamalıdır.

4.4.4
•

Alan analizi kriterler
Hasta alanı tek yataklı hasta odalarında asgari 9 m² olmalıdır. Birden fazla
yatağın bulunduğu odalarda yatak veya sedye başına en az 7 m² lik boş zemin
alanı olmalıdır. Ayrıca bir bölme varsa 120 cm genişliğinde girişi olmalıdır.
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•

Hasta bekleme salonu: tek hekim için en az 12 m² , iki hekim için 24 m² ,
ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır.
Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

Şekil 4.3 : Plan düzleminde örnek bir hasta odası (TSYATS, 2010).
•

Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16
m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunmalıdır.

•

Muayene odası birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde,
odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı
olarak düzenlenmelidir.

•

Tek Yataklı Hasta odaları en az 9m² olmalıdır.

•

İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az 7 m² olmalıdır.

•

Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az 6 m² olmalıdır.

•

Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az 12 m² ve iki yataklı
odalar, yatak başına en az 10 m² olmalıdır.

•

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 6 m²
olmalıdır.

•

Mamografi odaları en az 9 m² olmalıdır.

•

Başhekim yardımcısı odası en az 12 m² olmalıdır. Başhekim Odası en az 15
m² olmalıdır.

•

Başhekim Sekreterya Odası Başhekim odasıyla bağlantılı ve ziyaretçi
bekleme holü ile birlikte planlanmalıdır. Sekreterin çalışma mekânı ile
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ziyaretçi bekleme holü hastanelerin kapasite büyüklüğüne bağlı olarak toplam
20-30 m² olarak düşünülebilir.
•

Muhasebe bölümü en az 15 m² olmalıdır.

•

Patoloji Test Odası en az 16 m² olmalıdır.Lab en az 24 m² olmalıdır.

Şekil 4.4 : Plan düzleminde on iki kişilik yeni doğan ünitesi örneği (TSE, 2006).
•

Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk
hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari
5 m² ’lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm
bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

•

Bebek bakım odalarının her birinde en fazla 16 bebek kuvözü bulunabilir.
Bebek yatağı başına düşen zemin alanı yardımcı çalışma alanları hariç 2.75
m² , yataklar arasında ise her taraftan en az 90 cm mesafe olmalıdır.

•

Doğum Salonu; her doğum için ayrı bir oda bulundurulmadığı durumlarda
enaz bir doğum salonu bulunmalıdır. Her doğum salonunda en az iki doğum
masası

bulunmalıdır.

Masanın

dört

tarafında

iki

metrelik

açıklık

bulunmalıdır. Masanın baş kısmında gerektiğinde kullanılmak üzere tıbbi gaz
sistemi bulunmalıdır. Odaya konacak dolaplar, aletler, tezgâh, bebek bakım
ve müdahale masası ve radyan ısıtıcı dışında 15 m² lik boş alan bulunmalıdır.
Odanın ebatları 30 m² den az olmamalıdır. Odanın hemen dışında veya
içinde cerrahi yıkanma alanı bulunmalıdır.
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•

Ameliyathane (Sezaryen); gömme raf veya dolaplar hariç asgari 36 m² lik boş
zemin alanına sahip olmalı ve bir kenarı asgari 5 metre uzunluğuna sahip
olmalıdır.

•

PET odaları derinlik olarak tomografi odalarından en az 2.5 m derinlik
olmalıdır.

•

Her kadın doğum servisinde, doğumhane yanında sezaryen ameliyatlarının
yapıldığı en az bir ameliyathane bulunması önerilmektedir.

Şekil 4.5 : Plan düzleminde tek kişilik yoğun bakım ünitesi örneği (TSYATS, 2010).
•

Yoğun Bakımlarda gözlem odasında gözlem yatağı başına en az 6m²
olmalıdır.Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 12 m²
olmalıdır.

•

Bilgi işlem merkezi en az 16 m² olmalıdır.

•

İdare bölümünde genel amaçlı bir toplantı salonu tertiplenmelidir.
Hastanelerin ihtiyacına göre toplantı salonu ve bağlantılı alanları ile birlikte
en az kişi başı 2 m² alan dikkate alınarak planlanmalıdır. Toplantı salonu
çerisinde bilgisayar bağlantısı, ses kayıt ve seslendirme sistemi ile
barkovizyon teçhizatı bulunmalıdır.

•

İdari bölümün genel arşivi olarak kullanılacak olan bu bölüm, hitap edeceği
bölüm başına en az 5 m² olarak planlanmalıdır.
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•

Endoskopi Odası enaz 24 m² olmalıdır

•

EEG Odası: Hastanın yatarak yapılacak tetkiki için 16 m² lik bir alan
gerekmektedir.

•

Simülatör odası en az 24 m² olmalıdır.

•

Enfeksiyon odası en az 10 m² olmalıdır.

•

Radyografi ve stereotaktik mamografi odaları en az 16 m² olmalıdır.
Tomografi ve Radyografi/Floroskopi (R ve F) odaları en az 23 m² olmalıdır.

Şekil 4.6 : Plan düzleminde tek kişilik bir poliklinik örneği (TSYATS, 2010).
•

Genel poliklinik odaları en az 20 m² olmalıdır.

•

Akseleratör odaları için asgari büyüklük, bölmeler dâhil 60 m², kobalt odaları
için ise 41 m² olmalıdır (TSYATS, 2010).

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3194 Sayılı İmar Kanunu ile yayınladığı
yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığının oluşturduğu
Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları (TSYATS) 2010 Yılı
Kılavuzunda yer alan bu kriterler bir hastane binasında uygulanması gereken
standartlardır. Tez kapsamında geliştirilen model ile, incelenen Başakşehir Devlet
Hastanesinde bulunan birimlerde bu kriterler uygulanacaktır. Geliştirilen model
yardımıyla hastane binası bu kriterlere göre değerlendirilip, analiz edilecektir.
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5. HASTANE BİNALARI İÇİN ETMEN TABANLI BİR DEĞERLENDİRME
….MODELİ
Normal şartlarda çizim programları ile ifade edilen planlar sayılar ile ifade
edildiğinde çok daha farklı anlamlar yüklenebilmektedir. Bu sayılar belli kurallar
çerçevesinde birleşerek matrisleri oluşturmamızı, çeşitli matematiksel işlemler
yapmamızı sağlamaktadır. Tez kapsamında, matrisler ile tanımlanmış kat planları ile
temsil edilen, bir hastane binasının çeşitli kriterler açısından değerlendirilmesinde
etmen tabanlı bir sistem önerilmiştir. Bu sistemde birimler birer etmen olarak
algılanmaktadır. Etmenlerden oluşan her bir hastane birimi, kendilerine ait kurallar
ile sınanmaktadır. Her etmen için farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu
algoritmalar ile etmenler yani birimler için çeşitli analizler yapılmaktadır.
Bu bölümde etmen sistemin

yazılımı, hastane binaları için etmen tabanlı

değerlendirme modelinin yapısı, algoritması, özellikleri ve ilkeleri anlatılacaktır.
Modelin yapısı ayrıntılı bir biçimde anlatılacak modelin tasarımı, modelin yazılım
dili ve yöntemi hakkında bilgi verilecektir. Modelin kurgusu oluşturulacak, akış
diyagramları ile modelin yapısı anlatılacaktır. Modelin parametreleri açıklanarak
Başakşehir Devlet Hastanesine ait planlar, plan kodları ve matrislerle tanımlanmış
model verileri oluşturulacaktır.
5.1 Kısıtlamalar ve Varsayımlar
Eski Kiptaş yönetim binası olan Başakşehir Devlet Hastanesine ait planlar Kiptaş
Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir. Hastane planları ile hastanenin mevcut
durumu kıyaslandığında yapılan tadilat ve bölmeler ile planda değişiklik yapıldığı
görülmüştür. Büyük değişiklikler plana yansıtılırken küçük çaptaki değişiklikler yok
sayılmıştır.Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde m² analizi
yapılırken Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 yılı klavuzunda
belirtilen asgari miktarlara göre yapılmıştır.
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Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde doğal aydınlatma
analizi yapılırken pencere alanları m² değerinin %15 inden az ise, bu birimde doğal
ışık yetersiz sayılmıştır. Pencere boyutları standart 80cm X 150cm olarak kabul
edilmiştir. Pencereden içeriye giren ışığın duvarlara çarparak yansıması ise gözardı
edilmiştir.
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde yön bulma analizi
yapılırken

holler dönemeç noktalarına göre numaralandırılmıştır. Algısal olarak

dönemeç geçilen yerin insan beynine daha uzak geldiği varsayılmıştır. Birimlere
ulaşırken 2’den fazla hol geçiliyor ise, bu birim için yön bulma analizine göre tabela
içermesi gerektiği varsayılmıştır.
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde mekansal kontrol
analizi yapılırken her birimin yakınında olmaması gereken birimler belirlenmiş ve
algoritmalarının içerisinde belirtilmiştir. Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım
Standartları 2010 yılı klavuzunda açıkça birimlerin hangi birimler ile beraber yer
alacağı belirtilmemiştir. Bu tez kapsamında birimlerin yakınında olmaması gereken
birimler varsayılarak belirtilmiştir.
5.2 Modelinin Tasarımı, Modelleme Dili ve Yöntemi
Günümüzde hastane planlarının temsili bir çok programla yapılabilmektedir. Bu
temsil tekniği kapsamı ve amacı bilgisayarın hızlanmasıyla ve uygulama sınırlarının
genişlemesiyle doğru orantılı olarak gelişmekte ve çeşitlenmektedir.Kısa zaman önce
ortaya çıkmış modelleme tekniği olan etmen tabanlı modelleme yaklaşımı ile hastane
birimlerinin etmenler olarak alınması ve onların standartlara duyarlılık indekslerinin
ölçülmesi mümkündür. Duyarlılık indeksinin ölçülmesinde etmen tabanlı bir
modelleme benzetimi gerçekleştirebilmek için nesne yönelimli programlama dillerini
kullanmak gerekmektedir. Nesne tabanlı programlama dillerinden ABAP/4, Simula,
Smalltalk, C++, ObjectPascal, Objective C, Eiffel, Python, Java, Php programlama
dili, C Sharp programlama dili, Visual Basic .NET ve REALbasic'i sıralayabiliriz.
Windows ortamında çalışabilmesi, nesne dayalı olabilmesi, gelişmiş kütüphaneleri
olması ve 64 bit işlemci uyumluluğu

nedeni ile tezde geliştirilen modelin

yazılımında Java 1.7 dili kullanılmaktadır.Tez Java 1.7 dili ile NetBeans IDE 7.4
ortamında geliştirilmiştir.
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NetBeans IDE 7.4 açık kaynak kodlu bir yazılım geliştirme ortamıdır. Ücretsiz, açık
kaynak kodlu bir NetBeans IDE 7.4 Java , C/C++ ve Ruby diliyle profesyonel
masaüstü, kurumsal, web ve mobil uygulamaları geliştirmek için gerekli tüm araçları
içermektedir. NetBeans IDE 7.4

kurulumu kolaydır. Kullanıma hazır gelir ve

kullanım için herhangi bir işlem gerektirmez.
NetBeans IDE 7.4 Windows, Linux, Mac OS X ve Solaris de dahil olmak üzere
birçok platformda çalışır. Ayrıca hazırda bulunan NetBeans Platformu, modüler ve
genişletilebilir yapısıyla büyük masaüstü yazılımları üretmede kullanılır. Microsoft iş
ortağı ağı bağımsız yazılım satıcısı ortakları platforma kolayca entegre edilebilen
pluginler sağlarlar. Bunlar kendi araç ve çözümlerini gerçekleştirmede de
kullanılabilir.
Bu bölümde hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinin yapısı,
özellikleri ve ilkeleri anlatılacaktır. Tez kapsamında geliştirilen hastane binaları için
etmen tabanlı değerlendirme modelinde, alan, aydınlatma gibi çeşitli özellikleri
içeren birimler birbirinden bağımsız etmenler olarak temsil edilmektedir.
Etmen tabanlı sistemlerin tercih edilmesinin başlıca nedeni birimlerin, katların ve
ortak kullanım alanlarının farklı karakteristik özelliklerinin olması ve bunların etmen
aracılığı ile tanımlanabilmesi, birimlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin ölçülebilmesi
kişilerin psikolojik beklentileri göz önüne alınarak planın analiz edilebilmesidir.
Mekanlar genellikle vektörel programlar ya da grafik arayüzleri ile oluşturulmuş
grafik programlama ile temsil edilmektedir. Bu tez kapsamında mekanlar sayılar ile
temsil edilen birimlerin birleşmesi ile matris sistemlerinden oluşmuştur. Oluşturulan
bu matris sistemi sayesinde çeşitli matematisel işlemler yapılabilmiş ve planın
değişik açılardan analizi sağlanmıştır.
Tez kapsamında, hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli çeşitli
açılardan incelenmiş ve akreditasyon standartlarına uygunluğunu sınayan, java dili
ile yazılmış, çeşitli java kütüphaneleri kullanan bir yazılım ortaya konmuştur.
Windows ortamında çalışan yazılım, excel verilerini okuyabilmektedir. Okunan
verilere göre hastane kat planları ortaya konulmaktadır. Varsayımlar ve kurallar
tanımlanarak birim etmenleri oluşturmakta, bu etmen sayesinde mekanların
büyüklükleri, aydınlatmanın yeterliliği, yoğunluk miktarı, mekansal kontrol ve
yönbulma eylemleri bakımından sınanmaktadır.
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5.3 Modelin Kurgusu ve Akış Diyagramı
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli, hastaneye çevrilmiş bir
binanda akreditasyon standartlarının ne derece uygulandığını analiz etmeyi
hedeflenmektedir. Model hataları görerek mekan organizasyonunun iyileştirilmesi
için geliştirilmiştir.
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinin aşağıdaki soruları
cevaplaması beklenmektedir:
•

Birimlerin alan büyüklüğü yeterli mi ?

•

Birimler yeterli miktarda doğal ışık alıyor mu?

•

Birimlere ulaşırken yön bulma problemi var mı?

•

Birimlerin yerleşiminde hata yapılmış mı? (Mekansal Kontrol)

Modelin genel yapısında hastane birimleri ve hastane birimlerinin kontrol edilmesi
bulunmaktadır. Dört ayrı kategoride incelenen birimler, inceleme sonucunda elde
edilen veriler ile analizi edilmektedir.
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli öncelikle birimlerin
akreditasyon standartlarına uygunluğunu ölçer. Hastanedeki hasta odaları, hemşire
odaları, poliklinikler, idari birimler, tuvaletler, hemşire / doktor odaları, danışmalar,
ameliyathaneler, doğumhaneler, yoğunbakım, sancı odaları ve acil müdahale
odalarının analizini yapmaktadır (Şekil 5.1).
Dört ayrı durumu kontrol eden bir model için, hastane planına ve bu plana ilişkin tüm
parametrelere ihtiyaç vardır. Bu parametreler gerçeğe uygun bir şekilde hastane
binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeline işlenmelidir.
Bu parametreler hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde
birimlerin temsilini, kapıların temsili ve pencerelerin temsili doğru bir şekilde
matrislerde gösterilmelidir.
5.4 Modelin Parametreleri
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde günlük hayatta
kullanılan kapı, pencere, duvar gibi cisimler gerçeğe uygun bir biçimde parametre
olarak belirlenmiştir. Bu parametreler 3 temel grubu oluşturmaktadır.
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KOD [ 84 ] = {0,1,2,….83}
Kodların matrisini oluştur ve Değer
yükle
Mekan [ 84 ] = {Dış Mekan,Hol1, … }
Kodlara karşılık gelen hastane
birimlerini oluştur

Excel verilerini oku

Hasta Odaları

Hemşire Odaları

Poliklinikler

İdari Birimler

Tuvaletler

Doktor Odası

Danışmalar

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Sancı Odası

Toplantı Odaları

Doğumhaneler

Ameliyathane

Acil Müdahale

YoğunBakım

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Metrekare Hesabı
yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Işık Hesabı yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Yön bulma Hesabı
yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Mekansal Kontrol
Hesabı Yap

Akreditasyon standartlarını
sağlamayan herhangi bir birim
var mı?
Plan Tüm Akreditasyon
standartalarını
sağlamaktadır.

Akreditasyon Standartlarını
sağlamayan Birimleri
hatalarıyla yaz

SON

Şekil 5.1 : Modelin genel akış diyagramı.
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•

Birimlerin / Mekanların Temsili : Mekanların temsili herbir mekan için ayrı
verilen kodlar ile gösterilmektedir. Her kata ait özel kodlar ve her kata ait
ortak kodlar bulunmaktadır.

Şekil 5.2 : Zemin kat planından kod örneği.
Şekil 5.2’de görüldüğü gibi birimler uzmanlık alanına göre ayrılmıştır. Genel
anlamda poliklinik olarak görev yapılan bu birimler plan düzeleminde uzmanlık
alanlarına göre ayrılmış ve uzmanlık alanlarına göre kodlanmıştır. Hasta kabul
mekanı dört duvar ile çevrilmemiş olmasına rağmen bankoların kapladığı alan
miktarı ele alınarak belirtilmiştir. Her dönemeç farklı holler ile belirtilmiş olup hol
sayıları ortak kodlar içerisinde yer almaktadır. Mekanların temsili sayılar ile
gösterilmiş sayılar mekanlar ile kodlanlanmış, mekanlara ait kodlar ise Çizelge 5.1
ve Çizelge 5.2 ‘de ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bu kodlar ortak kodlar ve kat
planlarına ait özel kodlar olmazk üzere sekize ayrılır.
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Çizelge 5.1 : Modelin mekanı temsil etmekte kullanılan kodları.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ORTAK KODLAR
Dış Mekan
Hol1
Hol2
Hol3
Hol4
Hol5
Hol6
Hol7
Hol8
Hol9
Hol10
Hol11
Hol12
Hol13
Hol14
WC1
WC2
WC3
WC4
WC5
Mutfak
Boş Alan 1
Boş Alan 2
Boş Alan 3
Boş Alan 4
Depo 1
Depo 2
Depo 3
Depo 4
Depo 5
AB/M 0
AB/M 1
AB/M 2
AB/M 3
AB/M 4
AB/M 5
Danışma 1
Danışma 2
Kan Alma
Hasta Dinleme 1
Hasta Dinleme 1
HEMŞİRE1
HEMŞİRE2
HEMŞİRE3
HEMŞİRE4
HEMŞİRE5
DOKTOR1
DOKTOR2
DOKTOR3
DOKTOR4

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1.BODRUM KAT
Ameliyathane 0
Ameliyathane 1
Ameliyathane 2
Acil Ameliyathane 3
Acil Müdahele 1
Acil Müdahele 2
Acil Müdahale 3
Muayene 1
Muayene 2
Muayene 3
Doğumhane
Sancı Odası 1
Sancı Odası 2
Yeni Doğan Ünitesi
Bebek Odası
Bebek Yoğun Bakım
Yoğun Bakım
Fuaye
Konferans Salonu
Otoglav
Yarı Steril
Yarı Steril
Yarı Steril
Tam Steril
Otoglav
Pataloji
Tansiyon
Santral
Eczane
Labarotuar

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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2.BODRUM KAT
Diyaliz Odası 1
Diyaliz Odası 2
Soyunma Odası 1
Soyunma Odası 2
Soyunma Odası 3
Soyunma Odası 4
Soyunma Odası 5
Soyunma Odası 6
Soyunma Odası 7
Sekreterya
Memografi
Ultrason 1
Ultrason 2
Tomografi
Emar
Röntgen
Karanlık Oda
Labarotuar
Teknik Servis 1
Teknik Servis 2
Yemekhane
Savcı Odası
Otopsi
Gasilhane
Morg
Teknik Servis
Çamaşırhane
M. Odası
Bay Mescid
Bayan Mescid
İlaç Stok
Kan Stok
Ayniyat Odası
Tesisat Odası

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
680
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ZEMİN KAT
Hasta Kabul
Genel Cerrahi 1
Genel Cerrahi 2
Genel Cerrahi 3
Göğüs Cerrahi
Üroloji
Beyin Cerrahi
Anestezi
Psikiyatri
Çocuk
Diş
Kardiyoloji
Üroloji
Göz 1
Göz 2
Kadın Doğum 1
Kadın Doğum 2
Hasta Hakları
Teras
Havuz
Teras
Endoskopi
Pansuman Odası
Emzirme Odası
E.E.G
Sistoskopi
Göz Ölçüm
Teknik Servis
Santral
Santral

Çizelge 5.2 : Modelin mekanı temsil etmekte kullanılan kodları.
1.NORMAL KAT
50 Hastane Yönetici
51 Sekreterya
52 Başhekim Yar.
53 Sağlık Bak.Hiz.Müd.Kord.
54 Sağlık Kurumu
55 Şöför Odası
56 TİG
57 Arşiv
58 Çocuk Polikliniği
59 Satın Alma
60 Gider Hukuk
61 Ayniyet
62 Biyomedikal
63 Maaş Mutemet
64 Personel
65 Kalite
66 Eğitim Hemşire
67 Enfeksiyon Kliniği
68 Eczane
69 Havuz
70 Teknik Servis
71 Fizik Tedavi
72 Evde Bakım
73 Müdür Yard.
74 Müdür Yard.
75 Server Odası
76 Bilgi İşlem
77 Sağlık Bak. Hizmet Müd.
78 İdari Mali Hizmet Müd.
79 Kütüphane

2.NORMAL KAT
50 Hasta Odası 1
51 Hasta Odası 2
52 Hasta Odası 3
53 Hasta Odası 4
54 Hasta Odası 5
55 Hasta Odası 6
56 Hasta Odası 7
57 Hasta Odası 8
58 Hasta Odası 9
59 Hasta Odası 10
60 Hasta Odası 11
61 Hasta Odası 12
62 Psikolog
63 Psikolog
64 Temizlik
65 Temizlik
66 Kat Servisi
67 Elektrik Odası
68 Odyometri
69 Havuz
70 Hemşire
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3.NORMAL KAT
50 Hasta Odası 1
51 Hasta Odası 2
52 Hasta Odası 3
53 Hasta Odası 4
54 Hasta Odası 5
55 Hasta Odası 6
56 Hasta Odası 7
57 Hasta Odası 8
58 Hasta Odası 9
59 Hasta Odası 10
60 Hasta Odası 11
61 Hasta Odası 12
62 Diyabet Eğitimi
63 Diyetisyen
64 Temizlik
65 Temizlik
66 Arşiv
67 Elektrik Odası
68 Ofis
69 Havuz
70 Hemşire

4.NORMAL KAT
50 Hasta Odası 1
51 Hasta Odası 2
52 Hasta Odası 3
53 Hasta Odası 4
54 Hasta Odası 5
55 Hasta Odası 6
56 Hasta Odası 7
57 Hasta Odası 8
58 Hasta Odası 9
59 Hasta Odası 10
60 Hasta Odası 11
61 Hasta Odası 12
62 Müdahele Odası
63 Emzirme Odası
64 Temizlik
65 Temizlik
66 Depo
67 Elektrik Odası
68 Kat Servisi
69 Havuz
70 Hemşire

•

Pencerelerin Temsili: Penceler ışık miktarını ölçmemizde faydalandığımız
parametreler olacaktır. Bu parametreler birimin kendi koduna ait olması ve
her birimin farklı pencere sayısı içermesi nedeni ile birim kodunun 10 katı ile
ifade edilmektedir. Şekil 5.3 bir psikolog odasını temsil eden plandır. Bu
birim 63 sayılı numara ile kodlanmıştır. 63 sayısının 10 katı olan 630 no ise
psikolog birimine ait pencereleri ifade etmektedir.

Şekil 5.3 : 2.Normal kat planında bulunan psikolog biriminde pencerenin temsili.
•

Kapıların Temsili: Kapılar yönbulma analizinde kulladığımız parametrelerdir.
Bu parameter için birim kodu eksi (-) ile temsil edilir. Bu parametreler yön
bulma algoritmasında net sonuçlar almamızı sağlamaktadır. Şekil 5.4 bir
psikolog odasını temsil eden plandır. Bu birim 63 sayılı numara ile
kodlanmıştır. 63 sayısının eksi (-) ile temsili olan -63 değeri psikolog
birimine ait kapıları ifade etmektedir.

Şekil 5.4 : 2.Normal kat planında bulunan psikolog biriminde kapının temsili.
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5.5 Modelde Mekânın Temsili
Bina geometrisinin modelde temsili için matrisler ile tanımlama yöntemi
kullanılmıştır. Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya
daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur.
Matris ile tanımlama yöntemi bu sayı tabloları içerisinde planları kodları ile ifade
edilmektedir. Matrisleri oluşturmak için, uygulama yapılacak plan hücrelere
bölünmüştür. Her bir hücre 50 cm X 50 cm oluşmaktadır. Bir hücrenin kapladığı
alan 0.25 m²dir.

Şekil 5.5 : Matris ile tanımlamada bir hücre örneği.
Değerlendirilecek hastane planları için hücreler yan yana gelerek 143 satır, 170 sütun
olmak üzere 143 x170 matrisler oluşturulmuştur. Her kat için bu matrisler
oluşturulmuş, üst katlara çıkıldıkça binanın dışında kalan yerlere sıfır (0: Dışmekan)
atanmıştır.
Birimler kodları ile, birim pencereleri birim kodlarının on katı ile, birim kapıları ise
birim kodlarının eksiyle ifadesi şeklinde gösterilmiştir. Hol, tuvalet gibi her katta
olan mekânlar ortak kodlar ile gösterilmiştir ve 0 ile 49 sayıları arasında kod
verilmiştir. 50-83 arasındaki kodlar her kattaki birimlerin değişmesi ile değişik
değerlere sahiptir.
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Şekil 5.6 : -2.Kat Planı
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Şekil 5.7 : -2.Kat Matrisi
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5.6 Modelde Kullanılan Analiz Yöntemi
Bu bölümde hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde matrislerle
tanımlanmış planların analizi gerçekleştirilmiştir. Sayılar ile oluşturulan matris
şeklindeki birimler matematiksel işlemler yapma olanağı vermektedir.
143 satır ve 170 sütundan oluşan bu matrislerin her bir hücresi bir birime ait kodları
içermektedir. Bu kodların matristeki birimleri ifade etmesi matris üzerinde çeşitli
analizler yapmayı sağlar. Modeldeki birimler m² analizi, aydınlatma analizi, yön
bulma analizi ve mekansal kontrol analizi olmak üzere dört farklı grupta
incelenmektedir.
5.6.1 Alan analizi
Alan analizi birimlerin mimari alanları ile ilgili yazılımın yaptığı sayısal işlemleri
içermektedir. Birimlerin 0 ile 83 arasındaki kod değer verileri ve bu değerlere
karşılık gelen mekan verileri yazılıma yüklenir.
Her birimin m²

değerlerini sayacak bir ‘Metrekare’ matrisi oluşturulur ve tüm

değerlerine sıfır atanır. Eğer değerler boş bırakılırsa yazılım otomatik olarak
bilgisayar bölmesindeki ‘Metrekare ’ matrisinin oluşturulduğu alanın referans
değerine geri döner. Oluşturulan matris ile beraber plan değerleri Excel dosyasından
otomatik okunur.
İç içe oluşturulan döngüde matris değerlerine ulaşmak hedeflenir. İlk döngüde
matrisin satır sayısı daha sonra ise sütun sayısı değerlerine bakılarak matrisin her bir
hücresine teker teker kontrol edilir. İç içe döngülerin içine bir döngü daha eklenilerek
matris içindeki değer, birim koduna eşit mi diye sorgulanır. Burada plan yapısı itibari
ile pencereler ve kapılar da işgal edilen alan olarak sayılmaktadır. Çünkü her bir
hücre 0.25m² alanı ifade etmektedir. Pencerelerde ve kapılarda kullanılan hücreler de
aslında alan miktarının içindedir. Sayısal değerleri toplanarak bulunan birimlerin
alan değerleri ‘m² ’ matrisine atılır. Bu değerler gerçek alan sayılarını değil birim
hücre sayılarının toplamını vermektedir. Bu değerler yine bir döngü vasıtasıyla 0.25
m² değeri ile çarpılır. Çarpım neticesinde oluşturulan bu değerler hastane
birimlerinin gerçek alan değerini ifade eder (Şekil 5.27). Her birime ait metrekare
hesabı bu sayede gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
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KOD [ 84 ] = {0,1,2,….83}
Kodların matrisini oluştur ve Değer yükle

For (int i=0 ; i < 143; i++)
{ for ( int j=0 ; j<170 ; j++)
{ for ( int k=0 ; k<84 ; k++)
{ if ( m [ i ][ j ] == k ||
m [ i ] [ j ] == k*10 ||
m [ i ] [ j ] == - k)
{metrekare [ k ] ++ ;
}
}
}
}

Mekan [ 84 ] = {Dış Mekan,Hol1, … }
Kodlara karşılık gelen hastane birimlerini oluştur

Sayaç oluştur ve sıfırla.
Metrekare [ 84 ] = 0

Matris [ 143 ] [ 170 ] matrisini oluştur.
Matris [ 143 ] [ 170 ] = “excel verisi”
Excel verisini yükle.

i=0 ; i<143 ; i++

J=0 ; j<170 ; j++

K=0 ; k<84<k++

N
Matris[ i ] [ j ] == k

Y

Metrekare [ k ] ++;

i=0 ; i<84 ; i++

Sayaç [ i ] = sayaç [ i ] * 0.25

For (int i=0 ; i < 84 ; i++)
{println
Metrekare [ i ]+” ; ” +
sayac [ i ];
}

Yazdır
Mekan [ i ] + “ : “ + Metrekare [ i ]

Şekil 5.8 : Birimlerin alanlarını hesaplayan algoritma.
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5.6.2 Aydınlatma analizi
Hastane binalarında doğal aydınlatmanın yetersizliğinin değerlendirilmesi pencere
sayısına göre hesaplanmıştır. Aydınlatma miktarının ölçüleceği katın kodları, katın
mekan adları, ve m²

değerleri yazılıma yüklenir ve bir aydınlatma matrisi

oluşturulur.Pencere boyutları 80cm X 150cm olarak belirlenmiş olan hastane
binasında bir pencere boyutu 1.2 m² dir. Tez kapsamında mekanın saydamlık oranı
(pencerelere alanlarının toplam mekana oranı) %15 den küçük ise, doğal aydınlatma
yetersiz kabul edilmiştir. Matriste verisi okunulacak katın kodları ve plan değerleri
alınır. O plana ait m² değerleri m² analizi yapılırken zaten hesaplanmıştır. Algoritma
kendi içerisinde 84 hücreli tek boyutlu bir aydınlatma matrisi oluşturur. Artık her
birimin kendine ait bir aydınlatma alanı vardır ve başlagıç değeri olarak hepsine sıfır
atanır. Bunun nedeni içinde değer bulundurmayan alanlar herhangi bir işleme tabii
tutulduklarında

temsil

ettikleri

alanların

heksadesimal

referans

değerlerini

döndürmeleridir.Excel verileri alınarak oluşturulmuş 143 X 170 birimlik plan matrisi
iç içe döngüler ile kontrol edilir ve birim değerinin 10 katına eşit olan değerler
aydınlatma matrisinde toplanır. Bu değerler sıfırda olabilir. Bunun anlamı o birimin 1.Bodrum Kat ve -2.Bodrum Katlarda bulunması veya diğer katlarda penceresi
olmayan bir mekanda konumlanmasıdır. Toplanan bu değerler 1.2 değeri ile çarpılır
ve bir birimde kaç m²

pencere alanı elde edildiği bu algoritma sayesinde

hesaplanmış olur (Şekil 5.9).
5.6.3 Yön bulma analizi
Yön Bulma Analizi matrisler ile tanımlanmış bir planda belirli bir algoritma yapısı
bulundurmaktadır. Bu yapıda matrislerin x ve y kordinatları şekildeki gibi
gösterilmiştir (Şekil 5.10 ) .

0,0

0,1

0,2

1,0

1,1

1,2

2,0

2,1

2,2

Şekil 5.9 : Birimlerin saydamlık oranını hesaplayan algoritma.
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* Kodları Al Matrise Yükle
Kod [ 84 ] = {0,1,2,3,4,… 83}
* Metinleri Al Matrise Yükle
Mekan [ 84 ] = [Dış Mekan,Hol1...]

isik [ 84 ] = 0 ;
Işık matrisini sıfırla

M [ 143 ][ 170 ] matrisini oluştur
M[ 143 ][ 170 ]=”excel verisi”;

i=0 ; i<142 ; i++

J=0 ; j<169 ; j++

K=0 ; k<84<k++

N

Y

M[ i ] [ j ] == k*10;

isik [ k ] ++;

İnt i=0 ; i<84 ; i++

SON

İf isik [ i ] ! = 0

isik [ i ] = isik[ i ]*1.2

Print metin [ i ]+”=”+isik [ i ]

Şekil 5.10 : Bir matristeki x ve y değerleri.
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3x3 lük bir matriste 1,1 hücresi orijin sayılarak yapılandırılmıştır.Bu 3x3 lük matris
ise bizlere 143 x170 lik matris üzerinde hareketi temsil etmemizi sağlamaktadır.
Aşağı, yukarı, sağ , sol ,çapraz sağ üst , çapraz sol üst, çapraz sağ alt, çapraz sol alt
olmak üzere matrisi üzerinde sekiz ayrı hareketi söz konusudur. Bu hareket
yapıldığında koordinat değerlerindeki değişme Şekil 5.11’ de görülmektedir.

X-1,
Y-1

X,
Y-1

X+1,
Y-1

X-1,
Y

X,Y

X+1,
Y

X-1,
Y+1

X,
Y+1

X+1,
Y+1

Şekil 5.11 : Bir matristeki x ve y değerleri değişimi.
Bu matris değeri sekiz ayrı hareketi yaptiğinda x ve y değerleri farklı biçimde artış
ya da azalış göstermektedir. Bir birimlik bir hareket için ise x ve y değerlerindeki
değişim Şekil 5.12’ de görülmektedir.

X-Y--

Y--

X++
Y--

X--

X,Y

X++

X-Y++

Y++

X++,
Y++

Şekil 5.12 : Bir birimlik harekette matristeki x ve y değerlerindeki değişimi.
Matrislerdeki adımların temsil koordinat sisteminden faydalanılarak yapılabilir. Bir
yön bulma probleminde başlangıç noktasının koordinat değerleri alınır ve x1,y1
alanlarına bu değerler atanır. Artık x1 ve y1 orijin değeridir. Varış noktası koordinat
değerleri alınır ve bu değerler x2 , y2 alanlarına atılır. İki noktası belirlendikten sonra
x2 ve y2 noktalarının orijinimiz olan x1 ve y1 noktalarına göre hangi bölgede
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kaldıkları, değerlerine bakılarak bulunur. Bulunan bölge sayesinde hangi yürüme
işleminin hangi sıra ile yapılacağı belirlenir.
A

B

C

1

3

5

3

1

2

5

3

1

2

X,Y

7

5

X,Y

4

7

X,Y

2

4

6

8

7

8

6

8

6

4

6

4

2

8

X,Y

1

7

5

3

x1=x2
y1>y2

x1>x2
y1>y2

x1<x2
y1>y2
C
x2,y2

B
x2,y2

A
x2,y2

y-2

4

6

1

X,Y

8

3

5

7

H
x2,y2

x--

x++

x1,y1

D
x2,y2

x1<x2
y1=y2

x1>x2
y1=y2

H

D

y++
x1>x2
y1<y2

G
x2,y2

G
F

4

2

1

6

X,Y

3

E
x2,y2

F
x2,y2

x1<x2
y1<y2
x1=x2
y1<y2

8
6

8

7

4

X,Y

5

2

1

3

7

5

E

8

6

4

7

X,Y

2

5

3

1

Şekil 5.13 : Yön belirleme.
A bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı çapraz sol tarafa doğru
gitmelidir. Ancak çapraz sol gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan çıkıyorsa
2 numaralı sol tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı üst taraftan yol
almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam tersi yön
olmalıdır.
B bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı üst kısma doğru
gitmelidir. Ancak üst kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan çıkıyorsa
2 numaralı sağ tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı sol taraftan yol

56

almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam tersi yön
olmalıdır.
C bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı çapraz sağ üst tarafa
doğru gitmelidir. Ancak çapraz sağ üst tarafa gittiğinde karşısına hol değil, başka bir
mekan çıkıyorsa 2 numaralı sağ tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı üst
taraftan yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam
tersi yön olmalıdır.
D bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı sağ kısma doğru
gitmelidir. Ancak sağ kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan çıkıyorsa
2 numaralı sağ üst çapraz tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı sağ alt
çapraz taraftan yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8
numaralı tam tersi yön olmalıdır.
E bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı çapraz sağ alt kısma
doğru gitmelidir. Ancak çapraz sağ alt kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir
mekan çıkıyorsa 2 numaralı sağ tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı alt
taraftan yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam
tersi yön olmalıdır.
F bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı alt kısma doğru
gitmelidir. Ancak alt kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan çıkıyorsa
2 numaralı çapraz sol alt gitmelidir orada da hol yok ise 3 numaralı çapraz sağ alt
taraftan yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam
tersi yön olmalıdır.
G bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı sol çapraz alt kısma
doğru gitmelidir. sol çapraz alt kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan
çıkıyorsa 2 numaralı sol tarafa gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı alt taraftan
yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı tam tersi yön
olmalıdır.
H bölgesinde bulunan bir varış bölgesinde öncelik 1 numaralı sol tarafa doğru
gitmelidir. Ancak sol kısma gittiğinde karşısına hol değil, başka bir mekan çıkıyorsa
2 numaralı çapraz sol üst kısma gitmelidir; orada da hol yok ise 3 numaralı çapraz sol
alt taraftan yol almalıdır. Bu şekilde devam ederek en son gideği yol ise 8 numaralı
tam tersi yön olmalıdır.
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Yazlımın nasıl hareket edeceği belirlendikten sonra koşul mekanizmaları (if than else
if) oluşturulur. Sekiz ayrı yön aşağıda görüldüğü gibi sorgulanır ve programın ne
yöne doğru hareket edeceği belirlenir.
1. X1>x2 ve y1>y2 ve matris[x1-1][y1-1] hol değerine eşit ise x ve y değerleri
bire azaltılmaktadır.
2. X1=x2 ve y1>y2 ve matris[x1][y1-1] hol değerine eşit ise x değeri sabit , y
değerleri bire azaltılmaktadır.
3. X1<x2 ve y1>y2 ve matris[x1+1][y1-1] hol değerine eşit ise x değeri bir
arttırılıp, y değerleri bir azaltılmaktadır.
4. X1<x2 ve y1=y2 ve matris[x1+1][y1] hol değerine eşit ise x değerleri bir
arttırılmaktadır
5. X1<x2 ve y1<y2 ve matris[x1+1][y1+1] hol değerine eşit ise x ve y değerleri
birer artmaktadır.
6. X1=x2 ve y1<y2 ve matris[x][y1+1] hol değerine eşit ise y değerleri bir
artmaktadır.
7. X1>x2 ve y1<y2 ve matris[x1-1][y1+1] hol değerine eşit ise x değeri biz
azalıp, y değerleri bir artmaktadır.
8. X1>x2 ve y1=y2 ve matris[x1-1][y1] hol değerine eşit ise x değerleri bir
azaltılmaktadır.
Program koşulları sağlıyorsa, varış koordinatları olan x2 ve y2 değerlerine ulaşıncaya
kadar tekrarlanılır. Bu döngü içerisinde 15 elemanlı bir Holmatrisi oluşturulur.
Oluşturulan bu hol matrisi hangi hollerden geçildiğini bulmak ve varış noktasına
giderken kaç hol geçtiğimizi görmek içindir.
Hol değerlerimiz 1 ile 14 değerlerini ve arasındaki değerleri içermektedir. Her bir
matrisin değerine bakılarak ilerlenen bu algoritmada sadece hol değerlerini tutmak
yeterlidir. Hol matrisinin indeks değerine 143 X 170 matrisindeki ulaştığımız hücreyi
koyduğumuzda

indeks

bizlere

hangi

holde

olduğumuzu

göstermektedir.

Holmatris[matris[x1][y1]]++ dediğimizde burada matris[x1][y1] değeri verecektir.
Örneğin Holmatris[5] beş numaralı indeksi arttırarak 5 numaralı holden geçilmiş
olduğunu belirtir.
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Excel verilerini oku matris[][]
içene at
Başlangıç değerinin koordinatlarını x1,y1 değerine
Bitiş değerinin koordinatlarını x2,y2 değerine ata

İnt hol matris[15]=0

N

Y
x1>x2 ve y1>y2 ise

N

Y
x1=x2 ve y1>y2 ise

N

Y
x1<x2 ve y1>y2 ise

N

N

Y

Sağ üst çaprazdan önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1++; y1--;

Sağa doğru önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1++;

x1<x2 ve y1<y2 ise

Sağ alt çaprazdan önem sırasına göre
ilerle Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1++; y1++

Y
x1=x2 ve y1<y2 ise

Aşağı doğru önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
Y1++;
N

Üste doğru önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
Y1--;

Y
x1<x2 ve y1=y2 ise

N

Sol üst çaprazdan önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1--; Y1--;

Y
x1>x2 ve y1<y2 ise
Sol alt çaprazdan önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1--;y1++;

Y

N
x1>x2 ve y1=y2 ise

Sola doğru önem sırasına göre ilerle
Holmatris[Matris[x1][y1]]++
X1--;

Hedefe ulaşıldı. Hol matris içindeki indexi 0
olmayanları saydır.

SON

Şekil 5.14 : Yön bulma algoritması.
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5.6.4 Mekansal kontrol analizi
Mekansal kontrol analizi mekanın çevresindeki kodları kontrol etmesine dayalı bir
algoritma sistemini içerir. Matris bilgileri Exceldeki veri dosyasından okunur.
Kontrol edilecek mekan bilgileri de yazılım tarafından okunur.
Minikmatris1 ve minikmatris2 olmak üzere iki

adet 3 satır ve 3 sütundan oluşan

dokuz hücreli küçük matrisler oluşturulur. Kontrol edilecek birimin x ve ye değerleri
alınarak minikmatris1’in orijin değeri olan minikmatris[1][1] alanına bu değer atanır
ve aşağıdaki adımlar atılır:
1. 140 X 170 hücreli matriste kontrol edilecek değerin solundaki hücre, kontrol
edilecek değerden farklı ise minikmatris[1][0] alanına o değer atanır; değil
ise farklı olana kadar X değeri azaltılacaktır.
2. 140 X 170 hücreli matriste kontrol edilecek değerin sağındaki hücre kontrol
edilecek değerden farklı ise minikmatris[1][2] alanına o değer atanır; değil
ise farklı olana kadar X değeri arttırılacaktır.
3. 140 X 170 hücreli matriste kontrol edilecek değerin üst tarafındaki hücre
kontrol edilecek değerden farklı ise minikmatris[0][1] alanına o değer atanır;
değil ise farklı olana kadar Y değeri azaltılacaktır.
4. 140 X 170 hücreli matriste kontrol edilecek değerin aşağısındaki hücre
kontrol edilecek değerden farklı ise minikmatris[2][1] alanına o değer atanır;
değil ise farklı olana kadar Y değeri arttırılacaktır.
5. Matrisin diğer alanlarına 999 sayısı atanır. Bu değer planda bulunmayıp
matriste okunabilirliği arttırmak için kullanılmıştır.
Oluşturulan minikmatris1 artık bize kontrol edilecek olan kodun sağındaki,
solundaki, aşağısındaki ve yukarısındaki kod değerlerini vermektedir.
Minikmatris2

geçici matris olarak kullanılarak minikmatris1’in tüm değerlerini

yukarıdaki beş adıma tabii tutar.
Bu sayede kontrol edilecek kodun iki sağındaki kod, iki yukarısındaki kod iki
aşağısındaki kod ve iki solundaki kod da kontrol edilmiş olur.
Bu kontrol esnasında eğer kontrol edilen birimin etrafında bulunmaması gereken bir
birim kodu gelmiş ise yazılım otomatik olarak -1 değerine dönmektedir.
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Matris bilgilerini al. Matris[143][170]
Kontrol edilecek mekan bilgilerini al
y--

MinikMatris1 [3][3] oluştur
MinikMatris2 [3][3] oluştur
Kontrol edilecek birimin
koordinatlarını bul x,y

x++

x--

MinikMatris[1][1]=Matris[x][y]

y++

Eğer Matris[x][y]’nin solundaki
sayı kendisinden farklı mı?
Y

N

O sayıyı MinikMatris[0][1]’e
ata ve dur

X-- ;
X değerini
düşererek sola
doğru ilerle
N

Eğer Matris[x][y]’nin sağındaki
sayı kendisinden farklı mı?

Y

O sayıyı
MinikMatris[2][0]’a
ata ve dur

X++;
X değerini
arttırarak sağa
doğru ilerle

N

Y
Eğer Matris[x][y]’nin üstündeki
sayı kendisinden farklı mı?

y--;
y değerini
düşürerek ilerle

MinikMatris[1][0]’a
o değeri ata ve dur

Y

N
Eğer Matris[x][y]’nin altındaki
sayı kendisinden farklı mı?
y++;
y değerini arttır
ve ilerle

MinikMatris[1][2]’e
o sayıyı ata ve dur

MinikMatris[x][y];
0
999

y--

999

x-0

[x][y]

x++

999
0

y++

999

0,0

0,1

0,2

1,0

1,1

1,2

2,0

2,1

2,2

MinikMatris[0][0] değerlerini 999 ata
MinikMatris[2][2] değerlerini 999 ata
MinikMatris[0][2] değerlerini 999 ata
MinikMatris[2][0] değerlerini 999 ata
MinikMatris’in her bir elemanının
büyük Matris’deki koordinatlarını bul
Her bir eleman için sağ sol üst ve alt
değerlerine bak ve tampon matris
olan MinikMatris2'nin içindeki
değerlere at

N

MinikMatris1 veya MinikMatris2
kontrol kodunu içeriyor mu ?
Bu birim plan
üzerinde yanlış
konumlandırılmıştır
boş return -1

Bu plan doğru
konumlandırılmıştır
yaz return 1
SON

Şekil 5.15 : Birimlerin mekansal kontrol algoritması.
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5.7 Modeldeki Birimlerin Özellikleri
Modeldeki birimlerin özellikleri algoritmalar şeklinde açıklanarak belirtilmiştir.
Hasta Odaları
BAŞLANGIÇ

Hasta Odası Metrekare
büyüklüklerini al

Hasta odası ışık miktarını al

For (int i=50;i<62;i++)

N

Y
Metrekare [ i ]/4>7m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
Uygun Değildir

For (int j=50;j<62;i++)

N

Y

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=50 ; k<62 ; k++)

For (int m=50 ; m<62 ; m++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

Y

N

2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Hasta Odaları;
Ameliyathane, Enf.Kliniği,Yoğun Bakım,
Doğumhane,Acil Müdahale,Sancı Odası,Lab. Yarı
Steril, Gasilhane Tam Steril, Elektirik Odasına
Odalarına yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir

Kod[ i ] mekan [ i ]
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil 5.16 : Hasta odaları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Hasta odaları
mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Hemşire /Doktor Odaları
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=41;i<50;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 9m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

For (int j=41;j<50;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=50 ; k<62 ; k++)

For (int m=50 ; m<62 ; m++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Y

N

Y

Hemşire ve Doktor Odaları İdari Hizmetler
Birimlerine yakın mı ?

2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil 5.17 : Hemşire /Doktor odaları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir
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6. MODELİN UYGULANMASI
Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde yazılan analiz kodları,
oluşturulan matris üzerinde denenenecektir. Bu analizler katlardaki birimlerin
özelliklerine göre yapılacaktır. Çıkan sonuçlar katlara ve birimlere göre
değerlendirilecektir. Başakşehir Devlet Hastanesi yedi ayrı kattan oluşmaktadır.
Zemin kat genellikle poliklinikleri içermektedir ve hastaların sirkülasyonunun en
yoğun olduğu bölgelerden biridir. Birinci kat idari hizmet birimlerinin daha çok
bulunduğu yönetim katı olarak da adlandırılabilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü kat ise
genellikle hasta odalarının bulunduğu katlardır. Birinci bodrum kat, radyasyon
ürünlerini ve teknik ekipmanları bolca bulunduran bir kattır. İkinci bodrum kat ise,
ameliyathaneler, doğumhaneler,

morg ve otopsi gibi işlemlerin uzun sürdüğü

sıcaklık derecesi düşük olması gereken birimlerdir.
6.1 Modelin Mevcut Bir Hastane BinasındanUygulanması
Geliştirilen model altı ayrı sınıftan oluşmaktadır ve hepsi bir paket (package) içinde
toplanmıştır. Her bir sınıf bir görevi üstlenmiş olup, başka bir sınıf içerisinde
çağrılmaları ile program çalışmakatadır. “Main” sınıfında ise sadece işlem yapılmak
istenen birimin adı çağrılır.

Şekil 6.1 : Geliştirilen yazılımın paketleri.
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”Veriler” sınıfı projenin birim isimleri, birimlere ait kodlar gibi bilgileri içeren
bölümüdür. ”VeriOku” sınıfı ise projede kat planlarının okunduğu sınıftır.
“Hesaplama” sınıfı alan hesabı ve saydamlık oranı hesaplamasını yapar.
“YonBulma” sınıfı yön bulma analizini, “MekansalKontrol” sınıfı ise mekanların
birbiri ile uyumluluğunu analiz eder. “HastaneBirimleri” sınıfı ise diğer analiz
sınıflarını birimlerin özelliklerine ve kriterlere göre yorumlayan sınıftır. Analiz
sınıflarındaki sonuçlar burada girdi olarak alınır ve hastane analizi ve değerleri
“Hastane Birimleri” sınıfındaki çıktıya göre yapılır. Excel verileri satır ve sütun
sayıları kadar döngü içinde hücre hücre okunmaktadır. Okunan hücreler bir matris
içerisinde tutulur ancak Excel, verileri sütun sütun okumaktadır. Bu yüzden matris
planları ve koordinatları elimizdeki veriler ile bire bir aynı değildir. Bunun için ters
matris oluşturulur ve eski matris içine atılır.

Şekil 6.2 : Veri okuma metodu.
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Her bir hastane biriminin kendine ait karekteristik m² hesabı, aydınlatma oranı
hesabı, yön bulma hesabı ve mekansal kontrol hesabı olduğundan her birim farklı
sınıflar içerisinde ele alınarak analiz edilmektedir.Hesaplama sınıfının içerisinde dört
ayrı metot bulunmaktadır (Şekil 6.3). Bunlardan ilki belitrilen birimin aydınlatma
oranı hesabını yapmaktadır. İkincisi belirtilen birimin m² hesabını yapmaktadır.
Üçüncüsü belirtilen bir kattaki tüm birimlerin m²

hesaplarını yapmaktadır.

Sonuncusu ise belirtilen bir kattaki tüm birimlerin aydınlatma oranı hesabını
yapmaktadır. Analize tabii tutulan birimlerin m² leri hesaplanıp standartlara
uygunluğu ölçülmektedir.

Şekil 6.3 : Hesaplama metodu.

IsıkHesapla metodu ile m² ve pencere sayısına göre birimlerin yeterli doğal ışık alıp
almadıkları ölçülmekte, toplamisik değeri ile de double sayı değeri geri
döndürülmektedir
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Yön bulma metodu matristeki yerleşime göre sabit bir yerden başlandığında birime
gidene kadar adım sayıları sayılmakta, kaç hol geçildiği hesaplanmaktadır.
Hesaplanan hol sayısı ikiden fazla ise bu birimlerin tabela ile yönlendirilmesi
gerektiği belirtilmektedir.
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Şekil 6.4 : Yön bulma metodu.

Yine analize tabii tuttuğumuz birimlerin sağı, solu, yukarısı ve aşağısı mekansal
olarak kontrol edilerek birimin yanında olmaması gereken herhangi bir birim var ise
uyarı vermektedir.

Şekil 6.5 : Mekansal kontrol metodu.
6.2 Hastanenin Geliştirilen Modelle Analizi ve Sonuçları
“HastaneBirimleri” sınıfı hastanedeki birimleri teker teker ele alarak incelememizi
sağlayan sınıftır. Bu sınıf hastanedeki birimleri içeren metodlara sahiptir. Her birim
metodu ait olduğu katın matrisini ve birimin kendine ait olan kodunu alarak metodu
çalıştırır. Çalışan metod kendi

içerisinde hesaplama sınıfına, mekansal kontrol

sınıfına ve yön bulma sınıfına ait metodları çağırır ve bu metodlara ait sınıflar gelir.
Çağrılan metodlar hastaneye ait birimlerin analizini yapar. Metrekare hesabı,
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saydamlık oranı, yön bulma analizi değeri ve mekansal kontrol analizleri her birim
için ayrı ayrı bulunur . “HastaneBirimleri” sınıfında bulunan bu değerler analiz edilir.

Şekil 6.6 : Hastane birimleri metodu.
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Hasta Odaları
Hasta Odaları ikinci normal kat, üçüncü normal kat ve dördüncü normal katta yer
almaktadır. Verilen kod değerleri 50 değerinden başlayıp 61 değerine kadar devam
etmektedir.

•

Dördüncü , üçüncü ve ikinci normal katta bulunan bazı hasta odalarının
analizi:

54, 55 ve 56 nolu birim 38.5 m² alan kaplamaktadır. Bu hasta odası standartlara
uygun alana sahiptir. 54, 55 ve 56 nolu birim 4.8 miktarında ışık almaktadır. Bu
hasta odaları yeterli aydınlatma oranına sahip değildir. Bu birime giderken geçilen
holler 4 tür. 54, 55 ve 56 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 1 dir. Bu
hasta odası yerleşimi kolay bulunmaktadır. Bu hasta odası planda komşu birimlerle
ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim
bulunmamaktadır.
Çizelge 6.1 : Hasta odaları analiz özeti.
KAT

4

KOD

50
51
52
53
54
55

ALAN

38.25
38.26
38.27
56.0
38.50
38.51

IŞIK

4.8
4.8
4.8
19.2
4.8
4.8
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HOL

1, 4,
1, 4,
1, 4,
1, 4,
4,
4,

TOPLAM
MEKAN
HOL
UYGUNLUĞU
2
2
2
2
1
1

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

4

3

2

56
57
58
59
60
61

38.52
42.0
40.5
38.3
38.4
38.5

4.8
14.4
7.2
4.8
4.8
4.8

4,
2, 4, 6,
2, 4,
4,
4,
4,

1
3
2
1
1
1

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

38.25
38.25
38.25
56.0
38.5
38.5
38.5
42.0
40.5
38.5
38.4
38.5

4.8
4.8
4.8
19.2
4.8
4.8
4.8
14.4
7.2
4.8
4.8
4.8

1, 4,
1, 4,
1, 4,
1, 4,
4,
4,
4,
2, 4, 6,
2, 4,
4
4
,4

2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

38.25
38.25
38.25
56.0
35.75
35.75
35.75
39.0
40.5
38.5
38.5
38.5

4.8
4.8
4.8
19.2
4.8
4.8
4.8
14.4
7.2
4.8
4.8
4.8

1, 4,
1, 4,
1, 4,
1, 4,
4,
4,
4,
2, 4, 6,
2, 4,
4,
4,
4,

2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

Hemşire Doktor Odaları
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Hemşire/Doktor Odaları her katta bulunmakta ve ortak kod değeri alan birimler
arasında yer almaktadır. Verilen kod değerleri 41 değerinden başlayıp 49 değerine
kadar devam etmektedir.
Her katta bulunan Hemşire/Doktor odalarından bazılarının analizleri şöyledir:
İkinci Borum katta bulunan 41 nolu birim 15.0 m² alan kaplamaktadır. 41 nolu birim
0.0 miktarında ışık almaktadır. Bu Hemsire / Doktor odası yeterli ışık miktarına
sahip değildir. Bu birime giderken geçilen holler 7, 6, 13, 5 ve 4 tür. 41 nolu birime
giderken geçilen toplam hol sayısı 5 dir. Bu Hemsire/Doktor odası yerleşimi kolay
bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. Bu Hemsire/Doktor odası planda
komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen
herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.2 : Hemşire/Doktor odaları analiz özeti.
KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

41
42
43
44
46
47
48
49
41
42

15.0
27.5
20.0
8.75
20.0
12.25
10.5
24.75
15.0
27.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,6,13,5,4,
7,6,13,5
8
9,11
7,6,13,5,4
9,11
9,11
9,8,10
7,6,13,5,4,
7,6,13,5

5
4
1
2
5
2
2
3
5
4

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

-1

46
47

30.0
17.5

0
0

3,5
3

2
1

1-Uygundur
1-Uygundur

2

41

36.0

4.8

2,4

2

1-Uygundur

3

41

36.0

4.8

2,4

2

1-Uygundur

KAT

4

TOPLAM
MEKAN
HOL
UYGUNLUĞU

Poliklinikler
Poliklinikler her katta bulunmakta olup belli değer aralığı içermemektedirler. Bu
yüzden ortak kodlar haricindeki bütün sayılar metoda gönderilir. Metod poliklinik
olup olmadığını kontrol eder ve bize

uzmanlığına göre ayrılan polikliniklerin

uzmanlık alanları isimlerini belirterek birimleri analiz eder.
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•

Her katta bulunan polikliniklerden bazılarının analizleri:

İkinci bodrum katta bulunan 57 ve 59 nolu birimler 20.0 m² , 58 nolu birim 15.0 m²
alan kaplamaktadır. Muayenehaneler standartlara uygun alana sahiptir. 57, 58 ve 59
nolu birimler 0.0 miktarında ışık almaktadır. Muayenehaneler yeterli ışık miktarına
sahip değildir. Bu birimlere giderken geçilen holler 7, 6, 13 ve 4 tür. 57, 58 ve 59
nolu birimlere giderken geçilen toplam hol sayısı 4 tür. Bu muayenehanelerin
yerleşimi kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. Muayenehane odaları
planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında
istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır. Birinci normal katta bulunan 67
nolu birim 12.0 m² alan kaplamaktadır. 67 nolu Enfeksiyon Kliniği standartlara
uygun alana sahiptir değildir. 67 nolu birim 4.8 miktarında ışık almaktadır. 67 nolu
Enfeksiyon Kliniği ışık miktarına sahiptir. Bu birime giderken geçilen holler 4, 6 ve
8 dir. 67 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 3 dir. 67 nolu Enfeksiyon
Kliniği yerleşimi yerleşimi kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. 67
nolu Enfeksiyon Kliniği planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel
yerleştirilmemiştir. Etrafında istenmeyen Eczane birimi bulunmaktadır.
Çizelge 6.3 : Poliklinikler analiz özeti.
KAT

KOD

-2

57
58
59

ALAN
M²
20.0
15.0
20.0

IŞIK
M²
0
0
0

HOL
SAYISI
7,6,13,4
7,6,13,4
7,6,13,4
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TOPLAM
MEKAN
HOL
UYGUNLUĞU
4
1-Uygundur
4
1-Uygundur
4
1-Uygundur

-1

0

1
2
3

51
60
61
62
63
64
65
66
67
71
72
73
74

112.0
87.75
30.0
10.0
32.5
37.5
30.0
12.5
47.5
30.0
30.0
30.0
30.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,3
7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4,7,8,9
3,4,7,8,9
3,4,7,8,9

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5

1-Uygundur
1-Uygundur
-1-U.Değildir
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
-1-U.Değildir
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
71
72
73
74
75
76

30.0
30.0
30.0
30.0
15.0
15.0
22.5
21.0
18.0
38.25
15.75
22.5
36.0
39.0
32.5
32.5
30.0
12.0
20.0
16.25
38.25
20.0

7.2
7.2
7.2
7.2
2.4
2.4
0
9.6
2.4
4.8
4.8
0
14.4
12.0
9.6
9.6
4.8
4.8
0
0
4.8
4.8

7,9,14,
7,9,14,
7,9,14,
7,9,14,
7,9,8,14
7,9,8,14
7,14,2
7,13,14
14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14,6
14,4,6
14,4,6
7,14
7,8,9,12,14
14
7,14
5,6
5,6,14

3
3
3
3
4
4
3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
2
5
1
2
2
3

1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
-1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
-1-U.Değildir
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur

58
67
62
63
68
62
63

18.0
12.0
18.0
48.0
28.5
18.0
40.25

2.4
4.8
2.4
4.8
4.8
2.4
4.8

7
4,6,8
4
2,4
2,5
4
2,4

1
3
1
2
2
1
2

1-Uygundur
-1-U.Değildir
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
1-Uygundur
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Sancı Odaları
Sancı Odaları yalnızca ikinci bodrum katta bulunup 61 ve 62 sayılı kodlara sahiptir.

Sancı odaları analizleri şöyledir:
61 nolu birim 17.5 m² , 62 nolu birim 15.0 m² alan kaplamaktadır.Bu sancı odaları
standartlara uygun alana sahiptir. 61ve 62 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır.
Bu sancı odaları yeterli ışık miktarına sahip değildir. 61 nolu birime giderken
geçilen hol 7 dir. 61 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 1 dir. 62 nolu
birime giderken geçilen holler 8 ve 9 dur. 62 nolu birime giderken geçilen toplam hol
sayısı 2 dir. Bu sancı odalarının yerleşimi kolay bulunmaktadır. Bu Sancı Odası
planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında
istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.4 : Sancı odaları analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

61
62

17.5
15

0
0

7
8,9

1
2

1/Uygundur
1/Uygundur

İdari Birimler
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İdari birimler yalnız birinci normal katta yer almaktadır. Verilen kod değerleri 50 den
başlayıp 66 değerine kadar devam eden sayı değerleri arasında yer almaktadır.
•

Birinci normal katta bulunan İdari birimler analizi:

50 nolu birim 65.0 m² alan kaplamaktadır.Hastane Yönetici standartlara uygun alana
sahiptir. 50 nolu birim 22.8 miktarında ışık almaktadır. Hastane Yönetici yeterli ışık
miktarına sahiptir. Bu birime giderken geçilen holler 7ve 1 dir. 63 nolu birime
giderken geçilen toplam hol sayısı 2dir. 50 nolu Hastane Yönetici yerleşimi kolay
bulunmaktadır. 50 nolu Hastane Yönetici planda komşu birimlerle ilişki açısından
işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.5 : İdari birimler analiz özeti.
KAT

KOD

1

51
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66

ALAN
M²
65.0
40.0
18.0
21.0
21.0
21.0
27.0
27.0
27.0
20.0
36.0
26.0
12.0
15.75

IŞIK
M²
22.8
4.8
0
0
7.2
10.8
3.6
3.6
3.6
3.6
14.4
4.8
4.8
0

HOL
SAYISI
7,1,
7,1,
7,1,
7,1,
7,1,
7,1,10
5,7
5,7
4,5,7
4,5,7
4,5,7
4,5,7
4,5,7,9
4,5,7

TOPLAM
MEKAN
HOL
UYGUNLUĞU
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
3
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
3
1-Uygundur
3
1-Uygundur
3
1-Uygundur
3
1-Uygundur
4
1-Uygundur
3
1-Uygundur

Tuvaletler
Tuvaletler her katta ortak olup verilen kod değerleri 15 değerinden başlayıp 19
değerine kadar devam eden sayı değerleri arasında yer almaktadır.
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•

Her katta bulunan tuvalet analizleri:

Birinci normal katt bulunan 15 nolu birim 21.0 m² , 16 nolu birim 28.5 m² alan
kaplamaktadır.Bu tuvaletler standartlara uygun alana sahiptir. 15 nolu birim 4.8
miktarında, 16 nolu birim 15.6 miktarında ışık almaktadır.Bu tuvaletler yeterli ışık
miktarına sahiptir.Bu birime giderken geçilen holler 7, 4 ve 3 dir. 15 ve 16 nolu
birime giderken geçilen toplam hol sayısı 3 tür. Bu tuvalet yerleşimi kolay
bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. Bu tuvaletler planda komşu birimlerle
ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim
bulunmamaktadır.İkinci normal katt bulunan 15 nolu birim 21.0 m² dir, .Bu Tuvalet
standartlara uygun alana sahiptir. 15 nolu birim 10.8 miktarında ışık almaktadır.Bu
tuvaletler yeterli ışık miktarına sahiptir. Bu birime giderken geçilen holler 4 tür. 15
nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 1 tür. Bu tuvalet yerleşimi kolay
bulunmaktadır. Bu tuvaletler planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel
yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.6 : Çizelge 6.6: Tuvaletler analiz özeti.

15
16
17
18
19
16
17
15
16
17
18

ALAN
M²
29.75
54.0
15.0
17.5
17.5
14.0
28.0
21
28.5
10.5
12.25

IŞIK
M²
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0

HOL
SAYISI
9,8,10
9,8,10
8,7,6,5,13
8,7,6,5,13
8,7,6,5,13
2,3
3,4
14
14,3
7,14
7,14

1

15
16

21
28.5

4.8
15.6

7,4,3
7,4,3

3
3

1-Uygundur
1-Uygundur

2

15

21

10.8

4

1

1-Uygundur

3

15

21
21

10.8
10.8

4
4

1
1

1-Uygundur
1-Uygundur

KAT

-2

-1
0

4

KOD

15
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TOPLAM
MEKAN
HOL
UYGUNLUĞU
3
1-Uygundur
3
1-Uygundur
5
1-Uygundur
5
1-Uygundur
5
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
1
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur
2
1-Uygundur

Danışma / Kabul Birimleri
Danışma her katta ortak olup verilen kod değerleri 36 ve 37 sayılarıdır

•

İkinci bodrum kat danışma analizleri:

36 nolu birim 15.0 m² , 37 nolu birim 18.0 m² alan kaplamaktadır.Bu Danışmalar
standartlara uygun alana sahiptir. 36 ve 37 nolu birimler 0.0 miktarında ışık
almaktadır. Bu Danışma yeterli ışık miktarına sahip değildir. Bu birime giderken
geçilen holler 8, 14, 7, 6, 13 ve 5 dir. Bu birime giderken geçilen holler 6 dır.
37 nolu birime giderken geçilen holler 8, 14, 7, 13 , 5, 6 ve 2 dir. 37 nolu birime
giderken geçilen toplam hol sayısı 7dir. Bu Danışmalar yerleşimi kolay
bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. 36 nolu birim planda komşu
birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmemiştir. Etrafında istenmeyen Acil
Müdahale birimi bulunmaktadır.
Çizelge 6.7 : Danışma/Hasta Kabul analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

36
37

15.0
28.5

0
0

8,14,7,6,13,5,3
8,14,7,6,13,5,3,2

6
7

-1/Uygun Değildir
-1/Uygun Değildir

36
37

26.0
18.0

2.4
0

4,14
4,6,14

2
3

1-Uygundur
1-Uygundur

0

Toplantı Salonları
Toplantı salonları yalnızca ikinci bodrum katta bulunup 68 ve 67 sayılı kodlara
sahiptir.

67 nolu birim 131.0 m² alan kaplamaktadır.Bu Toplantı Salonu standartlara uygun
alana sahip değildir. 68 nolu birim 403.0 m² alan kaplamaktadır.Bu Toplantı Salonu
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standartlara uygun alana sahiptir.67 ve 68 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır.
Bu Toplantı Salonları yeterli ışık miktarına sahip değildir. Bu birimlere giderken
geçilen holler 9, 8 ve 10dir. 67 ve 68 nolu birimlre giderken geçilen toplam hol sayısı
3 tür. Bu Toplantı Salonu tabela ile yönledirilmelidir. Bu Toplantı Salonu yerleşimi
kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. 36 nolu birim planda komşu
birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmemiştir. Etrafında istenmeyen Sancı
Odası birimi bulunmaktadır.
Çizelge 6.8 : Toplantı Salonları analiz özeti.
KAT

KOD

-2

67
68

ALAN
M²
131.0
403

IŞIK
M²
0
0

HOL
SAYISI
9,8,10
9,8,10

TOPLAM
HOL
3
3

MEKAN
UYGUNLUĞU
-1/Uygun Değildir
-1/Uygun Değildir

Doğumhaneler
Doğumhaneler yalnızca ikinci bodrum katta bulunup 60 sayılı kodlara sahiptir.
Hastanede sadece 1 adet doğumhane bulunmaktadır.

•

Doğumhane analizi şöyledir:

60 nolu birim 44.0 m² alan kaplamaktadır.Bu Doğumhane odası standartlara uygun
alana sahiptir. 60 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır. Bu Doğumhane odası
yeterli ışık miktarına sahip değildir. Bu birime giderken geçilen holler 7 dir. 60 nolu
birime giderken geçilen toplam hol sayısı 1 dir.Bu Doğumhane odası yerleşimi
kolay bulunmaktadır. Bu Doğumhane planda komşu birimlerle ilişki açısından
işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.9 : Doğumhane analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

60

44.0

0

7

1

1/Uygundur
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Acil Müdahale Odaları
Acil Müdahale yalnızca ikinci bodrum katta bulunup 54, 55 ve 56 sayılı kodlara
sahiptir.

54 nolu birim 51.0 m² , 55 nolu birim 31.5 m² , 56 nolu birim 52.5 m² alan
kaplamaktadır.Bu Acil Müdahale odaları standartlara uygun alana sahiptir. 54, 55 ve
56 nolu birimler 0.0 miktarında ışık almaktadır. Bu Acil Müdahale odaları yeterli
ışık miktarına sahip değildir. 54 nolu birime giderken geçilen holler 9, 7, 6, 13, 5 ve
4 tür. 54 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 6 dır. 55 ve 56 nolu birime
giderken geçilen holler 9, 7, 6, 13, 5, 3 ve 1 dir. 54 ve 55 nolu birimlere giderken
geçilen toplam hol sayısı 7 dir. Bu Acil Müdahale

odaları yerleşimi kolay

bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. Bu Acil Müdahale odaları planda
komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel

yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen

herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.10 : Acil müdahale odaları analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

54
55
56

51.0
31.5
52.5

0
0
0

9,7,6,13,5,4
9,7,6,13,5,3,1
9,7,6,13,5,3,1

6
7
7

1/Uygundur
1/Uygundur
1/Uygundur

Yoğun Bakım
Yoğun Bakım yalnızca ikinci bodrum katta bulunmaktadır. Bebek yoğun bakım ve
normal yoğun bakım olmak üzere iki gruba ayrılır, 65 ve 66 sayılı kodlara sahiptir.

65 nolu birim 42.5 m² , 66 nolu birim 162.5 m² alan kaplamaktadır. Bu Yoğun
Bakım odaları standartlara uygun alana sahiptir.
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65 ve 66 nolu birimler 0.0 miktarında ışık almaktadır. Bu Yoğun Bakım odaları
yeterli ışık miktarına sahip değildir.
65nolu birime giderken geçilen holler 9, 8 ve 10 dur. 66 nolu birime giderken
geçilen holler 6, 7 ve 13 tür.
65 ve 66 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 3 tür. Bu Yoğun Bakım
odaları yerleşimi kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir.
Bu Yoğun Bakım odaları planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel
yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
Çizelge 6.11 : Yoğun bakım odaları analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

65
66

42.5
162.5

0
0

9,8,10
6,7,13

3
3

1/Uygundur
1/Uygundur

Ameliyathaneler
Ameliyathaneler yalnızca ikinci bodrum katta bulunup 50,51,52,53 ve 72 sayılı
kodlara sahiptir.

50 nolu birim 186.0 m² alan kaplamaktadır.Bu Ameliyathane standartlara uygun
alana sahiptir.
50 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır. Bu Ameliyathane yeterli ışık miktarına
sahip değildir.
Bu birime giderken geçilen holler 4, 6, 7 ve 13 tür. 50 nolu birime giderken geçilen
toplam hol sayısı 4 tür. Bu Ameliyathane yerleşimi kolay bulunmadığından
yönlendirme gerekmektedir.
Bu Ameliyathane planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir.
Etrafında istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
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Çizelge 6.12 : Ameliyathaneler analiz özeti.
KAT

KOD

ALAN
M²

IŞIK
M²

HOL
SAYISI

TOPLAM
HOL

MEKAN
UYGUNLUĞU

-2

50
51
52
53
72

186.0
84.0
63.0
49.5
56.75

0
0
0
0
0

4,6,7,13
6,7,13
6,7
8,9
6,7,13

4
3
2
2
3

1/Uygundur
1/Uygundur
1/Uygundur
1/Uygundur
1/Uygundur

Genel Birimler
Bu bölümler doğrudan hastane birimlerine ait olmayan yardımcı bölüm veya ihtiyaç
duyulan ek birimlerdir.
Teknik servisler, kan stok, savcı odası gibi bölümler hastane birimlerine yardımcı
birimlerdir.

68 nolu birim 12.25 m² alan kaplamaktadır.68 nolu Teknik Servis 1 standartlara
uygun alana sahiptir. 68 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır.68 nolu Teknik
Servis 1 yeterli ışık miktarına sahip değildir. Bu birime giderken geçilen holler 3 ve 5
dir. 68 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 2 dir.68 nolu Teknik Servis 1
yerleşimi kolay bulunmaktadır. 68 nolu Teknik Servis 1 planda komşu birimlerle
ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir birim
bulunmamaktadır.
81 nolu birim 19.25 m² alan kaplamaktadır.81 nolu Kan Stok standartlara uygun
alana sahiptir. 81 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır. 81 nolu Kan Stok yeterli
ışık miktarına sahip değildir. Bu birime giderken geçilen holler 3, 4, 7, 8 ve 9 dur. 81
nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 5 dir.81 nolu Kan Stok yerleşimi
kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. 81 nolu Kan Stokplanda komşu
birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında istenmeyen herhangi bir
birim bulunmamaktadır.
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71 nolu birim 30.0 m² alan kaplamaktadır.71 nolu Savcı Odası standartlara uygun
alana sahiptir. 71 nolu birim 0.0 miktarında ışık almaktadır. 71 nolu Savcı Odası
yeterli ışık miktarına sahip değildir. Bu birime giderken geçilen holler 3, 4, 7, 8 ve 9
dur. 71 nolu birime giderken geçilen toplam hol sayısı 5 dir. 71 nolu Savcı Odası
yerleşimi kolay bulunmadığından yönlendirme gerekmektedir. 71 nolu Savcı Odası
planda komşu birimlerle ilişki açısından işlevsel yerleştirilmiştir. Etrafında
istenmeyen herhangi bir birim bulunmamaktadır.
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Teze ilişkin sonuçlar, ayrıntılı olarak aşağıdaki üç bölümde açıklanmaktadır.
7.1 Modele İlişkin Sonuçlar
•

Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modelinde, planların
matrisler ile oluşturulması yazılımın alt yapısını oluşturmaktadır. Matrisle
tanım yöntemi bu modelde planları birim birim tanımlamamızı sağlamıştır.

•

Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli, planı matrisler ile
tanımlanmış bir hastanenin alan analizini, doğal aydınlatma analizini, bir
birime giderken yön bulma analizini ve mekansal kontrol analizini
yapabilmektedir.

•

Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli, birimlerin
standartlara

uygunluğunu

ölçmekte,

çıkan

sonuçlara

göre

uyarılar

vermektedir.
•

Modelde m²

analiz metodları sayım algoritmalarından yola çıkılarak

yazılmıştır. Çıkan sonuçlar hücresel özelliklerle çarpılarak birimlerin
standartalara uygun alanlara sahip olup olmadığı sınanmıştır.
•

Modelde doğal aydınlatma analiz metodları sayım algoritmalarından yola
çıkılarak yazılmıştır. Bu metodta m² analizinden farklı olarak pencerelere ait
hücreler sayılmıştır. Çıkan değer, hastanenin pencere boyutları ile çarpılmış,
m² nin %15 miktarından büyük yada küçük olması ile aldığı doğal aydınlatma
düzeyi sınanmıştır.
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•

Modelde yön bulma analiz metodunun sezgisel bir algoritma ile yazılması en
yakın yoldan gitmemizi sağlamaktadır.

•

Modelde mekansal kontrol analiz metodu hastane biriminin etrafında
olmaması gereken başka birimlerin kontrolü ile yapılmaktadır.

•

Model binanın birden fazla katını analiz etme özelliğine sahip olması nedeni
ile çok katlı binalarda da kullanılabilmektedir.

•

Model geliştirilmeye açıktır. Eklenecek sınıflara ve metodlara uyumlu bir
yazılım alt yapısına sahiptir.

•

Modelde hazır kod kullanılmamıştır. Model yazılımı sadece bu hastane binası
için üretilmesine rağmen başka bir hastane binası verilerini analiz etme
esnekliğine de sahiptir.

7.2 Modelin Uygulanması ile Hastanenin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçlar
•

Hasta odaları ikinci üçüncü ve dördüncü katta aynı plan yapısına sahiptir.
Genellikle m² alanları yeterli olup plan düzleminde yerleştirilmesi doğru
yapılmıştır. Ancak dördüncü, üçüncü ve ikinci kattaki 57 nolu hasta odası
yeterli alan miktarına sahip değildir. Ayrıca bu birime ulaşmak için ikiden
fazla hol geçildiğinden yönlendirme gerekmektedir. Hasta odaları dörder
kişilik odalar olması ve pencere boyutlarının yeterli olmaması nedeni ile çoğu
hasta odası yeterli ışık miktarına sahip değildir.

•

Hemşire/ Doktor Odaları her katta bulunmaktadır. Bütün katlardaki
hemşire/doktor odaları yeterli miktarda alana sahiptirler. Özellikle ikinci
bodrum katta ve birinci bodrum katta bulunan hemşire/doktor odalarının
doğal aydınlatma miktarları yetersiz olduğundan yapay ışıklandırmalar ile
desteklenmelidir. 41, 42, 46 ve 49 nolu ikinci bodrum kat hemşire / doktor
odaları tabela ile yönlendirilmelidir. Diğer katlarda bulunan hemşire / doktor
odalarında ulaşım rahat sağlanmaktadır.
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•

Poliklinikler her katta bulunmaktadır. Zemin katta bulunan üroloji, beyin
cerrahisi , pansuman odası ve kardiyoloji polikliniği, birinci bodrum katta
karanlık oda, birinci normal katta ise enfeksiyon kliniği yeterli m² alanına
sahip değildir. Diğer katlardaki poliklinikler ise yeterli alana sahiptir.

•

İkinci bodrum katta ve birinci bodrum katta bulunan poliklinikler doğal ışık
miktarı yeterli değildir. Zemin kattaki polikliniklerde ise anestezi , çocuk, diş,
emzirme odası, E.E.G. ve sistoskopi polikliniği yeterli ışık miktarına sahip
değildir.

•

İkinci bodrum kat ve zemin kattaki poliklinik birimlerine ulaşmak için
genellikle ikiden fazla hol geçmemiz gerekmektedir. Bu katlardaki
poliklinikler tabela ile yönlendirilmelidir.

•

Birinci bodrum katta ise morg, gasilhane ve otopsi birimlerine ulaşmak için
ikiden fazla

hol geçmemize rağmen bu birimlere giriş için tabela ile

yönlendirilmeye gerek yoktur; çünkü vatandaşa yönelik birimler değil
personele yönelik birimlerdir. Birinci normal katta ise çocuk polikliniği
yeterli ışığa sahip değildir. Enfeksiyon kliniği ise hem yeterli alana sahip
değil, hem de tabela ile yönlendirilmesi gerekmektedir. Diğer katlardaki
poliklinikler standartlara uygundur.
•

İdari birimler yalnız birinci katta bulunmaktadır. Hastane yönetici, sağlık
kurumu, şöför odası , satın alma, gider hukuku ve hemşire eğitim odası yeterli
miktarda doğal ışık almamaktadır. Arşiv, ayniyat, maaş mutemet,
biyomedikal,personel kalite ve hemşire eğitim odalarına gidişte ikiden fazla
hol geçilmesi nedeni ile tabela ile yönlendirilmeleri gerekmektedir.

•

Tuvaletler her katta bulunmaktadır ve birinci bodrum kat, ikinci bodrum kat
ve zemin kattaki doğal ışık değerleri yetersizdir. Ikinci bodrum kattaki ve
birinci normal kattaki tuvaletler zor bulunmaktadırlar. Bu yüzden tabela ile
yönlendirilmeleri gerekmektedir.

•

Danışmalar ikinci

bodrum

katta program

analizlerine göre uygun

yerleştirilmemiştir. Ancak bu katta ikinci bir giriş olması nedeni ile aslında
konumu doğrudur. Çünkü bu danışma acil girişlerin kaydının yapıldığı
danışmadır. Bu danışma analizlere göre tabela ile yönlendirilmelidir ancak
acil müdahale girişinden girince kolay ulaşılmaktadır.Bu sonuç bizlere
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programın standartları düzgün bir şekilde uyguladığını göstermektedir.
•

Toplantı salonları ikinci bodrum katta bulunmaktadır. Toplantı salonları
yoğun bakım odaları ile yanyana, doğumhanelerle ise aynı katta bulunmakta
ve hiçbir yapı elemanı ile kat bölümlere ayrılmamaktadır. Bu nedenle
mekansal kontrol analizleri negatif sonuç yani “Uygun Değildir” çıkmıştır.
Ayrıca toplantı odaları yeterli ışık almamakta ve ulaşım söz konusu
olduğunda tabela ile yönlendirilmesi gerekmektedir.

•

Doğumhaneler ve sancı odaları yalnız doğal ışık miktarı bakımından yeterli
değildir. Bu yüzden yapay ışıklar ile desteklendirilmelidir. Uygun Alana ve
yerleşim konumuna sahiptirler.

•

Acil Müdahale odaları ışık bakımından yetersizdir. Ulaşıma merdivenlerden
başlayan biri için yönlendirme gerekse de aslında acil müdahale girişlerinden
kolayca bulunmaktadır.

•

Yoğun Bakım odaları ve ameliyathaneler yeterli ışık miktarına sahip
değildirler. Geçilen hol sayıları iki holden fazladır, ancak bu bölümlere
vatandaşın ulaşmaması gerekmektedir. Bu yüzden yazlımın analizine göre
tabela ile yönlendirilmesi gerekmesine rağmen aslında tabela yönlendirilmesi
sakıncalı birimlerdir.

7.3 Genel Sonuçlar ve Öneriler
•

Hastanede genel olarak birimlerin konumlandırılması işlevsel açıdan uygun
yapılmıştır.

•

Bu bina hastane binası olmak için yeterli pencere büyüklüğü ve sayısına sahip
değildir.

•

Bina m² alanları her birim için yeterli değildir; özellikle polikliniklerde
yeterli alanlar gözetilmemiştir.

•

Binada yön bulma problemi yönlendirmeler ile giderilebilir.

•

Hastane binaları için etmen tabanlı değerlendirme modeli dört farklı analizi
yapmayı

sağlamakta

ve

çeşitli

analizlere

kapı

açmaktadır.

Model

geliştirilebilir, eklenecek sınıflar ve metodlara uyumlu bir yazılım alt yapısına
sahiptir.
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•

Modelde etmenler hastane birimleri olarak seçilmiştir. Hastane birimleri ise,
statik bir yapıya sahiptir. Modele hastanenin dinamik etmenleri eklenip
gelecekteki uygulamalarda birimler de dinamikleştirilebilir.

•

Yapılan uygulamada sonradan hastaneye çevrilen bir bina hakkında sadece
bir tane hastane analiz edilmiştir. Bu bina analizleri arttırılmalı, bu sayede
ortak eksiklikler ortaya konmalıdır.

•

Geliştirilen analiz bina hastaneye çevrilmeden önce uygulanmalı, gerekli
değişiklikler öngörülmeli ve daha hastane işletimi başlamadan önce mimari
eksikliler öngörülmelidir. Bu model sayesinde mimari tasarım sürecinde
yazılım, mimara ışık tutmakta ve yol göstermektedir.

•

Geliştirilen model pratik bir biçimde alan analizi ,doğal aydınlatma analizi ,
yön bulma analizi ve mekansal kontrol analizi yapmaktadır.Bu analizlerin
tasarım sürecinde yapılması, mimın karar vermesinde yardımcı olacaktır.
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EK A
•

Poliklinikler sirkülasyonun en yoğun olduğu birimler olması nedeniyle,
özellikle ameliyathane, yoğun bakım bölümleri ile kesin bir şekilde yapı
elemanlarıyla ayrılması gerekir.

•

Acil servisler diğer polikliniklerle ortak radyoloji, teşhis tanı ünitelerini
kullanmaları

halinde

mimari

yerleşiminin

kolay

ulaşılır

olması

gerekmektedir.
•

Yoğun Bakım ameliyathane bölümüne yakın ama bağımsız bir bölüm olmalı,
mümkün olduğunca genel sirkülasyondan uzak tutulmalıdır.

•

Yataklı hastalar hastalığın türü veya özelliğine göre gruplandırılarak
yerleştirilmelidir

•

Ameliyathane hasta yakınlarının moralinin yüksek tutulması gerektiğinden
morga yakın olmamalıdır.

•

Doğumhaneler, ameliyathaneler hasta müdahalesine uygun bir biçimde sağlık
personeleninin

sirkülasyon

çatışmasını

engelleyebiecek

şekilde

yerleştirilmelidir (TSYATS, 2010).
•

Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun
şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından
gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç-gereç ve donanım ile hasta
muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunmalıdır.

•

Acil servis hizmet üniteleri bağımsız veya diğer hastane birimleriyle ortak
tasarlanabilir.

•

Acil servis hizmetlerinde resüsitasyon için ayrı bir oda oluşturulmalıdır

•

Acil servis hizmetlerinde muayene, tanı, tedavi, bakım işlevlerini sağlayan
ayrı birimler sağlanmalıdır.

•

Acil servislerde bulaşıkhane ve çamaşırhane gibi hizmet birimlerinin kendi
bölümü içerisinde yerleştirilmesi gerekir.

•

Yoğun bakım enfeksiyonlarına karşı korumalı olmalıdır.

97

•

Yoğun bakım üniteleri kişiye özel olduğundan hastalıkların kategorilerine
göre ayrıştırılmalıdır.

•

Hasta odaları doğrudan ve yeterli gün ışığı alabilecek konumda olmalıdır.

•

Hasta odalarındaki duvar ve tabanların kolay temizlenebilecek nitelikte ve
dezenfeksiyona elverişli olması şarttır.

•

İntaniye hastalıklı yatak servis mimarileri diğer servis yapı elemanlarından
ayrı tutulmalıdır

•

Morglardaki ısı seviyesi düşük olduğundan bodrum katlara yerleştirilmeli
gözlerden uzak bir cenaze çıkış kısmı hazırlanmalıdır.

•

Ameliyathaneler ameliyat sırasında düşük sıcaklığa ihtiyaç duyulması
bakımından alt katlarda olmalıdır

•

Hasta ve personel girişi ayrı olmalıdır.

•

Prematüre çocuk odaları, bebek bakım odaları, tecrit odaları: Hijyen ve steril
koşullar dikkate alınarak yerleşimi yapılmalıdır.

•

Özellikle ameliyathanelerde temiz ve kirli bölümler ayrı tutulmalıdır.

•

Küçük bir yeni doğan yoğun bakım birimi oluşturulmalıdır.

•

Kadın hastalıkları muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen
şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun
olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet
bulunmalıdır.

•

Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı dosyalama, verilerin toplanması
ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına
yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde
yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurmalıdır.

•

Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi,
el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan
bir tuvalet düzenlenmelidir.
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•

Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar,
uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli gün ışığı ile birlikte enerji
kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri
boyunca 22-24° C aralığında olacak şekilde ısıtılır/soğutulur.

•

Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları
kullanılamaz.

•

Doğumhane ve ameliyathanelerin girişinde çalışanlar için giyinme odası
bulunmalıdır.

•

Polikliniklerin dış mekân ile bağlantılı olmasında herhangi bir gereklilik
yoktur. Muayene sırasında dikkat dağıtacak herhangi bir dış mekan unsuru ile
bağlantılı olmaması gerekir. Bunun yanı sıra hastayı yormayacak bir kat
yerleşiminde de bulunmalıdır

•

Acil servisler dış mekan ile bağlantısı en yakın olması gereken bölümdür.
Hastaların giriş ve çıkışları kolay ve ulaşılabilir olmalıdır. Ayıca diğer
ünitelere de ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.

•

Yoğun bakım ünitelerinin dış mekan ile aralarındaki bağlantı mumkun
olduğunca az olması gerekmektedir. Steril ortamın sağlanması ve mekanın
yoğun bakım enfeksiyonlarından uzak tutulması önemlilik arz eder.

•

Ameliyathaneler ısı kaybını önleyecek şekilde dış mekanla ilişkili olmayan
bölümlere yerleştirilmelidir.

•

Hasta odaları gün ışığından faydalanabilecek şekilde yerleştirilmelidir.Hasta
odalarının kapı genişliği, en az 110cm olmalıdır.

Hasta odalarındaki tuvalet

ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmelidir.
•

Hasta alanı tek yataklı hasta odalarında asgari 9 m² olmalıdır. Birden fazla
yatağın bulunduğu odalarda yatak veya sedye başına en az 7 m² lik boş zemin
alanı olmalıdır. Ayrıca bir bölme varsa 120 cm genişliğinde girişi olmalıdır.

•

Hasta bekleme salonu: tek hekim için en az 12 m² , iki hekim için 24 m² ,
ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır.
Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.
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•

Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16
m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunmalıdır.Muayene odası birbiri
ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8
m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak
düzenlenmelidir.

•

Acil servis hizmet üniteleri bağımsız veya diğer hastane birimleriyle ortak
tasarlanabilir.

•

Acil servis kompartımanı içinde bağımsız operasyon salonunun olması
halinde yarı ve tam steril koridor, asepsi mahallerinin steril koşullara uygun
olarak tasarlanması gerekir.

•

Acil servislerde, yara dikişi, pansuman ve alçıya alma amaçlı küçük
müdahale salonları ayrı tasarlanmalıdır.

•

Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 12 m² olmalıdır.

•

Tek Yataklı Hasta odaları en az 9m² olmalıdır.

•

İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az 7 m² olmalıdır.

•

Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az 6 m² olmalıdır.

•

İntaniye servislerinin mimarileri diğer servis yapı elemanlarından ayrı
tutulmalıdır

•

Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az 12 m² ve iki yataklı
odalar, yatak başına en az 10 m² olmalıdır.

•

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az 6 m²
olmalıdır.

•

Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk
hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari
5 m² ’lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm
bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.

•

Bebek bakım odalarının her birinde en fazla 16 bebek kuvözü bulunabilir.
Bebek yatağı başına düşen zemin alanı yardımcı çalışma alanları hariç 2.75
m² , yataklar arasında ise her taraftan en az 90 cm mesafe olmalıdır.
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•

Yoğun Bakımlarda gözlem odasında gözlem yatağı başına en az 6m²
olmalıdır .

•

Başhekim Odası en az 15 m² olmalıdır.

•

Başhekim Sekreterya Odası Başhekim odasıyla bağlantılı ve ziyaretçi
bekleme holü ile birlikte planlanmalıdır. Sekreterin çalışma mekânı ile
ziyaretçi bekleme holü hastanelerin kapasite büyüklüğüne bağlı olarak toplam
20-30 m² olarak düşünülebilir.

•

Başhekim yardımcısı odası en az 12 m² olmalıdır.

•

Muhasebe bölümü en az 15 m² olmalıdır.

•

Bilgi işlem merkezi en az 16 m² olmalıdır.

•

İdare bölümünde genel amaçlı bir toplantı salonu tertiplenmelidir.
Hastanelerin ihtiyacına göre toplantı salonu ve bağlantılı alanları ile birlikte
en az kişi başı 2 m² alan dikkate alınarak planlanmalıdır. Toplantı salonu
içerisinde bilgisayar bağlantısı, ses kayıt ve seslendirme sistemi ile
barkovizyon teçhizatı bulunmalıdır.

•

İdari bölümün genel arşivi olarak kullanılacak olan bu bölüm, hitap edeceği
bölüm başına en az 5 m² olarak planlanmalıdır.

•

Genel poliklinik odaları en az 20 m² olmalıdır.

•

Endoskopi Odası enaz 24 m² olmalıdır.

•

EEG Odası: Hastanın yatarak yapılacak tetkiki için 16 m² lik bir alan
gerekmektedir.

•

Patoloji Test Odası en az 16 m² olmalıdır.

•

Lab en az 24 m² olmalıdır.

•

Pansuman ve küçük müdahale odaları 16 m² olarak planlanmalıdır. Hasta
dinlenme gözlem odası, yatak başına 12 m², hemşire bankosu 8 m² ve ilaç
depolama/hazırlık 8 m² olarak planlanmalıdır.
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•

Ameliyathane (Sezaryen); gömme raf veya dolaplar hariç asgari 36 m² lik boş
zemin alanına sahip olmalı ve bir kenarı asgari 5 metre uzunluğuna sahip
olmalıdır. Her kadın doğum servisinde, doğumhane yanında sezaryen
ameliyatlarının yapıldığı en az bir ameliyathane bulunması önerilmektedir.

•

Doğum Salonu; her doğum için ayrı bir oda bulundurulmadığı durumlarda en
az bir doğum salonu bulunmalıdır. Her doğum salonunda en az iki doğum
masası bulunmalıdır. Odanın ebatları 30 m² den az olmamalıdır. Odanın
hemen dışında veya içinde cerrahi yıkanma alanı bulunmalıdır.

•

Enfeksiyon odası en az 10 m² olmalıdır.

•

Radyografi ve stereotaktik mamografi odaları en az 16 m² olmalıdır.

•

Tomografi ve Radyografi/Floroskopi (R ve F) odaları en az 23 m² olmalıdır.

•

PET odaları derinlik olarak tomografi odalarından en az 2.5 m daha derin
olmalıdır.

•

Mamografi odaları en az 9 m² olmalıdır.

•

Simülatör odası en az 24 m² olmalıdır.

•

Akseleratör odaları için asgari büyüklük, bölmeler dâhil 60 m², kobalt odaları
için ise 41 m² olmalıdır (TSYATS, 2010).
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EK B
Poliklinikler
BAŞLANGIÇ

Poliklinik metrekare
Büyüklüklerini al

Poliklinik ışık
Miktarkarını al

For (int i=51;i<67;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 16m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=51;j<67;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=51 ; k<67 ; k++)

SON

For (int m=50 ; m<67 ; m++)

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Poliklinikler; İdari
Birimler,Labratuarlar,Gasilhane,Morg,
Ameliyathaneler,Acil Müdahaleler Yarı/Tam
Steril,Patoloji,Enf. Kliniğine yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.1: Poliklinik odaları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

İdari Birimler
BAŞLANGIÇ

Metrekare Büyüklüklerini al

Işık Miktarkarını al

For (int i=50;i<62;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 12m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlarına
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlarına
Uygun Değildiir

For (int j=50;j<62;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int m=50 ; m<62 ; m++)

For (int k=50 ; k<62 ; k++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

İdari Birimler/Yönetim Birimleri; Enfeksiyon
Kliniği,Morg,Gasilhane,Gasilhane, Ameliyathane,
Acil Müdahele, Labratuar Yarı/Tam Steril, Sancı
Odasına yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.2: İdari birim odaları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Tuvaletler
BAŞLANGIÇ

Tuvalet Metrekare büyüklüklerini
al

Tuvalet Işık miktarını al

For (int i=15;i<20;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 6m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=15;j<20;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int m=15 ; m<20 ; m++)

For (int k=15 ; k<20 ; k++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Y

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Teknik Servise yakın mı ?

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.3: Tuvaletler algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Danışma/ Hasta Kabul
BAŞLANGIÇ

Danışma Metrekare
büyüklüklerini al

Danışma Işık miktarını al

For (int i=36;i<37;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 1m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=36;j<37;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int m=36 ; m<37 ; m++)

For (int k=36 ; k<37 ; k++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Teknik Servis,Arşiv,Santral,Çamaşırhane,Tesisat
Odası,Ayniyat Odası,Depo,Sağlık
Kurumu,Personel,Ayniyet,Kalite,Bilgi İşleme yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.4: Danışma/hasta kabul algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Toplantı Salonları
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=68;i<67;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 220m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=68;j<67;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int m=68 ; m<67 ; m++)

For (int k=68 ; k<67 ; k++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Doğumhane,Ameliyathane 1,Ameliyathane
2,Ameliyathane 3,Yoğun Bakım,Acil
Müdahale,Sancı Odası 1, Sancı Odası 2, Yeni
Doğan Ünitesi,Bebek Odasına yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.5: Toplantı salonları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Doğumhaneler
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=61;i<63;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 16m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=61;j<63;i++)

N

Y

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

SON

For (int m=61 ; m<63 ; m++)

For (int k=61 ; k<63 ; k++)

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

İdari Hizmetler Birimlerine,
Patoloji,Laboratuar,Konferans
Salonu,Santral,Fuaye,Konferans Salonuna
yakın mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.6: Doğumhaneler algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Sancı Odası
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=61;i<63;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 16m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

For (int j=61;j<63;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=61 ; k<63 ; k++)

For (int m=61 ; m<63 ; m++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Y

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Patoloji,Acil Müdahale,Fuaye,Konferans
Salonu,Enfeksiyon Odasına yakın mı?

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.7: Sancı odası algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Acil Müdahale
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=54;i<56;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] >
24.04m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

For (int j=54;j<56;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=54 ; k<56 ; k++)

For (int m=54 ; m<56 ; m++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Y

N

Y

Yeni Doğan,Yoğun Bakım,Fuaye,Konferans
Salonu,Patolojiye yakın mı ?

2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.8: Acil müdahale odaları algoritması.
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Yoğun Bakım
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=65;i<66;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] >
19.63m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=65;j<66;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int k=65 ; k<66 ; k++)

SON

For (int m=65 ; m<66 ; m++)

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Patoloji,Ameliyathane,Doğumhane,Sancı Odası
1,Sancı Odası 2,Yeni Doğan Ünitesi,Bebek
Odası,Fuaye,Konferans Salonuna yakın mı?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.9: Yoğun bakım odaları algoritması
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

Ameliyathaneler
BAŞLANGIÇ

Metrekare büyüklüklerini al

Işık miktarını al

For (int i=52;i<54;i++)

N

Y
Metrekare [ i ] > 36m2

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
uygundur

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; metrekare[ i ]
büyüklüğü standartlara
Uygun Değildiir

For (int j=52;j<54;i++)

N

Isık [ i ] >
Metrekare[i]%15

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterli değildir

Y

Kod [ j ] no’lu
Metin [ j ]; ısık [ j ]
Birim ışık
almaktadır. Bu ışık
yeterlidir

For (int m=52 ; m<54 ; m++)

For (int k=52 ; k<54 ; k++)

SON

Yön bulma fonksiyonunu bul

N

N

Y
2'den fazla hol
geçiyormu

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim
içermemektedir

Patoloji,Laboratuar,Konferans
Salonu,Santral,Fuaye,Konferans Salonuna yakın
mı ?

Y

Kod [ i ] no’lu
Metin [ i ]; kolay
bulunabilir
Bir yerleşim içermektedir
Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
Yerleşimde Sorun
Yoktur

Şekil B.10: Ameliyathaler algoritması
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Kod [ i ] Mekan [ i ]
Mekansal olarak
yanlış yerleşim
içerisindedir

EK C

Şekil C.1: -2. Bodrum kat planı
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Şekil C.2: -2. Bodrum kat matrisi
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Şekil C.3: -1. Bodrum kat planı
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Şekil C.3: -1. Bodrum kat matrisi
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Şekil C.5: Zemin kat planı
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Şekil C.5: Zemin kat matrisi
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Şekil C.7: 1. Normal kat planı.
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Şekil C.8: 1. Normal kat matrisi.
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Şekil C.9: 2. Normal kat planı.
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Şekil C.10: 2. Normal kat matrisi.
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Şekil C.11: 3. Normal kat planı.
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Şekil C.12: 3. Normal kat matrisi.
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Şekil C.13: 4. Normal kat planı.
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Şekil C.14: 4. Normal kat matrisi.
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