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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. GİRİŞ: 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 6083.04- 3 - 64- 1279 sayılı ve 2.4.1961 ta¬ 
rihli yazısı ile ve yıllık programların hazırlanması, yatırım isteklerinin de¬ 
ğerlendirilmesi, kısa ve uzun vadeli problemler ve çözüm yolları, bunlarla 
ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması konularında daha verimli çalışabil¬ 
mek üzere hastahanelerin inşa maliyetleri ve standartlarını tesbit etmek ama¬ 
cıyla (1964 yılında konuyu incelemek üzere bir geçici özel ihtisas komis¬ 
yonu) teşkil edilmiş ve bu komisyon çalışmalarının neticesini 14.7.1964 
tarihli ön raporla yayınlamıştı. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık 
çalışmalarında Devlet Plânlama Teşkilâtına yardımcı olmak üzere 30.9.1961 
tarih ve 91 sayılı Kanun hükümlerine göre Başbakanlıkça Özel ihtisas Ko¬ 
misyonları kurulunca, geçici özel ihtisas komisyonu da bu kere Sağlık Te¬ 
sisleri Özel İhtisas Komisyonu adı altında yeniden görevlendirildi. 
1964 de yalnız hastahaneler üzerinde incelemeler yapan özel ihtisas komis¬ 
yonu, 1965 de yataklı ve yataksız bütün sağlık tesislerini kapsayacak şekil¬ 
de çalışmalara başlamış, program, plân, malzeme, tesisat ve teçhizat ile 
maliyet yönlerinden standartların tesbiti kararlaştırılmıştır. Komisyonun ça¬ 
lışmasının ön raporda ya hiç, ya da derinliğine ele alınmayan konular iize 
rinde daha teferruatlı şekilde doküman toplanması ve süreli bir çalışmaya 
yön verecek şekilde olması kararlaştırıldı. 

II. STANDARTLAŞMA HAKKINDA GENEL DÜŞÜNCELER : 

A. Standart Kavramı : 

Sağlık tesisleri standartları konusuna girebilmek için, önce, genel olarak 
yapıda standartlaşma kavramı üzerinde durmak gereklidir. 
Yapıda standartlaşma, yapının tümünün ve parçalarının özellikleri ile yapım 
faaliyetinin çeşitli safhalarına ait bazı hususların peşinen tesbiti ve bunlara 
uyulmasının sağlanması olarak tanımlanabilir. 
Yapıda standartlaşmanın genel gayesi, belli bir hizmet seviyesinin sağlanma- 
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sınm tesadüflere bırakılmaması, böylece sağlam, faydalı ve ekonomik yapı¬ 
lar elde edilmesidir. Yapı standartlarının başlıca faydaları olarak, tasarla¬ 
ma ve denetlemede uygulanacak objektif esaslar ortaya koymak suretiyle 
binaların ve ünitelerinin fayda derecelerinin belirli bir seviyenin altına düş¬ 
memesinin temini; bütün yapım safhalarında insan gücü ve malzemeden 
tasarruf; yapı ile ilgili sanayiin kurulmasında ve gelişmesinde teşvik edici 
ve yol gösterici olma gibi hususlar sayılabilir. 
Yapı standartlaşmasının başlıca mahzurları, mimarî şekillerin ve bina içinde 
yer alacak faaliyetlerin sınırlanması; değişik çözüm yollarının kısıtlanması; 
farklı çevre şartlarına uygun olmaması; en gayrimüsait şartları karşılayacak 
standartlara gidildiği takdirde insan gücü ve malzeme israfı; tekerrürün psi¬ 
kolojik ve estetik bakımlardan tatminkâr olmamasıdır. 
Genellikle, standart tespit edilirken kalıplaşmış şekillere dayanılmak zaru¬ 
reti ortaya çıkmaktadır. Yapı hizmete girdikten sonra bina fonksiyonu deği¬ 
şirse güçlükler doğar. Ancak bu husus, sadece standart kavramından doğan 
bir sonuç değildir. Belirli bir ihtiyaç programına göre tasarlanan ve standart 
kavramının kullanılmadığı yapılarda da bahis konusudur. 
Yukardaki sebeplerle, çeşitli gayelere yönelen eylemlerin bazı özelliklerinin 
peşinen tesbiti, gerek yapı standartlaşması, gerekse standartlaşmadan yapı 
tasarlanması bakımından faydalıdır. 
Standartlaşmada, ihtiyacın duyulmasından, binanın işletmeye açılışına ka¬ 
dar çeşitli safhalarda yer alan her türlü faaliyetlerin standartlara bağlanma¬ 
sı bahis konusudur: 

1. İhtiyacın ortaya konuşu : Değişik büyüklüklerdeki ve muhtelif yerler¬ 
deki insan topluluklarının hangi müesseselere ihtiyaç duyduğunun tes¬ 
biti; 

2. Memleket ve bölge çapında plânlama, programlama ve koordinasyon: 
Tesbit edilen ihtiyaçların, nerelerde, hangi müesseselerin kurulması 
suretiyle karşılanacağının kararlaştırılması; kararlaştırılan müessese¬ 
lerin kurulması için zaman, çalışma, maliyet, plân ve programlarının 
hazırlanması ve finansman temini; 

3. Yapıma hazırlık safhası : Plânlanmamış, programlanmış, finansmanla¬ 
rı sağlanmış tesisler için arsa seçilmesi, proje ve şartname hazırlanma¬ 
sı, yapım ve denetleme sisteminin tesbiti ve bu gayelerle örgütleşme; 

4. Yapım safhası: Yapı için gereken malzeme ve işçiliğin sarfedilerel 
yapının inşa edilmesi; bu işlemlerin proje, şartname, zaman ve para 
programlarına uygun olarak yapılmasının denetlenmesi; 

5. Hizmete koyma ve işletme safhası : Biten yapıların teslim alınması, 
kullanacak gruba devredilmesi, bakımı, tamiri, tadili. 
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B. Yapı Programlarının Standartlanması : 

Yapı programı kavramı içinde şunlar bahis konusudur : 
1. Hacimler ve Donatımlar : 

Çeşitli gayelere hizmet edecek hacimlerin cinsleri, sayıları, biçimleri, 
boyutları, içlerinde sağlanacak suni çevre şartları ve donatım. 

2. Hacimlerin Tertibi : 

Hacimler arasındaki dolaşma, taşıma, haberleşme gibi ilişkilere göre 
hacimlerin yatay ve düşey irtibatlarının temini, birbirleri ile bağlanma 
ve ayrılma şekilleri. 

C. Yapının Özellikleri: 
Bu kavram içinde şunlar bahis konusudur : 
1. Arsaya yerleşme, arsa kullanılışı; 
2. Blokların biçimleri, ölçüleri, katların sayısı ve yükseklikleri; 
3. Malzeme, tesisat ve donatım yönünden yapı elemanlarının tesbiti: 

a. Temel ve bodrum kazıları, 

b. İlk döşeme altında kalan elemanlar (stabilizasyon, temeller, dre¬ 
naj, izolasyon vs.), 

c. Taşıyıcı sistem. 
d. Dış duvarlar, 
e. Dış pencereler ve kapılar, 
f. Düşey sirkülasyon (merdiven, asansör, montşarj vs.), 
g. Çatı, 
h. İç bölmeler, 
i. İç kapılar, 
j. Tezgâh ve dolap gibi donatımlar, 
k. Döşeme kaplamaları, 
1. Tavan kaplamaları, 
m. Duvar iç kaplamaları, 
n. Duvar dış kaplamaları, 
o. Soğuk su tesisatı, 
p. Sıcak su tesisatı, 
r. Kullanılmış suları toplama tesisatı, 
s. Sağlık donatımı, 
t. Elektrik tesisatı (aydınlatma ve enerji), 
u. Isıtma ve havalandırma tesisatı, 
ü. Gaz tesisatı, 
v. Haberleşme ve dahili çağırma tesisatı, 
y. Diğer tertibat ve tesisat. 
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D. Maliyetler : 
Standartlara bağlanabilecek hususlar arasında, yapının tümü, parçaları ve 
içine yerleşecek faaliyetlerle ilgili maliyetler de bulunmaktadır. 

Yapının tümünün maliyetleri : 
1. Yapının fayda derecesini belirten bir birimin maliyeti: Brüt veya net 

hacim, brüt veya net alan, yapıdan faydalanacak kişi veya grup sayısı, 
yapı içine yerleştirilecek eylemlerde rol alacak kişi veya grup sayısı 
vs. gibi; 

2. Yapı elemanlarının maliyetleri : İktisadî unsurlara bölmeden hesapla¬ 
nabileceği gibi, her bileşene harcanan çeşitli İktisadî unsurların liste¬ 
lenmesi şekilinde de (bina yapımında İktisadî unsurların kullanılış 
stratejisi matrisi) hesaplanabilir; 

3. Yapının kullanma maliyeti ve bunun faydalı bileşenlere dağılışı: Işlet- 
letme masrafları bakım, tamir, tadil, sigorta giderleri, vergiler, resim¬ 
ler, harçlar, sermaye, faiz ve amortismanı gibi harcamalar gözönünde 
tutularak hesaplanır; 

4. Yapı içinde yer alacak eylemlerin maliyeti : Dolaşma, taşıma, haber¬ 
leşme vs. gibi bağıntıların ve edimlerin, bina özelliklerine ve tertibine 
göre değişen maliyetleri. 

£. Standart Sisteminin İşletilmesi : 
1. Standart sisteminin pratikte işleyebilmesi için, muhtelif safhalara ait. 

çeşitli problemlerin çözülmeleri lazımdır : 
a. Standartların aranması; 
b. Standartların konması; 
c. Standartların uygulanması; 
d. Standartların değiştirilmesi; 

2. Yukardaki safhaların herbiri için, şu problemler çözülerek örglitleşme- 
nin planlanması lâzımdır : 
a. Neler yapılacak; 
b. Kimler yapacak; 
c. Nerede yapılacak: 
d. Nasıl yapılacak. 

III. SAĞLIK TESİSLERİ STANDARTLARI HAKKINDA GENEL 

DÜŞÜNCE VE TAVSİYELER : 

A. Sağlık Tesisleri için standart aranmasında yapılmasını gerekli gördü¬ 
ğümüz işlemler aşağıda gösterilmiştir : 

1. Uygulanmış ve uygulanmamış plânların incelenerek analizlerinin yapıl¬ 
ması; 
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2. İşlemekte olan tesislerin incelenmesi, yapılmış değişikliklerin rölöve- 
lerle tesbiti; 

3. Yapıların özellikleri ile fonksiyonlar arasındaki uyuşmazlıkların mey¬ 
dana çıkartılması için çeşitli ihtisas sahipleri ile mülâkatlar yapılması, 
işletmecilerle devamlı temas ve fikirlerinin alınması; 

4. Bugünkü uygulamanın bütün teferruatı ile tesbiti; 
5. Yukardaki çalışmalar sonunda elde edilen verilere dayanılarak listele¬ 

nen konuları kapsayan standart tasarılarının hazırlanması; 
6. Tasarılara uygun prototiplerin uygulanarak ve işletmecilerin düşünce¬ 

leri alınarak tasarıların geliştirilmesi; 
7. Yürürlükteki mevzuatta, standart tasarıları ile çelişik hususların aran¬ 

ması, standartların bunlara uyması veva bunların değiştirilmesi ihti¬ 
mallerinin tartışılması. 

B. Yukardaki işlemlerin büyük bir kısmı, belirli konulardaki yapılara ait 
araştırmalar mahiyetindedir. Sağlık hizmetleri ve yapı araştırması konula¬ 
rında uzman kişilerden meydana gelen grupların kurulması gerekecektir. 
Grup üyelerinin çalışmalarının tümünü veya çoğunu bu işe tahsis edebilme¬ 
leri önemli bir husustur. 

Bu konularda geniş bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden danışman olarak fay¬ 
dalanılması gerekecektir. Ancak, araştırma gruplarının sonuca ulaşmaları 
için, bazı araştırma işlemlerinin bilfiil danışmalar tarafından yapılmasından 
mutlaka kaçınılması lâzımdır. 
Ekonomik bina büyüklüğünün aranması problemi, sağlık tesislerinin nüve 
ünitelerinin araştırılması ve geliştirilmesine dayanmaktadır. Sağlık tesislerin¬ 
deki nüve ünitelerin kendi içinde yatay ve birbirleriyle yatay ve düşey en 
elverişli kompozisyonunun aranmasıyla ekonomik bina büyüklüğüne varıla¬ 
cağı düşünülmüştür. 

Özel İhtisas Komisyonu yapılan toplantılarda konunun büyüklüğü sebebiy¬ 
le kısa zamanda böylesine derinliğine bir araştırma yaparak standartları tam 
olarak tesbite imkân olamıyacağı kanısına varmıştır. Komisyonun kanaatin- 
ce standart tespiti işi çok yönlü, uzun süreli ve devamlı çalışmayı gerektire¬ 
cek bir araştırma konusudur. 

C. Sağlık tesisleri standart tespiti çalışmasının aşağıda adı geçen şu ku¬ 
ruluşlar içinde ele alınması akla gelir : 
1. Devlet Plânlama Teşkilâtı: D.P.T. çok çeşitli konularla uğraşan ve 

bunları belirli bir görüş açısından ele alarak bir millî plân içerisinde 
toplayan bir müessesedir. Bu bakımdan, sağlık tesislerinin standartla 
rını arayacak grupları bünyesi içine alması uygun değildir. 

2. İlgili kuruluşlar : Sağlık tesislerinin işletilmesinde ve yapımında başlıca 
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koordinatör miiesseselerin Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı. 
Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, İktisadî Devi; 
Teşekküleri, Belediyeler, sağlıkla ilgili eğitim kuruluşları vesair kuru¬ 
luşlar olduğu görülmektedir. Standartların aranmasında esas itibariyle 
tatbikatçı ve işletmeci hüviyetinde olduklarından bu kabil bir akade¬ 
mik çalışma ve araştırma konusu bünyeleri içinde yabancı kalacaktır. 

3. Üniversiteler: Konunun bir temel ve metod araştırması olması ba¬ 
kımından Üniversiteler bu iş için uygun olabilir. Diğer yandan. Üniver¬ 
sitelerin personel ve ödeme bakımından imkânları sınırlıdır. Sağlık 
Tesisleri konusunda enstitüler kurulsa bile, bunların çalışmalarının 
standartlar konusuna yönelmesi ihtimali zayıftır. 

4. Türk Standartları Enstitüsü : Endüstri standartlarına yönelmiştir. 
Yapı malzemesi, elemanları ve bunların sanayi konusu haline gelebil¬ 
meleri bakımlarından bahsedilen grupların TSE ile işbirliği yapmaları 
gereklidir. Diğer yandan. Sağlık Tesisleri Standartları Enstitüsünün, 
TSE içinde yer alması da uygun değildir. 

Şurası muhakkaktır ki, hangi kuruluşa bağlı olursa olsun Sağlık Tesisleri 
Standartlarının tespiti gibi kompleks bir çalışmanın yapılabilmesi çeşitli ku¬ 
ruluşların temsilcilerinden müteşekkil ve zaman zaman toplanabilen bir 
ihtisas komisyonu tarafından iâvıkıyla ve derinlemesine incelenmesine im¬ 
kân yoktur. Böyle uzun vadeli bir faaliyetin, yeterli sayıda ve konu ile ilgili 
(doktor, mühendis, mimar, işletmeci gibi) elemanlardan müteşekkil bütün 
zamanını bu işe tahsis etmiş bir grup tarafından yürütülmesi gereklidir. 
Böyle bir enstitünün çalışmalarına yön vermek üzere bir de idare heyeti ge¬ 
reklidir. 

İdare heyetinin uygulayıcı ve koordinatör bakanlıklar ve diğer müesseseler- 
le, ilgili meslek teşekkülleri (Tabip, Mühendis. Mimar Odaları) ve bilimsel, 
eğitsel müesseseler (Tıp Fakülteleri, Teknik Üniversiteler) temsilcilerinden 
kurulması uygun olur. 

Yukarda açıklanan teklif D.P.T.’ca da tasvip edildiği takdirde «Sağlık Te¬ 
sisleri Standartları Enstitüsü» adını verebileceğimiz bağımsız bir kuruluşun 
ne şekilde kurulması, tüzük veya yönetmeliğinin tespiti ve diğer ilgili hu¬ 
susların araştırılması görevi Devlet Plânlama Teşkilâtınca yeni bir komis¬ 
yona tevdi edilerek bu konuda özel bir pilot proje elde edilebilir. Adı geçen 
pilot projenin Bilimsel, ve Teknik Araştırmalar Kurumu tarafından finanse 
edilmesi isabetli olur. 



İKİNCİ BÖLÜM 

I. GİRİŞ 

Sağlık tesisleri konusunun çok geniş olması ve bir yıl gibi kısa bir sürede her 
veçhesi ile ele alınıp lâyıkıyla incelenmesi imkânsız görüldüğünden Komis¬ 
yonumuz konunun uzun vadede kesin şekilde halli için birinci bölümde, 
«Sağlık Tesisleri Standartları Enstitüsü» kurulmasını teklif etmekle bera¬ 
ber; plân tatbikatını kısa vadede de disipline almak ve rasyonel hale getir¬ 
mek için tesbit edebildiği esasları raporun bu bölümüne almış bulunmakta¬ 
dır. 

II. ÇALIŞMA PROGRAMI : 
Özel İhtisas Komisyonumuz, yukarıda belirtilen çok teferruatlı araştırmaya 
konunun ana hatlarını tespit ile başlamıştır. 

A. Amaç : 
1. Kaliteden fedakârlık yapmadan masraflarla, yaratılan hizmet ünitesi 

arasındaki optimum ilişkinin bulunması, 
2. Mimari plânlamada esnekliği zedelemeden, sağlık tesislerinde Türk 

toplumunun bünyesine (ekonomik ve sosyal özelliklerine) uygun fizik 
standartların tesbit edilmesi. 

B. Sağlık Tesisleri Nelerdir : 
Sağlık tesisleri için 1964 yılında Ankara Hıfzısıhha Okulunda yapılmış 
olan «Türkiye», de Sağlık Alanında İnsangiicü Araştırma Projesinin 1 Ma¬ 
yıs 1964 Durumuna Göre Türkiye'de Mevcut Sağlık Kurumlan» isimli ça¬ 
lışmasında gösterilen tasnif esas olarak aılnmıştır. Ancak, bu tasnifte bulu¬ 
nup da bundan sonra inşa edilmeyecek olan sağlık tesisleri çıkarılmış ve 
tasnifte bulunmayan göz bankası ilâve edilmiştir. 
Aşağıda söz konusu liste ve tasnif gösterilmiştir. 

1. Genel Muayene ve Tedavi Yapan Yataklı ve Yataksız Sağlık Kurumlan 
a. Yataklı Kurumlar : 

I. Hastahaneler 

11. Muayene ve Tedavi Evleri 
III. Revirler 

IV. Dispanserler 
V. Sağlık evleri 

b. Yataksız Kurumlar ; 
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I. Sağlık ocakları 
II. Sağlık evleri 
III. Diş tedavi merkezi 
IV. İşçi sağlığını koruma merkezi 
V. Sağlık istasyonları 

VI. Müstakil poliklinikler 
VII. Dispanserler 

2. Özel Bazı Hastalıklarla Mücadele ve Tedavi işi Yapan Yataklı ve Ya¬ 
taksız Sağlık Kurumlan : 
a. Sıtma Savaş Kurumlan : 

I. Sıtma Enstitüsü 

II. Sıtma Savaş Başkanlıkları 
III. Sıtma Savaş Tabiblikleri 

b. Kuduzla Savaş Kurumlan : 
I. Kuduz TedaviKurumları 

II. Kuduz Aşı İstasyonları 
c. Trohomla Savaş Kurumlan : 

I. Trahom Enstitüsü 
II. Trahom Hastahaneleri 

III. Trahom Mücadele Dispanserleri 
IV. Trahom Köy Tedavi Evleri 

d. Verem Savaş Kurumlan : 
I. Sanatoryum, Prevantoryum, Göğüs Hastalıkları 

Hastaneleri ve Pavyonları 
II. Verem Savaş Dispanserleri 
III. Verem Laboratuarları 

e. Deri ve Tenasül Hastalıkları ile Savaş Kurumlan 
I. Frengi Mücadele ve Teşkilâtı Merkezleri 
II. Frengi Mücadele Teşkilat! Şubeleri 
III. Zührevi Hastalıklar Hastaneleri 

IV. Zührevi Hastalıklar Dispanserleri 
f. Lepra Savaş Kurumlan : 

I. Lepra Hastahanesi 
II. Lepra Savaş Dispanserleri 

3. Ana ve Çocuk Sağlığı ile ilgili Kurumlar : 
a. Doğumevleri 
b. Çocuk Hastahaneleri 
c. Ana - Çocuk Sağlığı Merkezleri 
d. Süt Çocuğu Muayene ve Müşavere Evleri 
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e. Çocuk Yuvaları ve Kreşleri 
f. Diğerleri 

4. Özel Hastalıkları Muayene ve Tedavi Eden Kurumlar: 
a. Kemik Hastalıkları Hastahaneleri 

b. Asabiye ve Akliye Hastahaneleri 
c. Kanser Hastahaneleri 

5. Çeşitli Kurumlar : 
a. Düşkünler Evi 
b. Rehabilitasyon Kurumlan 
c. Tahaffuzhaneler 

d. Hıfzıssıhha Enstitüleri ve Laboratuvarları 

e. Sağlık Müzeleri 
f. Kan Bankaları ve Kan Nakil Merkezleri 

g. Göz Bankası 

C. Komisyon Çalışmasında Kabul Edilen Tasnif: 

Hıfzıssıhha Okulu araştırmasındaki bu gruplandırma. Komisyonumuzun 
inşa maliyetleri ve standartlarını tesbitle ilgili amacı bakımından gözden 
geçirilerek aşağıdaki yeni gruplandırma kabul edilmiştir. 
I. Yataklı Sağlık Tesisleri; 

a. 50 ve daha fazla yataklı muayene ve (veya) tedavi yapan sağlık 
tesisleri : 

I. Genel Hastahaneler 

Tl. Özel Dal Hastahaneleri 
a. Trahom Hastahaneleri 

b. Sanatoryum, Prevantoryum, Göğüs Hastalıkları Hastahaneleri ve 
Pavyonları 

c. Zührevi Hastalıklar Hastahaneleri 

d. Lepra Hastahaneleri 
e. Doğumevleri 
f. Çocuk Hastahaneleri 
g. Kemik Hastalıkları Hastahaneleri 
lı. Asabiye ve Akliye Hastahaneleri 
i. Kanser Hastahaneleri 

j. Salgın Hastalıklar Hastahaneleri 
k. Rehabilitasyon Kurumlan 
1. Karantina Binaları 

III. Düşkünler Evi ve Çocuk Bakım Yurtları 
IV. Eğitim Hastahaneleri 
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b. 50 yatağa kadar muayene ve (veya) tedavi yapan sağlık tesisleri : 
I. Hastahaneler 

II. Revirler 

III. Sağlık Evleri 
V. Gündüz Hastahaneleri 

2. Yataksız Sağlık Tesisleri : 
a. Muayene ve (veya) tedavi yapan yataksız sağlık tesisleri: 

I. Dispanserler 
II. Sağlık Ocakları 

III. Müstakil Poliklinikler 

IV. Kreşler 
b. Sağlıkla ilgili Eğitim Tesisleri: 

I. Yüksek Öğrenim Kuruluşları 
II. Hıfzısıhha Okulları 

III. Sağlık Kolejleri 
IV. Köy Ebe Okulları 

c. Sağlıkla İlgili İdare Binaları 
3. Çeşitli Sağlık Kurumlan : 

a. Hıfzısıhha Enstitüleri 

b. Halk Sağlığı Laboratuvarları 
c. Kan, Göz Bankaları ve diğer organ bankaları 
d. Sağlık Müzeleri 

D. Çalışma Metodu : 

Yukarda gösterilen 3 grup için 3 alt komisyon kurulması, ayrıca 4. bir 
alt komisyonun Hastahanelerde Ekonomik İşletme konusunu ele alması 
kararlaştırıldı. Konunun çok geniş ve sürenin çok kısa olması sebepleriy¬ 
le çalışmaların İkinci Beş Yıllık Plânda sağlık tesisleri konusunda en faz¬ 
la yatırımın öngörüldüğü alanlara teksif edilmesi hususunda mutabakata 
varıldı ve 1. Alt Komisyonun özellikle genel hastahaneler, 2. Alt Komis¬ 
yonun ise özellikle sağlık ocakları konularına önem vermeleri kararlaştırıldı 
Alt Komisyonların aşağıdaki metod çerçevesi içinde çalışmaları öngörülmüş¬ 
tür. 

1. Sağlık tesislerinin nüve mekân üniteleri üzerinde çalışılması ve bunla¬ 
rın kendi içinde ve birbirleriyle yatay ve düşey en elverişli kompozisyonu¬ 
nun aranması; 

2. Sağlık tesislerinde, incelenecek bölüm, ünite ve servislerin tesbiti. 
3. Bunların : 

a. Program 
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b. Malzeme 
c. Tesisat ve donatım bakımından incelenmesi. 

4. İncelemelerin şu safhalarda yapılması : 
a. Durum tespiti 
b. Araştırma ve geliştirme 
c. Sonuç alınması ve standartlara ulaşma 

5. Araçlar: 
a. Plân analizi 

b. Maliyet analizi 
c. Anketler 

III. Proje, inşaat, işletme metodları, maliyet analiz ve standartlan üzerin¬ 
de genel görüş ve tavsiyeler : 
Bir ihtisas konusu olan sağlık tesisleri inşaatında projelerin ehliyetli ve tec 
riibeli mimar ve mühendislere hazırlattırılması ve proje safhası için makû. 
bir zaman ayrılması gereklidir. Proje ve zemin etüdleri için lüzumlu tahsi¬ 
sat, projelerin zamanında tam olarak hazırlanabilmesi için bütçeye proje 
çalışmalarının başlamasından bir yıl önce muhakkak konulmalıdır. Proje elde 
olmadan veya sadece avan projeyle katiyen ihale yapılamamalı; komple pro¬ 
je ve ihale evrakı hazır olduktan sonra iş müteahhide tevdi edilmelidir. 
Proje safhasının ayrılmaz bir devamı olan meslekî kontrollük behemehal 
proje müelliflerine verilmeli ve müelliflerin bu hizmeti ciddiyetle ele alma¬ 
ları sağlanmalıdır. Komisyon, proje için geniş zaman ayrılıp inşaatın kıs?, 
zamanda bitirilmesi prensibini benimsemiştir. Hastahane yapan her kuru¬ 
mun iki yıl önceden hastahane inşa programım hazırlayarak Devlet Plânla 
ma Teşkilâtının mutabakatını alması şarttır. 
Komisyon, teklif edilen Sağlık Tesisleri Standartları Enstitüsünce mevzuat 
konularının derinlemesine ele alınması, çeşitli iş verme usullerinin en verim 
lisi hakkında karar verilerek bu konuda mevzuatın değiştirilmesi hususları 
nın incelenmesini temenni eder. Komisyon özellikle 100 ve daha çok ya¬ 
taklı hastahanelerde işin hastahane inşaatı konusunda liyakatli firmalara 
verilmesinin ve inşaatın ikmaline kadar gerekli tahsisatın tam olarak ayrıl¬ 
masının tavsiye edilmesine de ayrıca karar vermiştir. 

A. Arsa durumu ve harici tesisler: 

Arsanın tabii, topografik ve jeolojik durumu, meskûn sahayla münasebeti, 
zemin durumu, belediye hizmetlerinden faydalanma imkânları, civarındaki 
tesisler ve dolayısıyla üzerine inşa edilecek binanın projelendirilmesinde 
sağladığı çözüm yolları sebebiyle, arsa seçimi maliyete önemli surette tesir 
eden bir husustur. Ayrıca aşağıda belirtilen unsurlar bir arsa seçiminde 
ehemmiyetle gözönünde tutulmalıdır. 
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1. Arsanın meskûn sahaya göre durumu : 
Yataksız ve Yardımcı Sağlık Tesisleri genellikle meskûn sahanın merkezin¬ 
de kurulmalıdır. Diğer yandan, hastahanelerin meskûn sahanın merkezinin 
dışında ve fakat gerek hastahaneye erişebilme imkânının ve gerekse hasta- 
hanenin şehirle irtibatının mümkün olduğu kadar kolay ve rahat temin 
edilebileceği yerlerde inşaası en uygun hal tarzıdır. 
2. Zemin durumu : 

Bir arsanın seçiminde binanın inşa edileceği zeminin, üzerinde inşa edilecek 
binanın maliyetine önemli surette tesir edecek hususlarının etiidü cıı ekono 
mik çözüm yolunun bulunması yönünden zaruridir. 
Bu bakımdan : 

a. Arsanın jeolojik yapısının, (heyelân durumu vs.) 
b. Yeraltı daimi su seviyesinin azami ve asgari hadlerinin, 
c. Topografik durumunun, 

etüdleri yapılmalıdır. 
Bu araştırmalar ve gerektiği hallerde mukayeselerin sonunda en ekonomik 
inşaat ve işletme sistemine imkân verecek yer tercih edilmelidir. 

3. Belediye Hizmetleri : 
Sağlık tesisleri için seçilecek yerlerde belediye hizmetlerinden olan su, yol, 
elektrik, kanalizasyon vs. nin ihtiyaca yetecek ölçüde mevcut bulunması en 
iyi hal tarzıdır. Ancak mümkün olmayan durumlarda bu hizmetlerin en 
ekonomik şekilde sağlanacağı arsalar tercih edilmelidir. 

4. Civardaki tesisler : 

Yataklı sağlık tesislerinin hastaların rahat bir ortamda ve sükûnet içinde 
iyileşebilmelerini sağlıyacak, gürültüden, sanayi tesislerinden ve bunların 
neşredeceği fena koku, toz ve dumandan uzak, ana yola tali bir yolla bağ¬ 
lanan ve hakim rüzgârların tesirlerinin dikkate alınacağı yerlerde tesisi 
önemle gözönünde tutulmalıdır. Ayrıca hast psikolojisi yönünden hasta¬ 
hanelerin mezarlıklardan uzak olması şayanı tercihtir. 
Yukarda izah olunan hususların imar planlarının tanzimi sırasında sağlık 
tesislerine ayrılacak mahallerin tesbiıtinde gözönünde tutulmuş olması ta¬ 
biidir. Ayrıca şehirlerin inkişafından ötürü yeni hastahanelerin inşaası za¬ 
rureti veya imar planlarının günün şartlarına göre revizyondan geçirilmesi 
sırasında hastahanelerin de inkişafı gözönünde tutularak bu hususlara im¬ 
kân nisbetinde uyulması faydalı mütalâa edilmiştir. Bundan başka yeni in¬ 
şa edilecek sağlık tesisleri için yer tefriki esnasında binanın ihtiyaçlara ve 
bilimsel gelişmelere paralel olarak inkişafından ötürü tevsi imkânları göz¬ 
önünde tutulmalıdır. Arsanın, üzerine inşa edilecek sağlık tesisine uygun 
büyüklükte olması da etraflıca araştırılması gereken önemle bir konudur. 



B. İHTİYAÇ PROGRAMI 

Projede maliyeti azaltacak ilk önemli tedbirler ihtiyaç programının hazır¬ 
lanmasında ortaya çıkar. 

1. Hacimler ve Donatımları : 

Ele aldığımız bina tiplerinde gerekli hacimlerin cinsleri, biçimleri ve sayı¬ 
ları, boyutları, içlerinde sağlanacak suni çevre şartları ve donatımlar, her 
bir bina için, çevre şartlarına, içlerine yerleşecek faaliyetlerin özelliklerine 
(gayeler, roller, yardımcı araçlar, bağıntılar, edimler) göre, bu konulardaki 
bilgiler toplanıp listelendikten sonra, tasarlayıcı tarafından kararlaştırılma¬ 
lıdır. 

İş veren müesseseler bu bilgileri tasarlayıcılara verirken, ütopik düşünce¬ 
lerden sıyrılarak, ihtiyaçlara, plânlara, programlara dayanmalıdır. Yap: 
programlarının kararlaştırılmasından, binanın hizmete girişinde içine der¬ 
hal yerleştirilecek eylemlerle bunların 10 - 15 yıllık gelişmeleri gözönün- 
de tutulmalı; bundan daha uzun süreli gelişmelerin ilk binalarda tadilât v. 
ilâve bloklar yolu ile karşılanması düşünülerek, kalkınmamız bakımından 
kritik olan bu dönemde imkânların israfına engel olunmalıdır. 

2. Hacimlerin Tertibi : 

Hacimler arasındaki gelip gitme, eşya ve malzeme taşıma, haberleşme gibi 
bağıntıların önem derecelerini belirten listeler yapıldıktan ve mümkün ol 
duğu kadar bu bağıntılar katlandırıldıktan sonra, tasarlayıcı tarafından 
metotlu bir şekilde yatay ve düşey doğrultularda yerleştirilmelidir. Karar¬ 
laştırılan tertibin diğer ihtimallerle mukayeseli hesapları verilerek en uy¬ 
gun tertibe ulaşıldığı gösterilmelidir. 

3. Yapının bütününe ait özellikler : 
Binanın biçimi, ölçüleri, kat sayısı ve yükseklikleri ile ilgili kararların ve- 
rilişinde, dış yüzey artışının yapı maliyetini ve ısı kaybı dolayısıyla işlet¬ 
me masraflarını yükselttiği gözönünde tutularak, karışık kütleler tertibin¬ 
den mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Çatılar ve zemin hariç 0.8 - 1.2 

«dış yüzey> 

oranında   endeksinin denenmesi tavsiye edilir. Bahis konu- 
net alan 

su yapılarda, kazan daireleri, mutfaklar, garajlar ve bazı hallerde özel 
aletleri ihtiva edecek laboratuvarların dışında, 2.7 - 3.0 m. den fazla kat 
yüksekliği gerektirecek yerler yoktur. 
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4. Yapı Elemanları : 
a. Temel ve bodrum kazıları: temel kazılarının asgariye indirilmesine ça¬ 
lışılmalıdır. Kazarak bodrum katı yapma ile zemin üstünde kat yapma 
maliyetleri mukayese edilmelidir. 
b. İ'k döşeme altlarında kalan bileşenler : bunların kalitelerinden feda¬ 
kârlık yapılmamalı, temel, zemin stabilizasyonu, izolasyon, drenaj gerekli¬ 
liklerini asgariye indirecek bina şekillerine gidilmelidir. 
c. Taşıyıcı sistem : hareketli yüklerin tayininde mübalâğaya gidilmemeli, 
hareketsiz yükleri mümkün olduğu kadar azaltacak yapı elemanları seçil¬ 
meli, iskelet ve yığma sistemler arasında, içinde bulunulan şartlara göre 
mukayese yapılmalı, yüksek kalitede beton ve demir kullanılmalıdır. 
d. Dış duvarlar : gerek dış yüzeylerde duvar oranı, gerekse bu duvarların 
kalınlık, malzeme ve yapım şekilleri. ısı alışverişini azaltacak şekilde ve 
mukayeseli maliyet hesaplarına dayanılarak kararlaştırılmalıdır. Bu, ses 
ve nem bakımından da iyi sonuç verir. 
e. Dış pencere ve kapılar : ışık, hava ve fonksiyon ihtiyacını karşılayacak 
pencere ölçüleri hesaplanmalı. ısı ve ses problemi önemle gözönünde tu¬ 
tulmalıdır. Büyük pencereler yapıp yardımcı elemanlarla ışık, ısı ve ses en¬ 
gellenmesi, memleketimizin içinde bulunduğu İktisadî şartlarda israf sayıla¬ 
bilir. Pencerelerle kapıların şekillerini ve malzemelerinin seçiminde göste¬ 
rişe değil, gayeler ile bakım, yapım ve işletme maliyetlerine önem veril¬ 
melidir. Bu konuda memleket çapında ölçü, malzeme, detay, şekil stan¬ 
dartlaştırması mümkün olmamakla beraber, bunların aynı yapıda pek 
fazla değişmemesi çok faydalıdır. 
f. Düşey ulaştırma: merdiven, asansör, sayıları asgariye indirilmelidir. 
Tasarlama safhasında asansör kullanılmayan tertipler denenmeli, bunların 
faaliyetleri pahalılaştırıcı sonuçları hesaplanmalı, kararlar bu mukayeseler¬ 
den sonra verilmelidir. Uzman olmıyan işgücünden henüz ucuz olduğu 
yurdumuzda, ilerde pahalılaşma ihtimaline karşı asansör yerleri yapıldık¬ 
tan sonra, şimdilik tesisat konmadan beklenebilmesi mümkündür. 
g. Çatı: su ve ısı izolasyonu ile, yağmur sularının toplanarak yapıdan uzak¬ 
laştırılmasına hizmet edecek yapı elemanlarının, dayanıklılık ve maliyet 
bakımlarından yapılacak mukayeseler sonucu tesbit edilmesi lâzımdır. 
h. İç bölmeler : Genellikle ses ve yangın faktörlerine göre kararlaştırılan 
bu elemanlarda, hareketsiz yüklerin ve maliyetin düşürülmesi de gözönün¬ 
de tutulmalıdır. 

i. İç kapılar : Geçecek insan ve eşya ile, ses geçirme ve yangın gibi faktör¬ 
lere göre tasarlanacak olan bu elemanlardada, dış kapılarda bahsedilen hu¬ 
suslara dikkat etmek gereklidir. 
j. Tezgâh ve dolap gibi donatımlar : Laboratuvarlardaki çalışma tezgâhla- 
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tının, çeşitli kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olmaları şarttır. Kap¬ 
lama malzemesi, bu etkiler ve çok düz bir satıh istendiği gözönünde tutu¬ 
larak temin edilebilen çeşitli malzeme arasından tasarlayıcı tarafından se¬ 
çilmelidir. Meselâ seramik plaklar iyi netice verir. Bazı hallerde, çeşitli et¬ 
kilere daha az dayanıklı oldukları halde, düz satıh sağlayan ve kolayca de¬ 
ğiştirilen paslanmaz çelik, formika levha gibi malzemeler tercih edilmek¬ 
tedir. 

Tezgâhların altındaki dolaplar, alet ve malzeme dolapları ve rafları, gard- 
roplar gibi dolaplar, bu bina tiplerinde oldukça büyük miktarlara ulaşa¬ 
cağından dayanıklı ve çok pahalı olmayan malzeme ve detaylara gidilme¬ 
lidir. Dumanlıkların gereken teknik şartları haiz olmalarına bilhassa dik¬ 
kat edilmelidir. 

k. Döşeme kaplamaları : Laboratuvarların kimyasal ve mekanik etkilere 
dayanabilen malzeme ile kaplanmaları şarttır. Seramik karo, bazı özel as¬ 
falt cinsleri kullanışlı olmaktadır. Çimentolu şap ve mozaiklerin asitlere ve 
sülfatlara mukavemetleri olmadığı gibi, mekanik etkilerle tozlaşırlar. La- 
boratuvar haricindeki kısımlar için, dolaşmanın az olduğu yerlerde ucuz 
P.V.C. cinsleri, kalabalık kısımlarda çimento mozaik tavsiye edilebilir. 

1. Tavan kaplamaları : Tesisat problemlerinin, asma tavana ihtiyaç göster¬ 
meyecek şekilde halli lâzımdır. Tavan sıvası yapılmaması için, iyi sıkıştı¬ 
rılmış betona badana denenebilir. 
m. Duvar iç kaplamaları : Laboratuvar ve servis kısımlarında fayans veya 
cam mozaik kaplamaların ihtiyaca uygun olacağı tertiplere gidilmelidir 
Diğer kısımlarda, gösteriş gayesine yönelen pahalı kaplamalardan kaçın¬ 
mak lâzımdır. 

n. Duvar dış kaplamaları : Çeşitli etkilere dayanıklılık ve maliyet bakım 
larından mukayese edilmelidir. Gösteriş için pahalı malzeme seçilmesin¬ 
den mutlaka kaçınılmalıdır. 

o. Soğuk su tesisatı : Sağlıkla ilgili tesisattan başka, her çalışma tezgâ¬ 
hında bir eviye bulunacaktır. Bu binalarda, su sarfiyatının fazla olduğu 
gözönünde tutulmalı, depolar buna göre hesaplanmalı ve yangın tesisatı 
ihmal edilmemelidir. Su yumuşatma cihazlarının tesisi gereklidir, 
p. Sıcak su tesisatı : Mutfak ve yıkanma yerleri dışında laboratuvarlarda 
sıcak su tesisatı zaruri değildir. 
r. Kullanılmış su toplama tesisatı : Laboratuvarlarda kimyasal maddele¬ 
rin ve parçalı artıkların yaratacağı problemler gözönünde tutulmalıdır. 
s. Sağlık donatımı : belâ taşı, lavabo, eviye, yıkanma yeri gibi donatım 
faydalılık, işletme - tamir - bakını masrafları yönlerinden mukayese yapı 
larak karar verilmelidir. Gerekçeler projeye eklenmelidir. 
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ş. Elektrik tesisatı : Bahis konusu binalarda ince işler yapılmaktadır. Bu 
bakımdan aydınlatma gücü yüksek- olmalıdır. Aletler için laboratuvarlarda 
her ekip için 1-1.5 KW’lik güce ihtiyaç vardır. Özel aletlerin özel güç ve 
monofaze veya trifaze akım gibi gereklilikleri, tasarlayıcı tarafından tahkik 
edilmelidir. Akümülatör tesisatı faydalıdır. 

t. Isıtma ve havalandırma tesisatı : Merkezi ısıtma gereklidir. Kimya la- 
boratuvarları ile bazı özel laboratuvarlarda havalandırma veya klimatizas- 
yon tesisatı gerekebilir. Diğer hacimlerde tabii havalandırma kâfidir. 

u. Gaz tesisatı : Laboratuvarlar için gaz kullanılması zaruridir. Üç büyük 
şehrimizin dışında şehir havagazı şebekesi bulunmadığına göre, bütan gazı 
kullanılacaktır. Servis kolaylığı ve tehlike azlığı sebepleri ile emniyet ted¬ 
birleri alınmak suretiyle merkezi büyük tüplerden gerekli noktalara boru ile 
dağıtma imkânları araştırılmalı, bu şekil, laboratuvarlara konan tüplere 
tercih edilmelidir. 

ü. Haberleşme ve komut iletimi tesisatı : Harici telefon ve dahili telefon 
lâzımdır. Dahili telefon gerekecek hacimler üzerinde dikkatle durulmalı, 
santralın çok büyümemesi sağlanmalıdır. Dinlenme ve yemek lıacim e 
rinde, radyo, amplifikatör, hoparlör tesisatları düşünülmelidir. 

5. Hacim, Personel - Hasta İlişkileri : 
Bir hastahanede ortalama yatma süresinin az oluşu hem ekonomik yön¬ 
den, hem de belirli bir zaman içinde daha çok hastanın tedavi edilebilmesi 
bakımından önemlidir. Bu sebeple, teşhis ve tedaviyi kolay sağlayan, has¬ 
tasına iyi bakım temin edebilen hastahaneler daha verimli olur. (Eğitim 
hastahanelerinde hastaların bazan öğrencilere gösterilmesi, bilimsel araş¬ 
tırmaların detaylı yapılması, teşhisi güç, nadir hastaların mevcudiyeti de 
ortalama yatma süresinin uzamasına tesir eden faktörlerdir). İleri bir has¬ 
ta bakımı temini esaslarından biri de iyi yetişmiş ve ücretleri o nisbette 
yüksek olan personelin faaliyetlerini asıl fonksiyonları olan sahalarda tek¬ 
sif etmek, diğer alanlarda ve gereksiz git gellerle israf etmemektir. 
a. Esas görevi hastanın tıbbî bakımını sağlamak olan ve çok uzun eğitim¬ 
le yetişen doktoru servislerde, ameliyathanelerde, polikliniklerde hekimlik 
fonksiyonu dışında bir de idarî şef gibi görevlendirmek her bakımdan eko¬ 
nomik değildir. Bu gibi bölümlerin tıbbî isteklere göre yöneltilmesi için 
gerekli idarî metodlar vardır. Keza hemşirelerin de kendi mesuliyetleri dı¬ 
şında. mutfak, umumi temizlik, çamaşırhane idaresi gibi başka ihtisas sa¬ 
halarında israfının önlenmesi gerekmektedir. 
b. Hemşirelerin git - gel ile zaman kaybetmeleri önlenmelidir. Bir hasta 
için 24 m. yi aşan mesafeleri katetmek yorgunluk, ihmal gibi sonuçlar ver¬ 
mekte ve hizmetin aksamasına sebep olmaktadır. (Prof. Pölzig - Berlin Frei 
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Univ. Inst. Krankcnhausbau’da Seminer) Bunun için hemşire istasyonları¬ 
nın servisin ortalama bir yerinde olması «utility» lerin en elverişli şekilde 
tertip edilmeleri lâzımdır. 

c. Laboratuvarlara yollanan numuneleri, ilâçları, röntgen filimleri gibi 
maddeleri göndermek için personel (massenger) kullanmak israf ve gecik¬ 
melere tesir eden faktörlerdendir. Büyük hastahanelerde Vakum tesisatı 
ile bu tip yollamaların yapılması bu israfı önlemesi bakımından önemli¬ 
dir. 

d. Bazı hizmetlerin birleştirilmesi personel ve alet tasarrufunu sağlar. 

e. Kademeli Hasta Bakımı (Yrogressive Patient Care) sistemini uygula¬ 
makla üstün bir hasta bakımı sağlanabilir. Personel ve aletten en uygun 
şekilde tasarruf temin edilebilir. Bu sistemin denenmesinde fayda vardır. 

f. Ameliyathaneler : Her klinik ve servise ayrı bir ameliyathane verilmesi 
sistemi artık kalkmaktadır. Bu sistem ameliyethane sayısının artmasına, 
ayrı sterilizasyon bloklarına; ayrı ameliyathane hazırlık ekiplerine; büyük 
yatırım isteyen ameliyathanelerin etkili olarak kullanılmamasına; her ame¬ 
liyethane için ayrı uyanma odaları tesisine veya eleman yokluğundan hk 
birisinin kullanılmamasına yol açar. Bu sebeplerle personelden (amcliyahatha- 
ne personeli geç ve güç yetişir ve pahalıdır) ve yerden tasarruf için : 

a. Ameliyathaneler merkezî bir blokta toplanmalıdır. 
b. Her ameliyathane için ayrı sterilizasyon odası yerine, daha iyi or¬ 

ganize edilmiş, daha etkili ve münavebeli çalışacak sterilizasyon 
tesisleri kurulmalıdır. 

c. Uyanma odaları ameliyathaneler blokunda ve hemen yakınındı 
ve bir arada olmalıdır. Az ve fakat çalışma süreleri kısa ekiplerin 
münavebe ile bakım sağlayacakları bir sisteme sokulmalıdır. 

g. Merkezi Sterilizasyon Sistemi: Yatak sayısı 100’ü aşan hastahanelerde 
merkezi sterilizasyon sistemine gidilmelidir. Şırıngalar, sondalar ve diğer 
ufak cihazlar standart malzeme burada sterilize edilmeli ve klinikler malze¬ 

meyi steril olarak alıp kullanınca iade etmelidirler. Bu sistem : 
a. Sterilizasyon emniyetini sağlar/kaynatma yerine otoklav veya 

180- 190° de sterilizasyon). 
b. Sorumlu makamı sağlar. 
c. Ateşte unutulup şırınga yanması vs. ile malzeme israfını engelle¬ 

yerek işletme maliyet düşürücü olur. 
h. Merkez Laboratuvarı: Bilhassa 400 yatak ve yukarısı olan eğitim has- 
lahanclerinde kliniklerin her birisi kendi işi icabına göre ayrı laboratuvar- 
lar kurma eğilimindedirler. Bu sistem yerine : 
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a. Çok katlı hastahanelerde ortadaki bir kat laboratuvarlara tahsis 
edilmelidir. (San Fransisco’nun yeni 14 katlı Moffid Hospital’dc 
7-8. katlarda 

b. Boyuna veya enine olan T şekli hastahanelerde merkezî bir yerde 
tesis olunmalıdır. 

c. Merkez laboratuvarında tekerrürleri önlemek üzere : 

I. Merkezi E.K.G. laboratuvarı 

II. Bazal Metabolizma 

III. Elektroforez 

IV. Spektrofotometri V 
V. Kan Bankası \ 

VI. Biokimya 
VII. Hormon 

VIII. Seroloji 
IX. Bakteriyoloji 
X. Patoloji 

latoratuvarları kurulmalı ve bunların hepsi için müşterek tek seminer oda- 
sı tahsis edilmelidir. 

i. Kitaplık: Bu da hastahane için müşterek olmalı, yanında hastalara 
ödünç kitap verme servisi de kurulmalıdır. Kliniklere ayrı kitaplık tesisi 
büyük hastahanelerde mevcut bulunan bir eğilim ise de bu önlenmelidir. 

j. Mutfak ve Kafeterya: Mutfak ve kafeterya hastahanenin zemin katın¬ 
da inşa edilmelidir. Yemek kokularının bertaraf edilebilmesi için iklim, ha¬ 
va ve rüzgâr şartları nazarı dikkate alınarak mutlaka mükemmel bir hava¬ 
landırma tesisatı şarttır. Büyük tesislerde arsa durumu müsait ise. mutfak 
ve kafeteryanın başka bir bina olarak tesisi uygundur. Bu takdirde yemek¬ 
hane binası esas binaya tünel ve geçitler vasıtasıyla bağlanarak gerekli irti¬ 
bat temin olunur. 

Mutfak ve Kafeterya, gerek personelin gerekse hastaların (müstakbel inki¬ 
şaf da gözöniinde tutularak) ihtiyacım karşılayacak şekilde planlanmalıdır. 
Mutfakta özel diyetler için yer ayrılmalıdır. Hastaların yemeklerinin dağı¬ 
tım merkezi bir sistemle de yapılsa, servislerde kat ofisleri bulunmalıdır. 
Mutfaktan yemek arabalarla yollanmalı ve bunların yürümesini engelleye¬ 
cek seviye farkları olmamalıdır. (Doğum ve pediatri bölümleri için müşte¬ 
rek bir süt laboratuvarı tesis edilebilmelidir.) 

r 

k. Çamaşırhane : Prensip olarak hastahanenin bir çamaşırhanesi olmalı¬ 
dır. (Birkaç hastahanenin birleşerek kollektif bir çamaşırhane tesis etme¬ 
leri şüphesiz daha avantajlı olur.- Dışarda çamaşır yıkatmanın, pahalıya \ 
malolması, iki misli çamaşır bulundurulması, kontrol güçlüğü, zayiat, nakil 
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güçlükleri gibi mahzurları vardır. Küçük hastahanelerde çamaşırhane hasta 
hane içinde yüksek tavanlı, hacmi geniş bir yerde olmalıdır. İklim, hava ve 
rüzgâr şartlan dikkate alınarak havalandırma tertibatı lâzımdır. Yıkama 
makinalarının büyük ölçüde tutulması yer ve personel bakımından ekono
miktir. Alçak tazyikli buhar tesisat ve dezenfektanlar tavsiye edilir. Ayrı 
merkez olarak yüksek tazyikli buhar tesisatı ve buna mukavim makinalar 
tercih edilmelidir. Bu suretle gerekli sterilizasyonun temini mümkün olur. 
Çamaşırların nakli için çamaşır arabaları kullanılmalı, çamaşır şutları ter
cih edilmemelidir. Servislere, personelin kolayca kullanabileceği yerlere ya
kın mahallerde üniforma değiştirme istasyonları tesis edilmelidir. 

v I. Ev İdaresi: Hastahanenin umumi temizliğinden, koridor, salon, ofisle
rin ve hasta servislerinin temizlik ve tefrişinden, çamaşırların servislere 
taşmamasından ve tahliyesinden bu işlerle görevli personelin idaresinden 
ve eğitiminden (Ev İdaresi Bölümü) diye isimlendirebileceğimiz bir depart
man sorumlu olmalıdır. Ancak temizlik personelinin sokulamıyacağı yerle
rin özel temizliği o bölüm tarafından yapılmalıdır. Ev İdaresi hizmetleri
nin uygun şekilde yürütülebilmesi için katlarda veya hastahane binasının 
münasip yerlerinde temizlik personeli için malzeme muhafaza ve temizle
me yerleri, soyunma, giyinme yerleri yapılmalıdır. Katlarda ayrıca yedek 
depolar bulunmalıdır. 

m. Teknik İşletme ve Bakını : Binanın elektrik, sıhhi tesisat, su santral, 
telefon, asansör, motörlii vasıtalar ve diğer malzeme ve aletlerin işletilmesi 
ve bakımı için yeteri kadar yetkili teknik personelden müteşekkil bir tek
nisyen veya mühendis sorumluluğu altına (Bakım Bölümü) bulunmalıdır. 
İyi organize edilen böyle bir grubun hastahanenin teknik işletmesinde ve bu 
işletmenin en ekonomik bir şekilde yürütülmesinde çok önemli bir rolü 
vardır. 

n. Acil Servisler : Acil vakaları, durumunun acil ve ciddi olduğuna inan
mış kimseleri hemen görmek, hastalıklarının derecesine göre gereken tıb-
b ve cerrahi tedaviyi yapmak veya yapılmasını sağlamak için bir hasta
hanenin (Acil Servis Bölümü) olmalıdır. Bu servis hastahanenin büyüklü
ğüne. küçüklüğüne göre daha büyük veya daha küçük tesis edilebilir. 

Hastahane işletmeciliğinde uzun vade esas olduğundan inşaata maliyet art
tırıcı gibi görüldüğü halde, uzun vadede personel, zaman ve emek tasarru 
fu sağlayıcı tesislere önemle yer vermek ve tertiplere gitme gereklidir. Has 
tane tasarlaması sırasında muhtelif ihtimaller tasarlayıcılar tarafından 
etüd edilerek optimum çözümün sağlandığı gerekçeleriyle takdim edilme
lidir. Bu sebeplerle : 

a. Kayıp sahaların önelenmesi. 
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b. Tekerrür eden hacimlerin azaltılması, 

c. Sirkülasyon sahalarının asgariye indirilmesi, 
d. Bazı mahallerin çok maksatla kullanılmalarının temini, 
e. İşletme masraflarını azaltacak merkezi sistemin tercih edilmesi 

gerekmektedir. 
Ayrıca, mimari yönden gözönünde tutulacak bazı hususlar da projelerde 
mühim bir saha tasarrufu temin edecektir. Bu husus Geçici Özel İhtisas Ko¬ 
misyonu ön raporu ışığı altında hazırlanan projelerde kolaylıkla mlişahade 
edilmektedir. 

a. Projelerin, plânın öngördüğü inkişâf gözönüne alınarak hazırlan¬ 
ması, genel bölümlerin bütünüyle inşaası. bakım ünitelerinin ise 
yaatk ihtiyacı arttıkça binaya ilâve edilmesi. 

b. Pavyon sisteminden sarfınazar edilmesi, 
c. Çok yataklı hasta odalarının tercihi. 
d. Hasta bakım ünitlerinde ufki sirkülasyon sahasının asgariye indi¬ 

rilmesi (aynı zamanda personelin randımanını da arttıracağı aşi¬ 
kârdır). 

e. Personel yatakhanelerinin hasta yatak bloku dışında tesbiti. 
f. Hasta yatak odalarının her cihete konulabilmesi, 
g. Hasta bakım ünitelerinin 25 - 30 yataklı olabileceği, 
h. Bir bakım ünitesi içinde gerekli hallerde birden fazla servisin yer 

leştirilebileceği, 
i. Değişik hasta bakım ünitelerinin ayni ameliyat salonundan fay¬ 

dalanmasının temini, 

j. Ameliyathane bölümlerinin tıbbî gerekler de gözönünde tutularak 
toplu olarak bir yerde ve tercihan bir katta bulunması. (Ameliyat¬ 
hane bölümünün ait oldukları hasta bakım üniteleriyle ayni katta 
bulunması şart değildir.) 

k. Merkezî sterilizasyona gidilmesi. 
1. Çeşitli ihtiyaçlar için aynı asansör grubunun kullanılmasının düşü¬ 

nülmesi (Büyük hastahanelerde personel veya özel asansör düşü¬ 
nülebilir). 

m. Hasta servis ünitelerinde tekerrürü önlemek üzere katlarda bir 
yemek ofisinin yeterli olacağı, 

n. Merkezî laboratuvar sistemine gidilmesi. 
o. Merkezî röntgen sistemine gidilmesi, 
p. Pansuman odasına ihtiyacı olan servisler için tek pansuman odası 

yapılması, 
r. Ördek ve temzilik odalarının asgariye indirilmesi. 
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s. Hastahane personeli için her 10 kişiye bir tuvalet verilmesi, 
t. Doktor ve hemşire tuvaletlerinin birleştirilmesi, 
u. Her 8 hastaya bir tuvaletten fazla düşünülmemesi, 
v. Hasta yatak odaları içine lavabo konmaması, 
y. Hasta bakım ünitelerinde, yatak odalarında temiz kat irtifaının 

2.80 m., servis kısımlarında ise 2.60 m. olabileceği, 
a. Bütün hasta yatak odası kapılarının net 1.10 m, ameliyat sa¬ 

lonu. alçı odası, narkoz yeri gibi mahallerin kapılarının net 
1.50 m. genişlikte yapılması behemehal lüzumlu görülmekte¬ 
dir. 

z. Tesisatta merkezî sisteme gidilmesi, 
aa. Klima ve havalandırma tesisatının belirli mahaller için yapılması, 
bb. Harp ve afet anlarında hayati fonksiyonların görüldüğü yerlerin 

emniyete alınması veya bodrum, depo, sığınak gibi hacimlerin bu 
maksatla kullanılabilmek üzere tertiplenmesi, (meselâ ameliyat¬ 
hanelerin toprak seviyesi altına konulması düşünülebilir), 

cc. Polikliniklerin gereken hallerde gündüz hastahanesi olarak da kul¬ 
lanılmasının araştırılması. 

6. Maliyet analizleri : 
Sağlık tesisleri inşa maliyetleri ve standartları özel ihtisas komisyonu toplan¬ 
tılarında mevcut hastahanelerin kati hesaplarından istifade edilerek yatak 
başına düşen maliyateni tesbiti ile standartlara varılması kararlaştırılmış¬ 
tır. 

Mevcut hastahanelerdeki bölümlerin bugünkü anlayışa uymaması ve yatak 
sayısının projesinden çok fazla olması sebebiyle plân analizlerinde yatak 
başına düşen bölüm sahalarının normalin dışında neticeler verdiği yukar 
da etraflıca açıklanmış ve çalışmaları yanlış yöne götürmesi bakımındar 
mevcut hastahanelerde plân analizlerinden vazgeçilmiştir. 

Anket gönderilen hastahanelerdeki halen mevcut yatak sayısı projesinin çok 
üstünde olduğundan, yatak artışının maliyet nispetlerini de tamamiylc 
değiştirileceği gerekçesiyle, komisyonumuzca, mevcut hastahane kati hesap¬ 
larından istifade ile maliyet analizleri yapılmamıştır. 

Geçici özel ihtisas komisyonu ön raporu esaslarına göre projeleri tanzim 
edilmiş bulunan 4 hastahaneden ilk keşifleri yapılmış olan iki hastahanede 
maliyet analizi yapılmıştır. 

221 yataklı Denizli Hastahanesi ile 246 yataklı Beyoğlu Hastahanesi ilk ke¬ 
şiflerinden istifade ile hazırlanan maliyet analizi Ek 8’ dedir. 

Ancak, arsa özellikleri tamamiyle farklı, programları değişik bu iki hasta- 
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haneye ait keşiflere göre maliyet standardı tesbiti alt komisyonca uygun 
görülmemektedir. 

Uzun süreli çalışmalar sonunda yatak başına tesbit edilecek olan maliyet, 
arsa durumu ve mahalli şartlara da bağlı olacaktır. Bu sebeple, tesbit edi¬ 
lecek olan maliyetin iki kısımdan müteşekkil olması gerekmektedir. 

a. Sağlık tesisinin yatak başına isabet eden inşa maliyeti, 
b. Arsanın durumu ve mahalli şartlara bağlı olarak yatak başına isa¬ 

bet eden maliyet. 

Binanın bizatihi kendisi ile ilgili olan (a) maliyeti için çalışmalar sonunda 
standart bir değer bulunması kabildir. Arsa durumu ve mahalli şartlara bağ¬ 
lı olan (b) maliyeti ise, geniş bir sınır içinde değişebilecektir. Bu değer, bi¬ 
nanın şehir içinde veya dışında olmasıyla; yol, su, kanalizasyon, saha ay¬ 
dınlatması gibi binaya ait harici tesislerin maliyetine bağlı olarak değişebil¬ 
mektedir. Kezâ arazi meyli ve zemin cinsi, toprak hafriyatı ve saha tanzimi 
maliyete tesir edecek unsurlardır. Yeraltı suyu da drenaj ve tecrit gibi prob 
İcmler ortaya koymakta ve maliyeti arttırmaktadır. 

Ancak, maliyette ekonomiyi sağlamak amacıyla (b) değerinin, (a) değerinin 
bir parçası olarak tarif edilmesi gerekmektedir. O halde yatak başına isabet 
edecek maliyet standardına (S) dersek; 

S = a + B = a + ka = a (1 -f- k) olacaktır. 

Burada (a) binanın kendisi ile ilgili sabit maliyet değeri, (k) ise mahalli şart¬ 
lara bağlı bir kat sayıdır. Burada en mühim husus, (k) değerinin azami sını¬ 
rının tesbit edilmesidir. 

Ayrıca, fizikî standartların tesbitinde. hasta yatağı başına asgari su. elektrik 
ihtiyacı ile lüzumlu otopark sahası nazarı itibara alınmalıdır. 

Yukarda da belirtildiği üzere, maliyet standartlarının tesbiti ancak uzun sü¬ 
reli program, plân, malzeme, tesisat ve donatım standartlarının tesbitinden 
sonra mümkün olabilecektir. 

7. Maliyet Standartları : 

Daha önce bahsi geçen çeşitli kavramlara ve birimlere göre maliyetler he¬ 
saplanmalı ve çeşitli çözüm ihtimalleri seçim yapılırken gözönünde tutulma¬ 
lıdır. Binaların faydalı alan birimine ve net hacim birimine düşen maliyet¬ 
leri sınırlanmakla beraber, bütün tasarlama safhalarında, maliyetin birim 
net alan üzerinde faydalı sistemlere dökümü usulüne dayanan bir maliye! 
plânlaması sisteminin uygulanması lâzımdır. 

Bahis konusu binalarda, çeşitli faydalı elemanlara harcanan masrafların bi- 
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rim net alana dökümü hususunu aydınlatabilecek örneklerden henüz tam ■ 
men mahrumuz. Başka tip binaların analizlerine dayanan rakamların, bu ko 
nuda denemelere başlamak üzere kullanılması faydalı olacaktır. 

IV. SAĞLIK TESİSLERİNİN İNCELENMESİ : 

Bütün sağlık tesisleri, yukarıda izah edilen çalışma programı, genel tasnif, 
çalışma metodu vc amaca uygun olarak incelemeye tabi tutulmuştur. 

1. Yataklı Sağlık Tesisleri : 
(Not: Bu inceleme Birinci Alt Komisyon raporundan derlenmiştir.) 

a. Çalışma Programı : 

Yataklı sağlık tesisleri inşa maliyetleri ve standartları konusunu inceleyen 
1. Alt Komisyon, çalışmalarını aşağıda açıklanan program şemasına göre 
yapmıştır : 
1. Anket konuları ve mevcut hastahanelerin plân analizleri. 

2. Anketin değerlendirilmesi. 
3. Hastahane ihtiyaç programları, 
4. Geçici Özel İhtisas Komisyonu ön raporuna göre tanzim edilen hasta-

hane projelerinin analizi, 
5. Geçici Özel İhtisas Komisyonu ön raporuna göre tanzim edilen hasta-

hane projelerinin analizlerinin değerlendirilmesi, 
6. Malzeme, tesisat vc donatımla ilgili mahal listesi. 
7. Özel dal ve eğitim hastahaneleri. 
1 Anket Konuları : 

Alt Komisyon Ek 1 de görülen anket suallerini hazırlamış ve bunlar pro¬ 
jeleri elde edilebilen 10 genel ve 4 özel dal hastahane baş tabipliğine gön 
dcrilmiştir. Ankette hastahanenin tesisat; teçhizat ve kullanışıyla ilgili muh¬ 
telif suallerin cevaplandırılması, ayrıca hastahane plânlan üzerine hc 
mahallin halen kullanıldığı maksada göre isimlerinin yazılması istenmiş 
tir. 

Anket ve proje gönderilen 14 mahalden 9 genel ve 3 özel dal hastahanesir 
den olmak üzere 12 yerden cevap alınmıştır. 

Adıyaman, Bursa, Erzurum. Kırşehir. Sivas. Samsun, Kayseri, Paşabahçe, 
Eskişehir hastahaneleri ile Ankara. Çocuk Hastahanesi, Ankara Tıp Fa¬ 
kültesi Çocuk Kliniği ve Kimsesiz Çocuklar Bakım Yurdu tarafından ce¬ 
vaplandırılan anket sualleri D.P.T.’na verilmiştir. 

2. Anket ve plân analizlerinin değerlendirilmesi : 
Hastahane baştabipliklerinden alınan anket cevapları ile halihazır duru- 
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m ı belirten plânlar üzerinde Ek 2 de görülen analizler yapılarak değer¬ 
lendirilmiştir. Mevcut hastahane projelerinde yapılan plân analizi için 
Ek 3 te verilen mahal listesinden istifade edilmiştir. 

Hastahane baştabipliklerince hastahane projeleri üzerinde belirtilen bilgi¬ 
ler ile anket cevaplarına göre; hastahanelerde projelerindeki yatak sayısı¬ 
nın çok üzerinde hasta yatağı bulunduğu müşahade edilmiştir. 

Bu fazlalık kısmen hasta odalarına fazla yatak konmasından, kısmen de 
değişik maksatlara ayrılmış mahallerin hasta odası olarak kullanılmasın¬ 
dan ileri gelmektedir. Bu sebeple plân analizlerinde yatak taşma düşen 
metrekareler, projesinde bulunan ve halen kullanılan hasta yatağı adedine 
göre olmak üzere ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Hiçbir projede, bugün hastahanelerde bulunması gerekli bölümlerdeki ma¬ 
haller tam olarak tesbit edilememiştir. Plân analizlerinin değerlendirilme¬ 
sine ait cetvel Ek 4 tedir. 

Gerek Ek 2‘deki plân analizlerinin ve gerek Ek 4"teki analizlerin değer¬ 
lendirilmesine ait cetvelin tetkikinde görüleceği üzere, anket ve proje gön 
derilen hastahanelerde, hem projesine göre bulunması icabedenden çok 
fazla hasta yatağı bulunduğu, hem de hastahane çeşitli bölümlerinde bulun 
ması gereken mahallerin noksan olduğu anlaşılmış, ayrıca plân analizleri¬ 
nin yanlış neticeler vermesi ve halen kullanılan yatak sayısıyla bina hacmi 
arasında etkin bir ilginin bulunamıyacağı kanısına varılarak mevcut hast 
haneler üzerinde çalışılmaktan vazgeçilmiştir. 

3. Hastahane ihtiyaç programları : 

Komisyonumuz, hastahane programlarında standardizasyonun teminini 
sağlamak amacıyla; 50, 100, 200, 400 hastg yatağı ihtiva eden hastahane- 
lerin ihtiyaç programlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından talebet- 
m iştir. 

Ek 5'te genel ve öze! dal hastahanelerinden yalnız verem hastahanesi, ih¬ 
tiva ettikleri yatak sayısına bağlı olarak, bulunması gereken servisler belir¬ 
tilmiştir. 

Bu listede, kadın - doğum ve çocuk servislerinin 50 yataklı genel hastaha- 
neler için hastahane işleten özel kurumlar tarafından lüzum görülen yer¬ 
lerde. 100 ve daha fazla yataklı genel hastahaneler için doğumevleri ve ço¬ 
cuk hastahanesi bulunmayan illerde yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 
Komisyonumuz 50 yataklı hastahanede kadın - doğum ve çocuk servisleri¬ 
nin standart olarak kabulünü uygun bulmaktadır. 100 yataklı genel hasta- 
hanelerdeki İntaniye, K.B.B., Göz, Asabiye, Cilt servislerinin, yalnız has 



tahane işleten kurumlarca lüzum görülen mahallerdeki hastahnnelerde te 
sisi belirtilmiştir. 

Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, zamanın kısalığı sebebiyle ünite 
servis ilişkisine girilememiş, yalnız 50. 100, 200, 400 yataklı hastahaneler 
de bulunması gereken servisler tesbit edilmiştir. 

4. Geçici Özel İhtisas komisyonu Ön Raporu Esaslarına Göre Tanzim 
Edilen Projelerin Plân Analizleri: 

i 

Yataklı sağlık tesisleri inşa maliyetleri ve standartları araştırmalarında yar¬ 
dımcı olmak üzere yapılan ve 1. ve 2. maddelerde nedenleri belirtilen 

\ mevcut hastahaneler üzerindeki çalışmalardan vazgeçilmiş ve plân analiz¬ 
lerinde, ön raporun ışığı altında tanzim edilen hastahane projelerinden is¬ 
tifadeye karar verilmiştir. 

Bu maksatla, 100 yataklı tip hastahane, 220 yataklı Denizli Hastahanesi. 
246 yataklı Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi ve 560 yataklı S. S. K.nun 
Beyoğlu Hastahanesi projeleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve plân analiz¬ 
leri hazırlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen dört projede bir hastahanede bulunması gereken bütün 
bölümlerin brüt ve nafi sahaları m2 olarak hesaplanmış, yatak başına her 
bölümden düşen brüt sahalar bulunmuş, hastahane toplam brüt sahasına 
göre bölümlerin nisbetleri çıkartılmıştır. 

On rapora göre tanzim edilen hastahanelere ait plân analizleri ek 6‘ dadır 

5. Geçici Özel İhtisas Komisyonu Ön Raporuna Göre Tanzim Etliler 
Hastahane Projelerinin Değerlendirilmesi : 

Hastahane inşa maliyetleri ve standartları geçici özel ihtisas komisyonu¬ 
nun hazırlamış olduğu ön raporda belirtilen esaslara göre tanzim edilm; 
olan, 100 yataklı tip hastahane, 221 yataklı Denizli Hastahanesi, 246 ya 
taklı Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi ile 560 yataklı S.S.K. Beyoğlu Hır 
tahanesine ait plân analizlerinden istifade edilerek hastahane bölümleri 
standartlarının tesbiti komisyonca uygun görülmemiştir. Doküman olarak 
komisyonumuzca projeleri ve keşifleri temin edilen 4 hastahanenin yatak 
sayıları çok farklıdır. Yatak sayısı farklı bu dört hastahanenin arsa özel¬ 
likleri de değişik olup projede tanzimine tesir etmektedir. Bu sebeple, ar¬ 
sa özellikleri değişik, yatak adetleri farklı dört hastahane projesinden stan¬ 
dart tesbiti mümkün görülememiştir. 

Bu konuda uzun vadeli bir çalışma ile gerek 50, 100, 200 ve 400 hasta ya¬ 
tağına göre tanzim edilmiş muhtelif hastahane projelerinden istifade ile 
yapılacak plân analizleri ve gerekse değişen yatak adetleri nazarı itibara 
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alınarak bütün hastahanc bölümlerinin hem kendi içinde ufkî olarak vc 
hem de birbirleriyle ufkî ve şakulî irtibatları nazarı itibara alınarak yapı¬ 
lacak geniş bir etüd sonucunda bir karara varılması ve çalışmaların sürek'' 
olması komisyonca uygun görülmüştür. Diğer yandan, bugün için gene’ 
hastahanelerde hasta yatağı başına 50 - 55 m2 brüt lıastahane sahası uy 
gıın bir ölçü olarak kabul edilebilir. 

6. Malzeme, Tesisat ve Donatımla İlgili Mahal Listesi : 

Alt Komisyonca genel hastahanelerde bulunması gereken bütün mahallere 
ait döşeme, duvar, tavan kaplamaları ile o mahallerde bulunması zaruri 
tesisatı belirten bir liste tanzim, edilmiştir. İlerde standartlar tesbit edilin¬ 
ceye adar bir deneme maksadıyla bütün genel hastahanelerde malzeme vc 
tesisat yönlerinden birliği sağlamak amacıyla hazırlanmış olan ve Ek 7 de 
sunulan bu listede hasta bakım ünitesi, ameliyathane bölümü, idare polik¬ 
linik, tedavi üniteleri, laboratuvarlar, röntgen bölümü, eczane, morg - otop¬ 
si bölümü, mutfak, çamaşırhane, ısıtma merkezi, müstahdem ve personel 
dairelerindeki her mahal için, o mahallerin özellikleri vc kullanış maksadı 
gözönıindc tutularak malzeme ve tesisat ayrı ayrı belirtilmiştir. 

7. Özel Dal ve Eğitim Hastahaneleri : 

Bütün yataklı sağlık tesislerinin program, plân, malzeme, tesisat, donatım 
ve maliyet standartlarını tesbitle görevli bulunan alt komisyonca, bu iş 
için ayrılmış bulunan müddetin çok kısa olması sebebiyle, yalnız genel has- 
tahaneler üzerinde yukarda izah edilen bir ön çalışma yapılabilmiştir. Ay¬ 
rıca özel dal ve eğitim hastahaneleri için plân, malzeme, tesisat, donatım 
ve maliyet standartları tesbiti hususunda bir araştırma yapılamamıştır. An¬ 
cak. eğitim hastahanelerinde, araştırma yapmaları sebebiyle, genel hasta- 
hanelere nazaran hasta başına düşen brüt sahanın artacağı aşikârdır. Tıp 
Fakülteleri konusu, VII. Bölümün sonunda ayrı bir madde olarak ele alı¬ 
nacaktır. 

b. Sonuç : 

Alt Komisyonca yataklı sağlık tesisleri inşa maliyetleri ve standartları tes¬ 
biti konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar safhasında da daha önce 
belirtildiği üzere; genel ve özel dal hastahaneleri için yatak sayılarına bağ¬ 
lı olarak program, plân, malzeme, tesisat, donatım ve maliyet yönlerinden 
yapılacak uzun vadeli araştırma ve geliştirmeler sonucunda standartlara 
ayrılabilecektir. 

Böyle bir çalışmanın ana kanavası şu şekilde olmalıdır : 

1. 50, 100. 200, 400 ve daha fazla yataklı hastahaneler için ayrı ay- 
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rı olmak üzere, hastahanedeki çeşitli bölümlerin kendi içindeki il 
gisi de nazarı itibara alınarak araştırılması ve geliştirilmesi, 

2. Bu bölümlerin ufkî ve şakulî irtibatının tesbiti, 
3. Gerek bölümlerin içinde ufkî, gerek bölümler arasındaki ufkî ve 

şakulî sirkülasyon mesafelerinin asgariye indirilmesinin temini, 
A.- Plân çalışmalarına paralel olarak maliyet konusunun da nazarı iti 

bara alınması. 

2. YATAKSIZ SAĞLIK TESİSLERİ : 

(Not: Bu inceleme 2. Alt Komisyon raporundan derlenmiştir). 
t 

A. Çalışına Programı : 

Alt Komisyon konu ile ilgili teşekküllerin sorumlu yöneticileri veya temsil¬ 
cilerini de davet ederek konu hakkında gerekli izahatı almış ve tartışma¬ 
larda bulunmuştur. 

1. Alt Komisyonun tetkikine bırakılan konular şunlardır: 

a) Muayene ve (veya) Tedavi Yapan Yataksız Sağlık Tesisleri : 
I. Sağlık Ocakları 

II. Sağlık Evleri 
III. Dispanserler 
IV. Müstakil Poliklinikler 

V. Kreşler 

b) Sağlıkla ilgili eğitini tesisleri : 

I. Yüksek öğrenim kuruluşları 
II. Hıfzısıhha Okulları 

III. Sağlık Kolejleri 
IV. Köy Ebe Okulları 

c) Sağlıkla İlgili İdare Binaları : 

2. Yukardaki listede bulunup da tetkik konusu yapılamıyanlar şunlar¬ 
dır: 

Kreşler : (a - v) 

Sağlık Bakanlığının bu konuda tatbik edilmiş sadece bir tek Yenimahalle 
kreşi bulunması. Devlet Demiryolları. Sümerbank ve Tekel İdaresinin kreş¬ 
leri ise bir araştırına neticesi yapılmadıklarından ve standardize edilecek 

» elde somut örnekler bulunmamasından ötürü bu hususta çalışma yapılama¬ 
mıştır. İlerde ayrı bir tetkik konusu yapılmalıdır. 
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Hıfzısıhha Okulları: (b - Ii) 

Halen Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı bir tek Hıfzısıhha Okulu bulun¬ 
ması, önümüzdeki Beş Yıllık Plânda bir İkincisinin ön görülmemesi, ilerde 
ise Hıfzısıhha Okullarının, mevcuda bir veya iki ilâvesi ile konu halledile¬ 
ceğinden standardizasyon yönünden etiid konusu yapılmasına lüzum görül¬ 
memiştir. 

Sağlık Kolejleri ve Köy Ebe Okulları : (b - III ve b - IV) 

Sağlık Kolejleri ve Köy Ebe Okulları için Bayındırlık Bakanlığında müşte¬ 
rek bir plân tipine gidilmiştir. Sağlık Kolejlerinden işletmeye açılmış 
(1965 - 66) olanlar: Diyarbakır, Haydarpaşa, Sivas, Trabzon, Ankara Do¬ 
ğum Evi, Gaziantep, Köy Ebe Okullarından işletmeye açılmış olanlar : 
Elâzığ, Maraş, Adana Çorum. Bunlar işletmeye açılmış veya 1966 Mart 
ayma kadar bitirilmeleri ön görülmüştür. Maliyet ve program yönünden 
sağlam bir standardizasyona varmak için bu binaların bir müddet işletil 
dikten sonra etüd konusu edilmesi daha isabetli olacaktır. 

3. Tetkik konusu yapılabilen tesisler ise şunlardır : 

A. Muayene ve (veya) Tedavi Yapan Yataksız Sağlık Tesisleri: 

I. Sağlık Ocakları: 

Bu konuda Bayındırlık Bakanlığının yaptığı projeler tetkik edilmiş, ko¬ 
misyon üyelerinden Dr. Sabahattin Payzın ve Dr. Abdurrahman Soyarsla- 
mn 28 sağlık ocağında yapmış oldukları tetkik gezilerinden ve ayrıca 
Prof. Kemal Özsan'ın raporundan istifade edilerek varılan sonuçlar aşağı¬ 
da belirtilmiştir. 

a. Bina ve İklim : 

Binaların iç taksimatı fonksiyoneldir. Bu taksimatın iklimlere göıc değişti¬ 
rilmesine lüzum yoktur. Soğuk yerler için kalın duvarlar, çift camlı 
olan pencereler, kepenk, girişte rüzgârlıklı kapılar yapılması lâzımdır. IsıT 
ma için el altında kömür ve odun depoları bulunmalıdır. Su tesisatının 
donmayı önlemek üzere bina içinde ve duvarlar gömmeden tecritli yapıl¬ 
ması, tulumbaların bina içine alınması, ve deponun keza tecritli olarak bi¬ 
na içinde tertibi gereklidir. Boruların tercihan ısıtılan yerden geçirilmesi, 
ve lâğım tesislerinin keza donmıyacak şekilde derinden geçirilmeleri doğ¬ 
ru olacaktır. 

h. Arsa duruımı : 

İnşaat maliyetini arttıracak, kullanma güçlüğü doğuracak arsaların bile 
veya ucuz istimlâklerine tamah edilmemesi doğru olacaktır. Arsanın konut 
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bölgelerine yakın olması, suyun kolayca temini, irtibatın ana yol ile ko¬ 
layca sağlanması elzemdir. 

c. llina tipleri: 

Sağlık Ocaklarının köy ve şehir diye iki ayrı tipte mütalâası doğrudur. 
1. Köy tipleri içiıı: Mevcut projelerin tadil edilerek birisi ana ve çocuk 
sağlığı, diğeri umumi muayeneye ayrılmak suretiyle iki girişli olarak ye¬ 
niden ele alınması; 

2. Şehir tipleri için: Mevcut binaların ihtiyaç programlan lüzumundan 
geniş tutulmuştur. Projeler ilerde gerekecek gelişme gözönünde tutularak 
tertiplenmeli ve ilk zamanlarda sadece zaruri olan kısımlar yapılmalıdır. 
Herşeyden ünce şehir tipi sağlık ocaklarının ihtiyaca tam cevap verecek 
işleyiş programının tetkiki gereklidir. Heryerin hususiyetine göre işçi sağ¬ 
lığı, trahom, ana - çocuk sağlığı, derem, zührevi hastalıklar vs. hizmetle¬ 
rin sağlık ocaklarında ne şekilde ele alınacağı ve sosyal sigortalar muvace¬ 
hesinde sosyalleştirilen bölgelerde müstakil poliklinikler ile sağlık ocakları¬ 
nın nasıl bir işbirliği yapacakları konusunda bir karara varılması; bu ltn 
terlere göre özel bir araştırma grubunun acele ve esaslı bir etiid yapara! 
elde edilecek ve geniş yatırımı gerektiren plânların bu araştırma raporuna 
göre tanzimi uygun görülmüştür. 

3. Sağlık personeli lojmanları : 
İklim şartlarına göre uygunluk aynen sağlık ocakları yapılarındaki gibidir. 
Bunun dışında mahalli realiteler yerinde tetkik edilerek tesisatta buna göre 
değişiklik yapılması, meselâ: elektrik olmayan yerde ilerde gelecektir mü 
lâhazası ile tesisatı yapılsa bile sayaçların konulmaması, tazyikli su olma 
yan yerde banyolarda termosifon yerine, taşıma suretiyle doldurulacak ve 
banyoyu da ısıtacak bakır kazanlı soba tertibi uygundur. 
II. SAĞLIK EVLERİ : 

Arsa, bina ve iklim şartları aynen sağlık ocaklarındaki gibidir. 

Aynı çatı altında oturan ebenin evi ile doğum kısmı arasında, fonksiyon ve 
ısıtma yönünden irtibat kurulması gereklidir. Bilhassa kışı soğuk olan yer¬ 
lerde, ebeden başka bir ikinci hizmetli bulunmamakta ve doğum ve mua¬ 
yene kısmının ısıtılması için ayrıca tahsisat verilmemektedir. İsıtma prob 
leminin çözülmesinde bu husus dikkate alınmalıdır. 

Sağlık ocakları ve diğer tesislerde müessesenin rasyonel bir şekilde çalışa¬ 
bilmesi için kartoteks, fiş ve arşiv dolaplarına gereken ehemmiyet veriline 
lidir. 
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III. Dispanserler : 
Dispanserler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır : 
a. Verem dispanseri 
b. Ruh Sağlığı Dispanseri ve Gündüz Hastahanesi 
c. Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri 
d. Trahom Dispanseri 
e. Ana - Çocıık Sağlığı Dispanseri 

a. Verem Dispanserleri : 

Genel olarak 40,000 kişiye kadar olan bölgelerdeki küçük ve 40,000 
100,000 kişiye kadar olan bölgelerde tatbik edilen büyük tip dispanser 
lerin plânları uygundur. 

Soğuk bölgelerde işletme masraflarını kısmak için kalın duvar ve çift cam 
sistemine gidilmelidir. Devamlı ve sabit voltajlı elektrik olmayan yerlerde 
grup jeneratör kullanılacağı düşünülmelidir. 

Tatbikattaki aksaklıklar gözöntinde tutularak verem dispanserleri için ana 
bina ile müşterek veya müstakil lojman yapılması gereklidir. Maliyetin dü¬ 
şürülmesi için verem dispanseri binasında ayrıca sağlık müdürlükleri ve 
il sağlık başkanlıkları girişleri ayrı olmak şartıyla tertiplenebilir. 

I). Ruh Sağlığı Dispanseri ve Gündüz Hastahanesi: 

1. 10 bölgede birer tane Gündüz Hastahanesi ve Ruh Sağlığı Dispanseri 
(nüfusu 1 milyondan fazla büyük şehirlerde ayrıca bir tane) 

2. 16 bölgede Merkez Ruh Sağlığı Dispanserleri ve Ruh Sağlığı Dispan¬ 
serleri, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, şehir tipi Sağlık 
Ocaklarına bir Ruh Sağlığı ekibi ilâve edilerek ayni binada faaliyette ola¬ 
cak ve Merkez Ruh Sağlığı Dispanseri adını taşıyacak, ayrıca Sağlık Ocak¬ 
ları Personeli eğitilerek Ruh Sağlığı Dispanseri faaliyetini de yapacaklar¬ 
dır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği bölgelerde, ana - çocuk sağlığı 
merkezleri, bir ruh sağlığı ekibi ilâvesi ile Ruh Sağlığı Merkez Dispanseri 
olarak da faaliyet gösterecek; ayni zamanda Ana - Çocuk Sağlığı Köy 
Ekipleri eğitilerek Ruh Sağlığı Dispanseri olarak kullanılacaktır. Bundan 
başka müstakil dispanserler öncelikle büyük şehirlerde kurulmalıdır. Gün¬ 
düz hastahanesi ve Merkez Ruh Sağlığı Dispanseri ve Ruh Sağlığı Dispan¬ 
seri tatbikatına evvelâ sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerden 
başlamak her bakımdan tercih edilmelidir. Böylelikle elde mevcut sağlık 
tesislerinden, personelden ve yapılmış olan kayıtlardan istifade etmek 
mümkün olacaktır. 



Bir Rulı Sağlığı Dispanserinde çalışacak en kliçük ekip elemanı şunlardır. 

1. Psikiyatr doktor 
2. Ruh Sağlığı Hemşiresi 
3. Sosyal yardım uzmanı 
4. Klinik psikolog 

Bu ekibe lüzumuna göre çocuk psikiyatristi, rehberlik uzmanı, konuşma 
tedavisi (Speech Theraphist) uzmanı, rehabilitasyon uzmanı v.s. eklenebi¬ 
lir. (Bak: Ek 9) 

c. I)eri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri : 
^ Deri ve tenasül hastalıklarının bütün bütün ortadan kaldirılması (eradikas- 

yon) mümkün olmadığından ve ayrıca hastalanma oranı (incidence) bu¬ 
günkü şartlarla altında gitgide arttığından uzun süre bu gibi dispanserlere 
ihtiyaç olacaktır. 

Lepra ve frengi gibi deri hastalıklarının teşhis ve tedavi özelliklerinden 
ötürü şehirlerde kurulan A, B. C, D. tipi sağlık ocaklarında ve fakat ayrı 
bir bütün halinde tertibi gereklidir. Bu husus, esasen sosyalleştirilmiş S-H 
Bölgeleri içinde dikkate alınmaktadır. Diğer bölgelerde ise 1958 Brüksel 
Anlaşması gereğince, sık gemi uğrağı olan 6 büyük limanda (İstanbul, İz¬ 
mir, İskenderun, Mersin, Samsun, Trabzon) ve ayrıca nüfusu 50,000‘in üs¬ 
tünde olan şehirlerde Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri açılması ön¬ 
görülmüştür. Halen bu maksada hizmet edecek önceden plânlanmış dispan- 

;( serler yoktur ve programı tesbit edilmemiştir. Ayrıca ücret yetersizliğin¬ 
den çalışacak doktor da bulunamadığından ikinci Beş Yıllık Plân dönemi 
için Brüksel Anlaşması gereğince açılması icabeden dispanserler konusun¬ 
da bir hazırlık yapılmamıştır. Hiç olmazsa ilk merhalede Brüksel normla¬ 
rından da istifade edilerek bir araştırma yapılması, programın tesbiti ve 
projelerin iklim ve mahallerine göre hazırlanması isabetli olacaktır. Dis¬ 
panserler, 3500 hastaya (deri, frengi ve zührevi hastalıklı) bir dispanser 
isabet edecek şekilde düşünülmelidir. 

d. Trahom Dispanserleri: 

Bugün trahom hastalığının yaygın olduğu bölgeler tamamen sosyalleşti¬ 
rilmiş S.H. Bölgeleri içinde kaldığından : 

1. Köylerde sağlık ocağı (1 oda) , 
2. Şehirlerde şehir tipi sağlık ocakları tarafından yürütüleceğinden tra¬ 
hom hastahanesi ve dispanser olmayan şehirlerde ayrıca trahom dispan¬ 
seri açılmasına lüzum yoktur. Trahom olan yerlerdeki A, B, C, D, tipi 
sağlık ocaklarını trahom teşhis ve tedavisi için ayrı bir bölüm tertip edil¬ 
melidir. 
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İhtiyaç Programı : 
1. Mütehassıs doktor ve müdahale odası 

2. Karanlık oda 

3. İlâçlama odası 
4. Hemşire odası 

e. Ana - Çocuk Sağlığı Dispanseri (AÇS) : 

Sosyalleştirilmiş S.H. Bölgesinde AÇS : 

1. Köylerde sağlık ocağında 
2. Şehirlerde A, B, C, D, tipi sağlık ocağında yürütülecektir. 

UNICEF‘in verdiği plân tiplerine göre yapılan sağlık ocaklarında ayrı yet 
ve giriş olmasına rağmen bu binalar henüz tecrübe safhasındadır. Şu ha¬ 
cimler bulunmalıdır: 

— Demonstrasyon mutfağı 
— Eğitim salonu 
— Çocuk muayene odası 
— Anne muayene odası 
— Dikiş odası 

Komisyonumuz, 50,000 nüfuslu yerlerde kurulması öngörülen AÇS Eği¬ 
tim Merkezlerinin programlarının çıkartılması üzerine bir standardizasyon 
araştırmasına girmemiştir. 
IV. Müstakil Poliklinikler: 

Bu sahada Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yapmış olduğu bir tesis 
yoktur. Sosyal Sigortalar kurumunun poliklinikleri ise ekserisi kiralık bi¬ 
nalarda çalışmaktadır ve buralarda edinilen tecrübeler ilerde kıymetlendi¬ 
rilerek program ve proje standardizasyonuna gidilebilir. 

Ayrıca S. S. H. bölgelerinde sağlık ocakları, dispanserler, müstakil polik¬ 
linikler ve gündüz hastahaneleri ve sağlık idare binalarının çalışma yö¬ 
nünden ne dereceye kadar ve nasıl koordine edilmeleri lâzım geldiği ve 
bunların tipleri sağlık politikası yönünden incelenmelidir. Bu konu tıp eği¬ 
timinin alacağı yön ile sıkıca ilgili olup müstakil polikliniklerin uzman ve¬ 
ya pratisyen hekimlerce yürütülmesi hususu ve bina ihtiyaç programları 
sağlık politikası özel ihtisas komisyonunun vereceği karara göre tayin vc 
tespit edilmelidir. (Bak : Ek 10) 

B. SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM TESİSLERİ : 

1. Yüksek Öğrenim Kuruluşları: 



(NOT: Tıp Fakülteleri konusunda, Millî Eğitim Bakanlığının 11 Nisan 
1964 tarih ve 002/4321 sayılı isteği üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fa¬ 
kültesi ve Hacettepe öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan Karan, Prof. 
Dr. Sabahattin Payzın, Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan'dan kurulu Komis¬ 
yonun hazırladığı rapor esas tutulmuştur). 

a. Fakülteler için tcsbit edilen 150 sınıf mevcudu üzerinde tartışmalar 
yapılmış ve bu maksatla Almanya ve A. B. D. nde mevcut fakültelerin sı¬ 
nıf mevcutlarına ait yayınlar ile Dünya Sağlık Teşkilâtı Tıp Eğitim Kon¬ 
ferans kararları gözden geçirilmiştir. Komisyon, 100 kişilik sınıfın gerek 
bina inşaatında ve gerekse eğitim randımanında müsbet tesirlerini gözönü- 

5 ne alarak ve aşağıda yazılı sebeplere de dayanarak sınıfın iki postaya ayrı¬ 
lıp münavebe ile pratiklere gireceğini, boşta kalan grubun seminer, saha 
uygulaması veya diğer bir dersin uygulamasına alınarak zamanının doldu¬ 
rulacağı prensibini esas almış ve teklifleri iki postaya göre hazırlamıştır. 

b. Uygulama (pratik) salonlarının 25 öğrencilik 2 ünite olarak yapılması 
ve 100 kişilik sınıf için 2 x 25 kişilik ünitelerin inşası uygundur. 

c. 100‘er kişilik sınıflı fakülteler iki ileri memleketin standardının biraz 
üstündedir. Almanya’da 1 - 2 fakülte hariç, 18 fakültenin ekserisinde 2. 
sınıflar 60 - 80 kişi arasındadır. A. B. D. deki (1963) 83 fakültenin ancak 
19’nda birinci sınıflarda 110’nun üstünde öğrenci vardır ve hepsinin orta¬ 
laması 90’ın altındadır. 

1. Sınıf mevcudunun artması randımanın düşmesini mucip olur. A.B.D. 
de öğretim paralı ve hayli pahalı olmasına rağmen 125 üzerinde öğrencisi 
olan fakültelerin randımanlarının 199’den az öğrencili fakültelerden daha 
aşağı olduğu bir hakikattir. Bizde ise öğretimin parasız, temelin (lise öğre¬ 
nimi) zayıf olması, kalabalık sınıfların randımanını daha düşürür. Realite 
de böyledir ve % 20.nin üstündedir ve hatta başarısızlık nispeti bazan 
% 60’a çıkmaktadır. Zira bizde, ayrıca pratik çalışma azlığı ile «öğretim 
üyesi/öğrenci oranı» yüksekliği dc bunda rol oynar. Bu sebepten de 100’ 
lük sınıf tercih olunmalıdır. 

2. Küçük sınıflı (100) fakülteler maliyet ve kadro darlığı ile daha ucu¬ 
za malolacağından daha çok sayıda fakülte kurulabilir. 

3. Fakültelerin yurt içinde muhtelif yerlere dağıtılması A.B.D. ve Al¬ 
manya’da esas olmuştur. Nitekim Almanya'da Heidelberg, Tübingen, Frei¬ 
burg, Gottingen, Wurzburg gibi üniversite şehirleri ufak, ziraî karakterde, 
endüstrisi olmayan şehirlerdir; o bölgenin sosyal, kültürel kalkınmasını 
sağlamak üzere kurulmuştur. 

* 

4. Memleketimizdeki 40.000 hastahane yatağının az bir kısmı eğitim ile 
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ilgilidir. Fakültelerin yurt içine dağılması halinde hastahane yataklarından 
eğitim için faydalanan oranını da arttırıcı faydası vardır. 

d. Bina İhtiyacı ve Mesahaları : 

1. Ancak 100 kişilik fakülte için 500 yataklı hastahanelerin derhal inşaa- 
sı bahis konusu olmayıp o şehirlerdeki hastahanelerdcn MÜŞTEREK TA¬ 
YİN ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ olarak uzmanlardan faydalanma prensi¬ 
bi güdülerek, bölge hastahaneleri eğitim için kullanılabilir. Bunlarda ilk 
hamlede gerekli genişletmeler yapılır. Fakülte nazım plânındaki hastaha¬ 
nelerin inşaatına üçüncü Beş Yıllık Plânda başlanır, o zamana kadar esas¬ 
lı proje çalışmaları ve geliştirmesi yapılabilir. 

2. Fakültenin kitaplık ve temel tip bilimleri enstitülerine ait kısımları 
derhal inşa edilmelidir. Bu da iki merhalede inşa olunacak şekilde plân- 
lanmalıdır. 

— Kitaplığın depo kısmı daha sonraki (2-3 yıl sonra) zamanda inşa 
olunabilir. Konferans salonu da bu şekilde gözönüne alınmalıdır. 

— Enstitülerin pratik çalışma salonları ve bir kısım araştırma laboratu- 
varları derhal ve bir kısım araştırma laboratuvarları ile öğretim öve 
leri odaları ikinci merhalede inşa edilecek blokta gözönüne alınmalı¬ 
dır. 

— Öğrenci pratik salonları ile araştırma laboratuvarları birbirinden kesin 
olarak ayrılmış olmalı ve öğrenci sirkülasyonu araştırma laboratuva- 
rı koridonından olmamalıdır. Halen mevcut binalarımızda bu durum 

sağlanmadığından temzlik, rahat çalışma elde edilememektedir. Şema 
gerekirse şöyle de tesbit edilebilir. 

I. Kısım İnşaatı II. Kısım İnşaatı 

Yönetim bloku ve öğrenci labora- 
tuvarlan ve bir kısım laboratu- 
varlar 

Esas araştırma laboratuvarları 

Bu suretle öğretim üyelerinin az olduğu ilk 2 - 3 yılda ilk kısım in¬ 
şaatı ihtiyacı karşılar, sonra ikinci kısmın inşaatına başlanır, öğretim 
de aksamaz. 

Yeni bir fakülte kurulurken bina inşaatının bitmesini beklemek ye¬ 
rine, önce barakalarda öğrenci laboratuvarları ve geçici araştırma ve 
yönetim kısımları mevcut hastahanelere yakın yerlerde veya hastaha¬ 
ne arsalarında kurulmalıdır. Fakülte gelişirken yukardaki esaslar da¬ 
hilinde inşaat programı ve projeleri mütevazi normlar ile 4-5 yılda 

/ i 

I 

£ 
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müesseseler faaliyet halindedir ve her birisi gördükleri ihtiyaca bağlı ola¬ 
rak faaliyetlerini genişletmek istemektedirler. Bu konuda koordinasyon 
önemlidir. Kan bankalarının, yataklı ve yataksız sağlık tesislerinin içinde, 
bir veya iki hacim yapılmak suretiyle kurulmaları mümkündür ve bu şe¬ 
kil, yapı bakımından olduğu kadar personel ve işletme bakımından da 
ekonomiktir. 

3. Sağlık Müzeleri: 

Bugünkü şekilleri ile sağlık müzeleri, sağlıkla ilgili konularda iki ve üç bo¬ 
yutlu modellerin teşhir edildiği ve bazan da konferansların verildiği pro¬ 
paganda merkezleridir ve içlerindeki çalışmalar oldukça rutinleşmiştir 
Memleketimizde, belediyelere bağlı birkaç sağlık müzesi vardır. Bu konu¬ 
da ihtiyaç, propaganda isteğine bağlıdır ve diğer müesseselerin (hijyen ens¬ 
titüleri, sağlık tesisleri, belediyeler) bina imkânlarından faydalanarak dai 
mi veya peryodik propaganda sergileri mümkündür. Komisyon, sağlık mü¬ 
zelerinin, standartlara bağlanması gerekecek kadar çok tekerrür e len vc 
araştırmalar icabettiren bir konu olmadığı kanısındadır. 

Her üç bina tipinde de yönetim, bakım, temizlik, personel istirahatı vr 
yemeği gibi faaliyetler mevcuttur. 

B. Koordinasyon: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, ilgili müesseselerden eğilimler, is 
tekler ve imkânlar hakkında bilgi toplandıktan sonra, bu konulardaki plân 
program ve finansman tasarılarının hazırlanması, gene ilgili müessesele 
temsilcilerinin iştirak ettiği bir kurulda tartışılıp kabul edilmesi, böylece 
kesinleşen plân ve programların uygulanmalarının adı geçen bakanlıkça 
denetlenmesi ve koordinasyonu uygun olur. 

C. Hacimlerin Büyüklüğü : 

Hacimlerin büyüklüklerinin tesbitinde, binayı kullanacakların sayısından 
hareket faydalıdır. 

Raporumuzun bundan sonraki kısmında hijyen enstitüleri, kan bankaları 
ve sağlık müzeleri konularındaki hükümler bu bina tiplerine ait kati stan¬ 
dartlar değil bir an evvel kurulmasını dilediğimiz «sağlık tesisleri standart¬ 
ları enstitüsünün» faaliyete geçmesine kadar denenmesinde fayda gördü¬ 
ğümüz yol gösterici tavsiyeler olarak mütalâa edilmelidir. (Bak. Ek 11) 

4. Hastahanelerdc Ekonomik İşletme : 

(Not: Bu inceleme Hastahanelerde Ekonomik İşletme Alt Komisyonu ra¬ 
porundan derlenmiştir). 
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yapılıp hizmete girecek şekilde düzenlenmeli ve hastahanesi ile bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. İlerdeki genişleme durumu da program 
ve plânlamada yer almalıdır. 

3. Fakülte hastahanesinin poliklinikleri geniş tutulmalıdır; çünkü. 

— Memleketimizde 1000 nüfusa göre yatak sayısı azdır. 
•— Toplum hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları fazladır. 
— Hastalık masrafları halkın gelirine göre yüksektir. Sosyal sigortalar 

gelişmemiştir. 
— Nüfus artışı fazladır. Buna göre polikliniklerde : 

— Ayaktan hasta tedavisi ve evde hasta tedavisi yönünden polikli¬ 
nikler geniş tutulmalıdır. 

— Gündüz hastahanesi sistemi poliklinikle beraber çalışmalıdır. 
— Evde hasta tedavisi servisi merkezi de burada yer almalıdır. 

3. ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURUMLAR! (Hijyen enstitüleri. Kan Banka¬ 
ları. Sağlık Müzeleri) 

(NOT : Bu inceleme Üçüncü Alt Komisyon raporundan derlenmiştir.) 
A. Çalışma Programı: 

Alt Komisyon ele aldığı bina tiplerinin içlerine yerleşecek üniteler hak¬ 
kında mevcut bazı müesseseleri gezerek ve içlerinde çalışanlarla konuşa¬ 
rak genel bir fikir almış ve bunları literatürdeki bilgilerle tamamlamağa 
gayret etmiştir. Ancak, pek tabii ki bütün eylem rutinleri ve bunlarda mey¬ 
dana gelmesi muhtemel değişiklikler bakımından teferruatlı tesbitlcrc gi 
rişmeğe imkân olmamıştır. 

1. Hıfzısıhha Enstitüsü: 

Hıfzısıhha enstitülerindeki çalışmalar esas itibariyle, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik denemelerdir. Deneyler için gelen nümunelerin ve malzemelerin 
kabulü, saklanması gibi işlemlerde bahis konusudur. Bazı denemeler rutin¬ 
leşmiş olmakla beraber yeni konular ortaya çıktığından ve bilhassa ele 
alınan konularda yeni bilgiler yaratılmasına yönelen araştırma faaliyetine 
de yer verildiği takdirde, rutinlerin dışında denemeler de bahis konusu 
olmaktadır. 

2. Kan Bankası: 

Kan bankalarında bugün uygulanmakta olan çalışma rutin hale gelmiştir. 
Bunlar, ancak önemli teknik buluşlar olduğu takdirde değişebileceklerdir 
Kan bankası konusunda ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Sa¬ 
vunma Bakanlığı, Fakülte, Kızılay, Sosyal Sigorta Hastahanelcri ve özel 
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A. Hastahanclerin inşa maliyeti kadar, ondan sonraki işletme masrafla¬ 
rının, bilhassa sigorta primlerini yükseltmesi sebebiyle, ekonomiyi tazyik 
edici ve endüstriyel maliyeti arttırıcı bir faktör olduğu bir gerçektir. 

Alt Komisyon son yayınlara ve kendi müşahadelerine dayanarak ve Ber¬ 
lin’de Institute für Krankenhausbau’da (Frei Universitât - Berlin) 1964 
Haziranında yapılan seminer tartışmalarım da gözönüne almak suretiyle 
bu hususta aşağıdaki tavsiyelerin yapılabileceği kanısına varmıştır. 

1. İşletmecilik yönünden 100 yataktan aşağı olan hastahaneler gayri ikti¬ 
sadidir. 50 yataklı hastahane inşaasına zaruret olmadıkça gidilmemelidir. 
Hasta başına maliyet çok olmasına karşı, hastalara doğru teşhis, iyi tedavi 
yardımı o nisbette azdır. 

2. İnşa maliyeti yatak başına en düşük olan, sağladığı teşhis ve tedavi 
yönünden etkili bulanan ve en ekonomik işletme sağlanabilen hastahane- 
ier bugün için 400’den az yataklı olmayanlardır. Bu itibarla nüfusu 
150,000'in üstünde, hinterlandına yollarla bağlı veya yakın gelecekte bağ¬ 
lanabilecek olan, nüfusu hızla artan endüstri ve ticareti genişleyen şehirler¬ 
de inşaası düşünülecek hastahaneler 400 yatak ve fazlasına göre planlan¬ 
malıdır. 

3. Nüfusu kesif olmayan bölgelere inşa edilecek 100 - 200 yataklı hasta 
haneler, 400 yataklı tam teşekküllü hastahaneler çevresine, yollar da göz 
önüne alınarak inşa edilmelidir. 100 - 200 yataklı hastahanelere ileri ih¬ 
tisas dalı uzmanları isteyen dalların klinikleri için yer ayrılması ekonomik 
o'maz. Bundan kaçınılmalıdır. 

4. Dr. Med. P. Vogler ve Ark. Prof. Hassenpflug’un «Handbuch für den 
Neuekrankenhausbua (1963 - 853 sayfa)» adlı kitaptaki hesaplarına gö¬ 
re (Bak : Wirtscahftlichkeit im Krankenhausbau Bölümü) genel olarak 
hastahanelerde işletmecilik masrafları oranları şöyle olmaktadır : 

Personel giderleri : % 60 

Yiyecek giderleri : % 15 

Ecza ve tedavi giderleri : % 10 

Diğer cins giderler : % 5 
% 100 

Bu duruma göre hastahane işletmeciliğinde, bir bina en az 50 yıl kullanı¬ 
lacağına göre, yapılacak işletme tasarrufu en ziyade personel giderlerini 
uzun vadede azaltacak yönde olmalıdır. 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
SAĞLIK TESİSLERİ İNŞA MALİYETLERİ VE STANDARTLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

Soyadı ve Adı Görevi İMZA 

KURAN, Aptullah 
Asosye Prof. Y. Mimar 
(Komisyon Başkanı) 
AKKOR, Gündoğdu 
Y. Müh. Mimar 

ATASEVER, Ali 
İnş. Y. Müh. 
AROLAT, Neşet 
Y. Müh. Mimar 

AYRAL, Naci 
Prof. Dr. 

BAŞKANER. Nihat 
Y. Mimar 

BATUMLU, Enver 
Dr. 
BİRCE, Neriman 
Y. Mimar 

GÖRKEM, Bedii 
Y. Mimar 

KARAN, Doğan 
Prof. Dr. 

KARGTNER, Hamdi 
Y. Müh. Mimar 

KÖMÜRCÜOĞLU, Eyüp 
Prof. Y. Mimar 

LUGAL, Affan 
Y. Mimar 

ÖKE, Altan 
Doç. Dr. Y. Müh. Mimar 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Ankara Üniversiteli 
Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

Mimarlık Bürosu Şefi 
T.M.M.O.B. 

İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi 
T. M. O. B. 

Mimarlar Odası Temsilcisi 

Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü Temsilcisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Müsteşar Muavini 
Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Reis Muavini 
İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi 
Ankara Üniversitesi 

Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı 

M. S. B. Emlâk İskân ve İnşaat 
Başkanlığı, Önemli, İnşaat Müdürü 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tedavi Kurumlan 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
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ÖZDİLEK, Şemsi Mimarlık Fakültesi 
Dr. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ÖZGÜNER, Orhan Tedavi Kurumlan Genel Müdürü 
Asst. Prof. Y. Mimar Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
PAYZIN, Sabahattin Mimarlık Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi 
SANLI Yılmaz Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji 
Y. Müh. Mimar Kürsüsü Profesörü 
SAYIM. Naci T.M.M.O.D. 
Y. Mimar Mimarlar Odası Üyesi 
SOYARSLAN, A. Rahman Bayındırlık Bakanlığı 
Dr. Yapı ve İmar İşleri Dairesi Reis Muavini 
TINAY, Naki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Y. Müh. Mimar Sosyalleştirme Dairesi Başkanı 
TOLGA, Vedat Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Md. 
Makina Y. Müh. İnşaat İşleri Müdür Muavini 
USER, Suzan T.M.M.O.B. 

Y. Müh. Mimar Makina Mühendisleri Odası Temsilcisi 
YAŞAR, Osman Bayındırlık Bakanlığı 
Dr. Sağlık Tesisleri Fen Heyeti Müdürü 
ÇÖLAŞAN, Emin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Komisyon Raportörü Danışma Kurulu Üyesi 
KİŞMİR, Parla D.P.T. Uzman Yardımcısı 

Komisyon Raportörü D.P.T. Uzman Yardımcısı 

NOT : Üye Bedii Görkem 14.5.1965 tarihinde Komisyondan istifa etmiş, 
Üye Dr. Osman Yaşar 7.9.1965 tarihinde. Raportör Parla Kiş-

mir 11.6.1965 tarihinde Komisyondan ayrılmışlardır. 
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ALT KOMİSYONLAR 

1. Alt Komisyon Üyeleri: 
SAYIM, Naci (Başkan) 
AKKOR, Gündoğdu 
ATASEVER, Ali 
BAŞKANER, Nihat 
LÜGAL, Affan 
SANLT, Yılmaz 
TOLGA, Vedat 

USER, Suzan 

2. Alt Komisyon Üyeleri: 

PAYZİN, Sabahattin (Başkan) 
LÜGAL, Affan 
ÖZGÜNER, Orhan 
ÖZDİLEK, Şemsi 

3. Alt Komisyon Üyeleri : 

KÖMÜRCÜOĞLU, Eyüp (Başkan) 
ÖKE, Altan 

4. Alt Komisyon Üyeleri: 

PAYZİN. Sabahattin (Başkan) 
GÜNDAŞ, Arslan 
MALKOÇ, Avidan 

1. Redaksiyon Komitesi: 

KURAN, Aptullah (Başkan) 
ÖZGÜNER, Orhan 
USER. Suzan 

ÇÖLAŞAN, Emin 

2. Redaksiyon Komitesi: 
USER, Suzan 
BAŞKANER, Nihat 
TOLGA, Vedat 
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HASTANESİ ANKETİ 

1 — Hastahanenin şehre göre durumu 
a) Şehir merkezinde 
b) Şehir merkezine yakın 
c) Şehir merkezine uzak 

2 — Hastahanenin özelliği 

a) Hastahanenin tesis edildiği arsa   M’ dir. 
b) Hastahanenin işgal ettiği arsa   M2 dir. 
c) Hastahanenin toplam inşaat sahası   M2 dir. 
e) Hastahane / / tarihinde hizmete girmiştir. 

Bir ünitedeki yatak Toplanı 
Servis Ünite adedi adedi Yatak adedi 

Hariciye       
Dahiliye       
Kadın doğum       
Bevliye       
Çocuk       
İntaniye       
K. B. B.   
Göz       

Cildiye       
Fizik       

Röntgen       
Asabiye       

Toplam : 

f) Hastahane projesi   yatak için hazırlanmıştı. 
g) Hastahanede yatak odaları yönleri 
Yön Adet 

Kuzey   
Güney   
Doğu   
Batı   

Toplanı : 
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h) Hastahanenin belediye hizmetlerinde faydalanma durumu 

Yar Yok 

Yol 
Su 

Elektrik 

Kanalizasyon 
Havagazı 

j - 1) Hastahane müstakil pavyonlar halinde midir? 
Evet j 
Hayır j 

j - 2) Hastahane tek bina olarak mı yapılmıştır? 
Evet r 

Hayır ]  
j - 3) Hastahane tek bina olarak yapılmış bilâhare ilâve pavyon veya 

blok yapılmış mıdır? 
Evet 

Hayır | 

j - 4) Hastahane intaniye bölümü müstakil pavyon mudur? 
Evet 1 

Hayır j  

3 — Hastahanedeki yatak odaları aşağıdaki şekildedir : 

Bir odadaki yatak 

savısı Oda adedi Eni nı. Boyu m. 

4 — 

Banyolu oda   
İstirahat salonlu oda   

Bir kişilik oda   
İki kişilik oda   
Üç kişilik oda   
Dört kişilik oda   
Altı kişilik oda   
  kişilik oda   
  kişilik oda   

Hastahanedeki görevli personel sayısı 
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a) Mütehassıs hekim I —   adet Dahiliye mütehassısı 
2 —   adet Umumi cerrahi mütehas. 

3 —   adet Kadın - Doğum mütehas. 
4 —   adet Çocuk mütehassısı 
5 —   adet Ruh ve sinir mütehassısı 

6 —   adet İntani hast, mütehassısı 
7 —   adet K.B.B. mütehassısı 

8 —   adet Göz mütehassısı 

9 —   adet Cildiye mütehassısı 
10 —   adet Üroloji mütehassısı 
11 —   adet Anestetist 

12 —   adet Röntgen Mütehassısı 
13 —   adet Mikrobiyoloğ 
14 —   adet Kimyager 
15 —   adet Fizik tedavi mütehassısı 
16 —   adet Diş hekimi 
17 —   adet Eczacı 

18 —   adet Ortopedist 
19 — 

20 — 

b) Asistan   Adet 

c) Hemşire   Adet 
Hemşire yardımcısı   Adet 
Ebe   Adet 
Hastabakıcı   Adet 

d) Memur   Adet 
e) Teknisyen   Adet 

1 — Laborant   Adet 

2 — Klinik teşhis teknisyeni   Adet 
3 — Eczahane teknisyeni   Adet 
4 — Röntgen teknisyeni   Adet 

f) Müstahdem mutfakta   Adet 
Çamaşırhanede   Adet 
Teshin ve aydınlatmada   Adet 
Bahçede   Adet 

g) Şoför   Adet 
h) Diğerleri   Adet 

Yönetmeliğe göre personelden gece hastahanede kalması zarurî olan¬ 
lar için yeterli yer var mıdır? 
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Yatak Yemek İstirahat 
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayıı 

Dr.   

Asistan       

Hemşire       
Yardımcı personel       

6 — İdarî kısımdaki mahaller şunlardır. 

İçinde kimlerin 
Adı çalıştığı Eni m. Boyu 

NOT : Buraya yalnız idare bölümünde bulunması gereken Baş Hekim, yar¬ 
dımcısı, doktorlar, döner sermaye, büro, konsey salonu vs. gibi kı¬ 
sımlar yazılacaktır. 

7 — a) İdare kısmında günün, haftanın ancak belirli zamanlarında kulla¬ 
nılan hacimler var mıdır, 

Vardır j j 
Yoktur | | 

b) Hangileri günde ve haftada kaç saat kullanılmaktadır. 

  ( ) Saat/Gün 

  ( ) Saat/Hafta 

e) Tek bir hacimde karşılanabilecek fonksiyonlar için (Okuma vl- 
toplantı gibi) birden fazla yer ayrılmış mıdır? Varsa hangileridir 
ve eni. boyu ne kadardır. 

Vardır | | 
Yoktur | | 
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Adı Eni Boyu 

8 — a) Konferans salonu var mıdır? 
Vardır | | 
Yoktur | | 

b) Haftada kaç saat kullanılmaktadır. 
Haftada ( ) saat kullanılmaktadır. 

9 — Hastahanenin kaç giriş noktası vardır. İsimleri ile belirtiniz. 

10 — a) Poliklinik var mıdır? 

Vardır | j 
Yoktur j | 

e) Polikliniğin günlük çalışma saatleri : 
(Başlangıç - Bitiş olarak) 

d) Poliklinik esas bina içinde midir? 
Evet | | 
Hayır | [ 

e) Poliklinik bekleme mahalleri ihtiyaca yetişmekte midir? 
Evet | | 
Hayır | | 

11 — a) Yalnız poliklinik için kullanılan laboratuvar ve buna mümasi! 
tesisler var mıdır? 

Evet | | 
Hayır | | 
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11 — b) Hastahanenin genel tesisleri dışında çeşitli klinik ve üniteleri1' 
ayrıca laboratuvar ve buna mümasil tesisleri var mıdır? 

Evet | | 
Hayır j | 

12 — a) Kaç ameliyathane vardır?   
b) Muayyen servislere ayrılmış ameliyat salonları var nndırü 

İsimleri nelerdir. 

e) Kaç müdahelc odası vardır? 

d) Her ameliyat salonunda haftada yapılan ameliyat adedi ortala¬ 
ması. 

13 — Kaç sterilizasyon mahalli vardır? 
a) Genel   Adet 
b) Tali   Adet 

Herbirindcki sterilizatörün çalışma sistemi nedir? 
(Blok sterilizatör, otoklav vs. gibi) 

14 — a) Binada kaç asansör vardır? 
( ) adet asansör vardır, 

b) Hangi maksatlarla kullanılmaktadır? 
15 — a) Hastalar için müstakil yemekhane var mıdır? 

Evet İ | 
Hayır | | 
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\ 

b) Her hasta bakım ünitesinde müstakil yemekhane var mıdır? 
Evet j î 
Hayır | 

c) Hastaların yataklarında yemek yemesi uygun mudur? 
Evet j j 
Hayır | | 

d) Ortalama olarak hastaların % kaçı yataklarında yemek zorun¬ 
dadır? %   Hasta 

16 — Projesindeki gayesinden başka işler için kullanılan mahaller varsa 
isimlerini yazınız ve değiştirilme sebeplerini belirtiniz. 

17 — Yatak ünitesi bulunmayan özel tedavi bölümleri var mıdır? varsa 
isimlerini yazınız. 

18 — a) Mutfak nerededir? 

1) Binanın dahilindedir | | 
7) Binanın haricinde ayrı bir bloktadır. | f 

b) Mutfakta yemek pişirme ne şekilde yapılmaktadır? 
Kuzine ile i ! 

Buharlı tencere ile | | 
c) Mutfakta kullanılan bütün mahaller ve içinde kullanılan meka¬ 

nik cihazlar nelerdir? 

d) Yemek tevzi sistemi: 

(Bizzat hastaya servis) 
1 — Kat ofisinde | | 
2 — Mutfakta ı i 
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e) Hastaların tabak vesair bulaşıkları nerede yıkanmaktadır? 
1 — Kat ofisinde | | 

2 — Mutfaktaki genel bulaşıkhanede | j 
19 — a) Çamaşırhane nerededir? 

1 — Bina dahilindedir | j 
2 — Bina haricinde ayrı bir bloktadır j j 

b) Çamaşır hangi usulle yıkanmaktadır? 
1 — El ile I | 
2 — Makine ile | | 

c) Makine ile yıkanıyorsa buna ait bütün makinelere belirtiniz. 
1 — Yıkama | | 
2 — Sıkma | | 

3 — Kaynatma | | 
4 — Dezenfeksiyoıı | | 
5 — Kurutma J j 
6 — Ütü j I 

d) Etüv var mıdır? 
Vardır | | 
Yoktur f f 

Varsa nerededir? 

20 — Teshin tesisatı hangi yakıt ile ısıtılmaktadır? 
1 — Kömür 

2 — Akaryak| 
21 — Jeneratör var mıdır? Ve şehir cereyanının kesilmesinde otomatik 

olarak devreye girmekte midir? Jeneratörden hangi mahaller vc 
hangi aletler faydalanmaktadır? 

22 — Çöp yakma fırını var mıdır? 
Vardır 

Yoktur \ | 
23 — Klima var mıdır? 

Vardır İ i 

Yoktur | I 
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1 

2 
3 
4 

3 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

EK : 2 

MEVCUT HASTANELERİN PLAN ANALİZİ 

HASTANE BRÜT SAHASI YEKUNU m* 
HASTANE NAFİ SAHASI YEKÛNU 
HASTANE UFKİ + ŞAKULİ SİRKÜLASYON NAFİ SAHA YEKÛNU m2 
HASTA YATAK ODALARI NAFİ SAHA YEKÛNU m2 
AMELİYATHANE BÜRÜT SAHA YEKÛNU m2 
HASTA BAKİM ÜNİTESİ BRÜT SAHA YEKÛNU m2 
BEHER HASTA İÇİN HASTANE NAFİ SAHASI m2 

» » HASTANE BRÜT SAHASI m2 
» » MUTFAK SAHASI m2 
» » TESHİN MERKEZİ BRÜT SAHASI m2 
» » ÇAMAŞIRLIK BRÜT SAHASI m2 

HASTA BAKİM ÜNİTESİ BRUT SAHASI m2 

HASTANE BRÜT SAHASI/PERSONEL MAHALLERİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
HASTANE BRÜT SAHASI/MÜSTAHDEM MAHALLERİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
POLİKLİNİK MUAYENE BRÜT SAHASIİPOLİKLİNİK BEKLEME BRÜT SAHASI 

NİSBETİ % 
HASTANE NAFİ SAHASİİUMUMİ SİRKÜLASYON NAFİ SAHASI NİSBETİ % 
HASTANE BRÜT SAHASI/HASTAN E NAFİ SAHASI NİSBETİ % 

» » MUTFAK BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » ÇAMAŞIRLIK BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » TESHİN MERKEZİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » AMELİYATHANE BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » POLİKLİNİK MUAYENE + BEKLEME BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » POLİKLİNİK MUAYENE BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » ECZANE + LABORATUAR BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » İDARE BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » MORG + OTOPSİ BÖLÜMÜ BRÜT SAHASI NİSBETİ % 
» » FİZİK TEDAVİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % 

ADIYAMAN DEVLET 
HASTAHANESİ 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

50 

3.050.00 

1.799.00 

849.00 

517.00 

96.00 

1.138.00 

35.90 
61.00 

1.68 
1.62 

2.30 
22.76 

Mevcut 
Yatak Ad. 

125 

% 

% 

3.050.00 

1.799.00 

849.00 

517.00 

96.00 

1.138.00 
18.00 
30.00 

0.89 
0.81 

1.15 

11.38 

% 6.8 

% 2 

% 26 

% 47 
% 59 
% 3 
% 3.8 

% 2.6 
% 3 

% 5.40 

% 4.30 

% 1 

1.6 

2.6 

BURSA DEVLET 

HASTAHANESİ 

Projesindeki 
V aiak Ad. 

450 

Mevcut 

Yatak Ad. 
746 

14.774.00 

7.385.00 

4.254.00 

2.763.00 

2.392.00 

9.698.00 
16.41 

32.83 

0.66 

0.83 

0.50 

21.40 

% 

% 

14.774.00 

7.385.00 

4.254.00 

2.763.00 

2.392.00 

9.698.00 

10.00 

20.00 

0.40 

0.50 

0.30 
13.00 

5.30 

1.30 

0.57 

0.50 

2 

1 

2.80 
16 

% 4.40 

% 3.40 

% 1 

% 8 

ERZURUM DEVLET 
HASTAHANESİ 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

200 

11.368.00 
6.123.00 

3.602.00 

1.463.00 

119.00 

5.400.00 

30.61 

56.84 
2.02 

0.34 
1.57 

27.00 

Mevcut 

Yatak Ad. 
450 

% 
% 

% 

% 
% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 

% 

% 

11.368.00 
6.123.00 

3.602.00 

1.463.00 

11900 
5.400 00 

13.60 

25.00 

0.90 

0.15 

0.70 
12.00 

% 10 

% 3.50 

69 
58 

63 

3.60 
2.70 

0.6 

1 
3.60 

2 

0.9 

1.3 

0.9 

0.2 

SİVAS NUMUNE 
HASTAHANESİ 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

250 

7.863.00 

4.873.00 

2.018.00 

1.711.00 

401.50 

5.630.00 

19.49 

31.45 

0.16 

0.74 
0.72 

15.30 

Mevcut 

Yatak Ad. 
368 

SAMSUN SOS. SİG. 
KURUMU HST. 

% 

% 

% 

% 

% 
% 

7.863.00 

4.873.00 

2.018.00 

1.711.00 

401.50 
5.630.00 

13.00 

21.00 

0.11 

0.50 

0.49 

10.40 

% 6.70 

% 3 

% 19 

% 41 

% 62 
% 0.95 

2.30 

2.20 

5 

% 5.60 

% 4.80 
2 

1.30 

5 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

255 

14.201.95 

6.599.30 

2.718.32 

2.152.19 

915.76 

6.594.70 
25.88 

3.40 

55.69 

1.43 

2.18 

21.94 

% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Mevcut 

Yatak Ad. 

3.23 

4.16 

63.83 

41.47 

46.47 

6.10 

3.92 

4.55 

6.45 

61.97 

1.23 

3.19 

2.57 

1.03 

0.86 

KAYSERİ SOS. SİG. 
KURUMU HST. 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

250 

12.179.08 
8.281.40 

2.736.53 

1.553.79 

1.465.18 

5.927.50 

33.12 

60.89 
3.64 

2.57 
1.96 

23.91 

Mevcut 

Yatak Ad. 

I'AŞABAHÇE SOS. SİG. 
KURUMU HST. 

Projesindeki 
Yatak Ad. 

125 

Mevcut 

Yatak Ad. 

241 

8.143.43 

5.055.99 
2.007.11 

1.057.25 

846.94 

2.345.76 

40.44 

65.15 

4.05 

5.64 

1.70 
18.76 

8.143.43 

5.055.99 
2.007.11 

1.057.25 

840.94 

2.345.76 
20.97 
33.79 

2.10 

2.92 

0.88 

9.73 

% 2.77 % 11.89 
% 0.58 % 4.32 

% 51.42 % 34.— 
% 33.04 % 39.70 
% 68 % 62.09 

% 5.98 % 6.22 

% 3.22 % 2.60 

% 3.07 % 5.42 

% 12.03 % 10.40 
% 3.82 % 11.25 
% 5.78 % 15.07 
% 3.04 % 3.25 
% 4.21 % 8.65 
% 1.25 % 1.34 
% 3.34 ■ Yok 



Varsa nerelerde kullanılmaktadır? 

24 — Havalandırma var mıdır? 

Vardır | [ 

Yoktur i İ 
Varsa nerelerde kullanılmaktadır? 

25 — Hastahane işleyişi bakımından görüş ve düşünceleriniz. 
Genel mahiyetteki şikâyetleriniz. 

NOT : Bu anket‘e gönderilen cevaplar : D.P.T. ayrıca teadi edilmiştir. 
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MAHAL LİSTESİ 

a. Hasta Bakım Ünitesi: 
I. Hasta yatak odası 

II. Tecrit odası 

III. Agonizaıı odası 
IV. Doktor odası 

V. Hemşire odası 
VI. Hastabakıcı odası 

VII. Gündüz odası 

VIII. Hasta yemek odası 
IX. Yemek ofisi 

X. Lavabo - WC. 

XI. Duş - banyo 
XII. Temiz çamaşır odası 

XIII. Kirli çamaşır odası 
XIV. Ördek - sürgü temizleme, sterilizasyon mahalli 
XV. Temizlik aletleri yeri 

XVI. Asistan odası 

b. Ameliyathane Departmanı Steril Bölgesi : 
I. Ameliyathaneler 

II. Narkoz odası 

III. Anestetist doktor 

IV. Anestezi deposu 
V. Ameliyat aletleri hazırlık mahalli - ihzarat 

VI. Hemşire hazırlık mahalli 
VII. Doktor el yıkama yeri 

VIII. Doktor - hemşire istirahat odaları 
IX. Elektro ansefalografi (Beyin ameliyathanesi yanında) 

c. Steril Bölge Harici: 
I. Ameliyathane hemşiresi 

II. Doktor soyunma, duş, WC. lâvabo ve dolapları 
III. Kadın doktor duş, WC, lâvabo ve dolapları 
IV. Hemşire soyunma, duş, WC. lâvabo ve dolapları 
V. Hazırlık odası 
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VI. Uyanma odası (Hemşire istasyonu) 
VII. Ördek - sürgü yıkama, steril 

VIIT. Ameliyat aletleri odası 
IX. Alçı odası (alçı ve bez konabilen küçük bir depo) varsa diğeı 

mahaller. 

NOT : Doğum kısmında, sancı odası, doğum salonu, kürtaj odası, bebek 
yıkama yeri ve tartı mahalli steril bölge içinde düşünülecektir. 
(Beyin ameliyatları için EAG mahalli) 

d. İdare Ünitesi: 
I. Başhekim odası 

II. Başhekim istirahat 
III. Başhekim sekreteri 
IV. İdare Müdürü 
V. Büro 

VI. Başhemşire 
VII. Nöbetçi doktor 

VIII. Nöbetçi hemşire 
IX. Nöbetçi memur 
X. Döner sermaye 

XI. Arşiv 
XII. Kütüphane toplantı salonu 

XIII. Doktor, asistan, memur yemekhanesi 
XIV. Ofis 

XV. Kapıcı - müracaat 
XVI. Esas giriş holü 

XVII. Çiçek ve hediye satış mahalli 

e. Peliklinik : 

I. Giriş - müracaat 
II. Kayıt - arşiv - döner sermaye odası 

III. Baştabib yardımcısı 
IV. Doktor muayene - soyunma yerleri 
V. Müdahale odası 

VI. Poliklinik bekleme 

VII. Pansıman odası 

VIII. Göz polikliniği karanlık odası 
IX. KBB ve hariciye polikliniği sterilizasyon mahalli 

f. Merkezî sterilizasyon 
I. Yıkanma ve hazırlık mahalli 

Tl. Blok sterilizatör mahalli 
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III. Steril malzeme deposu 
IV. Steril olmayan malzeme deposu. 

g. Tedavi Üniteleri 
I. Fizik tedavi boksları 

II. Fizik tedavi kontrol mahalli 

TII. Hidro terapi boksları 
IV. Hemşire 
V. X ışınları tedavisi 

VI. X ışınları kontrol mahalli 
VII. Bekleme mahalleri 

VIII. İstirahat mahalleri. 

h. Lâboratuvarlar ve eczane - röntgen hastahane ve poliklinik üniteleri 
tarafından müşterek kullanılan mahaller : 

I. Röntgen : 
— Röntgen odası 
— Karanlık oda 

— Şef odası 
— Bekleme 

— Soyunma boksları 

II. Biokimya laboratuarı : 
— Lâboratuvar 

— Şef odası veya bölmesi 
— Tartı mahalli 

— Numune alma ve kayıt 

III. Bakteriyoloji Lâboratuvarı : 
— Lâboratuvar 
— Mantar kültür odası 

— Yıkama ve sterilizasyon 
— Şef odası veya bölmesi 
— Numune alma ve kayıt 

IV. Elektro kardiyoloji ve Seroloji Lâboratuvarı : 
— E. B. C. mahalli 

— Seroloji lâboratuvarı 
— Şef odası 

V. Akciğer Fonksiyonları Test Odası : 
— Lâboratuvar 

— Bekleme - Kayıt 
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VI. Eczahane : 

— Şef 
— İlâç tertip ve tevzi 
— İlâç hazırlama lâboratuvarı 
— Günlük depo 
— Ana deposu 

VII. Ensüflasyon Mahalli : 
— Hava verilen mahal 

— Bekleme 

i. Hasta Kabul : 

I. Memur 

II. Bekleme 

III. Kadın hasta soyunma 
IV. Kadın hasta yıkama (duş, banyo) 
V. Kadın hasta giyinme 

VI. Erkek hasta soyunma 
VII. Erkek hasta yıkama (duş, banyo) 

VIII. Erkek hasta giyinme 
IX. Elbise deposu 

j. Morg - Otopsi : 
T. Otopsi 

II. Patoloji lâboratuvarı 
III. Müze (araştırma hastahanelerinde) 
IV. Doktor odası 

V. Doktor duş 
VI. Ölü yıkama mahalli 

VII. Ölü muhafaza mahalli (morg) 
VIII. Soğuk depo 

IX. İmam odası 
X. İmam duş ve lâvabosu 

XT. Merasim mahalli ve cenaze çıkışı. 

k. Kazan Dairesi: 
I. Kalorifer kazanları mahalli 

II. Kaloriferci odası 

III. Kaloriferci duş, WC. lâvabosu 
IV. Yakıt deposu 

I. Mutfak : 

I. Giriş 
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II. Tartı ve kontrol 

III. Ana depo 
IV. Günlük depo 
V. Soğuk depo komresör mahalli 

VI. Hazırlama - ihzarat 

VII. Pişirme 
VIII. Hamur işleri 

IX. Et 

X. Balık 

XI. Süt - yoğurt 
XII. Kahvaltı 

XIII. Soğuk mutfak 
XIV. Tevzi mahalli 

XV. Ahçıbaşı mahalli 
XVI. Diyet mutfağı 

XVII. Bulaşıkhane 
XVIII. Araba parkı 

XIX. Müstahdem yemekhanesi 
XX. Mutfak personeli WC - lavaboları 

XXI. Mutfak personeli soyunma - duşları. 

m. Çamaşırhane : 
T. Kirli ayırma 

II. Etüv 

III. Yıkama 
IV. Kurutma 
V. Ütü 

VT. Dikiş - tamir 
VIT. Temiz çamaşır deposu 

VIII. Temiz çamaşır sevk 
IX. Çamaşırhane personeli WC. lavabo 
X. Çamaşırhane personeli soyunma - duşları 

n. İlk Yardım Ünitesi: 

1. Giriş 

II. Müracaat - polis 
III. Doktor 

IV. Doktor duş ve lavabosu 
V. İlk müdahale (küçük ameliyathane) 

VI. Uyanma odası (24 - 48 saat yatacak) 
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e. Müstahdem Daireleri : 

I. Kadın müstahdem yatakhanesi 
II. Kadın müstahdem duş ve lâvabosu 

III. Erkek müstahdem yatakhanesi 
IV. Erkek müstahdem duş ve lâvabosu 

p. Teknik Servis : 
I. Marangoz atölyesi 

II. Elektrik atölyesi 

r. Hemşire ve Yardımcı Hemşire İkâmet Mahalleri: 
1. Başhemşire odası 

II. Hemşire odaları 
III. Duş ve lavabo 
IV. Yemekhane 

V. Ofis 

VI. Ütü, dikiş, istirahat mahalli. 
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PLÂN ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ek : 4 

HASTAHANEN1N 

ADI 

YATAK SAYISI . . , , „    Maksadında kulla- 

Projesinde Halen kulla, nılmayan mahal 
adedi 

Hasta odası 

olarak kulla¬ 
nılan diğer 

mahaller 

1965 ön raporuna gö. Yatak ba. brüt m2 

Fazla Eksik Projesine Mevcut 
mahaller mahaller göre yatağa göre 

Sival Numune 250 368 52 16 99 31.45 21 m2 

Bursa Memleket 

Adıyaman Devlet 

450 

50 

746 

125 

160 

38 

68 

19 

15 54 

Poliklinik 

yok. 
61 

32.83 20 m2 

61 m2 30 m2 

Erzurum Devlet 200 450 Proje üzerine işaretlenmemiş 20 67 57 m2 25 m2 



Hastahane ÜNİTE EKSİK FAZLA 

Adıyaman 
Devlet Hast. 

i 

Hasta Bakım 
Ünitesi 

Ameliyathane 

Steril Bölge 
Harici 

İdare 

Poliklinik 

Hasta kabul 

Morg - Otopsi 

Doktor 

Agonizan 
Hemşire istasyonu 
Gündüz odası 7 
Kirli cam odası 

Temizlik alet yeri 
Asistan odası 

Narkoz 

Anastetis Dr. 

Anestez Deposu 
Ameliyat - İhzarat 
Hemşire - hazırlık 
Dr. Hem. istirahat 

Ameliyathane hemşiresi 
Hemşire soyunma 
Dr. soyunma 
Hazırlık odası 7 

Uyanma odası 
Ördek - steril 
Alçı odası 
Başhekim istirahat 
Sekreter 
Nöbetçi hemşire 7 
Nöbetçi memur 
Döner sermaye 
Arşiv 
Çiçek satış 
Kayıt - arşiv - döner 
sermaye 

Başhekim yardımcısı 
Müdahale odası 

Pataloji laboratuvarı 
Müze 

Doktor odası 

Doktor duş 
Soğuk depo 
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Hasfahane ÜNİTE EKSİK 

Sivas 250 ya
taklı Numune 

Hastahanesi 

Sivas Devlet 
Hastahanesi 

Kazan Dairesi 

Çamaşır İst. 

Mutfak 

İlk yardım 
Miist. Dairesi 

Teknik Servis 

Hemşire ve 
Yardımcı hem 

şire mahalleri 

Hasta Bakım 

Ameliyathane 

Steril bölge 
harici 

Kaloriferci duş 
Kirli ayırma 
Etüv 
Ahçı mahalli 
Tevzi mahalli 

Diyet mutfağı 
Araba parkı 
Müst. yemekhanesi 

Elektrik Atölyesi 

5 

4 

Ütü - dikiş - istirahat 

Tecrit 

Agonizan 
Hemşire istasyonu 
Temiz çamaşır 
Kirli atma bacası 
Ördek mahalli 
Narkoz 

Anestetist 

Anestezi deposu 
Hemşire - hazırlık 
Elektro Ansefalografi 
Tartı odası 

Sancı odası 

Bebek yıkama 
Kadın doktor duş 
Hemşire soyunma 
Hazırlık 

Ördek 
Ördek - sürgü 

Narkoz 

İdare Ünitesi Başhekim sekreteri 
İdare Müdürü 
Büro 

Arşiv 

Yedek hemşire 
Yatak 
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11 asta hane ÜNİTE EKSİK FAZLA 

Poliklinik 

Merkezi steri-

lizasyon 
Tedavi ünite¬ 

leri 

Röntgen 

Bio-kinıya 

Bakterioloji 

Elektro Kardi-

oloji ve Scro-
loji 

Eczane 

Enftifülasyon 
Mahalli 

Hasta kabul 

Nöbetçi hemşire 7 1 
Nöbetçi memur 
Çiçek - hediye satış 
Kayıt - arşiv 
Döner sermaye 
Baştabip yardımcısı 
Müdahale 7 

Pansuman 

Karanlık oda göz (yok; 
K.B.B. Sterilizasyon 

4 

Fizik tedavi boks 

Fizik tedavi kont. mah. 

Hidro terapi 
Fizik tedavi hem. 7 1 
X-ışınları tedavi 
ve kontrol 

Fizik - tedavi bekleme Bio-kimya 
Şef odası 2 
Bekleme 

Bio-kimya 
Bio-kimya Labora. 
Bio-kimya Şef odası 5 
Bio-kimya Tartı 
Nümune alma - kayıt 
Mantar kültür 

Yıkama sterilizasyon 3 
E.K.G. 

Seroloji laboratuvarı 5 
Şef odası 
Akciğer Fonk. Test 
Oda. Laboratuvar 
Şef 
İlâç tertip - tevzi 3 
Günlük depo 
Hava mahalli 

Bekleme 2 

— 1 

I 
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Hastahane ÜNİTE EKSİK FAZLA 

Morg - otopsi 

Kazan Dairesi 

Mutfak 

Çamaşırhane 

İlk Yardım 
Müstahdem 
Dairesi 

Teknik Servis 

Hemşire ika¬ 
met mahalleri 

Müze 

Doktor odası 

Doktor duş 
Ölü yıkama deposu 7 
Soğuk depo 
İmam 
Merasim mahalli 

Kaloriferci odası 

Kaloriferci duş, WC, 2 
lavabo 
Giriş 
Tartı 

Kontrol 

Ana depo 
Günlük depo 
Soğuk depo 
Hamur 16 
Et 
Balık 

Süt 

Yoğurt 
Kahvaltı 

Soğuk mutfak 
Tevzi mahalli 
Ahçibaşı 
Diyet mutfağı 

Temiz çamaşır depo. 2 
Temiz çamaşır sevk 
Yok 1 

Erzurum Dev- Hasta Bakım Hemşire istasyonu 
let Hast. Ünitesi Ördek yıkama mahalli 

Temizlik aletleri Depo 

Şef doktor 
Tedavi 

s 
Nöbetçi doktor 
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Hastahane ÜNİTIİ EKSİK FAZLA 

Ameliyathane 
Dept. Steril 
Bölge 

Steril Bölge 
Harici 

İdare ünitesi 

Merkezi sterili-

zasyon Polik¬ 
linik 

Müşterek 
mahaller 

Bio-kimya 

Baktcrioloji 
Elektro kardi-

oloji ve sero-
loji 
Eczane 

Asistan odası Ameliyathane 6 
Hasta yatakları ara Karanlık oda 
perde Pansuman 
Narkoz odası 

Anestetist Dr. 

Anestezi 

Dr. el yıkama yeri 6 
Dr. hemşire dinlenme 
Elektro anscfaloğrafi 
Kadın Dr. duş 
Hemşire soyunma 
Ördek - sürgü 
Ameliyat aletleri 
Doğum kısmı 
Başhekim istirahat 
Başhekim sekreteri 
İdare müdürü 
Baş hemşire 
Döner sermaye 
Arşiv 
Kütüphane 
Çiçek - hediye satış 
Kapıcı - müracaat 
Yok 

Baştabip yardımcısı 
Pansuman odası 

Soyunma yerleri 

Röntgen bekleme 
Rönt. soyunma boks 
Numune alma 

Kayıt 
Yok 

Yok 

9 

4 

Hariciye muayene 
3 Hariciye tedavi 

Bevliye muayene 
Bevliye tedavi 

2 

5 
3 

Şef mahalli 
Ana depo 3 
Günlük depo 
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Hastahunc 

Bursa Meml. 

Hastahanesi 

UNITE EKSIK FAZLA 

Hasta kabul 

Morg - otopsi 

Kazan dairesi 

Mutfak 

Çamaşırhane 
İlk yardım 
Müst. servisi 

Teknik servis 

Umumi v. s. 
fazlalar 
Hasta - bakım 

Ameliyathane 
Departmanı 

Steril bölge 
harici 

Memur 1 

Pataloji laboratuvarı 
Müze 

Doktor odası 5 

Ölü yıkama deposu 
İmam duş - lavabosu 
Kaloriferci odası 2 

Kaloriferci duş, W.C 
lavabo 
Tartı kontrol 

Balık 

Kahvaltı 

Ahçıbaşı mahalli 6 
Diyet mutfağı 
Araba parkı 
Temiz çamaşır sevk 1 
Yok 5 

Mahkum girişi 
Gardiyan 
Pisuvar 10 
Lavabo 

Banyo 
Acil Yardım 
Yemek odası ofis 

İdare ünitesi 

Agonizan 
Gündüz odası 
Temiz çamaşır 
Kirli çamaşır 6 
Ördek yıkama - steril 
Üroloji - Kadın doğum 
için oturma banyosu 
Anestetist 

Anestezi deposu 3 
Seyyar röntgen 
mahalli 
Kadın Dr. duş 
W.C. - Lavabo - Dolap 
Hazırlık odası 4 

Ördek - sürgü yıkama 
ster. 

Alçı odası 

Nöbetçi hemşire 

Dr. Hemşire 4 
duşları ve 
soyunmaları 

Şef odası 2 
Tecrit 

Su kazanı 

Acil pansuman 
Kan nakli 

Nöbetçi hemş. 2 
Muhasebe 
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Hastahanc A. LA A' ÜNİTE 1EKSİK < İ A j FAZLA tuieils 

Poliklinik 
Merkezi sterili-

zasyon 

Tedavi ünitesi 

AA i IMIİMU 

Müşterek 
mahaller 

Hasta kabul 

Morg - Otopsi 

Kazan dairesi 

M utfak 

Çamaşırhane 
İlk Yardım 
Ünitesi 

Başhekim sekrçfcejfimj.-ijiJBaşhekim mua. 3 
Başhekim istirahatıubımb 
ArşiVoY - ivue dinde lAcil Yardım 
Dr. - asistan - memUÇrıaH 

yemekhanesi,!; ııi'jrl lermb 
OfisdoY .'lerlem temadi 
Çiçek - hediye mahalli 
Yok 
_ ..dH-JA   
Steril mal deposu 
Steril olmayan,®^ *,qıJH 
zeme deposu 

Fizik tedavi kontrol 

mahalli 

X-ışınları kontrol 5 
mahalli 

X - ışınları tedavisi 
Beklcmc-istirahat mah. 

Röntgen 
Biokimya laboratuvarı 
Bakterioloji 5 
Elektro - kardiyografi 
ve seroloji labora. 
Eczane 
Memur odası 1 
Patoloji laboratuvarı 
Dr. duş 3 
İmam duş - lavabo 
Kaloriferci - duş 
W.C. Lavabo 2 
Tartı kontrol 
Et 

Balık 
Kahvaltı 

Aşçıbaşı mahalli 
Diyet mutfağı 7 
Araba parkı 
Temiz çamaşır sevk I 
Müracaat - polis 
Dr. duş - lavabo 2 
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Hastahane ÜNİTE EKSİK 

Müstahdem 

daireleri Yok 

Teknik servis Yok 

Hemşire, yar¬ 
dımcı hemşire 
ikâmet mahalli Yok 

FAZLA 

UMUMİ FAZLALIK 

Hapis odası 

Çamaşır kurutma yeri 3 hacim 



ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ 

HASTAHANF. ADI Projedeki 
Yatak Ad. 

Kullanılan 

Yatak Adedi 

Maksadında 

Kullanılmayan 
Mahal Adedi 

İçine Yatak 
Konan Diğer 

Mahaller 

1965 Ek Raporuna ^ 1965 Ek Raporuna 
Göre Fazla Göre Noksan 

Mahaller 1 Mahaller 

Projesine Göre 
Yatak Başına 
Brüt M2 Sahası 

Mevcut Yatak 
Sayısına Göre 
Yatak Başına 

Brüt M2 Sahası 

SAMSUN HASTAHANESİ 255 110 

Bütün yataklar 
Henüz Dolmamış 

17 

Bu mahaller 
İdare Poliklinik 
Depo ve Must. 
Yatakhanelerin-

dedir. 

Yok 10 Yataklı 
Sari Hastalık 

Bakım Ünitesinde 

30 
Ekli liste 

55.69 

KAYSERİ HASTAHANESİ 250 164 11 Yok 10 Yataklı 

Sari Hastalık 

Bakım Ünitesi 

33 

Ekli liste 
60.89 

PAŞABAHÇE HASTAHANESİ 125 241 16 17 Bakım ünitesinde 

Labratuar. 

Asistan, Dr. ve 
İstirahat Mahalli 

39 

Ekli Liste 

65.15 33.79 

ESKİŞEHİR HASTAHANESİ 305 365 9 Yok 17 

Ayrıca 14 Yataklı 
Tecrit Ünitesi 

Konferans Salonu 

(Vak'a Takdimli) 
Ve Servis. 

16 

Ekli Liste 

76.70 64.09 



ESKİŞEHİR HASTAHANESİ 

Ek rapora göre eksik mahal listesi : 

I. HASTA BAKİM ÜNİTESİ : 

f. Hasta bakıcı odası 

h. Hasta yemek odası 

III. STERİL BÖLGE HARİCİ : 

g. Ördek - sürgü yıkama, steril 
IV. İDARE KOMİTESİ : 

h. Nöbetçi hemşire 
i. Nöbetçi memur 

p. Çiçek ve hediye satış mahalli 

VIII. LABORATUVARLAR : 

d. Elektro kardiyoloji ve seroloji 
e. Akciğer fonksiyonları test odası 
g. Ensiflasyon mahalli 

IX. HASTA KABUL : 

c. Kadın hasta soyunma 
d. Kadın hasta yıkanma 
e. Kadın hasta giyinme 

X. MORG : 

b. Patoloji laboratuvarı 
c. Müze 



PAŞABAHÇE. IIASTAHANESİ: 

Ek rapora göre eksik mahal listesi : 
I. HASTA BAKIM ÜNİTESİ : 

f. Hastabakıcı odası 

h. Hasta yemek odası 
o.ıdıo A'jUVj / ıTütıH d 

II. AMELİYATHANE : 
c. Anestetist doktor 

d. Anestezi deposu 
h. Doktor - hemşire - istirahat odaları 
i. Elektro ansefalografi 

III. STERİL BÖLGE HARİCİ : 

a. Ameliyathane hemşiresi 
c. Kadın doktor duş, W.C. lavabo ve dolapları 
g. Ördek - sürgü yıkama, steril 
h. Ameliyat aletleri odası 

• ı »iı; .Mİj'llA ‘ /I i.S'j!.' i .i > 
IV. İDARE: 

ifîübo mal r:san<jsgmA .o 
c. Başhekim sekreteri 
d. İdare müdürü 

h. Nöbetçi hemşire 
ı. Nöbetçi memur mmui/o* ııi.url ıııbı;>! .a 
p. Çiçek ve hediye satış mahalli j;ı[|fjdl( mijl;>j Ai 

VI. MERKEZİ STERİLİZASYON : - i d ınla.M a 

c. Steril malzeme deposu DHOM X 
d. Steril olmayan malzeme deposu 

.... . ı ui'/uJaıodııl İİoIoJbH .d 
VII. TEDAVİ ÜNİTELERİ : 

a su M .a 
a., b., c. Yok, d. h. 

VIII. LABORATUVARLAR : 

d. Elektro kardiyoloji ve seroloji 
e. Akciğer fonksiyonları test odası 
g. Ensiflasyon mahalli 

X. MORG - OTOPSİ : 
c. Müze 
d. Doktor odası 

Tb 



j. İmam odası 
k. İmam duş ve lavabosu 

XII. MUTFAK: !X:!'/!AIIAT?A!! WJ8W?A8 

o. Ahçıbaşı mahalli 

XIV. İLK YARDIM ÜNİTESİ: 
: 'i'jîhirlr rn difdo oıöa moqm 33 

I?3T1WU M13AH AT2AH .1 

a., b, c. Yok, d. e, :?,ubo İnoaT .d 
e. Doktor duş lüsbo dornov gJzjjH .rl 

ızcbo mdzizA .d 

: 3'/TAHTAYİJ3MA .11 
roJdob JzilolzorıA .o 

! ıiilfibo infİBiiJ^İ oıigrrıorl -• TOldoCI .rl 
i’tıngoloîazni ot:);{ol3 .i 

: İ M HAH 3D lÖfl 1İ 'A3 ! d .31 
boii?morl onGrilcvilomA g 

işf: 1)0 jfihixnH .o 

İnoîz .urncdıv ügıüz - jfobıO .2 
ı >;bf holloİG İrr/ilomA .fl 

: İ?3711/03 33AHİ .VI 

İGrİGiilzi rnidorlzGfl .d 
noloıdoz rnidorlzGH \o 

oıigmori ipîodöH .d 
tu ınorn iolodöVT .i 

illıırİGm zıluz ovibori ov doğ i D ,q 

: 3I:/f I3İ IOH V 

•nı;v '3 rıipi ı:ılo? dirıi!;lilr.q nubrıusublo d/:\ıı nolnrrfoz ofiudfdKBH 
.tibur/ ızGbo onov 

j33 IH I İ/' İ !VAH3T 31V 

-rı rn robı; o jîr.mîınGİlud ozıidoıog .obnigl ansrİGtesH .u*?ırn 
nnlzdod iqBi3loıbiH .3 
iHvfibol riGlmşı - X .o 

ılİGrİGm loılnod nalnızı - X .'t 

3A33AVİJTA30HA ! .MIV 

ı ıı;/utrri iCİRİ \\o\,ov i joloyibıud olıdolH ,b 
. ızebo îzol ı ıı:!novi»dno'l loğiodA .o 

ilİGrlnm novzBFlüzpH .« 
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/ 

SAMSUN HASTAHANESİ 

Ek rapora göre eksik mahaller : 
I. HASTA BAKİM ÜNİTESİ : 

b. Tecrit odası 

h. Hasta yemek odası 
ö. Asistan odası 

II. AMELİYATHANE: 

c. Anestetist doktor 

h. Doktor - hemşire istirahat odaları 
i. Elektro insefolografi 

III. STERİL BÖLGE HARİCİ : 

a. Ameliyathane hemşiresi 
e. Hazırlık odası 

g. Ördek - sürgü yıkama, steril 
h. Ameliyat aletleri odası 

IV. İDARE KOMİTESİ : 

b. Başhekim istirahat 
e. Başhekim sekreteri 
h. Nöbetçi hemşire 
i. Nöbetçi memur 
p. Çiçek ve hediye satış mahalli 

V. POLİKLİNİK : 

Hastahane şehirden uzak olduğundan poliklinik şehir içinde yapı! 
yene odası vardır. 

VII. TEDAVİ ÜNİTELERİ : 

iniştir. Hastahane içinde, gerekirse kullanılmak üzere 5 adet mua- 
c. Hidroterapi boksları 
e. X - ışınları tedavisi 
f. X - ışınları kontrol mahalli 

VIII. LABORATUVARLAR : 

d. Elekrto kardiyoloji ve seroloji laboratuvarı 
e. Akciğer fonksiyonları test odası 
g. Ensüflasyon mahalli 
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IX. HASTA KABUL: 

c, d, e, f, g, h, soyunma, giyinme, yıkanma mahalleri kadın erkek 
olarak ayrılmamıştır. 

X. MORG - OTOPSİ : 

c. Müze 

k. İmam duş ve lavabosu 

XIV. İLK YARDIM ÜNİTESİ : 
e. İlk müdahale 
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JUHA.M AT2AH .XI 

/I'rAts nibc/f iisltcdfirn cmncdı^ /jmniyig. .ernnuyos, .rl ,g .1 ,o .b ,p 
KAYSERİ HASTAHAÎffl^Sİernlnvfi Anr.Io 

Ek rapora göre eksik mahaller : 

I. HASTA BAKİM ÜNİTESİ 

b. Tecrit odası 
f. Hastabakıcı odası 

h. Hasta yemek odası 
ö. Asistan odası 

II. AMELİYATHANE : 

b. Narkoz odası 

c. Anestetist odası 

h. Doktor - hemşire istirahat odaları 
i. Elektro ansefalografi 

III. STERİL BÖLGE HARİCİ : 

b.c. Doktor soyunma, duş, W.C. lavabo ve dolapları kadın erkek 
olarak ayrılmamıştır, 
e. Hazırlık odası 

g. Ördek - sürgü yıkama, steril, kürtaj odası 
IV. İDARE: 

h. Nöbetçi hemşire 
i. Nöbetçi memur 
p. Çiçek ve hediye satış mahalli 

V. POLİKLİNİK : 

e. Müdahale odası 

VI. MERKEZİ STERİLİZASYON : 

d. Steril olmayan malzeme deposu 

VII. TEDAVİ ÜNİTELERİ : 

e. X-ışınları tedavisi 
f. X-ışınları kontrlo mahalli 

VIII. LABORATUVARLAR : 

b. Biokimya laboratuvarında: - numune alma, ve kayıt 
e. Bakterioloji laboratuvarı : - şef odası veya bölmesi 

: İPMOTO - D5IOM .X 
uviiM .o 

modfiviîl şub rnurnİ .>1 

: İP'UTA ! MKDSAY >IJİ ,TX % 
olfirl ! ürrı dİ! '.o 
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ö 33 numune alma ve kayıt 
d. Elektro kardioloji ve seroloji laboratuvarı 
e. Akciğer fonksiyonları test odası 
f. Ensüflasyon mahalli 

IX??ÎÎÂ5İ'Â ^AÖÜL : 

rı-cc' d’ e’ g. h, soyunma, giyijHne,()$i|kai}}Ba kadın erkek olarak ay 
b yijgöı) .7 I ! nfibhİBteBH pİ 

Xi MORGif^5©T0P8İ? b Z ! ! ipini? bnoO 
.r!nJ i [o | r i v i cî on >1 i f/i -zbM mbsX •;>•/ rrıugoG 

b. Patoloji, laboratuvarı J mvioh eıv i /! hbIjİİİbJ 

! c. Muze -yı;r! ov iğliğim JııonV) 
d. Doktjjf| Byrnjj|fjig c r I / i nı;l>lt!B) 
e- DoknSf[>f^firl al £ I 1 t Turbo) noytnöH 

yluooD ! I I I >IiIiob.\oH 
XVII. HEMŞİ'R&A® YARDIMCI HEMŞİRE İKANfflStfİBiödsI *irl?oT 
! noyzBtilidnrbı I .. î I t iaivıoz ?iG 

a. Başhemşire odası, f. Utü, ,dikiş \je ;stirahat .|(i|j,|f.Ji(j;r| irn;jnj 
£ zl nnMiliGZEH .O.fl>! 

£ xl ncbıbnvrri söö 

I xî ıiniP ov rlıı£l 

! y I ivoırliiS ov iıoG 
! izivi3z ijoloıU 
I İKİVVJZ İSOÎZOnA 
I rnvulGtodBl j;vrni>Ioi8 
! izivıoz ivebol iixH 

orrrnT ov iboqofiO 
! ivrıbat rıoginövl 
I ncvutınoda! ijoİBlc4! 

lolzhnoz ilBOiılıpn obvjüi nr.-'i m'1' i--.rıı;r!ı:i?ı:H 'Âwjn.) ov ivom jğoG 



Ek 5 

Tüberküloz Hasta Devlet Hastaneleri 

50 100 200 400 20! 
İç Hastalıkları 1 1 2 3 Göğüs hastalıkları 4 
Genel Şirürji 1 1 2 4 Röntgen teşhis 1 
Doğum ve Kadın Has¬ Mikrobiyoloji Lab. 1 
talıkları lx 1 2 2 Diş servisi 1 
Çocuk sağlığı ve has¬ Eczacılık 1 
talıkları lx 1 2 2 Biokimya lab. 
Röntgen teşhis 1 1 1 2 İç hastalıkları 
Eczacılık 1 1 1 1 Çocuk tüberkülozu 
Teşhis laboratuvarı 1 1 1 1 Fizik tedavi ve 
Diş servisi 1 1 1 1 rehabilitasyon 
İntani hastalıklar 1 x 1 1 

K.B.B. Hasatlıkları 1 x 2 2 

Göz hastalıkları 1 x 2 O 

Ruh ve Sinir 1 x 1 1 

Deri ve Zührevi 1 x 1 1 

Üroloji servisi 1 2 

Anestezi servisi 1 

Biokimya laboratuvarı 1 { 

Fizik tedavi servisi 1 1 

Ortopedi ve Tremoto. 2 

Röntgen tedavi 1 

Pataloji laboratuvarı 1 

Doğumevi ve Çocuk Hastahanesi olmayan illerde açılacak servisler 
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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 

i 

EK : 6 

ÖN RAPORA GÖRE PROJELERİ YAPILAN HASTANELERİN PLÂN ANALİZİ 
100 

TİP 

YATAKLI 

HASTANE 

221 YATAKLI 

DENİZLİ HST. 

246 YATAKLI 

BEYOĞLU HST. 

560 YATAKLI 

S. S. K. HST. 

HASTANE BRÜT SAHASI YEKÛNU M2 5 670.— 14.233.45 1 1088.— 27.539.60 m2 
HASTANE NAFİ SAHASI YEKÛNU M2 34.38.— 67.33.15 6454.— 23.091.34 » 

HASTANE UFKİ + ŞAKULİ SİRK1LASYON NAFİ SAHASI YEKÛNU M2 16.37.— 37.01.— 3304.—- 76 41 92 » 

HASTA YATAK ODALARI NAFİ SAHASI YEKÛNU M2 5.70.— 17.01.— 1168.— 31 89 57 > 

AMELİYATHANE BRÜT SAHASI YEKÛNU M2 260.50 624.51 409.51.— 14 40 00 » 

HASTA BAKIM ÜNİTESİ BRÜT SAHASI YEKÛNU M2 20.92.— 83.22.21 3600.— 10 645 60 » 

BEHER HASTA İÇİN HASTANE NAFİ SAHASI M2 33.66.— 27.37.— 29.20 41 23 

HASTANE BRÜT SAHASI M2 
1 

55.— 57.85 50.17 49 18 D 

MUTFAK BRÜT SAHASI M2 1.95 1.40 2.30 1 38 J 

» » TESHİN MERKEZİ BRÜT SAHASI M2 0,78 1.54 2.08 1 61 

ÇAMAŞIRLIK BRÜT SAHASI M2 0.75 0.69 1.08 2 46 » 

HASTA BAKIM ÜNİTESİ BRÜT 20.32 33.83 16.28 1901 

HASTANE BRÜT SAHASI PERSONEL MAHALLERİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % % 11 % 15 % 7 % 98 5 

HASTANE BRÜT SAHASI MÜSTAHDEM MAHALLERİ BRÜT SAHASI NİSBETİ % % 21 % 15.1 % 3.50 % 33 4 

POLİKLİNİK MUAYENE BRÜT POLİKLİNİK BEKLEME BRÜT SAHASI % % 43.00 % 56.6 % 22 % 56 19 

HASTANE NAFİ SAHASI UMUMİ SİRKİLASYON NAFİ SAHASI % % 47 6 % 54.96 % 5.27 % 33 09 

» » MUTFAK BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 31 % 2.42 % 4.50 % 281 

» » ÇAMAŞIRLIK BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 13 % 1.19 % 2.10 % 5 02 

» » TESHİN MERKEZİ BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 15 % 2.66 % 4.10 % 2 09 

» » AMELİYATHANE BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 45 % 4.38 % 3.70 % 5 23 

POLİKLİNİK MUAYENE BEKLEME BRÜT SAHASI NİSBETİ % % 7.00 % 8.94 % 5.40 % 3 50 

» » POLİKLİNİK MUAYENE BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 5.00 % 5.70 % 4.40 % 2 24 

» » ECZANE LABORATUVAR BRÜT SAHASI NİSPETİ % 17 % 0.62 % 0.9 % 7 73 

» » İDARE BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 35 % 0.72 % 4.9 % 3 27 

» » MORG OTOPSİ BÖLÜMÜ BRÜT SAHASI NİSPETİ % % 07 % 1.95 % 1.8 % 1 38 

» » FİZİK TEDAVİ BRÜT SAHASI NİSPETİ % — % 2.25 % 0.68 % 2 65 

HASTANE BRÜT SAHASI HASTANE NAFİ SAHASI NİSPETİ % % 60 % 47.30 % 58 % 83 85 



Mahal İsmi 
Döşeme Duvar 
Kaplaması Kaplaması 

la. Hasta yatak odası Mozaik Yağlı Boya 
(Tek yataklı) 

lb. Hasta yatak odası 
(Çok yataklı) 

2. Tecrit yatak odası 

3. Agonizan odası » » » 

4. Doktor odası - 

muayene » Badana 
5. Hemşire odası » » 

6. Hemşire istas- » Ya^h B°ya 
yon ıı 

7. Gündüz odası » » » 

t 

Tavan 

Kaplaması 

Badana 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ek : 7 

Tesisat 

Radyatör, topraklı priz, etejer prizi lavabo, 
etejer, ayna, yer süzgeci, alafranga WC. duş, 
çağırma, hoparlör, telefon, aydınlatma, gece 
lambası. 

Radyatör, topraklı priz, normal priz çağırma 
bütonu, aydınlatma, gece lambası. 
Radyatör, lavabo, etejer, ayna, süzgeç, duş, 
alafranga WC. topraklı priz, normal priz, ça¬ 
ğırma bütonu. hoparlör, aydınlatma, gece 
lambası. 

Radyatör, lavabo, topraklı priz, çağırma, nor¬ 
mal priz, aydınlatma gece lambası. 
Radyatör, lavabo, etejer, ayna, çağırma büto¬ 
nu, priz, telefon, hoparlör, aydınlatma. 
Radyatör, lavabo, etejer, ayna, duş WC. alaf¬ 
ranga, süzgeç, priz, çağırma telefon, hoparlör, 
saat, aydınlatma gece lambası. 
Radyatör, eviye, fayans masa, süzgeç, toprak¬ 
lı priz, çağırma, telefon, çağırma tablosu, ho¬ 
parlör, aydınlatma. 
Radyatör, topraklı priz, normal priz aydınlat¬ 
ma, hoparlör, telefon. 



8. Lavabo 

y Qnuqris: oqaxi 

9. WC. 
Aourı 

10. 

ujrwAtuG 

■*i' B^rt01- oqazi - 

y ySouivJU oqnzi 

13. Sürgü - ördek . 
temizleme 

14. Jggyjljjîj^Letlprj 

tim 

16. Pansuman odası 

17. Wasta' yemek' 
>rr &f&ir AU^ 

AhJftMr 

15. „ IP H 
f. } amjqi) 

odası 
oq 

Kara mozaik 
» 

Kara mozaik 

>>•> 

Mozaik 

» 

» 

» 

>} 

» 

» 

» 

» 

/jOXSlK 

» 

[)0^G11JG 

8 sıra fayans 
- Badana 

8 sıra faya 
- Badana 

j2,kŞir^o:-fa- 
yans - Bada¬ 
na 

» 

Badana 

» 

>> 

Badana 

» 

Yağlı Boya 
/rıSji goAn 

» » 

'•"3DJSUI3»! 

DfîA3i. 

R:adyât^MfctfejdfJc&yHa, priz, aydınlatma, süz- 
geÇJARö^â dtteüfHult‘-lv uoluj9| bus a/upupıt- 

töK rlWG/ ud ^d ı n I a t m a, (Erkek ise pisuar). 
p bus' cgŞıi-ijjg' (GIG(.oır taŞıung {gpıozrr po- 
g94y»ÎÖCi dPfccSappiy,l*k i<>\) :; i<- 
gggp gÂqıu)g(iijg Sccg jaırıpazr 
LauSg- (insgtc4 bus' .bagıuna jtjgiojj' [îobm ;;,ı.' Raayator, banyo, alafranga WC. lavabo, suz-
KaqAarai/ |gAnt)0‘ ereİGi.' TrAmr qrı? //(j gıgı- geç efejcr. aydınlatma, çağırma, 
tfrı jbı.i5T trjcfoır uobguou a/.qiyiafujg- .. 
Radyatör, tayans masalar, eviyeler, yer suzge- K.gq/.ELfOi.; laAapo' GtclGU, gAuıt' pasıuua, pan, 
cı, bulaşık makınası, sıcaklık dolabı, trıtaze ve 
mgı bur gAqmi.gfujg 5g.cc ıgıupgar 
monataze topraklı ppzler, yemek montşarjı, ,, iqAafoi.' ıgAgpo' robıgıuı Aydınlatma, vızıltı. 
LSuıpgKi.; 
Radyatör, süzgeç dezenreksı.yon ve yıkama. oiı.uj:; pruoyıT jjobguqi.', aAqiuinfuia sccg 
yer su?gecı, lavabo, aydınlatma. fe"Sı<«fia!0^fMi!waP&bl!S' 
tfaqAatqj.' |aAapo‘ crclcı.' a/.ııa' zrnac-'b q~< 
yfuourr.. gAnımgfiıjgr Sccg lauıpazr Radyatör, ptrız, vızıltı. 
^aq/.atqf fobLapp bus' uouua| bus tak tuta 

Radyatör, eviye, fayans masa, süzgeç aydınlat- 
mâ,nîıtıprakf'rive-|qörma|cppiklerı.Aqıij|guiiîr 
Radyâtör.u aydiwl atnntfı cböparlörp ıptizten, 
ftgqAgioi.' robLîrjc|i bus' eteler bnsj |9Aapo‘ 

Radyatör, gece ve yarı gece aydınlatma, elekt¬ 
rik, topraklı priz, saat, hoparlör, ışıklı^ lam- 



3A' fiAsuıus oqft<ii 
19. tfpl 
20. çamaşır 

» 

» 

ınşp boa;- 
Badana 

B°Aa 

21. Temiz çafnaşıt 
qebozn 

Mozaik 15 i 1 ;;|J-
Badana 

22. Asistan odası lAF^ir ygŞp b0/ 
ızjıurpst oqnzi 

31 D°f,<'1 "•'i-'t'tu » 

23. Ameliyat salonu Mozaik 

20x20 cm. 
Fayans 

pr.müiLG oqrizi 
33 yuiG|!/.njp;ıiJ'' 

pirinç lama 
iti toprakla¬ Bnqrm 

24. Stcrili^asvon 
33 yıjjc|i/ riilrıo' 

ma 

Mozaik 
İAİov.n}/ Iruyan^ : 

/ac r>' Btjqaua 

31' D1- /ICUJ D'!; pr/LO ujosa;; 13 wilh jg/.rıu* 

25. Narkoz odası 
30' j-jr.uj>n/ zo/.rıuıjj 

26. Anestezi deposu 
27. Alçı odası 
30 [j<rK[0!. âo/.nuujs? 

58' H^h-IT 'W'-' 

Mozaik Fayans 

Badana 

12 sıra 

fayans 
Yağlı Boya 
) P,:ı/ 

» 

» 

» 

Badana 

Â:,5|i B0/'' 
» 

Yağlı Boya 

Rnqsua 

yağlı 

B^qaun 

Yağlı Boya 

Badana 

Yağlı Boya 

; an|i b(>>:î 

balar, grup ibaret lambaları, yangın klaksonu 
ve t>iify?fllafi>;v,/[ |j:r/3|:njqmn:<- Xgl ensSGc; 
Radyatör, aydınlatma, priz. 
Radyatör, aydınlatma, priz, çamaşır şütü veya 
moatŞ(Şj;jı. G/1>g- pıÂnu? miw âgl znxoGG|' 
Radyatör, aydınlatma, priz, çamaşır montşar- 
fî,'iq/.rT(pi- rı/.qıu|gjıjjrr buv 
Radyatör, lavabo, ayna, etejer, duş, WC. yer 
süzgeci, aydınlatma; gece lambası, çağırma, 
priz, telefon. 
Radyölöfjüklima menfezleri, alet alma verme 
pivot i n penceresi, ahkâfefffe1’Ve endifekt1 aydın¬ 
latma. siyaîitik lamba. 220- v 240 prizler, sa- 
riiiyöll1 saat, negataskop kutusu. 
ir.L' riAua (qmrima oolg) 3/quj|3(UJir qn/:ıı. tc- 
ftadyatör, egzost havalandırma, ı fayans masa 
eviye,ualçt yıkama eviyesi otokları, kuru hav 
ş^priliz^törir.KSn sterilizatiörü, uyer süzgeci, alet 
vermej masaları, aydınlatma, priz, kuvvet tab 
'/pştu âgl znxSecr <!3pnu|n|C' 3Âqıu|3{UJ3' bus' 
Radyatör, lavabo, ypıvsüzgeci, eğzost havalan„ 
dtfmaj nayd ml atm a. 
Radyatör, -etanş-.ı aydoılafma, yefiısjÜHjjeci. 
Radyatör. .(dçnpMİycısi^-yer KÜzgoein'faypıs ma- 
şanjay d m 1 attn b l pr i â g l >rıxaccı 
|<:ıq/.3{oı.' pr/npo' Coxr>*( jj3A3|3uqıı.LU3' 3>.qıı 



28. Hazırlık odası Yağlı Boya 

29. Doktor soyunma 

30. Hemşire soyunma 

31. Dr. Meni. Duş. 
WC. lav. 

32. Ameliyatlara 
steril bölge kor. 

33. Ameliyathane 
hemşire odası 

Karo mozaik 

Mozaik 

Mozaik 

34. Doktor asistan » 
istirahat odası 

35. Steril malzeme Mozaik 
deposu 

36. Alet ve malzeme » 

yıkama hazırlık 
odası. 

37. Uyanma odası » 

Badana 

» 

12 sıra fayans 
Badana 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

Yağlı Boya 

12 sıra fayans 
Yağlı Boya 

Yağlı Boya 

ı 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

Badana 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

Yağlı Boya 

» 

Radyatör, lavabo, egzost havalandırma, aydın 
latma, etanş priz, yer süzgeci. 
Radyatör, lavabo, duş, etejer, ayna, alafrang 
WC, yer süzgeci, sabunluk, aydınlatma, pri: 
çağırma. 
Radyatör, lavabo, duş, etejer, ayna, alafranga 
WC. yer süzgeci, sabunluk, aydınlatma, priz, 
çağırma. 
WC. duş, etejer, ayna, pisuar, döşeme, süz
geci, aydınlatma priz. 
Radyatör, doktor lavaboları, yer süzgeci, ete
jer, ayna (duruma göre) aydınlatma, duvar te
lefonu. 

Radyatör, duş, alafranga, WC. lavabo, etejer. 
ayna, yer süzgeci, aydınlatma, priz, telefon, 
çağırma tablosu, 
vızıltı. 

Radyatör, aydınlatma, priz, hoparlör, telefon. 

Radyatör, aydınlatma, priz. 

Radyatör, eviye, fayans masa, yer süzgeci, ay
dınlatma, priz. 

» Radyatör, egzost havalandırma, yer süzgeci 
lavabo, aydınlatma, çağırma priz. 



* 

38. Doğum odası 

39. Kürtaj odası 

40. Sancı odası 

41. Baş hekim odası 

42. Baş hekim sekre. 

43. Baş hekim istir. 

44. Baş hekim Yar. 

45. İdare Müdürü 

46. Büro 

47. Baş hemşire 

12 sıra fayans 
Yağlı Boya 

» 

» 

Mozaik 

» 

» 

» 

Mozaik 

Badana 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Badana 

Yağlı Boya 
Badana 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Radyatör, yıkama eviyesi, yer süzgeci, bebek 
yıkama banyosu, aydınlatma priz, topraklı 
priz, girilmez levhası (kapıya), 
Radyatör, yıkama eviyesi, yer süzgeci, bebek 
yıkama banyosu, aydınlatma priz, topraklı 
priz, girilmez levhası (kapıya), 
Radyatör lavabo, alafranga WC. yer süzgeci, 
aydınlatma, priz, çağırma. 
Radyatör, aydınlatma, çağırma, priz, telefon 
diafon santralı, mikrofon. 

Radyatör, aydınlatma, priz, telefon, çağırın 
diofon. 

Radyatör, duş, WC. alafranga, lavabo, lavabo 
etejer, ayna, sabunluk, yer süzgeci, aydınlat¬ 
ma, gece lambası, prizler, çağırma, telefon 
hoparlör, saat. 
Radyatör, telefon, aydınlatma, çağırma, priz 
saat, diofon. 

Radyatör, aydınlatma, priz, çağırma, saat, di¬ 
ofon. telefon. 

Radyatör, aydınlatma, priz, çağırma, telefor 
saat. 

Radyatör, WC. alagranga, duş, lavabo, ayna, 
etejer. yer süzgeci, aydınlatma, telefon, gece 



00 
Q 

'48. Nöbetçi doktor 

49' B!7LO 

49. Nöbetçi hemşire 
50. Nöbetçi memur 
51. Kütüphane - top¬ 

lantı salonu 
52. Arşiv 
53. Döner sermaye 
54. Dr. asistan - hem 

şire memur ye¬ 
mekhanesi 

55. Ofis 
43' F’Mn! •' 

41 B-' (/!:; 

56. Çay mutfağı 
40' 23uo: 

57. Kapıcı 

58: Mllnâçatrfi 

59. Esas giriş holü 
()9: oqs*: 

» 
» 

Wos:3!K 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Mozaik 
MOS3!J( 

» 

Mozaik 
» 

» 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

Yağlı Boya 

» 

Tezgah üste 
^ Sıra fa¬ 
yans - Bada-
2Jt§| RO/.H 
na 

» 

Baqaua 

Badana 

Yağlı Boya 

/T?l‘ B,J/: 

» 

» 

» 

Yağlı Boya 

Badana 

» 

» 

Badana 

psqaija 

» 

Baqaun 

Badana 

Yağlı boya 

» 

Badana 

hmbası,, pr^v^j»ırıjg^(,,, diofç.p, hc^jp^rlör, o$ş- 
rofon, saat. 
Ltaq/ataL' ul-, iiıtiSLiıurar ani' ı3A3po‘ 3AU9‘ Radyatör, WC., duş, ayna, lavabo, ötejer, yer 
süzgeci, sabunluk, aydınlatma, j»ece lambası,, 
bağırma, prüz,' flöparlör. telefon, ÖİÖfon, saat. 
Radyatör, aydınlatma, telefon, priz. 
Radyatör, aydınlatma, telefon, priz. 
Radyatör, aydınlatma, priz. 
KsqXnrof fr,|Gj.oır s/.qiujtuinrr c'işiuL' r bu . 
Radyatör, aydınlatma, priz. 
Radyatör, aydınlatma, priz. 
Radyatör, priz, ayçhnlatma, hoparlör, telefon. 
i£8q},Sipı- qrı-i /ac. 9|3i«nı&r jn/.apo' jnAtıp 

Radyatör, fayans masalar, eviyeler, yer süz¬ 
geci. bulaşık makitıâsı, stcakfıîd dolabı, trifaze 
Me monafaze topnikhi prizler, yemek montşar- 
jı, aydınlatfria,UJVıZWtı. «bfşıuuır bu> 
Ragyatör; eviye, fayans masa, yer süzgeci, ay¬ 
dınlatın a. topraklı prizler. /a t / ı znvîc.c. 
Radyatör,, aydınlatma, (WÇ, duş, lavabo, ay- 
TîfhaSÎSj^tıRÎİîf.- teJşfyffcgjujç, bus' tobrgjcp 

> ışy^nlatfita,',^, hojn\rlpfl^r/p i kfjd,fo;ji 
BE!?’ |r,A|ja>i (pııbı/a)' 

ay4inlatma„. .Jı»^lör.b.. s- fobı.rıp 
m±WUk,y.ır 



61. Çiçek ve hediye 
satış mahalli 

62. Poliklinik mü¬ 
racaat 

63. Poliklinik Bek¬ 

leme 

64. Poliklinik Mua¬ 

yene 
65. Doktor tedavi 

66. Soyunma boksları 
67. Bekleme mahalle. 

68. Poliklinik giriş 
holü 

69. Göz karanlık oda 

70. Personel odası 

71. Poliklinik korid. 

72. Fizik (X ışınları) 
tedavi boksları 

73. Fizik tedavi (Fi¬ 
zik oterapi, boks¬ 
ları 

Yağlı Boya 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» Badana 

Mozaik Yağlı Boya 

Mozaik (ica¬ 
bında kur¬ 

şun tecrit) 
Mozaik 

Yağlı Boya 
Kurşun tecrit 

Badana 

I 

Yağlı Boya Radyatör, aydınlatma, lavabo 

Badana Radyatör, aydınlatma, hoparlör, mikrofon, priz 
telefon. 

» Radyatör, aydınlatma, hoparlör, 

» Radyatör, lavabo, ayna, etejer, aydınlatır, 
priz, çağırma, telefon, 

» Radyatör, lavabo, ayna, etejer. aydınlatma, 
priz, çağırma, telefon 

» Aydınlatma, teshin. 
» Aydınlatma, radyatör, priz. 
» Radyatör, aydınlatma, priz, vızıltı 

» Radyatör, aydınlatma, priz. 
» Radyatör, aydınlatma, priz, vızltı. 

Badana Radyatör, gece ve yarı gece aydınlatma, elekt¬ 
rik tablosu, topraklı priz, saat, hoparlör, ışık¬ 
lı lambalar, grup işaret lambaları, yangın 
klaksonu, ve bütanları. 

* » Radyatör, havalandırma, aydınlatma, priz 
kuvvet tablosu. 

Badana Radyatör, lavabo, ayna, etejer, topraklı mo 
nofaze ve trifaze prizler, aydınlatma, çağırma. 



74. Fizik tedavi hid¬ 

roterapi boksları 

75. Fizik tedavi 

(Mekano terapi) 
76. Fizik tedavi 

hemşiresi 

77. Müdahale odası 

78. Müdahele ve 

stcrilizasyon 
mahalli 

79. Röntgen odası 

80. Röntgen soyun. 

81. Röntgen bekleme 
82. Röntgen yer od. 

1 kat rube-

roit 

Mozaik 

Mozaik 

Mozaik 

» 

Mozaik ica¬ 

bında kur¬ 

şun tecrit) 

12 sıra fayans 
Badana 

Badana 

Badana 

Yağlı Boya 

12 sıra fayans 
Yağlı Boya 

Yağlı boya 
Kurşun tecrit 

Mozaik 

Mozaik 

» 

Yağlı Boya 
Yağlı Boya 
Badana 

Badana 

Badana 

Badana 

Yağlı Boya 

» 

İcabında ta¬ 
vana kurşun 
tecrit yapıl¬ 
malıdır. 

Badana 
Badana 

» 

Radyatör, aydınlatma, priz, çağırma, lavabo, 
ayna, ekose, duş, inbalasyon, çamur ve para- 

» 

fin banyoları, havuzlar, normal tedavi banyo¬ 
ları, buhar banyosu, radyoaktif çamur banyo¬ 
su, vs. 

Aydınlatma, radyatör ve prizler, çağırma. 

Radyatör, WC. duş, ayna, lavabo, etejer, yer 
süzgeci, sabunluk, aydınlatma, gece lambası, 
çağırma, priz, hoparlör, telefon, diofon, saat. 
Radyatör, aydınlatma, prizler, siyatik lamba, 
doktor, lavabosu, eviye fayans masa. 
Radyatör, egzost havalandırma, fayans, masa, 
eviye, alet yıkama eviyesi, otokları, kuru ha¬ 
va sterilizatörü, su sterilizatörü, yer süzgeci, 
alet verme masaları, aydınlatma priz, kuvvet 
tablosu. 

Radyatör, havalandırma, WC, aydınlatma, 
prizler, kültür üretme boxslari. 

Aydınlatma. 
Aydınlatma. 
Aydınlatma, radyatör, lavabo, ayna, etejer, te¬ 
lefon, priz, çağırma. 

i 



83. Rönt. karanlık od 

84. Bakteriyoloji 
laboratuvarı 

85. Bak. L. Mantar 

Kültür O. 

86. Bak. L. Yıkama 

sterilizasyon 
87. Bak. L. Şef 
88. Biokimya labo¬ 

ratuarı 

89. Biokimya tartı 
odası 

90. Biokimya şef Od 
91. Eczane ilâç tertip 

tevzi 

92. Eczane ilâç hazırl. 

93. Eczane lab. 

oc 
OJ 

12 sıra fayans 
Badana 

» 

Mozaik 
» 

Mozaik 

» 

» 

» 

Badana 

12 sıra fayans 
Badana 

12 sıra fayans 
Badana 

» 

12 sıra fayans 
Badana 

» 

» 

Badana 
» 

Badana 

Havalandırma, radyatör, film developman evi¬ 
yesi, fayans masa, yer süzgeci kurutma dolap¬ 
ları, aydınlatma ,girilmez levhası prizler, kır¬ 
mızı lambalar, film verme boksları. 

Radyatör, deigesteryum, fayans masalar, priz¬ 
ler, eviyeler, yer süzgeci, trifaze prizler, ısıt¬ 
ma cihazları, telefon. 
Aydınlatma, radyatör, eviye, fayans masa, 
prizler, kültür üretme bozları. 
Radyatör, aydınlatma, eviye, alet yıkama evi¬ 
yesi, fayans masalar, prizler. 
Radyatör, aydınlatma, priz, çağırma, telefon 
Radyatör, deigesteryum, fayans masalar, evi 
yeler, yer süzgeci, prizler, trifaze prizler, ısıt¬ 
ma cihazları, telefon. 

Radyatör, aydınlatma, eviye ve fayans masa¬ 
lar, prizler. 
Radyatör, aydınlatma, telefon, priz, çağırma. 
Radyatör, priz, aydınlatma, telefon. 

Radyatör, fayans masa, eviye, yer süzgeci, 
prizler, aydınlatma. 
Radyatör, deigesteryum, fayans masalar, evi¬ 
yeler, yer süzgeci, prizler, trifaze prizler, ısıt¬ 
ma cihazları, telefon. 



94. Eczane günlük 
ilâç deposu 

95. Eczane şef 
96. Hasta kabul memu. 

97. Hasta kabul soy. 

98. Hasta kabul giyin. 
99. Hasta kabul elbi¬ 

se De. 
100. Hasta kabul berb 

101. Ölü muhafaza 
deposu 

102. Otopsi 

103. Pataloji Lab. 

104. İmam - Doktor 

duş 
105. Gusulhane 

106. Doktor odası 

107. İmam odası 

» Badana 
y> 

» 

» 

» 

» 

Isı tecriti 

Mozaik 
Mozaik 

Mozaik 

Karo mozaik 

Mozaik 

» 

» 

Yağlı Boya 

» 

Badana 

Tezgah üstü 4 
sıra fayans - 
Badana 

Isı tecriti 

fayans 
12 sıra fayans 
Badana 

12 sıra fayans 
Badana 

» 

» 

Badana 

» Badana 

» Radyatör, buz dolabı, aydınlatma, priz. 

» Radyatör, aydınlatma, priz, çağırma, telefon. 
» Radyatör, aydınlatma, priz, telefon. 
» Radyatör, aydınlatma, lavabo, WC. duş, dö¬ 

şeme süzgeci, ayna, etejer, prizler. 
» Radyatör, aydınlatma, 
» Radyatör, aydınlatma, 

» Lavabo, ayna, yer süzgeci, radyatör, aydınlat¬ 
ma, priz. 

Isı tecriti Soğuk oda, şaryo, evaparatör, yer süzgeci. 
Yağlı Boya kompresör, aydınlatma. 
Badana Radyatör, otopri masası, yer süzgeci, lavabo. 

aydınlatma, priz. 
Badana Radyatör, eviye, fayans masa, yer süzgeci. 

prizler, aydınlatma. 
Radyatör, duş, lavabo, WC. ayna, etejer, ay¬ 
dınlatma, priz. 
Radyatör, gusul masası, lavabo, yer süzgeci, 
aydınlatma. 
Radyatör, lavabo, ayna, etejer, aydınlatm 
priz, telefon, çağırma. 
Radyatör, aydınlatma, priz, lavabo, ayna, ete¬ 
jer. 



108. Merasim 

109. Kazan Dairesi Şap 

» 

Badana 

110. Kömürlük ve ya¬ 
kıt deposu 

111. Kaloriferci oda 
112. Kaloriferci duş, 

WC. 

113. Mutfak girişi 
114. Mutfak tarı 

115. Mutfak ana depo 
116. Mutfak günlük 

depo 

Şap 

Mozaik 

Karo mozaik 

Mozaik 

Mozaik 

» 

» 

Badana 

» 

12 sıra fayan 
Badana 
Badana 

» Radyatör, aydınlatma. 

» Kazanlar, boylerler, kondens ve su depoları, 
hidroforlar, sirkülasyon tulumbaları, stoklar 
veya brulörler, sıcak, soğuk ve sirkülasyon su¬ 
yu kollektör ve boruları, teshin kollektör ve 
boruları, buhar kollektör ve boruları, su tasfi¬ 

ye cihazı, toz deposu, ring ve terfi pompaları, 
kondens tağdiye pompaları, kondens deposu 
vc pis su pompaları ve bütün bu tesisata ait 
emniyetler. Bodes ve merdivenler. Nakil ara¬ 
baları, ocak talemları, kömür kül montşarjı, 
monoray, aydınlatma, kuvvet tabloları, priz¬ 
ler, kazan dairesi, havalandırma aspratör ve 
vantilatörleri, yangın dolabı. 

Badana Ana yakıt tankları, ısıtıcılar, terfi pompaları. 
aydınlatma, priz ve kuvvet hatları tablosu. 

» Radyatör, aydınlatma, priz. 
Badana Duş, WC. lavabo, ayna, etejer, aydınlatma, 

priz. 
» Radyatör ve aydınlatma. 
» ■ Radyatör, aydınlatma, tartı, teçhizatı. 
» Radyatör, aydınlatma, priz. 
» Radyatör, aydınlatma, priz. 



117. Mutfak soğuk Isı tecriti 
depo Mozaik 

118. Mutfak hazırlama Mozaik 

119. Mutfak pişirme » 

120. Mutfak tevzi » 

mahalli 

121. Mutfak; süt, > 
yoğurt 

122. Mutfak hamur » 
işleri 

Isı tecriti 

fayans 
12 sıra fayans 
Badana 

» 

» 

» 

» 

123. Mutfak, et, balık Mozaik 12 sıra fayans 
Badana 

» 

» 

» 

» 

Badana 

Soğuk oda, evaperatör, kompresör, yer süzge¬ 
ci, aydınlatma, gerekli raf, göz ve çengeller. 
Fayans veya mermer masalar, eviyeler, et, 
sebze, patates hamur ve süt için gerekli, teçhi¬ 
zat. Aydınlatma, tirfaze ve monofaze prizler, 

yer süzgeçleri, Kuzineler, şiş ve ızgara ocak¬ 
ları, buharlı tencereler, kızartma tavası, dev- 
var tencere grubu, davlumbaz, yer süzgeçleri, 
yağ tutucu, havalandırma, seyyar masalar. Ay¬ 
dınlatma, prizler, Brülörler. 
Radyatör, aydınlatma, montşarjları, tevzi ma¬ 
saları. 

Radyatör, fayans veya mermer masalar, eviye, 
yer süzgeci, süt pişirme tencereleri, yoğurt 
mayalama dolabı, 
Havalandırma, radyatör, eviye, fayans veya 
mermer masalar, süzgeç, hamur açma mer¬ 
mer masası, hamur yoğurma makinası, aydın¬ 
latma trifaze ve monofaze prizler, havalandır¬ 
ma. 

Radyatör, fayans ve mermer masalar, et ve 
balık yıkama evileri, yer süzgeçleri, et kütü¬ 
ğü, et kıyma makinası, et asma çengelleri ay- 



124. Mutfak diyet M. 

125. Mutfak, ekmek 

tevzi 

126. Mutfak - Bulaşık¬ 
hane 

127. Mutfak aşçıbaşı 
bölgesi 

128. Mutfak müstah. 

yemekhanesi 
129. Mutfak müstah¬ 

dem soyunma 
130. Müstahdem duş 

131. Müstahdem WC. 

132. Müstahdem lav. 

133. Müstahdem ya¬ 
takhanesi 

» 

» 

» 

» 

Karo mozaik 

» 

Mozaik 

» 

» 

» 

Badana 

» 

12 sıra fayans 
Badana 

8 sıra fayans 
Badana 

» 

Badana 

dınlatma, prizler, kuvvet tablosu, havalandır¬ 
ma. 

Radyatör, eviyeler, fayans veya mermer masa¬ 
lar, yer süzgeçleri, kuzine, brülör, şiş, ızgara, 
ocağı. Universal mutfak makinası devvar ten¬ 
cereler, seyyar masalar, aydınlatma gerekli 
monofaze ve trifaze prizler ve havalandırma 
Radyatör, ekmek kesme makinası, masa, ay¬ 
dınlatma, trifaze ve monofaze prizler 
Radyatör, bulaşık makinası, kazan, tencere 
yıkama ızgaralı tekneleri, yer süzgeçleri, raf¬ 
lar, havalandırma, yağ tutucular, aydınlatma, 
prizler. 
Radyatör, aydınlatma, priz ve telefon. 

Radyatör, aydınlatma, priz ve hoparlör 

Radyatör, aydınlatma 

Radyatör, duşlar, aydınlatma. 

Radyatör, WC 1er, pisuar, lavabo, ayna, ete- 
jer, yer süzgeci, aydınlatma. 
Yer süzgeçi, aydınlatma 
Radyatör, aydınlatma, priz, hoparlör, gece 
lambası. 



oo 134. Kirli çamaşır ayı: 
ma ve deposu 

135. Etüv 

136. Yıkama - Kurut¬ 

ma 

137. Ütü 

138. Dikiş 

139. Temiz çamaşır 
deposu 

140. Acil yardım 
girişi 

141. Acil yardım 
kapıcı 

142. Acil yardım Dr. 
duş WC. 

143. Acil yardım 
ilk müdahale 

» 

Mozaik 

» 

8 sıra fayans 
Badana 

8 sıra fayans 
Badana 

» 

Badana 

» 

» 

Yağlı Boya 

Badana 

Karo mozaik 12 sıra fayans 
Badana 

Mozaik Fayans 

» Radyatör, ayırma masaları, aydınlatma, priz 

Badana 

» 

Yağlı Boya 

Etüv, duşlar yer süzgeci, aydınlatma, pis ça¬ 
maşır şütü 
Radyatör, çamaşır basma ve yıkama teknele 
ri mermer masalar, süzgeçler, kaynatma ve 
sodalı su kazanları, yıkama makineleri, sıkm 
santrifüzleri, kurutma makinaları, havalandır¬ 
ma etanş, aydınlatma, kuvvet tabloları, çalı 
tırma anahtarları, prizler. 
Radyatör, üstüvaneli ve pres ütüler, ütü ma 
saları, yer süzgeci, havalandırma, aydınlatma, 
kuvvet tablosu, prizler. 
Radyatör, dikiş makinaları, masalar, aydınlat¬ 
ma, topraklı prizler, havalandırma. 
Radyatör, çamaşır istif rafları, aydınlatma 
priz. 
Radyatör, aydınlatma. 

Radyatör, aydınlatma (WC, duş, lavabo, ayna, 
etejer), priz, telefon. 
Radyatör, duş, WC. lavabo, ayna, etajer, süz¬ 
geç, aydınlatma, priz. 
Radyatör, aydınlatma, prizler, siyalitik lamba, 
doktor lavabosu, eviye, fayans masa. 



144. Konser salonu 

145. Depolar 
146. Ana depo 
147. Elektro kardi-

oğrafi 

148. Elektro - ansefa-

loğrafi 

149. Tamir atölyesi 

Mozaik 

» 

» 

» 

» 

Detayına göre 
akustik duvar 

kaplaması 

Badana 

Fayans 
Yağlı Boya 

» 

Badana 

Detayına gö 
re akustik 

tavan kap¬ 
laması 

Badana 

Yağlı Boya 
Yağlı Boya 

» 

Badana 

Radyatör, havalandırma, dekoratif aydınlat¬ 
ma, prizler, mikrofon, amplifikatör sinema 
makinası ve teferruatı, telefon, saat. 

Radyatör, aydınlatma, priz. 
Radyatör, aydınlatma, priz, 
nofaze prizler, girilmez levhası çağırma, tele- 
Radyatör, aydınlatma, topraklı trifaze ve mo- 

fon. 

Radyatör, aydınlatma, topraklı trifaze ve mr 
nofaze prizler, girilmez levhası çağırma, tele¬ 
fon. 

Radyatör, aydınlatma, prizler, kuvvet tablosu, 
ver süzgeci. 



Ek : 8 

1. DENİZLİ DEVLET HASTAHANESÎ) 

2. BEYOĞLU İLK YARDIM HASTAHANESİ) 

MALİYET ANALİZİ 

Denizli 
Dev. Hast. % 

Beyoğlu İlk 
Yardım Hast. % 

1. Toprak Hafriyatı 246.415,69 3,39 231.600,94 2,84 
2. Temel ve bodrum 934.037,84 12.87 415.444,94 5,10 
3. Taşıyıcı sistem 1.278.949,49 17,63 1.530.742,25 18,80 
4. Dış ve iç duvarlar 363.419,57 5,00 240.707,48 2.96 

5. Merdivenler , 25.569,03 0,35 37.878,57 0,46 

6. Döşeme kaplamaları 461.402,43 6,30 426.998,74 5.25 

7. Duvar kaplamaları 470.035,50 6,40 942.780,08 11,58 

8. Tavan kaplamaları 59.843,14 0,82 68.958,85 0,84 
9. Çatı örtüsü 363.403,86 5,00 159.576,32 1,96 

10. Ahşap imalat 536.840,98 7,49 771.371,97 9,47 

11. Nakliyeler 377.129,40 5,20 — — 

12. Elektrik tesisatı 382.375,00 5,30 803.394,00 9,87 
13. Sıhhi tesisat 578.344,80 7,97 627.113,05 7,70 
14. Brülör tesisatı 204.046,00 2,81 157.611,05 1,93 
15. Kalorifer tesisatı 576.445,00 7,94 598.745,50 7,35 
16. Havalandırma tesisatı 68.510,00 0,94 404.740,00 4,97 
17. Mutfak tesisatı 82.765,00 1.14 140.782,50 1,73 

18. Çamaşırlık Tesisatı 130.000,00 1.79 21 1.035,00 2,59 

19. Soğutma Tesisatı 114.352,00 1,58 — 
— 

20. Blok Sterilizasyon — — 370.000,00 4,54 

UMUMİ YEKUN 7.253.884,73 100.00 8.139.481,39 100,00 
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Ek : 9 

GÜNDÜZ HASTAHANESİ VE RUH SAĞLIĞI DİSPANSERİ 
İHTİYAÇ PROGRAMI (40 - 60 yatak) 

NOT : Bu ihtiyaç programı psikiyatri seminerinde tespit edilmiş olup aynen 
alınmıştır. 

İdare : 

1. Başhekim (çalışma ve kabul odası) ve Sekreteri 
2. Başhemşire (çalışma odası) 
3. Kontrol hemşiresi (2-3 kişi) 
4. Döner sermaye (5 kişi) 
5. Müracaat, kartoteks fişleri ve santral (dahili konuşma servisil 
6. İdare memurları (8 kişi, dolaplar dahil) 
7. Hastahane personeli toplantı odası (15 - 20 kişilik) 
8. Hademe odası (2 kişilik) 
9. Alafranga tuvalet, lavabo (kafî miktarda) 

10. Arşiv (50,000 dosyalık) 

Psikiyatri Bölümü : 

11. 5 psikiyatr için oda 
12. 2 sekreter odası ve arşiv 
13. Grup terapi odası (10 kişilik) 
14. E.E.G. odası ve arşivi 

Klinik Psikolog Bölümü : 

15. 2 klinik psikolog odası ve test odası 
16. 1 Sekreter ve arşiv 

Çocuk Psikiyatrisi Bölümü : 

17. 2 Çocuk Psikiyatrisi odası, 1 sekreter odası ve arşiv 
18. 1 çocuk rehberlik odası 
19. 1 pedagog ve k konuşma tedavisi mütehassısı 
20. İki çocuk oyun ve toplantı odası (10‘ar kişilik) ve aralarında one - 

way screen tertibatını haiz bir müşahade odası 
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Sosyal Yardım Uzmanı Rolümü : 
21. 5 Sosyal yardım uzmanı odası 
22. 1 sekreter odası ve arşiv odası 

Alet Tedavisi Ünitesi: 

23. Şef odası 
24. 2 dinlenme ve bir aletli tedavi odası 

Yataklı Ünite : 

25. 20 - 30 yataklı kadın kısmı (2 ve 4 yataklı odalar) 
26. 20 - 30 yataklı erkek kısmı (2 ve 4 yataklı odalar) 
27. Kadın ve erkek kısımlarında ikişer tecrit odası 
28. 2 elektroşok tedavisi ve 2 - 4 yataklı dinlenme odası [biri erkek diğeri 

kadın kısmında) 
29. 2 hemşire ünitesi (Biri erkek diğeri kadın kısmında) (Hemşire ofisi la 

vabo ve WC., soyunma, istirahat ve depo) 
30. 2 (day - room) oturma ve oyun odası (biri erkek diğeri kadın kısmında) 
31. 2 yemek odası ve ofis. 20 - 30 kişilik (biri kadın diğeri erkek kısmında) 

Gündüz Hastahanesi Rehabilitasyon Böliimii : 

32. 4 ayni büyüklükte oda (20 ‘şer kişilik) 
33. Müzik tedavisi odası (20 kişilik) 
34. Kütüphane (20 kişilik kitaplık ile) 
35. 4 oyun tedavisi odası (müşterek 20‘şer kişilik) 
36. 2 hemşire istasyonu ve küçük laboratuvar (hemşire için iki tane dolap 

ve malzeme odası 

37. 3 rehabilitasyon tedavi mütehassısı odası ve malzeme depoları 
38. İki tarafında «one - way screen» bulunan bir miişahade odası ve yanın¬ 

da 20 kişilik bir dershane, psikodrama için konferans salonu (20 kişi¬ 
lik) 

39. 2-3 psikiyatrın oturacağı ve müşahadc alabileceği 2 doktor odası 
40. Hasta bekleme ünitesi 

41. Münasip miktarda kadın ve erkek WC. (hasta için) 

Umumi Hizmetler : 

42. Nöbetçi hemşire ve bekâr hemşire yatak ünitesi (3 er kişilik) oturma 
odası, duş, WC. ünitesi. 

43. Nöbetçi ve bekâr doktor için 2 şer kişilik yatak ve oturma odası, duş 
WC. ünitesi. û 

44. 100 kişilik konferans salonu (sinema ve tiyatro için) 
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45. Kitaplık 
46. Küçük bir laboratuvar 
47. Mutfak ve bulaşıkhane 
48. Kafeterya (100 kişilik ve self - servis yapacak şekilde) 
49. El yıkama servisi 
50. Mutfak depoları ve kilerler 
51. 2 ambulans için garaj 

k 52. Terzihane 
53. Çamaşırhane 
54. Bekâr personel yatak odası (katinı ve erkek için) 

» 55. Personel soyunma odası (kadın ve erkek için) 
' 56. Personel için kafi miktarda duş ve WC. 

57. Kalorifer dairesi 
58. Trafo merkezi 
59. Asansör (icabında) 
60. İlk yardım için 2 muayene, bir tedavi ve bir laboratuvardan kurulu bir 

ünite. 

Yukarda tam teşkilâtı ile bir Gündüz Hastahanesi ve Ruh Sağlığı Dispan¬ 
seri (40 - 60 yataklı) tarif edilmiştir. Bu. yapılacak mıntıkanın şartları ve 
bakacağı hasta miktarına göre bir takım üniteler çıkarılarak değiştirilebilir. 
Meselâ yalnız Gündüz Hastahanesi - yataksız olarak kullanılabilir, yalnız 
yataklı olarak kullanılabilir, çocuk psikiyatrisi olmadan kullanılabilir vs. 

Ruh Sağlığı Merkez Dispanseri (müstakil inşa edilirse) 

1. 4 psikiyatri ve bir sekreter odası 
2. 2 klinik psikolog, 1 sekreter ve bir test odası 
3. 4 sosyal yardım uzmanı odası, 1 sekreter odası 
4. Hemşire odası, müracaat odası, depo ve arşivi 
5. Bekleme salonu 

6. Hademe (2 tane) 
7. Kütüphane 
8. Elektroşok odası, istirahat odası ve doktor odası ünitesi 
9. Küçük bir mutfak 

10. Oküpasyon terapi odası (10 - 15 kişilik) 
1 I. (day - room) oturma odası (10 - 15 kişilik) 
12. Personel soyunma odası, WC. duş ve gardrop 
13. Hasta soyunma odası, gardrop, WC. 
14. 2 yataklı bir oda 
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Ruh Sağlığı Merkez Dispanseri (Sağlık Merkezi içinde) 

1. 1 veya 2 psikiyatr ve 1 sekreter odası 
2. 1 klinik psikolog test odası 
3. 2 veya 3 sosyal yardım uzmanı, 1 sekreter 
4. 2 ruh sağlığı hemşiresi 
5. Çocuk psikiyatrisi ünitesi (icabında) 
6. Hadme (2 tane) 
7. Şoför (1 veya 2 tane) 
8. İdare memuru (1 tane) 

Ruh Sağlığı Dispanseri (müstakil inşa edilirse) 

1. 1 psikiyatr için oda 
2. 1 klinik psikolog için oda ve test odası 
3. 2 sosyal yardım uzmanı odası 
4. 1 idare memuru için oda 
5. 1 sekreter için oda 
6. 1 arşiv memuru için oda 
7. 1 şoför 
8. 2 hademe 

Ruh Sağlığı Dispanseri (Sağlık Ocakları içinde olursa) 

1. Pratisyen hekim (kurs görmüş) 
2. Gezici hemşire (kurs görmüş) 
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Ek : 10 

1. Sosyal Sigortalar kunıınıııımı inşa ettirdiği bir veya iki hekimli müsta¬ 
kil poliklinik ihtiyaç programı : 

— Doktor ve muayene odası (I veya 2 adet) 
— Enjeksiyon ve pansuman odası 
— Küçük laboratuvar (mikroskop ve laboratuvar malzemesinin bulu¬ 

nacağı raflı masa, lavabo, edviye) 
— Bekleme holü 

— Fiş odası 
— Müstahdem odası 

— Temizlik odası ve paspas yıkama mahalli 
— WC., lavabo (personel) 
— WC., lavabo (hasta) 

2. 6 servisli müstakil poliklinik ihtiyaç programı: 

a. İdare Bölümü : 

— Başhekim odası 
— Okuma ve hekimlerin toplantı odası 
— İdare amiri, idare memurları, ödeme bürosu, ambulans takip 

servisi 
— Eczahane 
— Eczacı çalışma mahalli 
— Hastaların beklemesi için bekleme holü ve yanında fiş odası 

b. Servisler: 

1. Dahiliye grubu : 

— Muayene odası 
— Enjeksiyon odası 
— Elektro kardiyogram ve bazal metabolizma odası 

NOT : Çalışacak doktor sayısma göre odaların adedi arttırılır, fakat Ba¬ 
zal Metabolizma ve enjeksiyon odası müşterek kullanılır. 

2. Hariciye grubu : 

— Muayene odası 
— Küçük müdahaleler için ayakta müdahale odası 
— Küçük sterilizasyon odası 
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3. Nisaiye grubu : 

— Muayene odası (WC. içinde olmalıdır) 
— Küçük müdahale 
— Enjeksiyon ve hasta dinlendirme odası 

4. Diş grubu : 

—■ Muayene odası 
— Protez odası 

5. Çocuk Grubu : 
— 3 adet muayene odası (Büyük bir odada boks şeklinde ola¬ 

bilir). 

NOT : Göz, Kulak. Boğaz, Burun, Üroloji. Deri, Sinir ve Ruh hastalıkları 
uzmanlarının haftanın belirli günlerinde gelip münavebe ile muaye¬ 
ne yapabilecekleri ve müştereken kullanılan mahaller olmalıdır. 

— Muayene odası, karanlık oda, bekleme, arşiv, hemşire odası 

c. Umumi Servisler: 

1. Nöbetçi hekim odası 
2. Nöbetçi ebe ve hemşire odası 
3. Nöbetçi hastabakıcılara mahsus oda 
4. Bütün dispanserler için bir depo 
5. Bütün doktorlar, memurlar ve ebe ve hemşireler için yemek odası 
6. Hastabakıcılar için yemek odası 
7. Yemek odaları için müşterek ofis 
8. Erkek personel için WC. lavabolar, soyunma dolapları 
9. Kadın personel için WC., ve lavabolar, soyunma odaları 

10. Doktor ve memurlar için WC. lavabolar, soyunma odaları 
11. Hastalar için WC. ve lavabolar 
12. Temizlik odası, paspas yıkama mahalli 
13. Telefon santralı 

14. Garaj 
15. Şoför odası 
16. Merkezi teshin ve gerektiği yerde havalandırma 

d. Röntgen : 

— Asgari 300 mili amperlik röntgen makinası alabilecek büyük¬ 
lükte bir oda 

— Radyoskopi odası 
— Karanlık oda 

«t 
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— Filim deposu 
-— Röntgen mütehassısı için oda 
— Bekleme mahalli 

NOT : Röntgen servisi, soyunma bokslarını ve hastalar için WC. ihtiva 
edecektir. 

Teşhis Servisleri: 

Laboratuvar : 

— 3 adet laboratuvar (kimya, bakteriyoloji, patoloji) 
— Kayıt ve kan alma mahalli 
— Alafranga WC. (bu kısma mahsus) 

3. Tam Teşekküllü Müstakil Poliklinik: 

Tam teşekküllü müstakil poliklinik beş servisli dispanserlerde bulunan da¬ 
hiliye, hariciye, çocuk, nisaiye, diş grupları ile personel ve servis odalarını 
ve ayrıca aşağıdaki tedavi gruplarını ihtiva edecektir. 

a. Asabiye Grubn : 

— Muayene odası 

— Diyatermi ve diğer küçük fizik tedavi cihazlarının bulunacağı oda 

NOT : Asabiye servisine ayrılmış olan fizik tedavi cihazlarından bütün 
dispanser faydalanacaktır. Asabiye Servisinin tedavi odasındaki 

kadın ve erkek hastalara mahsus üç adet muayene yatağı bokslaı 
ile birbirinden ayrılacak ve muayene yatakları başında aletler bu¬ 
lunacaktır. 

b. Bevliye Grubu : 

-— Muayene odası 
— Sistoskopi odası 
— Pansuman ve Laboratuvar 

— WC. (hastalar için) 

c. Göz Grubu : 

— Muayene odası 
— Karanlık oda 

— Küçük müdahale odası ve pansuman odası 
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d. Kulak - Boğaz - Burun Grubu: 

— Muayene odası 
— Odimetri odası (ses tecridi yapılacaktır) 
— Küçük müdahale, enjeksiyon ve pansuman odası 

e. Cildiye Grubu: 

— Muayene odası 

— Küçük tedavi, pansuman odası 

f. Tam teşekküllü poliklinikte 30, 5 Grubu olanlarda 15 kişilik olmak 
üzere hasta dinlenme, istirahat ve tetkik için yatak, şezlong ve kol • 
tuklu bir mahal tesis edilecektir. 
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Ek : 11 

a. İdare kısımları : Müdür, direktör, baştabip için 15-20 m2, büro ve 
muhasebe gibi, memurların çalışacağı kısımlarda ilk 2 memur için 12-16 
m2 den başlanarak sonraki her memur için 3 - 4 m2 eklenmesi uygun olur. 

• Kitaplıklarda ilk 500 kitap için ve 4 okuma yeri için 15 - 20 m2 den başla¬ 
narak sonraki her 500 kitap için 3 - 4 m2 ve 2 okuma yeri için 3 m2 de¬ 
nenmelidir. Toplantı salonlarında ilk 10 kişi 20 - 25 m2 den başlanarak. 
1 kişi için 1.0-1.2 m2 eklenmelidir. Müdür muavinleri, laboçatuvar şef¬ 
leri için 12 - 15 m2 kâfi gelebilir. 

b. Laboratuvarlar : Rutin deneme laboratuvarlarında 1 uzman veya tek¬ 
nisyen için 8-10 m2, araştırma laboratuvarlarında ise 10 - 15 m2 uygun 
olabilir. Depolar hazırlık odaları laboratuvar alanları toplamının % 15 - 
20 si kadar olmalıdır. Bunlar arasında hassas terazi odaları, fiziksel hassas 
aletler odası, soğuk hava deposu, danıtılmış su ve sterilizasyon tesisleri 
odaları vardır ve hangilerinin gerektiği, işverenle temaslarda kararlaştırıl¬ 
malıdır. Deneme masalarının cni temiz 60 cm. (iki taraftan kullanılıyorsa 
120 cm.) olmalıdır. 1 uzman ve 1 yardımcıdan mürekkep bir ekip için ru¬ 
tin işlerde 2,7 - 3,2 m. araştırma laboratuvarlarında 3,0 - 4,5 m. deneme 
masası sağlanmalıdır. Kimya laboratuvarlarında 2 ekip için bir dumanlık 
(digestorium) düşünülmesi uygun olur. Tezgâh yükseklikleri için 70 - 90 
cm. tavsiye edilmektedir. Anbar, atölye, garaj gibi sahalar laboratuvar ve 
idare sahaları toplamının % 10‘unu geçmemek üzere tesbit edilecek ihtiya¬ 
ca göre kararlaştırılmalıdır. 

Enjeksiyon ve kan alma yerlerinin alanı içinde çalışacak ekip adedine gö¬ 
re, 1 ekip için 6 m2 den başlanarak, her ekip için 3 - 4 m2 eklenmek sure¬ 
tiyle bulunmalıdır, vanına 4 - 5 m2 lik bir ayıltma odası konması faydalıdır. 
20 kişiye yetecek kadar 1 alafranga ve alaturka WC. kâfi gelecektir. Çalı¬ 
şacaklar 20 kişiden fazla ise, teknik ve idari personelle hizmetlilerin WC. 
leri ayrılabilir. 20 den fazla hizmetli bulunduğu takdirde, bunlara ait kadın 
ve erkek hclâlarım ayırmak uygun olur. Hizmetliler helâları daima alatur¬ 
ka olmalı, 10 kişiye bir tane hesabı ile bütün helâlara lavabo konulmalıdır. 
Çalışma mevzuatına göre hizmetlilere yıkanma yerleri sağlanmalıdır. İsti¬ 
rahat yerleri: 1 kişi için 1,0 - 1,5 m2, hava cereyanı olmayacak şekilde ter¬ 
tiplenirse hollerden bu gaye ile faydalanmak mümkün olur. 

c. Yemek Salonları: Teknik ve idari personel için 1 kişiye 1,0- 1,2 m2 
hizmetliler için 1 kişiye 0,6 - 0,8 m2 yemek salonu, şahıs başına, bütün de¬ 
polar ve servisler dahil 0,4 - 0,6 m2 mutfak hesaplanması uygundur. Mec¬ 
buriyet olmadıkça binada hizmetliler yatakhanesi yapılmasından kaçınıl- 
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malı, gerektiği takdirde bir kişiye 4 - 5 m2 hesaplanmalıdır. Giriş, hol, kori¬ 
dor, danışma, kapıcı merdiven, asansör gibi dolaşma alanları, diğer alanlar 
toplamının % 20 si civarında olmalıdır. 

d. Garajlar : Kullanılacak taşıtların cinsleri ve miktarlarına göre tertiplen- 
melidir. 

e. Deney hayvanları : Der ’-y hayvanlarının bakım ve gözlem yerleri ihti¬ 
yacı ve özellikleri işveren müessese ile danışılarak tesbit edilmelidir. 
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