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Özet
Binaların insana ve çevreye verdikleri zararı en aza
indiren, kaynak kullanımını optimize eden, enerjiyi verimli
kullanan yüksek performanslı yapı uygulamaları giderek
önem kazanmaktadır. Türkiye’de bu alandaki çalışmalar
incelendiğinde AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji
Performansı Direktifi” baz alınarak oluşturulan “Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği” (2008) ile binaların birincil
enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sera gazı
emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının
düzenlenmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir Yeşil Binalar
İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair
Yönetmelik” 08.12.2014 tarih 29199 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelikler incelediğinde, sağlık yapılarına yönelik
herhangi bir ayrım veya çalışma yapılmadığı görülmektedir.
Ancak bu uygulamalarda enerji etkin ve yeşil bina tasarımına
yönelik yeterli kıstas bulunmadığı tespit edilmiştir. Enerji
tüketimi, konfor, insan sağlığı açılarından dikkatli tasarlanması
gereken hastane binalarında yeşil kriterler günümüzde tasarım,
yapım ve kullanım aşamalarında giderek önem kazanmaktadır.
Yeşil bina sertifika sistemleri hastaneler özelinde de
değerlendirilmekte, hastanelerde konfor, insan sağlığı, kaynak
kullanımı, vb. kriterler açısından en öncelikli konumda olan
ameliyathanelerde yeşil özellikler aranmaktadır.
Çalışma kapsamında, hastane bünyesindeki mimari ve
mekanik sistem açısından diğer ünitelerden daha karmaşık
yapıya sahip olan ameliyathane üniteleri, yurtdışındaki yeşil
hastane sertifika sistemleri ve standardların incelenmesi

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; yeşil hastane/
bina tasarım kriterleri açısından incelenmiş, örnekler üzerinden
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: ameliyathane ünitesi, yeşil ameliyathane
Abstract
Of the damage they cause to people and the environment to
minimize the building, which optimizes the use of resources
is becoming increasingly important energy-efficient highperformance building applications. When in Turkey examined
the work in this area EU Directive 2002/91 / EC “Energy
Performance Directive of buildings” based on established “in
Building Energy Performance Regulations” (2008) with primary
energy and carbon buildings (CO2), the limitation of greenhouse
gas emissions in terms of emissions, It is aimed to regulation
of environmental protection. Regulation on the Certification
of Sustainable Green Building with Sustainable Settlements
“published in Official Gazette No. 29 199 date 08.12.2014
entered into force.
When studying these regulations, it is seen that no discrimination
or work for health structures. However, this practice has been
determined that there is sufficient criteria for energy efficient
and green building design. Energy consumption, comfort, green
criteria in the hospital should be designed carefully in terms of
human health, building design today, is becoming increasingly
important in the production and use phases. Green building
certification systems are evaluated in the private hospitals,
comfort in hospitals, human health, resource utilization, and
so on. In the operating room with the highest priority in terms
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of the criteria being sought green features.

2.1 Ameliyathane Ünitesi ve Destek Alanları

In the study, hospital operating units within the architectural
and mechanical systems with more complex structure than
the other units in terms of green certification systems and
standards of hospitals in accordance with data obtained
from the examination abroad; green hospital / building were
examined in terms of design criteria, the assessment was made
through examples.

Ameliyathane ünitesi ameliyat salonları, hasta uyandırma,
personel dinlenme odası, personel giyinme odaları, depolama
alanları ve bu alanların bağlı bulunduğu koridorlardan
oluşmaktadır.

Keywords: operating room, green theater
1. Giriş
Türkiye’de ameliyathane fiziki şartları özel hastanelerde
Özel Hastaneler Yönetmeliği, kamu hastanelerinde ise
Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Daire Başkanlığı tarafından
oluşturulmakta ve uygulattırılmaktadır. Fiziki koşulların
haricinde hastaneler, hastane kaliteleri doğrultusunda
gönüllülük esasına dayanan kalite standartlarına akredite
olmaktadırlar. Akredite sistemleri incelendiğinde fiziki
ihtiyaçlar (ısı, nem vb.) belirtilmekte ancak ihtiyaçları sağlama
koşulları tanımlanmamaktadır. Hastane binasının yapacak
olan kişi ve kurumların standart ihtiyaçları karşılaması halinde
anlaşma metnine konulan farklı standartların da uygulandığı
tespit edilmiştir.
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Yeşil hastanelere yönelik LEED for Healthcare (Sağlık Tesisleri
için LEED), Green Guide for Health Care (GGHC) (Sağlık
Hizmetleri için Yeşil Kılavuz), American Society for Healthcare
Engineering (ASHE) (Sağlık Mühendisliği için Amerikan
Derneği), Practice Greenhealth (Yeşil Sağlık Uygulamaları),
Health Care Without Harm (HCWH) (Zarar Vermeden Sağlık)
sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerde amaç,
kullanılan kaynaklara alternatifler üretmek, kullanılan enerji,
su ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik
etmek, her türlü israfın önüne geçilmesini sağlamak, çevreye
duyarlı ve çevre dostu hastane binalarını oluşturabilmektir.
Çalışma kapsamında Ankara ilinde gelişme bölgesinde
birbirlerine yakın alanlarda konumlanan 5 özel hastanenin
ameliyathaneleri incelenmiş, yönetmelik, standart ve sertifika
sistemlerinden elde edilen veriler doğrultusunda incelenen
ameliyathane ünitelerinin mimari tasarımları, iç ortam
hava kalitesi ve HVAC sistemlerinin tasarımı, su kullanımı
ve yönetimi, enerji kullanımı ve aydınlanma, atık yönetimi
açısından yeşil kriterlere uygunlukları incelenmiştir. Çalışma
sonucunda ise elde edilen veriler ve çıkarımlara uygun olarak
bir ameliyathane ünitesinin mimari tasarımı ve enerji etkin
sistemlerin kullanımı sonucunda elde edebileceği enerji
verimliliği için öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
2. Ameliyathane Ünitesi
Ameliyathaneler, hastaların cerrahi işlemler ile müdahale
edildiği alanlardır.

2.1.1 Ameliyat Salonu
Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre bir ameliyathane
ünitesinde en az 2 ameliyat salonu ve uyandırma odası
düzenlenmelidir [1]. Ameliyathane salonlarının ölü alan
oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile
keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az
otuz metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili
ameliyathaneler için ise en az kırkbeş metre kare olmalıdır [1].
Kompleks ortopedik ve nörocerrahi ameliyatlarında, cerrahi
bölümün kısıtlı alanında, bu prosedürlerin desteklenmesi için,
kullanılan büyük donanımların konulması için tercihen özel
ameliyathanelerle birleşen ek odalar belirlenmelidir [2].
2.1.2 Ameliyathane Destek Alanları
2.2.2.1 Ameliyat Öncesi/Preop Hasta Alanı/Alanları
Bu odalar, hastaların ameliyat önlüklerini giydikleri, eşyalarını
bıraktıkları ve hemşireler tarafından ameliyata hazırlandıkları
odalardır [3].
2.2.2.2 Anestezi Sonrası Bakım Üniteleri / Postop Ünitesi /
Uyanma Odası
Hastaların ameliyat yada anestezi sonrası kendine gelmeleri
için bekletildikleri odalardır.
2.2.2.3 Hizmet Alanları/El Yıkama Lavaboları
Ameliyathane steril koridorunda ve ameliyat salonlarına hizmet
verecek konumda el yıkama alanları oluşturulmalıdır [3].
2.2.2.4 Hızlı Sterilizasyon Odası
Sterilizasyon ünitesinin ameliyathane ünitesi ile bağlantılı
olmaması halinde, ameliyathaneye kolaylıkla erişilebilen
kısıtlı ünite içerisinde, cerrahi malzemelerin acil durumlarda
kullanılmak üzere yeniden hazırlanmasına hizmet edecek bir
oda temin edilmelidir.
2.2.2.5 Tıbbi Gaz Depolama Bölümü
En az bir günlük prosedürü tamamlamaya yetecek kadar rezerv
gaz tanklarının konulacağı, anestezi mobil cihazları, taşınabilir
tıbbi gaz tüpleri ve diğer anestezi donanımının depolanması
için yeterli alan temin edilmelidir [2].
2.2.2.6 Personel Kıyafet Değiştirme Alanları
Ameliyathane giriş koridorunun başlangıç noktasında, yarı
steril hacme açılan, personelin normal gündelik giysileriyle
gelip, soyunma, giyinme ve duş yaptığı, steril giysilerini giydiği
veya çıkışta steril giysilerini çıkarıp gündelik giysilerini giydiği
normal veya yarı steril şartlara sahip bölümlerdir. Burada
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yeşil ameliyathane açısında sorgulanacak en önemli konular
giysi değiştirme sıklıkları ve giysilerin yeniden kullanılabilir
türden olup olmadıklarının sorgulanması ile giysi temizliğini
sağlamak ve çapraz kirliliği önlemek için gereken talimatların
belirlenmesi ve uygulanmasıdır [3].

antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış olması şarttır
[2]. Ameliyathane ünitesi tasarlanırken, ameliyat salonlarının
yapı derzlerine denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Aksi
halde zamanla oluşan farklı oturmaların özellikle tavan ve
döşemelere zarar vermesi kaçınılmazdır.

2.2.2.7 Personel Dinlenme Odası

2.2.3 Havalandırma/İklimlendirme

Personelin ihtiyaçları için ameliyathane ve postop ünitesinden
çıkmayı gerektirmeyecek donanıma sahip bir personel salonu
temin edilmelidir [2].

Ameliyathane, hijyenik klima sistemi ile istenen sıcaklığı,
istenen nem oranını, basınç kontrolünü ve partikül kontrolünü
sağlamalıdır.

2.2.2.8 Cihaz Deposu

Tek yönlü hava akımı ile çevrenin dışarıdan girebilecek yüke
karşı yeterli korunasının sağlanması gerekir. Koruma alanı en az
9.0 m² olmalıdır [3]. Ameliyat masası dışında hasta kıyafetleri,
açık materyaller ve alet masaları, ameliyat ekibinin giydiği
koruyucu kıyafetler koruma alanı içerisinde olmalıdır. Aseptik
ameliyathaneye, etrafındaki hacimlere nazaran %15 (5-20
pascal) daha fazla hava vererek ameliyathanede pozitif basınç
oluşturulması ve septik (enfeksiyon) odalarında ise negatif
basınç oluşturulması gerekir [3]. Hava kalitesi için en az 3
kademeli filtre olmalı ve ameliyathanelerde yüksek verimlilikte
filtreler kullanılmalıdır. HEPA filtreler yüksek verimlilikte
filtreler olup %99,997 oranında performans gösterenler tercih
edilmelidir [3].

Tıbbi cihazların koridorlarda bekletilmesine ve zarar görmesine
engel olmak amacıyla tüm ameliyathanelerde mutlaka en az
bir tıbbi cihaz odası bulunmalıdır [3].
2.2.2.9 Örnek Hazırlama ve Muhafaza Alanı
Materyalin Patoloji bölümüne gönderilme öncesi gerekli olan
örnek hazırlama ve muhafaza alanı ve çıkarılan dokular için
kullanılan soğutma bölümleri temin edilmelidir [2].
2.2.2.10 Soğutucu/Buzdolabı Kan Bankası Deposu
Kan bankasında gelen kanların ameliyat için bekletildiği uygun
bir soğutucu/ buzdolabı temin edilmelidir [2].
2.2 Ameliyathane Ünitesi Tasarımında Uyulması Gereken
Genel Özellikler
Ameliyathane konumu, mimarisi ve yapı malzemelerinin partikül
ve mikroorganizma kontrolünde; ameliyat alanı, tavan yüksekliği,
ameliyathane tavan, taban, ve duvar yapısı, ameliyathane
kapısı, ameliyathane tesisat katı, ameliyathane yan ve servis
hacimlerinin yerleşimi önemli rol oynamaktadır [3].
2.2.1 Mimari Tasarım
Ameliyathaneler mimari tasarımını steril, yarı steril vekirli
alanlar belirlemektedir. Bu alanlarda trafik her zaman yarı
steril alandan temiz alana, temiz alandan yarı steril alana ve
buralardan kirli alana doğru olmalıdır.

Asma tavan içerisinde yer alacak laminar hava akımlı
sistemin yerleştirilebilmesi ve kanal bağlantılarının kolayca
yapılabilmesi için asma tavan ile betonarme döşeme arası
mesafe 50-80 cm arası olmalıdır [3]. Ameliyathane konfor ve
tasarım parametreleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Tablo 2.1. Ameliyathane konfor ve tasarım parametreleri
Sıcaklık

21 ˚C ± 3 ˚C

Nem oranı

Hava veriş
şekli

%30 - %65

Tavandan
laminar tek
yönlü akış
ve düşük
türbülans

Hava hızı
hava hızı
ortalaması da
0.24m/s

Filtre
kademeleri
en az 3
kademeli
filtre

Her ameliyathane için bireysel santral projelendirilmelidir.
Bir santral ile birden fazla ameliyathane beslenmesi halinde,
ameliyathaneler aynı gruptan (aseptik veya septik gruplar)
olmasına dikkat edilmelidir [3].
Oda besleme havası miktarı en az 2400 m³/h hava beslemesi
olmalıdır. Bu debinin mahal ısı yüklerine göre yeterliliği
ve gerekli olan hava değişim sayısını karşıladığı kontrol
edilmelidir [3].

Şekil 2.1. Ameliyathane Mekan Geçiş Kurgusu
2.2.2 Yapı Bileşenleri
Ameliyathane ünitesi steril alan yapı bileşenlerinden duvar,
tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun,

Taze hava miktarı en az 1200 m³/h olmalıdır. Ameliyathanelerde,
narkoz, anestezi gazları, kimyasal maddeler, kokular ve
bu gazların konsantrasyonunu düşürmek için partikül ve
mikroorganizmalardan arındırılmış temiz ve taze hava
verilmelidir. Bu taze hava miktarı ölçümlerle belirlenir [3].
Besleme havasının %100 dış hava olması tavsiye edilir.
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Her ameliyathanenin en az iki geri dönüş ve egzoz ızgarası
olmalı ve birbirinden en uzak yerlerde konumlandırılmalıdır [2].
Yangın güvenliğiyle ilgili olarak eğer mümkünse cerrahi ünite
girişinde bir yangın bölümü olmalıdır [2].
Ameliyathanelerle bağlantılı olarak kullanılan ameliyat sonrası
ayılma odaları % 45-55 nemlilikte tutulmalıdır.
Koridorlar dışarıdan gelen yüke karşı korunmalı ve hava
beslemeleri ameliyat salonlarına nazaran daha düşük
debili olmalıdır. Ameliyathanelere açılan koridorlar ile
ameliyathanelerin havalandırması eş zamanlı çalışmalıdır [3].
2.2.4 Aydınlatma
Ameliyat masası aydınlatması, hava akışına karşı en az
direnci gösterebilmesi için minimum alanı kaplayacak şekilde
yerleştirilmelidir. Laminar akış ünitesinin altına yerleştirilmesi
gereken ameliyathane lambası, doğrudan ameliyat yapılan
bölgenin üzerinde olmamalıdır [3].

3.1.2 Green Guide for Health Care (GGHC) (Sağlık Hizmetleri
için Yeşil Kılavuz)
GGHC, sağlık sektörünün geliştirilmiş çevre ve sağlık ilke ve
uygulamalarını; planlama, tasarım, inşa, işletme ve bakıma
entegre eden ilk ölçülebilir sürdürülebilir tasarım aracıdır.
GGHC 2002 yılında kurulmasından bu yana, 160 kayıtlı
projeyi etkilemiş olup, ABD ve çevresinde yaklaşık 40
milyon metrekarelik sağlık tesisinde uygulanmıştır. Sağlık
Hizmetleri için LEED‘in kullanıma sunulmasıyla, GGHC
işletme bölümünü önemli ölçüde yeniden düzenlemiştir [6].
3.1.3 American Society for Healthcare Engineering (ASHE)
(Sağlık Mühendisliği için Amerikan Derneği)

Hava yoluyla bulaşan enfeksiyon, izolasyon odaları ve
ameliyathaneler gibi kritik ortamların, minimum 0,025 cm su
seviyesi basınç farkı ve minimum 28,3 dakika/kübik litre hava
akış diferansiyelinin olması gerekir.

ASHE “Yeşil Sağlık Hizmeti Yapılandırma Kılavuzu”nu; yeşil
planlama, tasarım, yapılandırma, işletme konularında, Amerika
Hastaneler Birliği’nin ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile
yapmış olduğu atık miktar ve zararlarını azaltmaya yönelik
gönüllü anlaşması ile tutarlı olacak biçimde, çevre kalitesini
artırmak için geliştirmiştir.[6]

3. Yeşil Hastane

3.1.4 Practice Greenhealth (Yeşil Sağlık Uygulamaları)

“Yeşil Hastane”, hastanelerin kendi politikaları dâhilinde
toksik maddeleri azaltma ve yok etme çabaları ile daha sağlıklı
çevre imkânı sunma arayışlarından ortaya çıkmış olan, sağlık
hizmetleri alanına yeşilci yaklaşımın bütünleştirilmesini
benimseyen bir kavramdır [4].

Yeşil Sağlık Uygulamaları; sağlık sektörü tesis yönetiminin
tasarım, yapılandırma, çevre odaklı satın alma, atık yönetimi,
temiz enerji, kimyasal ve haşere kontrolü açısından çok
yönlü olarak yeşillendirilmesi için gerekli bilgiyi, üstün
uygulamaları ve çözümleri sunmaktadır [7]. Atıkların kontrolü
ve azaltılması ve önlenmesi, karbon salınımın azaltılması,
enerji ve su kullanımının azaltılması, yapının ihtiyaca göre
yenilenmesi, saygılı çalışma ortamları oluşturma, tasarıminşaat ve faaliyet esnasında çevresel etkileri en aza indirme,
geri dönüşüm uygulamalarını artırma, zehirli kimyasal atıkların
kontrolü ve azaltılması en önemli hedefleridir [7].

2.2.5 Su Kullanımı
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kalitesi, inovasyon ana başlıkları incelenmektedir. Sağlık
tesisleri için Leed 2011 yılında başlamıştır. Bugüne kadar
sertifika alan projeler 7 tanedir. Kayıtlı 450’den fazla proje
vardır [5].

Yeşil Hastanelerde ele alınması gereken başlıca konular
arasında; mimari tasarım ve işlevsellik, iç ortam hava kalitesi,
enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi, doğayla bağlantı
sıralanabilmektedir.
3.1 Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri
Gönüllük esasına dayan bu sertifika sistemlerinde hastanelerde
daha az enerji ve daha düşük maliyetli bina oluşumu,
hastanelerin çevrelerine daha az atık madde göndermesi ve
en önemlisi hastaların daha sağlıklı ortamlarda tedavi görerek
daha kısa sürede iyileşmeleri hedeflenmiştir.
3.1.1 LEED For Healthcare (Sağlık Tesisleri için LEED)
Sağlık kuruluşları için LEED, yataklı ve ayakta tedavi merkezleri
ve lisanslı bakımevlerine uygun olarak tasarlanmıştır [4]. Sağlık
Tesisleri için LEED; varolan LEED derecelendirme sistemine
sağlık hizmetlerine özgü yönler eklenerek oluşturulan ilk
kılavuz olan “Sağlık Hizmetleri için Yeşil Kılavuz” (GGHC)
çalışmasının temelleri üzerine oturtulmuştur.
Leed sertifika sisteminde; sürdürülebilir arazi, su tasarrufu,
enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekan yaşam

3.1.5 	Health Care Without Harm (HCWH) (Zarar Vermeden
Sağlık)
HCWH; sağlık hizmetleri sektörünü, hasta bakımı ve
güvenliğinden ödün vermeden; halk sağlığı ve çevreye
zarar veren bir kaynak olmaktan çıkararak ekolojik olarak
sürdürülebilir hale dönüştürmeyi görev edinmiş olan
uluslararası bir güç birliğidir [6].
Yeşil hastane kriterleri incelendiğinde hastanelerdeki ortak
hedefin enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi ve geri
dönüşebilir malzeme kullanımı, iç mekan hava kaliyesi vegüvenli
ve sağlıklı hizmet alanı oluşturma oludğu görülmektedir. Bu
doğrultuda oluşturulan hastane binaları hasta ve personele
daha verimli ve aynı zamanda yeşil bina kriterlerine uygun
hizmet sunabilecektir.
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Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri, hedeflenen yeşil dönüşüm
sürecinde etkili bir araç, önemli bir ilk adımdır. Bu alanda ulusal
ve uluslararası gelişmeleri takip eden (ÇEDBİK) Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği, ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmak
amacıyla, alanında uzman isimlerin danışmanlığında ulusal
koşullara uygun bir Değerlendirme Sistemi oluşturma
çalışmalarına başlamıştır [26].
4. 	Yeşil Bina Kriterlerine Uygun Olarak Ameliyathane
Ünitesinde Uyulması Gereken Genel Hususlar

binanın dış yapı kabuğunun ısı yalıtımı yapılması sonucu, daha
küçük kapasiteli cihazlar ile daha az işletme maliyeti temin
edilebilir [8].
Her ameliyathanenin müstakil bir klima santrali tarafından
beslenmesi istenen ideal şartların sağlanması yönünden tercih
edilir. Ancak ekonomik gerekçelerle benzer karakterde iki
ameliyathane için bir santral kullanılması yoluna da gidebilir
[9].

Hastane genelinden farklı ısıtma-soğutma, nemlendirme,
tavan-duvar-zemin
malzemesi
gereksinimi,
hijyen
gereksinmeleri vb. farklı ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan
ameliyathane ünitelerinin yapım öncesi, yapım aşaması ve
kullanım sonrası süreçler değerlendirilerek enerji tüketimi ve
dolayısıyla maliyeti en düşük seviyelere indirmek amacıyla
yapılan çalışma ve araştırmalar sonucu yeşil hastane
kriterlerine uygun olarak alınabilecek önlemler ve sonucunda
sağlanabilecek enerji verimliliği sunulmaya çalışılmıştır.

Isı kazancı ve kaybı yükleri doğru hesap edilmeli, bu kazançların
soğutma ve ısıtma yüklerine dönüşümleri doğru tespit edilmeli
ve lüzumsuz yere büyük kapasiteli cihaz seçimi önlenmelidir.
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri kullanılarak soğutma için
sarf edilen elektrik enerjisi çok düşük seviyelere çekilebilir.
Kanal tasarımında da optimum kanal tasarım yöntemleri ve
hesapları kullanılarak hem işletme hem de yatırım maliyetleri
uygun seviyelerde olan kanal sistemleri elde edilebilir. [8].
Steril alanlarda hava nakli nedeniyle oluşan enerji giderlerinin
minimalize edilmesi, basınç kayıplarının azaltılması ile sağlanır.

Çalışma kapsamında Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım
Standartları Kılavuzu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği, DIN 1946-4 standartları,
TSE (Türk Standartları Enstitüsü), JCI (Joint Commission
International), Hastane Kalite Standartları, AIA (The American
Institute of Architects) ve benzeri kaynaklar, araştırmalar,
yayınlar ve yönetmeliklerden yararlanılmıştır.

İklimlendirme sisteminden atılan egzoz havası ile yaz veya kış
iklimlendirilmesi durumlarında sisteme ilave edilecek bir enerji
geri kazanım ünitesi ile dış havanın ön soğutulması veya ön
ısıtılması yapılabilir. Bu sayede ısıtıcı ünite soğutucu ünite
ile birlikte diğer ısıtma ve soğutma grubunun kapasiteleri
azaltılarak, hem bu cihazların yatırım maliyetleri hem de
işletme maliyetleri azaltılabilmektedir.

4.1 Mimari Tasarım

Hastane içinde oluşturulan her tür özel iklimlendirme sisteminin
bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, filtreler
değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır.

Ameliyathanenin yeri seçilirken, ısı kayıp ve kazançlarını
minimum da tutabilmek için bunlar binanın çekirdek
bölümünde ve ara katlarda yer alacak şekilde planlanmalıdır ve
ameliyathanelerin bulunduğu steril bölgede kesinlikle asansör
öngörülmemelidir
Gün ışığı alabilen mekanlar oluşturulmalıdır.
iklim koşulları ve ısı ihtiyacı dikkat edilerek bina içerisindeki
yönü belirlenmelidir.
Hava kanallarının yerleşimi için ön görülen kat yükseklikleri
belirlenmelidir. Fazla yüksek yada alçak tavan yapılması halinde
iç ortam hava kalitesinin etkileneceği dikkate alınmalıdır.
Destek alanları ve ameliyat salonularının bağlı olduğu koridorlar
steril özelliği bozmadan, minimum ihtiyaçları karşılayabilecek
ölçülerde düzenlenmelidir.
İç mekanı oluşturan tavan, duvar, döşeme ve kapı malzemeleri
steriliteyi bozmayacak şekilde, antibakteriyel, antistatik
özellikte olmalıdır. Modüler tasarımlara ve geri dönüşebilir
malzeme kullanımına öncelik verilmelidir.
4.2 Hvac Tasarımı Ve İç Ortam Hava Kalitesi
Ameliyathane ünitesinin dış duvar yüzeyi ve pencere alanları,
güneş radyasyonu etkisini azaltacak tedbirler ile beraber

İçinde klima cihazları, soğutma grupları ve steril alanlardaki
süreç için gerekli diğer grupların yerleştirilebileceği bir teknik
mekanın, steril alanın mümkün olduğu kadar yakınında
olmasına özen gösterilmelidir. Bu, bir taraftan, steril alana
giden kanal ağı veya boru sistemi ile ilgili yatırım maliyetlerini
düşürür, diğer taraftan da, steril hava, gaz ve basınçlı hava nakli
sırasında sürtünme kayıpları, kompakt bir kanal sisteminde
steril alan ile teknik mekan arasında uzun bir mesafe olması
durumundaki kadar büyük olmayacağından, enerjiden tasarruf
edilmesini sağlar [8].
Steril alanın çalıştırılmasında gerekli olan enerji giderlerinin
en düşük seviyeye indirilebilmesi için, tüm sistem prensipte
çevrim havası ile çalıştırılmalıdır. Yalnız bu bazı durumlarda
yatırım masraflarını yükselttiğinden, %100 taze hava ile
çalışan sistemlerin de kurulabileceği yukarıda belirtilmiştir.
Hava miktarı, gece ve hafta sonlarında, yani steril alanda hiç
kimsenin bulunmadığı ve çalışma süreci nedeniyle partiküllerin
ortaya çıkmadığı durumlarda, sistemin çalışması, yalnızca artı
basıncın tutulmasını sağlamaya yönelik olduğundan, hava
debisi ve otomatik kontrol, sadece artı basıncı koruyacak
şekilde tasarlanmalıdır [8]. Aynı kural taze hava için de geçerlidir.
Taze hava steril alanda çalışan kişiler için gereklidir ve dışarı
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atılan atık havanın, ki buna artı basınç da dahildir, yerini alır.
Bu şekilde ameliyathanelerin kullanılmadığı zamanlar enerji
tasarrufu sağlama olanağı bulunmaktadır.
Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek;
değişken hava debi ayar cihazı (VAV), sabit hava debi ayar
cihazı, sabit hava debi kontrol cihazı, hava sızdırmaz damper,
lif tutucu menfez, hepa filtreler, laminer hava akımlı filtre
sistemleri, vb… gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına,
yoksa DIN 1946-4 yada idarenin kabul edebileceği Uluslararası
başka bir standart kriterlerine uygun olduğu belgelenmelidir.
Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinin yanısıra ortamdaki
anestezik ve dezenfektan gazlarının dışarı atılması için uygun
sistemler düzenlenmelidir. Ayrıca bu gazların oluşumuna
neden olan malzemelere alternatif daha çevreci malzemelerin
kullanımı öngörülmelidir

Çalışmaya örnek oluşturmak amacıyla, özellikle Ankara’da
artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda, gelişme bölgelerinde
son yıllarda kurulan özel hastane kuruluşlarının ameliyathane
üniteleri incelenmiştir.
Özel Hastaneler Yönetmeliği doğrultusunda hastane
binalarının kapasitelerini hasta yatak sayılarının belirlediği
tespit edilmiştir. Ankara’da bulunan özel hastanelerdeki
toplam yatak sayısının aritmetik ortalaması yaklaşık 85
hasta yatağıdır. Hasta yatak sayısının aritmetik ortalamasının
üzerinde olan 11 hastane tespit edilmiş ve bu 11 hastaneden
yeni gelişim bölgelerinde birbirine yakın konumda bulunan 5
hastanenin ameliyathane üniteleri yerinde inceleme yapılarak
araştırmaya veri olarak kullanılmıştır.

Tablo 5.1. Hastanelerin yatak sayıları/ameliyat salonu
sayıları

4.3 Su Yönetimi
Hastanenin su akış şeması oluşturulmalı, su akış semasını
oluşturduktan sonra, ameliyathane ünitelerinde kullanılan
ıslak bölgeler için bazı stratejiler belirlenmelidir.
4.4 Aydınlatma
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Ameliyathane armatürleri dekoratif amaçlı asma tavan
armatürleri ile benzer imalat özelliklerinde, ayrıca şeffaf, opal
veya prizmatik akrilik lensli veya temperli camlı, halojensiz
ve yüksek ısıya dayanıklı iletkenlerle iç bağlantıları yapılmış,
bakım kolaylığı lens ve cam gövdeye askılı kalacak şekilde
sağlanmış ve tüm parçalarının toprak irtibatı sağlanmış olacak
şekilde seçilmelidir [10].
Ameliyathane ünitesine hizmet veren bekleme alanları, hasta
hazırlık alanları, personel dinlenme ve soyunma odaları
ile ameliyat salonlarının bağlı bulunduğu koridorlarda gün
ışığından mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.
4.5 Atık yönetimi
Atıkların azaltılmasını sağlamak amacıyla; ihtiyaç kadar
madde alınımı sağlanmalı, malzeme alımında en küçük hacim
ve ağırlıklar tercih edilmeli, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar
birbirinden ayrıştırılmalı ve ayrı depolanmalı, kimyasal bir işlem
gerekiyorsa bunu uygulama yöntemleri geliştirilmeli, tekrar
kullanımının sağlanması mümkünse buna yönelik düzenlemeler
yapılmalı, basınçlı kaplar, süresi dolmuş/bozulmuş ilaçlar
üreticisine iade edilmeli, ilaç yönetimi sağlanmalıdır. [11]
5. Ameliyathane Ünitelerinde Yeşil Bina Kriterlerinin
İncelenmesi
Ameliyathane üniteleri talep edilen her türlü iç koşulun
sağlanabilmesi açısından sağlık kuruşu toplam maliyetinin
yaklaşık % 33’ünü oluşturmaktadırlar [5]. Bu durum
ameliyathane ünitelerinin tasarım ve kullanım sırasında enerji
etkinliği açısından önemini artırmaktadır.

Yatak sayısı

Ameliyat salonu sayısı

1.hastane

150

7

2.hastane

103

4

3.hastane

164

6

4.hastane

105

5

5.hastane

208

7

İnceleme kapsamında yeşil hastane kriterlerinden yola çıkılarak
mimari tasarım, HVAC tasarımı ve iç ortam hava kalitesi, enerji
yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi konuları 26 açık uçlu, 34
evet-hayır olmak üzere toplam 60 soruluk yeşil ameliyathane
değerlendirme formu aracılığıyla toplanmıştır. Değerlendirme
formu başta çalışma kapsamında incelenen yeşil hastane
sertifika sistemleri olmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan yönetmelikler ve çeşitli akredite sistemlerinden
yararlanılarak oluşturulmuştur.
• Mimari Tasarım
Bu kısımda hastanelerin işlevine uygun olarak inşa edilmesi,
ameliyathane ünitesinin düzenlendiği kat, m² uygunlukları,
asma tavanaltı ne yüksekliğinin uygunluğu, ameliyathane
ünitesi içerisinde kot farkı olma durumu, ameliyat salonlarında
kolon ve benzeri çıkıntı olup olmadığı, ameliyat salonlarının
herhangi bir derze denk gelme durumları, ünitenin sterilizasyon
ünitesi ile bağlantısı, ameliyat salonlarının kapı-pencere
ve benzeri giriş çıkış sayıları, steril şartlara uygun olarak
bölümlere ayrılma durumu (personel dinlenme ve asepsilerinin
yarı steril hol ile steril koridora bağlanma düzenlemesi) ve
ameliyathane ünitesine hizmet veren yangın kaçış düzeninin
bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.
Tablo 5.2. Ameliyathanelerin mimari tasarım uygunlukları
İncelenen
özellik/
hastane

Bina
işlevi

Bulunduğu
kat

M2
uygunluğu

1.hastane

ofis

2. kat

uygun

uygun

uygun

2.hastane

ofis

2. kat

uygun

uygun

uygun

3.hastane

hastane

1. kat

uygun

uygun

uygun

4.hastane

hastane

zemin

uygun

uygun

u.değil

5.hastane

ofis

3. bodrum

uygun

uygun

uygun

Kat
Steril şartlara
yüksekliği
uygunluk
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4 nolu hastane de personel soyunma ve dinlenme mahalleri
doğrudan steril koridora açıldığından uygun görülmemiştir.

iyileştirme yapılıp yapılmadığı, tüm ameliyat salonlarında ısı
ve ses yalıtımı incelenmiştir.

Tablo 5.5. Ameliyathanelerde enerji yönetimi

• HVAC Tasarımı Ve İç Ortam Hava Kalitesi
Enerji etkinliği kapsamında ameliyathane ünitesine hizmet
veren klima santrallerinin üniteye yakınlığı, ortak santral
kullanılma durumu, HVAC ünitesinin çalışma prensibi,
ünitelerde laminar akım ünitesi varlığı, klimaların 3 filtreli olma
durumları ve HEPA filtre kullanımı ve validasyonun sağlanıp
sağlanmadığı araştırılmıştır.

Tablo 5.3. Ameliyathanelerin HVAC tasarımlarının
karşılaştırılması
İncelenen
özellik/
hastane

Santralin
üniteye
yakınlığı

Ortak
santral
kullanımı

HVAC
çalışma
prensibi

Laminar
akım
ünitesi
varlığı

Otomasyon
sistemi

1.hastane

üst
katında

5 tek
1 çift
santral

*

var

var

2.hastane

üst
katında

2 çift
santral

*

var

var

3.hastane

üst
katında

6 tek
santral

*

var

var

4.hastane

alt
katında

5 tek
santral

*

var

var

5.hastane

farklı
alanda

2 çift
1 3’lü
santral

*

var

var

*: % 100 taze havalı ve dinlenme halinde yarım debi ile çalışan sistem

Aydınlatma
elemanına
yönelik
iyileştirme

İncelenen
özellik/
hastane

Gün ışığı
alabilen
mekan

1.hastane

var

var

var

2.hastane

var

yok

var

3.hastane

var

var

var

4.hastane

yok

yok

var

5.hastane

yok

yok

var

var

Ayrıca herhangi bir hastanede tıbbi cihazların enerji kullanımını
düşürmeye yönelik bir çalışma olmadığı öğrenilmiştir.
• Atık Yönetimi
Tüm ameliyathane ünitelerinde tıbbi ve evsel atıkların ayrı
toplanması için kutuların oluşturulduğu, yalnızca bir hastanenin
sterilizasyonla doğrudan bağlantısı olduğu, diğerlerinin
monşarj veya küçük kapasiteli asansörlerle bağlandığı tespit
edilmiştir. Herhangi bir ameliyathane ünitesinde atık yönetim
planı oluşturulmadığı, geri dönüşebilir veya kimyasallık oranı
düşük malzeme kullanımına dikkat edilmediği tespit edilmiştir.
Oluşan atık suların 4 hastanede doğrudan kanalizasyona
verildiği, yalnıızca bir hastanede kanalizasyona verilmeden
önce çeşitli çözeltilerle seyreltildiği bilgisi edinilmiştir.

dikkat
edilmemiş
dikkat
2.hastane
edilmemiş
dikkat
3.hastane
edilmemiş

yok

yok

yok

yok

var

yok

yok

yok

yok

4.hastane

dikkat
edilmemiş

yok

yok

yok

galvanizli
sac

5.hastane

dikkat
edilmemiş

var

yok

yok

pvc boru
(pprc)

1.hastane

pvc boru
(pprc)
pvc boru
(pprc)
pvc boru
(pprc)

• Aydınlanma Ve Enerji Yönetimi
Araştırma kapsamında ameliyathane ünitelerinde gün ışığı
alabilen mekanların varlığı, aydınlatma sistemi ve aydınlatma
armatürlerinin özelikleri ve enerji verimliliğine yönelik bir

mimari tasarım

100
80

HVAC tasarımı
ve iç ortam hava
kalitesi
su yönetimi

60
40
20
0
1. 2. 3. 4. 5.
hst hst hst hst hst

Tabo 5.4. Ameliyathanelerin su yönetimleri
Islak
Su
İncelenen
mekan
Nem kullanımına Ayrı su Su borusu
özellik/
tasarımına sorunu
yönelik
vanası malzemesi
hastane
uygunluğu
iyileştirme

Ameliyat salonu ses
yalıtım

var
var
var
var

• Su Yönetimi
Su kullanımı ve ıslak alanların tasarımına yönelik ünite
genelinde nem sorunu, ıslak mekanların birbirine yakın
konumda tasarlanmaları, armatürlerde suyun kullanımına
yönelik iyileştirme olup olmadığı, ameliyathane ünitesine özel
su vanası bulunma durumu, su borularının malzeme özellikleri
incelenmiştir.

Ameliyat
salonu ısı
yalıtımı

aydınlanma ve
enerji yönetimi
atık yönetimi

Şekil 5.1. Hastanelerin yeşil ameliyathane kriterlerine
uygunlukları
5.1 Öneriler
• Yeşil hastane kavramından yola çıkılarak, yeşil ameliyathane
kavramlarının araştırıldığı bu çalışmada elde veriler ve
yapılan araştırmalar doğrultusunda enerji etkinliğine katkı
sağlayacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
Bina hastane işlevine uygun olacak şekilde inşa edilmelidir.
Ameliyathane ünitesi zemin veya ara katlarda ısı ihtiyaçları
ile ısı kaybı göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Steril
olmayan, yarı steril ve steril alanla tanımlanmalı, uygun
kural ve havalandırma sistemlerin ile sterilizasyon şartları
sağlanmalıdır. İç mekan malzemeleri antibakteriyel, antistatik
ve mümkün olduğunca modüler tipte olmalıdır.
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Tuvalet ve duş alanları bulunan personel soyunma alanlarından
direk geçiş olması halinde steril koşulların sağlanması için
daha çok enerji harcanması ve zemin döşemesinin daha sık
dezenfekte edilmesi gerektiği bu nedenle enerji kaybının daha
çok olacağı belirlenmiştir.
Her ameliyathane ünitesi için yakın mekanlarda tesisat alanı
oluşturulmalıdır. Temiz havanın tavandan verileceği hususuna
dikkat edilerek tesisat hacminin oluşturulması, kanal boyutları
ve havanın verimliliği açısından önemlidir. Klima cihazları
devamlı çalışacağından tesisat alanının belirlenmesinde iklim
verilerine mutlaka dikkat edilmelidir. Ameliyathane ünitesinin
zemin veya ara katlarda düzenlenmesi hava kalitesini de
etkileyeceğinden belirtilen katlarda düzenlenmesi tavsiye
edilir.
Ameliyat salonlarının işlevine uygun olarak tek veya 2
salona 1 klima cihazı ile hizmet verilebileceği belirtilmişti.
Ancak yeterli sterilizasyonun sağlanamaması veya 2 salona
1 cihaz bağlanması ve cihazın bozulması durumunda 2
salonun faaliyetinin de duracağı hususuna dikkat edilmelidir.
Kanal ve yardımcı elemanlarda galvanizli çelik kullanıldığı
bilinmekle birlikte buna alternatif daha hafif ve maliyeti uygun
malzemelerin kullanımı öngörülebilir.
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Özellikle Ankara gibi gündüz ve gece ısı farkının fazla olduğu
bölgelerde %50-70 taze havalı dinlenme durumunda yarım
debi ile çalışan ve ısı geri dönüşümlü cihazların kullanımı enerji
ihtiyacını azaltacaktır.
Tüm salonlara laminar akış sistemi kullanılması zorunlu
olmamakla birlikte steril açıdan en verimli sistemin bu olduğu
bilindiğinden, ilk tasarım aşamasında ihtiyaçlar belirlenmeli ve
bu doğrultuda sistem oluşturulmalıdır.
Ameliyathane ünitelerinde sterilizasyonun sağlanmasında
el yıkama lavabolarının önemi tartışılmazdır. Bu nedenle
yeterli sayıda ve uygun erişilebilirlikte el yıkama lavaboları
oluşturulmalıdır. Fotosel armatürler fazla su harcamalarına
da neden olabileceğinden, lavabo ve dezenfektanlar el
değdirmeden dirsek veya diz ile çalışabilecek şekilde
düzenlenmelidir. Lavaboların yerlerinin düzenlenmesindeki
en büyük sıkıntılardan biri de koridor üzerinde bir çıkıntı
gibi düzenlendiklerinden dolayı sirkülasyonu olumsuz
etkilemeleridir. Su tesisat sisteminde ameliyathaneye özel ayrı
su kontrol vanaları düzenlenmelidir. Su borularında galvanizli
boru yerine pprc denilen pvc esaslı boru kullanımı, boruların
aşınması, sistemin hafifliği, yalıtımının kolaylığı ve maliyetin
düşüklüğü açısından daha verimli olacağı düşünülmektedir.
Enerjinin en fazla tüketim alanlarından aydınlatma sistemlerinin
tasarımlarında ameliyathane ünitesi içerisinde bekleme
alanları, personel ilgili odaları ve iç koridorların gün ışığı
alımının sağlanması aydınlanma da enerji tüketimini önemli
ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle ünitenin gün ışığı alabilen
alanlarda tasarlanması ön görülmelidir. Ayrıca Türkiye’de

herhangi bir hastanede uygulanmadığı bilinmekle birlikte,
ameliyat salonlarında da yapılacak işleme uygun olarak ve
mahremiyet sağlamak kaydıyla gün ışığı alımı sağlanabilir.
Aydınlatma elemanlarının seçiminde işlevine uygun olarak
lamba seçilmesi, lambanın ısı ve enerji verimliliği ve temizliği
personele görsel katkı sağlayacağı gibi özellikle yüksek ısı
üretmeleri ve toz partikülleri yaymaları halinde iklimlendirme
sisteminin daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla daha fazla
enerji tüketimine neden olacaktır.
Türkiye’de bilinen birkaç hastane dışında tüm hastane
ameliyathane ünitelerinin alçıpan panel üzerine antibakteriyel
boya uygulandığı, tavanların asma tavan olarak düzenlendiği ve
döşeme malzemesinin vinil olduğu bilinmektedir. Ancak duvar
ve tavan malzemesi olarak alçıpan panel malzemeye oranla
sürdürülebilirliği yüksek çelik malzemenin kullanılması tercih
edilebilir. Standart olarak tasarlanacak her parça elemanın
sürekli kullanımı sağlanabilecektir.
Türkiye’de hastane atıklarının belediye ve ilgili kurumlarca
bertaraf edildiği bilinmektedir. İnceleme yapılan hastanelerin
birbirlerine yakın konumda bulunmaları birlikte yapacakları
çalışmalarla ortak bir atık tesisi oluşturulabilirliği fikrini
oluşturmuştur. Belli bir tüketim kapasitesine sahip olan
hastanelerde, standartlara uyulması ve gerekli izinlerin
alınması halinde hastanelerin kendi tesislerini kurmaları
maliyet, zaman ve verimlilik açısından daha etkin olacaktır.
Ameliyathane ünitesi için tüm atıkların ayrı ayrı depolanması,
tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılması ve kullanılan
ürünlerin ve ilaçların yerine verimliliği yüksek ürünlerin
kullanılması enerji verimliliğine katkı sağlayacaktır.
Araştırma yapılan hastanelerden birinde kojenerasyon sistemi
bulunduğu ve sistemin 4 yılda kendi maliyetini karşıladığı,
Enerji Bakanlığı’nın çalışmalarıyla 200 yatak üzeri hastanelerde
sistemin zorunlu hale getirileceği bilgisine ulaşılmıştır.
6. Sonuç
Tüketim kapasitesi yüksek olan hastanelerde strüktür
sistemlerinin, mekanik ve sıhhi tesisatların ve kullanılan
malzemelerin seçimi tasarım aşamasında belirlenmeleri, enerji
analizleri ve maliyet analizlerinin yapılması halinde hastane
binasının yeşil kriterlere uygunluklarının yanısıra yüksek enerji
ve maliyet verimliliği sağlayacakları bilinmektedir. Mimari
tasarımda yeşil kriterlere uygun olarak tasarlanan hastanelerde
hasta kalış sürelerinin kısaldığı defalarca kanıtlanmıştır. Bu
durum maliyet etkinliğini de beraberinde sağlayacaktır.
Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması ve
sistemlerin otomasyona bağlı olarak işletilmeleri özellikle
ameliyathanelerde ve dolayısıyla hastane genelinde %3550 lere varan enerji verimliliği sağlayacağı, personelin daha
sağlıklı ortamda daha verimli çalışacağı ve aynı zamanda
hastaların enfeksiyon riski minimuma inebileceğinden daha
kısa sürede iyileşebilecekleri öngörülmektedir. Burada enerji
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analizlerinin yapılması ve sistemlerin seçilmesi kadar önemli
olan husus sistemlerin doğru kullanılmalarıdır. Sistemler ve
uygulamaların yetersiz bilgiden dolayı yanlış kullanılmaları
halinde daha fazla enerji kaybına neden oldukları örnekleriyle
birlikte bilinmektedir. Bu konularda yetkili olan kurumların en
kısa sürede Türkiye şartlarına uygun olarak, iklimsel özellikler
ve nüfus yoğunluğu ile kullanım kapasiteleri doğrultusunda
standartlar oluşturmalı ve uygulanabilirliğini sağlamalıdırlar.
Doğaya yapılacak her türlü yanlış müdahalenin gelecek
nesillere etkisi düşünülerek bireyler ve kuruluşlar ile toplum
bu doğrultuda bilinçlendirilmelidir.
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