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Bir hastanede veya benzeri klinik türü tesislerde su
tesisat› dizayn› tesisat mühendisleri için oldukça
karmafl›k bir ifllemdir. Baflka hiçbir binada olmayan
karmafl›k  sistemlere gereksinim duyulur. Örne¤in
bir hastanede tek ünitede 22 ayr› su tesisat› sistemi
mevcut olabilmektedir. Hijyen ve güvenlik
koflullar›n›n sa¤lanmas› tüm tesisatlarda gereklidir.
Fakat hastanelerde çok daha s›k› flartlar›n
karfl›lanmas› gerekir. Kriterler hastanedeki kiflilerin
durumlar› gözetilerek düflünülmelidir. Hastanede
olan kiflilerin fiziksel olarak ya da hareket anlam›nda
daha k›s›tl› olacaklar› kabulu ile yola ç›k›lmal›d›r.
Güvenilirlik tedbirleri ise çok daha üst düzeyde
al›nmal›d›r. Baz› durumlarda su tesisat› flebekesi
hayat kurtar›c› olabilir. Güvenilirlik ve esneklik
burda  en önemli noktad›r. 

Tak›m Çal›flmas›

Binalar›n tesisatlar›n›n projelendirilmesinde tak›m
çal›flmas› önemlidir. Tak›mda öncelikle projenin
sahibi, finans sorumlusu, mimar ve tesisat
mühendisleri bulunur. Bu flekilde tüm sistem için
ortak kararlar al›nabilir. Bu flekilde bir tak›m
oluflturulmas› ile proje aflamas›nda birçok problem
önlenebilir. Konu ile ilgili uzman bir kiflinin
görüfllerine dan›fl›lmas› projenin tüm aflamalar› için
faydal› olacakt›r. Ayr›ca binada çal›flacak ya da
ikamet edecek kiflilerin görüfllerine dayanarak
hareket edilmelidir. Hastane binalar›nda tesisat
projesi yap›land›r›l›rken binan›n y›l›n 365 günü 24
saat çal›flma halinde oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. 

11.1 HASTANE T‹PLER‹

Tesisat mühendislerinin bir hastanedeki tüm
bölümler ve ifllevleri hakk›nda teknik anlamda bilgi
sahibi olmalar› gereklidir. Hastaneler genel olarak
grupland›r›l›rsa iki kategoride incelenebilir: 

a) Genel hastaneler

b) Özel amaçl› hastaneler

Ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere genel hastanelerde
tüm bak›mlar ve servis verilmektedir. Özel amaçl›
hastanelerde ise belirli baz› konular üzerine hizmet
verilmektedir. Özel amaçl› hastanelere psikiyatri
klinikleri, verem savafl dispanserleri örnek
gösterilebilir. 

Servisler

Hastanelerde bulunan servisler çeflitlidir. Genel
olarak flu flekilde s›n›fland›r›labilirler :

• Hasta kabul

• Sosyal servisler

• Acil

• Teflhis ve tedavi

• ‹zolasyon

• Hemflire odalar›

• T›bbi haz›rl›k

• Tedavi,

- D›fl hastalar

- ‹ç hastalar

• Morg

• Otopsi

Yard›mc› Servisler

Normal hastane departmanlar›na ek olarak afla¤›daki
servisler mevcuttur

• Mutfak

• Kafeterya ve yemek odas›

• Kiler

• Büfe

• Çamafl›rhane

• Merkezi steril odas›

• Merkezi bulafl›k odas›

• T›bbi haz›rl›k ünitesi

• Reçete haz›rl›k

• Pnömatik tüp odas›

• Kat› at›k iflleme bölümü

• Pis su at›k ünitesi

11.2. PERFORMANS KR‹TERLER‹

Projelendirme aflamas›nda temel ünitelerin
özelliklerinin de bilinmesi gereklidir.  Bunlar
s›ras›yla güvenilirlik, esneklik, güvenlik, hijyen ve
sessiz çal›flmad›r.

Güvenilirlik: 

Servisin devaml› ve 24 saat kesintisiz olmas› en
önemli noktad›r. Su tesisat›n›n çift hatl› olmas› tercih
edilmelidir. Acil durumda elektrik jeneratörleri
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bulundurulmal›d›r. Servis verebilme güvenilirli¤in
anahtar kelimesidir. ‹stenmeyen bir durumda
problemin di¤er departmanlara s›çramas›n› önlemek
için gerekli tedbirler al›nmal›d›r, yani bölümler bir
anlamda kendi içlerinde izole çal›flmal›d›rlar.
Eriflilebilirlik ise istenen di¤er bir  kriterdir. Lamba
açma kapama dü¤meleri, flalterler gibi cihazlar
ortalama 1,80 m uzunlu¤unda ve 90 kg a¤›rl›¤›nda
bir kiflinin ulaflabilece¤i flekilde tasarlanmal›d›rlar.

Güvenlik

Kullan›m suyunda hijyen en önemli kofluldur.
Toprak alt› uygulamalarda d›flar›dan sisteme
geçebilecek gazlar›n ve s›v›lar›n önlenmesi ve
gerekli tedbirlerin al›nmas› laz›md›r. S›cak kullan›m
suyunun tüketimi s›ras›nda hastalar›n dikkatsizlik
sonucu hafllanmalar›n› önlemek için su s›cakl›¤›n›n
iyi ayarlanmas› gerekir. Oksijen da¤›t›m hatt›nda
yang›na karfl› ayr›ca önlem al›nmal›d›r.

Hijyen

D›fl hava ile hiçbir flekilde direkt temas olmamal›d›r.
Tüm s›hhi tesisat gereçleri ankastre flekilde monte
edilmeli ve temizlik kolayl›¤› aç›s›ndan düzgün ve
pürüzsüz olmal›d›rlar. 

Sessizlik

Asansörler, baca ç›k›fl› gibi gürültü nedeni olabilecek
tüm ekipman hastanede olanlar› rahats›z etmeyecek
flekilde konumland›r›lmal›d›r. Su darbelerinin
önlenmesi için flok absorberler kullan›lmal›d›r. Yayl›
ön gerilmeli check-valflerin kullan›m› tavsiye edilir.
Tesisatta dolaflan suyun h›z› 3m/s‘yi aflmamal›d›r.
Tesisat borular›n›n gürültü yaratmayacak flekilde
dizayn edilmesine özen gösterilmelidir. 

S›hhi Gereçler

S›hhi gereç seçiminde mimar ve mühendis birlikte
hareket etmelidir. S›hhi gereçler ana bölümleriyle flu
flekildedir:

- Tuvalet ve lavabolar: genel kullan›m, diflçilik
üniteleri, özürlü hastalar için.

- At›k: genel, ilaç at›klar›, klinik, servis, flasterler,
pofletler.

- Su kaplar› ve klozetler: klozet rezervuarlar›
mümkün mertebe duvara monte tiplerde
olmal›d›r. 

- Banyolar: hasta banyolar›, klinik banyolar,
hidroterapi amaçl› banyolar, acil servis banyolar›

- Dufllar: genel kullan›m amaçl› dufllar, hidroterapi
dufllar›.

- Özel donan›m: otopsi ve morg masalar›, diflçilik
üniteleri.

- Laboratuar üniteleri: lavabolar, hava ve vakum
üniteleri, sayaçlar.

11.3. TEMEL S‹STEMLER 

Su Servisleri 

Dahili su hatt› mutlaka yedekli yani iki ayr›
flebekeden sa¤lanmal›d›r. fiehir flebekesinden temin
edilen suyun yan›nda yeterli düzeyde depolama
yap›lmal›d›r. 

Su Sayaçlar›

Kullan›lan her serviste su sayac› bulunmas› gerekir.
Sayaçlar bak›m gerektiren ekipmanlard›r. Sayac›n
bak›m› s›ras›nda flebekede ak›m›n sa¤lanabilmesi
için bir by-pass sisteminin bulunmas› gerekir. By-
pass sistemi kurulam›yorsa makaslama yöntemi ile
alternatif yol yap›lmas› gerekir. Bu hatt›n kullan›m
d›fl› durumlarda yetkili kiflilerce mühürlenmesi
gerekir. 

Depolama Kapasitesi

Acil durumlarda kullan›m için 24 saatlik su hacminin
depolanmas› gerekir. Su depolanmas›nda bir tank
kullan›m› sözkonusu ise sadece tank hacminin
büyütülmesi ile sorun giderilebilir. Hidropnömatik
bas›nçl› tank kullan›l›yorsa efl kapasiteli ek tank
kullan›m› ile yedekleme yap›labilir. Elektrik
kesintilerinde tedbir olarak tesisat pompalar›na
kumanda edecek mazotlu ya da gazya¤› yak›tl›
jeneratör gereklidir. 


