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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Merhaba,

Yaşamının herhangi bir döneminde hastane ile teması olmayan 
yoktur sanırım. Gerçekten de hastaneler kapısından girildiği anda 
kokusu, soğuk renkleri ve anlamadıkları dilden konuşan insan-
ların koşuşturduğu, tüm kaosuna rağmen belirgin bir hiyerarşik 
düzenin hissedildiği, endişe verici hatta korkutucu bir ortam ge-
lir pek çok kişiye… Kimse hastanelere “düşmek” istemez ancak 
kendisi, yakını, sevdiği bir insan için hastaneye uğramamış kimse 
de yoktur neredeyse. Sağlık çalışanları ise hastanelerde deyim 
yerindeyse bir ömür geçirmektedirler. Kimileri için şifa kaynağı, 
kimileri için çalışma ve yaşam alanı, kimileri için gelecek kapısı 
olan hastaneler gerek hasta, hasta yakını gerekse sağlık çalışanı 
ve öğrenciler için yaşamın vazgeçilmezidir… Sağlık hizmeti alma-
ya gelen kişi için görece kısa dönemli bir temasın olduğu hasta-
nelerde sağlık çalışanları koca bir ömür geçirmektedir. Hatta pek 
çok sağlık çalışanı için evden çok zamanın geçirildiği ortamlardır 
hastaneler. Tam da bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma ortam-
larının önemi gündeme gelmektedir. 

Hastaneler, ilgili mevzuat kapsamında sağlık ve güvenlik riskler-
ine göre çok tehlikeli iş yerleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum 
bize hastanelerde gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse sunanlar 
açısından ciddi, yaşamı tehdit eden sağlık ve güvenlik risklerinin 
varlığını vurgulamaktadır. Bu sağlık ve güvenlik riskleri farklı şekil-
de sınıflandırılsa da yaygın olarak Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, 

Psikososyal ve Ergonomik riskler başlıkları altında toplanabilirler. 
Bu risklerin uygun yöntemlerle tanımlanması, yok edilmesi ya da 
kontrol altına alınması hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlamak açısından yaşamsal önemdedir.  

İlk baskısı 2007’de yapılmış olan ve şimdi 2. basımı yapılan “Has-
tane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabı, 
farklı disiplinlerin bir araya gelerek ekip anlayışı sağlık hizmetinin 
sunulduğu hastanelerde birçok disiplinin emeği ve katkısı ile yine 
bir ekip anlayışıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafın-
dan hazırlandı. Kitap içeriği ve kapsamı ile ülkemizde mevzuatta 
yer almayan ve eksikliği hissedilen tasarım, steril alan planla-
ma, klima ve havalandırma, seçilecek cihaz ve ekipman, test ve 
işletme konularında kriterler sunarak ülkemizde hastanelerde 
hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı olan sağlık ve 
güvenlik risklerini en aza indirme noktasında rehber olacak nite-
liktedir. 

Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorun-
larının çözülmesi yönünde politika belirleyiciler ve yöneticiler 
için yol gösterici olacağına, konuyla ilgili bireysel ve kurumsal 
farkındalığı artıracağına, meslek örgütlerimiz arasındaki işbirliği-
ni geliştireceğine inanıyoruz. Sağlığın korunması, sürdürülmesi 
ve geliştirilmesi amacına hizmet eden  “Hastane İklimlendirme 
Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabının hazırlanmasında 
emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürler...
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