
ÖZET
Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi hastanelerinde işlevsel performansın erişebilirlik kapsamında değerlendiril-
mesidir. Çalışmanın hipotezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara 
erişiminin işlevsel performansı etkileyebileceğidir. Tıp fakültesi hastaneleri farklı gruplar tarafından kullanıl-
maktadır. Bu hastanelerde, yapıyı sürekli kullananlar (idari ve tıbbi personel, planlama ekibinde görev aldığı 
varsayılan kullanıcı) aktif, değişken zaman aralıklarıyla geçici kullananlar (iç ve dış hasta, refakatçi ve ziyaret-
çiler) pasif kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. Tıp fakültesi hastanelerinde iç ve dış hastaların yoğun olarak 
kullandıkları mekânlar tanı birimleridir. Bu nedenle çalışmada hastanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet 
istem ve sunumunda bulunan aktif ve pasif kullanıcıların istek ve gereksinimleri ile hastaneye ve radyolojik 
tanı birimine erişebilirlikleri sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında Ankara’da hizmet sunan Ankara Üniversitesi 
(A.Ü.) İbn-i Sina ve Cebeci Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Gazi Üniversitesi (G.Ü.) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kul-
lanım evresinde işlevsel performansı erişebilirlik kapsamında değerlendirilmiş, sonuçlar yorumlanmış ve tıp 
fakültesi hastaneleri için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tıp fakültesi hastaneleri; Radyolojik tanı birimi; İşlevsel performans; Erişebilirlik; Aktif ve 
pasif kullanıcı

ABSTRACT
This study’s aim is assessment of the functional performance in the hospitals of medicine faculty within the 
context of accessibility. The study’s hypothesis that may be user’s accessibility to the hospital and space in 
the hospitals affects the functional performance. The hospitals of the medicine use different groups. In this 
hospitals, users which use building consistently (administrative staff, doctors, nurses, and planning personnel) 
active, and changeable periods (in and out hospital patient, people stay with patient and visitors) passive 
users are define. Spaces that use consistently by in and out hospital patient are the diagnosis units in the 
hospitals of the medicine faculty. Thus, active and passive user’s which has been request and presentation in 
this hospitals wishes and necessities, and accessibility in the hospitals and the diagnosis spaces are examined. 
In this context of the study Ankara University (A.U.) İbn-i Sina and Cebeci Hospitals of Medicine Faculties and, 
Gazi University (G.U) Hospital of Medicine Faculty has been assessment functional performance within the 
context of accessibility in usage period, commented the results and present proposals for the hospitals of the 
medicine faculty. 

Key words: Hospital of medicine faculty; Radiologic diagnosis unit; Functional performance; Accessibility; 
active and passive user  
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GİRİŞ   

Mimari tasarım süreci planlama, programlama, tasa-
rım, uygulama ve kullanım evrelerinden oluşur. Bu süre-
cin her evresinde alınan kararlardan ve her yapı grubu 
için yapılan tasarım ve uygulamalardan verilerin top-
lanması ve değişen kullanıcı istek ve gereksinimlerinin 
değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda mimari tasarım 
sürecinin ileri-geri beslemeli ve tekrarlanabilir bir süreç 
olduğu söylenebilir (1). Mimari tasarım sürecinin işleyi-
şi farklı yapı grupları için benzerlik göstermekle birlikte, 
her yapı grubunda tasarımı belirleyen ölçütler ve önem 
dereceleri farklılaşabilir. Fiziksel çevrenin niteliğini art-
tırmak ve yapıların işlevsel ömrünü uzatmak amacıyla 
tıp fakültesi hastaneleri gibi maliyetleri yüksek, yapım-
ları zaman alan ve uzun süre hizmet vermek için tasarla-
nan yapıların uygulanması ve kullanıma sunulmasından 
sonra işlevsel, davranışsal, teknik ve ekonomik perfor-
manslarının değerlendirilmesi gerekebilir. Yapıların mi-
mari tasarım sürecinin her evresinde performansının 
değerlendirilmesi zaman, işgücü ve maddi kaynak açı-
sından yarar sağlayabileceği gibi, kullanıcıların karşılaş-
tığı sorunları azaltacak bir girişim olarak görülmelidir 
(2). Kullanım sürecinde değerlendirme çevrenin kulla-
nıcı açısından etkililiği (3) ve işlevsel performans olarak 
tanımlanmaktadır (4, 5). Kullanım evresinde işlevsel 
performansın değerlendirmesiyle hastanelerin mima-
ri tasarım sürecine girdi oluşturarak ileri-geri besleme 
sağlayacak veriler toplanabilir, süreç kararları gözden 
geçirilebilir ve süreç analiz edilebilir (3). Kullanım evre-
sinde yapı performansının sistemli ve özenli bir biçimde 
değerlendirilmesi kullanıcılar için bilgi birikimi (6) sağla-
makta, bu birikim aynı yapı grubunda daha sonra yapı-
lacak yapılar için veri oluşturulmasına (1), daha nitelikli 
yapı ve çevrelerin tasarlanmasına olanak tanımaktadır 
(1, 7). 
Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi hastanelerinde işlev-
sel performansın erişebilirlik kapsamında değerlendiril-
mesidir. Tıp fakültesi hastanelerinde iç ve dış hastaların 
yoğun olarak kullandıkları mekânlar tanı birimleridir. 
Çalışmanın hipotezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanı-
cıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara erişimi-
nin işlevsel performansı etkileyebileceğidir.

Tıp fakültesi hastaneleri farklı gruplar tarafından kul-
lanılmaktadır. Bu hastanelerde yapıyı sürekli kullanan 

idari ve tıbbi personel aktif kullanıcı; değişken zaman 
aralıklarıyla geçici kullanan hasta, refakatçi ve ziyaretçi-
lerse pasif kullanıcı olarak tanımlanmaktadır (2). Hasta-
nelere kolay ve çabuk erişim, kullanıcının kısa zamanda 
sağlığına kavuşması açısından önemlidir. Hastanelere 
ulaşım olanaklarının olması, kullanıcılar için bir yan-
dan kolay erişim sağlamakta, öte yandan bu olanaklar 
sonucunda ortaya çıkan yoğun trafik de erişimi güç-
leştirmektedir. Bu nedenle, kent içinde tasarlanan ve 
uygulanan tıp fakültesi hastanelerine erişim çelişkiler 
içermektedir. İşlevsel performansı belirleyen etkenler-
den biri tasarım sonucunda projeyle sağlanan (dış sir-
külasyon) dışsal erişebilirlik ve kullanıcı algısıyla oluşan 
içsel erişebilirlik kavramlarıdır. Kullanıcının yapıya/ya-
pılara kolay ve sorunsuz erişmesi olarak tanımlanabile-
cek dışsal erişebilirlik hastanelerde hizmet sunumunu 
etkilemektedir. Öte yandan pasif kullanıcıların fiziksel 
veya ruhsal açıdan rahatsızlıkları bu kullanıcıların has-
taneye erişimlerini güçleştirebilir. Bu nedenle, tıp fakül-
tesi hastanelerinin tasarımında, farklı işlev ve kullanıcı 
gruplar dikkate alınarak kullanıcıların yapıya ve/veya 
yapılara (dışsal erişebilirlik-dış sirkülasyon) ve yapı için-
de mekanlara erişimi (iç sirkülasyon) kadar, mekanların 
kullanıcılar tarafından algılanması da (içsel erişebilirlik) 
önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, aktif ve 
pasif kullanıcıların yapıya (dışsal erişebilirlik ve dış sirkü-
lasyon) ve yapı içinde mekanlara erişimi (iç sirkülasyon) 
değerlendirilmektedir (8).

Çalışmada kapasite, arazi büyüklüğü, hasta potansiyeli, 
tıbbi personel niceliği ve donanımları açısından benze-
şen A.Ü. İbn-i Sina ve Cebeci hastaneleri ile G.Ü. Gazi 
hastanesinin radyolojik tanı birimlerinde erişebilirlik 
kapsamında işlevsel performansın değerlendirildiği bir 
alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışması incelenen has-
tanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet sunum ve 
isteminde bulunan kullanıcılara uygulanan anketler ve 
gözlemlerle desteklenmiştir. Anket çalışmasının sonuç-
ları, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
istatistik programından yararlanılarak değerlendirilmiş, 
yeterli nitelik ve miktarda toplanan veriler sınıflandı-
rılmıştır. Çalışma kapsamında kurgulanan hipotez test 
edilmiş, sonuçlar yorumlanmış, sonuçların pasif ve aktif 
kullanıcılar için ortak ve farklılaşan yönleri sorgulanmış 
ve tıp fakültesi hastanelerinin mimari tasarım süreci için 
öneriler sunulmuştur. 
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2. ALAN ÇALIŞMASI   
2.1. VERİLERİN TOPLANMASI  

A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 1900’lü yılların ba-
şında askeri amaçlı inşa edilmiş pavyon düzenindeki 39 
yapı ve kampus yakın çevresindeki birimleri kapsamak-
tadır. Üniversite yapılarının, hastanelerin yoğun olduğu 
eski ve yeni kent dokusunun sınırında yer alan hasta-
neye çeşitli semtlerden belediye otobüsü, dolmuş, An-
karay gibi toplu taşım araçlarıyla ve demiryoluyla ula-
şılmaktadır. Kampusta Cebeci ve İbn-i Sina hastaneleri 

arasında personel, evrak ve malzeme akışını sağlamak 
amacıyla otuz dakikalık aralıklarla iki servis aracı, özür-
lü/hastaların Cebeci ve İbn-i Sina hastanelerine ulaşı-
mını sağlayan bir hasta nakil aracı hizmet vermektedir. 
Alanın büyüklüğü ve çevredeki yolların otopark olarak 
kullanılması nedeniyle sınırlı ve değişken sayıda olan 
otopark alanlarında sorun yaşanmamakta, ancak ya-
pıların birbirinden uzaklığı hasta ve özürlü kullanıcıları 
zorlamaktadır. Şekil 1’de alan çalışmasında incelenen 
Cebeci Hastanesi’nin yapıya özgü verileri ifade edil-
mektedir.

Şekil 1. Alan çalışmasında incelenen Cebeci Hastanesi’nin yapıya özgü verileri (9)
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1967 yılında açılan sınırlı bir yarışmada ikincilik ödülü 
alan projenin uygulandığı A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina 
Hastanesi üniversite yapılarının ve hastanelerin yoğun 
olduğu eski ve yeni kent dokusunun sınırında hizmet 
vermesi nedeniyle kent trafiğinin içinde sıkışmış konum-
dadır. Blok düzende ve + (haçvari) plan şemasında ta-
sarlanmış hastaneye çeşitli semtlerden belediye otobü-
sü, dolmuş gibi toplu taşım araçlarıyla ve demiryoluyla 
ulaşılmaktadır. Hastanenin eski kentle yeni kentin geçiş 

noktasında konumlandırılması ve çevresinde yer alan 
sağlık yapılarının getirdiği yoğunluk erişebilirliği güçleş-
tirmektedir. Hastanede açık ve kapalı otopark bulunma-
sına karşın otopark alanları yetersiz kalmakta, poliklinik 
girişlerinin konumlandığı platformun otopark olarak 
kullanılması yaya erişimini engellemektedir. Şekil 2’de 
alan çalışmasında incelenen İbn-i Sina Hastanesi’nin ya-
pıya özgü verileri ifade edilmektedir. 

Şekil 2. A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi’nin yapıya özgü veriler (9)

G.Ü. Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi üniversite yapılarının 
ve hastanelerin yoğun olduğu yeni kent dokusunda, 
şehir içi ve şehir dışı yollarla çevrili görece serbest bir 
konumda yer almaktadır. Hastaneye yaya olarak Konya 
yolu, Bahriye Üçok Caddesi ve İncitaş Sokak üzerinden, 
oto ile sadece Konya Yolu ve İncitaş Sokak’tan erişile-
bilmektedir. Konya yolu ve Bahriye Üçok Caddesi’nde 
trafik yoğunluğunun fazla olması, poliklinik ve acil giriş-
lerinde yaya ve oto sirkülasyonunun birbirine karışması 
erişimi güçleştirmektedir. Yapıya kentin çeşitli semtle-

rinden otobüs, dolmuş gibi toplu taşım araçlarıyla eri-
şilmekte, hastanenin güneybatısında bulunan Ankaray 
istasyonu metro aktarma olanağı da sunmaktadır. Yapı 
alanı içinde açık ve kapalı otopark bulunmakta, ancak 
gereksinimi karşılayamayan otoparkların dışında çevre-
de yer alan düşük yoğunluklu konutları çevreleyen ikin-
cil yollar da bu amaçla kullanmaktadır. İncelenen G.Ü. 
Gazi Hastanesi’nin yapıya özgü verileri Şekil 3’te ifade 
edilmektedir. 



12

DİKMEN ve ark.
Tıp Fakültesi Hastanelerinde İşlevsel Performans

Şekil 3. G.Ü. Gazi Hastanesi’nin yapıya özgü verileri (9) 

İncelenen hastanelerin Ankara kenti içindeki konumları Şekil 4’te ifade edilmekte, hastanelerin yapıya özgü ver-
ileri ise Çizelge 1’de karşılaştırılmaktadır.

Şekil 4. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin kentsel konumları (9)

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):8-20
Bozok Med J 2016;6(4):8-20
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Kullanıcıya özgü verilere yetkililerle yapılan görüşme-
lerden, araştırmalardan ve anket çalışmalarından ulaşıl-
mış, kullanıcıların radyolojik tanı biriminde aldıkları hiz-
metler ve bu hizmetleri kullanım sıklıkları sorgulanmış, 
hastanelerin radyolojik tanı birimlerinden hizmet alan 
pasif kullanıcılara özgü veriler Çizelge 2’de karşılaştırıl-
mıştır. İncelenen hastanelerden ve bu hastanelerin rad-

yolojik tanı birimlerinden 2000-2006 yıllarında hizmet 
alan pasif kullanıcıya özgü veriler karşılaştırıldığında, 
hastanelerin tümünde tıp bilimi ve tıbbi teknolojideki 
değişikliklere bağlı olarak ultrason, renkli dobler, MR, 
BT hizmet istem ve sunumunda artış, röntgen istem ve 
sunumunda azalma olduğu görülmüştür. 
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2006 yılında en çok röntgen, ultrasonografi, renkli dob-
ler, MR, mamografi ve kemik dansitometri hizmeti Gazi 
Hastanesi’nde, en çok BT ve anjiografi hizmeti İbn-i Sina 
Hastanesi’nde sunulmuştur. Kullanıcı yoğunluğunun en 
az olduğu Cebeci Hastanesi ile İbn-i Sina Hastanesi’nde 

ise bazı hizmetler verilmemektedir. 2006 yılında has-
tanelerin radyolojik tanı biriminden günlük ortalama 
hizmet alan pasif kullanıcıya özgü veriler Çizelge 3’te 
verilmiştir.

Çizelge 2. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin pasif kullanıcıya özgü verileri (10)

Çizelge 3. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet alan pasif kullanıcıya 
özgü veriler (10)

Mekâna özgü verilere hastane mimari projelerinden, 
görüşmelerden ve araştırmalardan ulaşılmış, hasta-
nelerden ve radyolojik tanı birimlerinden hizmet alan 
pasif ve hizmet sunan aktif kullanıcıların bu birimlere 
erişebilirliklerine ilişkin düşünceleri sorgulanmıştır. 
Mekâna özgü veriler radyolojik tanı birimine erişim için 
harcanan süre (dış ve iç sirkülasyona ilişkin), aktif ve 
pasif kullanıcı için ayrılmış mekanların konumu ve kul-
lanıcıların bu mekanlara erişimde kullandığı rotalar ile 
sınırlandırılmıştır. Radyolojik tanı biriminde harcanan 
sürenin (doğrudan kullanıma ilişkin) verilen hizmetin 
türüne bağlı olarak değişken olabileceği, hizmet sunan 
aktif kullanıcı sayısı ile mekânın nitel ve nicel özellikle-
rinin hizmet süresini etkileyeceği düşünülerek kullanıcı-

nın radyolojik tanı biriminde harcadığı süre değerlendir-
me dışında tutulmuştur. Radyolojik tanı birimine erişim 
için harcanan süre hastane girişlerinden itibaren dola-
şımda harcanan ve diğer birimlerden radyolojik tanı bi-
rimine erişimde harcanan süre olmak üzere sınıflandırıl-
mış, erişimde bu birimlerin hastane girişlerine ve diğer 
birimlere göre konumu ve uzaklığı dikkate alınmıştır. 
Hastane girişlerinden itibaren dolaşımda harcanan süre 
kullanılan girişe göre kısa ve değişken (kısa veya uzun) 
ve diğer birimlerden radyolojik tanı birimine erişimde 
geçen süre bu birimlerin radyolojik tanı birimine göre 
konumu ve uzaklığı dikkate alınarak kısa, uzun ve de-
ğişken (birimin konumuna bağlı olarak kısa veya uzun) 
olarak tanımlanmıştır. 
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Radyolojik tanı birimlerinde anabilimdalı başkanı, öğre-
tim elemanları, idari ve tıbbi personel odaları ile sekre-
tarya aktif, röntgen hazırlık mekânları pasif ve hizmetin 
verildiği mekânlar ile bekleme alanları her iki kullanıcı-
nın ortak kullandığı mekânlar olarak sınıflandırılmıştır. 

Radyolojik tanı biriminde aktif ve pasif kullanıcıların ve 
her iki kullanıcı grubunun ortak kullandığı mekânlar ve 
kullanıcıların bu mekânlara erişimde kullandığı rotalar 
izlenmiştir. İncelenen hastanelerin mekâna özgü verile-
ri Çizelge 4’te sunulmaktadır. 

Çizelge 4. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin mekâna özgü verileri (10)

Kullanıcının radyolojik tanı birimine erişiminde incele-
nen hastanelerin girişlerinden itibaren dolaşımda har-
canan süre karşılaştırılmış, radyolojik tanı birimlerine 
ve diğer birimlerden radyolojik tanı birimine erişim 
için dolaşımda harcanan en kısa sürenin blok düzende 
tasarlanmış İbn-i Sina Hastanesi’nde harcandığı 
görülmüştür. Cebeci ve Gazi hastanelerinde girişlerin 
konumuna göre radyolojik tanı birimine erişim kısa veya 
uzun (değişken) zaman almaktadır. Pasif kullanıcıya 
özgü veriler ve yapılan araştırmalardan yararlanılarak 
Cebeci Hastanesi’nde yoğun ve İbn-i Sina ve Gazi has-
tanelerinde çok yoğun kullanım olduğu gözlenmiştir. 
Cebeci Hastanesi’nin radyolojik tanı birimi, diğer has-
tanelere kıyasla küçük bir alan kaplamaktadır. İbn-i 
Sina Hastanesi’nde her hizmet için ayrı bekleme alanı 
ve sekretarya, Gazi Hastanesi’nde farklı hizmetler 
için ortak bekleme alanları kullanılmaktadır. Me-

kân büyüklüklerinin en yetersiz olduğu örnek Cebeci 
Hastanesi’dir. Cebeci Hastanesi’nde idari ve tıbbi per-
sonel odalarının yeterli sayıda ve hasta yoğunluğunun 
fazla olması sebebiyle İbn-i Sina ve Gazi hastanel-
erinde mekânsal yetersizlikler olduğu görülmekte-
dir. İbn-i Sina Hastanesi’nde cihaz odalarının sayı ve 
Gazi Hastanesi’nde idari ve tıbbi personel odalarının 
büyüklük olarak yetersiz olduğu gözlenmiştir. Ce-
beci Hastanesi’nde yapım teknolojisinin eski olması 
nedeniyle gerçekleştirilemeyen mekânsal yetersizlikler, 
İbn-i Sina ve Gazi hastanelerinde yapı esnekliği içinde 
veya yatay büyümeyle çözümlenmeye çalışılmaktadır. 
Şekil 5’de Cebeci, Şekil 6’da İbn-i Sina ve Şekil 7’de 
Gazi Hastanesi radyolojik tanı biriminde aktif ve pasif 
kullanıcıların ayrı ayrı ve ortak kullandıkları mekânlar 
ve kullanıcıların bu mekânlara erişim için izlediği rotalar 
ifade edilmektedir.
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Şekil 5. A.Ü. Cebeci Hastanesi radyolojik tanı birimi (2) Şekil 6. A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi radyolojik tanı birimi (2)

Şekil 7. G.Ü. Gazi Hastanesi radyolojik tanı birimi (2)
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2.2. BULGULAR   

Alan çalışmasında yapıya, kullanıcıya ve mekâna özgü 
veriler toplanmış, sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. 
İncelenen hastanelerin kullanım evresinde erişebilir-
liğin değerlendirilmesinde bireysel görüşmelerden, 
gözlemlerden, yerinde yapılan araştırmalardan ve has-
tanelerin kullanıcılarına uygulanan anketlerden yarar-
lanılmıştır. Anket aktif (idari ve tıbbi personel, planlama 
ekibi) ve pasif (hasta) kullanıcıların katılımıyla (toplam 
273 kullanıcı) gerçekleştirilmiştir. Anket soruları kullanı-
cı profiline ve erişebilirliğe göre gruplandırılmış, değer-
lendirmede, anket gruplarının sorulara verdiği yanıt-
larla, tıp fakültesi hastanelerinde işlevsel performansı 
belirleyen erişebilirlik arasındaki ilişki sorgulanmıştır. 
Anket çalışmasına katılan idari ve tıbbi personelin ço-
ğunluğu doktor ve radyoloji teknisyenidir (%23,5) ve 5 
yıldan fazla (%58,8) süredir görev yapmaktadır. Plan-
lama ekibinde yer alan kullanıcıların çoğunluğu anabi-
limdalı başkanıdır (% 54,7) ve 10 yıldan fazla (%40,6) 
süredir görevini sürdürmektedir. Hastaların çoğunluğu 
41-50 yaş arasında (% 35,5) bayanlardır (% 61,7). Has-
taların % 41,1’i hastaneden ve % 32,7’i de radyolojik 
tanı biriminden 5 yıldan uzun süredir hizmet almakta-
dır. İbn-i Sina Hastanesi’nden hizmet alan hastalar farklı 
yaş gruplarına dağılmışken, Gazi ve Cebeci hastanele-
rinden hizmet alan hastaların çoğunluğu 51-60 yaşları 
arasındadır (% 20,6). Cebeci Hastanesi’nde eğitim dü-
zeyi düşük (eğitim almayan % 2,8 ve okur-yazar olma-
yan % 1,9), İbn-i Sina ve Gazi hastanesindeyse eğitim 
düzeyi yüksek hastalar çoğunluktadır. 

Anket çalışmasına katılan idari ve tıbbi personelin ço-
ğunluğu (% 93,1) Ankara’nın bir semtinde ikamet et-
mekte ve hastaneye ulaşımda özel araç kullanmamak-
tadır (% 63,7). İdari ve tıbbi personel özel araç (%27,5), 
dolmuş (% 20,6) ve metro-Ankaray gibi toplu taşım 
araçlarını (%15,7) kullanarak hastaneye ulaşmaktadır. 
Katılımcıların % 44,1’i trafik yoğunluğundan şikâyetçidir. 
Trafik sorunu olmadığını düşünenler çoğunlukla Cebe-
ci, trafik yoğunluğundan şikâyetçi olanlarsa en çok Gazi 
Hastanesi’nde görev yapmaktadır. En çok Gazi Hastane-
si çalışanları araç bulmakta sorun yaşamaktadır. Hasta-
ne içindeki otopark alanlarını kullananlar çoğunlukla (% 
24,5) Cebeci Hastanesi çalışanlarıdır. Hastane otopar-
kını kullananların çoğunluğu otopark kapasitesini ye-

tersiz bulmaktadır ve kapasite yetersizliğinden en çok 
yakınanlar Gazi Hastanesi çalışanlarıdır. Katılımcıların % 
30,4’ü çalıştığı birime yatay sirkülasyon kullanarak doğ-
rudan, yakın ve kolay erişim sağlamaktadır. Cebeci has-
tanesi çalışanlarının çoğunluğu birimlerin birbirinden 
uzak olduğunu düşünmektedir, ancak radyolojik tanı 
birimine erişimi yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, 
yakın ve kolay bulanların çoğunluğu Cebeci Hastanesi 
idari ve tıbbi personelidir. Hastane içi erişimde birim-
leri birbirinden uzak (% 21,6) bulanların oranı oldukça 
yüksektir. 

Planlama ekibi katılımcılarının çoğunluğu Ankara’nın 
bir semtinde oturmakta (%96,9), hastaneye özel araç 
kullanarak gelmekte (% 87,5) ve hastane içindeki perso-
nel otoparkını kullanmaktadır. (% 85,9). Hastaneye özel 
araçla gelenlerin çoğunluğu Cebeci Hastanesi’ndedir. 
Katılımcıların % 43,8’i trafik yoğunluğundan şikâyetçi 
iken, % 56,3 oranında katılımcı trafik sorunu olmadığını 
ifade etmektedir. Hastane otoparkını kullananlar ara-
sında otopark kapasitesini yeterli (% 25) bulanlar ço-
ğunluktadır. Hastane içi erişime ilişkin olarak birimleri 
birbirine yakın bulanlar çoğunluktadır (% 31,3) ancak 
birimleri birbirinden uzak bulanların çoğunluğu cebeci 
hastanesi kullanıcılarıdır. Katılımcıların % 31,3’ü çalıştığı 
birime yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın ve 
kolay erişim sağlamaktadır. Cebeci Hastanesi katılımcı-
larında çalıştığı birimden diğer birimlere erişimi, yatay 
sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın ve kolay, Gazi 
Hastanesi katılımcılarındaysa düşey sirkülasyon kulla-
narak dolaylı, uzak ve zor olarak tanımlayanlar çoğun-
luktadır. 

Anket çalışmasına katılan hastaların çoğunluğu (% 79,4) 
Ankara’nın bir semtinde oturmaktadır. Ankara dışından 
gelen hastaların oranı % 18,7’dir. Hastaneye ulaşımda 
özel araç kullanmayan hastaların oranı (% 70,1) olduk-
ça yüksektir. Hastaların % 27,1’i özel araç, % 25,2’si 
dolmuş, % 15,9’u otobüs, % 6,5’u Metro-Ankaray gibi 
toplu taşım araçlarını kullanarak ve % 11,2’siyse yürü-
yerek hastaneye ulaşmaktadır. % 67,3 oranında katı-
lımcı trafik sorunu olmadığını, trafik ve araç bulma açı-
sından araç bulmada zorlanmadıklarını (%10,3) ifade 
etmektedir. Aracını hastane otoparkına park edenler 
arasında otopark kapasitesini yetersiz bulanlar (% 15,9) 
çoğunluktadır. Katılımcıların çoğunluğu radyolojik tanı 
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birimine yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın, 
kolay % 38,3 ve radyolojik tanı biriminden diğer birimle-
re düşey sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın, kolay 
% 35, 5 erişim sağlamaktadır. Hastane içi erişimle ilgili 
olarak birimleri birbirinden uzak (% 52,3) bulanlar ço-
ğunluktadır. 

Alan çalışmasında erişebilirlik kapsamında aktif ve pa-
sif kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde radyolojik 
tanı birimlerine erişimi sınanmıştır. Kullanıcı profiline 
göre aktif kullanıcıların mesleği, görevi, öğrenim duru-
mu, cinsiyeti ve yaşıyla erişebilirlik arasında ilişki kurul-
mamıştır. Pasif kullanıcılardan genç, yürümeye engel 
bir rahatsızlığı olmayan ve/veya öğrenim düzeyi yüksek 
olanların hastane içindeki birimlere sorunsuz ve çabuk 
eriştiği gözlenmiş, pasif kullanıcıların yaş ve öğrenim 
durumuyla erişebilirlik arasında güçlü bir ilişki kurul-
muştur. Hastanede uzun süredir hizmet sunan aktif kul-
lanıcılar ile hastaneden uzun süredir hizmet alan pasif 
kullanıcıların hastanedeki birimlerin konumlarını daha 
iyi bildiği, yön bulma ve erişebilirlik açısından daha az 
sorun yaşadığı görülmüş, aktif kullanıcıların görev ve 
pasif kullanıcıların hizmet istem süresi ile erişebilirlik 
arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur. Radyolojik tanı 
birimleri gibi hastanede sık kullanılan birimlerin yapı 
önceliğine göre konumlandırılmasının kullanıcılar için 
kolay erişim sağladığı gözlenmiştir. Aktif ve pasif kulla-
nıcılar açısından hastane arazisinin kent içindeki konu-
mu ve ulaşım olanakları ve dış sirkülasyon, kullanıcının 
ikamet yeri, trafik ve araç bulma açısından hastaneye 
erişim, trafik yoğunluğu, kullanıcı gruplar için yeterli ka-
pasitede otopark alanının olması ve hastane içi erişim-
de iç sirkülasyon ile erişebilirlik arasında güçlü bir ilişki 
kurulmuştur. Hastaneye ulaşım olanakları çeşitli, trafik 
ve araç bulma açısından sorun yaşamayan aktif ve pasif 
kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara 
kolay ve çabuk ulaştığı izlenmiş, ancak kullanıcıların 
hastaneye erişimde kullandıkları ulaşım araçlarının eri-
şebilirlikle ilişkisinin dolaylı olduğu sonucuna varılmıştır.
 
3. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

A.Ü. Cebeci ve İbn-i Sina hastaneleri ile G.Ü. Gazi 
Hastanesi’nde erişebilirlik kapsamında işlevsel per-
formans değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışmada 
toplanan verilerin analizinden, görüşmelerden, yerin-

de yapılan araştırma ve gözlemlerden ve kullanıcılara 
uygulanan anketlerden çıkarılan sonuçlar değerlendi-
rilmiş, belirlenen hipotez sınanmıştır. Çalışmanın hipo-
tezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanıcıların hastaneye 
ve hastane içinde mekânlara erişiminin işlevsel per-
formansı etkileyebileceğidir. Tıp fakültesi hastaneleri-
nin mekân kalitesi ve kurgusuyla erişebilir ve kullanıcı 
memnuniyeti sağlanan yapılar olabilmesi, bu hastane-
lerin mimari tasarım sürecinde erişebilir, kullanışlı ve 
kullanıcı memnuniyetini belirleyen etkenlerin araştırıl-
ması, tanımlanması ve bu etkenleri dikkate alan tasa-
rım ve uygulama yapılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, 
erişebilirliği belirleyen ve hastanelerin mimari tasarım 
sürecine veri oluşturacak etkenler anket çalışmasından 
elde edilen sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. 

Türkiye’de mimari tasarım süreci çeşitli nedenlerle 
iyi işlememekte, sürecin evrelerinde yeterli araştır-
ma yapılmaması, tasarıma yeterli zaman ayrılmaması, 
tasarım bitmeden uygulamaya başlanması kullanım 
evresinde sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. 
Türkiye’de yapıların kullanım evresinde performansla-
rının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar genellikle 
bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. Tıp biliminde ve 
tıbbi teknolojideki gelişmeler, tıp fakültesi hastaneleri-
nin mimari tasarım sürecini etkilemektedir. Tıp fakültesi 
hastaneleri zaman içinde kapasitenin, kullanıcı istek ve 
gereksinimlerinin farklılaşması ve teknolojik gelişme-
lere koşut olarak değişmektedir. Belirli işlevlere göre 
tasarlanmış yapılar esneklikleri oranında değişikliklere 
yanıt vermeye çalışmaktadır. Hastanelerin tasarım sü-
recine girdi oluşturan verilerin değişmesi sonucunda 
kullanıcı istek ve gereksinimleri karşılanamamakta; yapı 
işlevsel olarak eskimektedir. Yapıların hizmet ömrünü 
tamamlamadan işlevsel eskimeye uğraması, tasarım 
bütünlüğünün bozulmasına, fiziksel çevrenin olumsuz 
etkilenmesine ve zaman, işgücü ve maddi kaynak kay-
bına neden olmaktadır. 

Tıp fakültesi hastaneleri için seçilen arazinin kent için-
deki konumu ve ulaşım olanakları ve dış sirkülasyon, 
kullanıcının ikamet yeri, trafik ve araç bulma açısından 
hastaneye erişim, trafik yoğunluğu, kullanıcı gruplar 
için yeterli kapasitede otopark alanının olması ve has-
tane içi erişimde iç sirkülasyon ile erişebilirlik arasında 
güçlü bir ilişki kurulmuştur. Hastanelerin yoğun trafik 
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yolları üzerinde konumlandırılmasının, kullanıcıya hem 
çeşitli şekillerde erişim olanağı sağladığı hem de bu 
yoğunluğun erişimi güçleştirdiği görülmüştür. Seçilen 
arazinin kentin çeşitli noktalarından doğrudan, yakın ve 
kolay erişim sağlayacak olanaklara sahip olması, aktif 
ve pasif kullanıcılar için yeterli büyüklükte ve birbirin-
den bağımsız otopark alanlarının olması erişebilirliği 
etkilemektedir. Erişebilirliğin sağlanmasında arazinin 
konumu kadar, yapıların bu arazi üzerinde konumlanışı 
da önem kazanmaktadır. Hastane içinde yer alan ya-
pılar erişim önceliğine ve kullanım yoğunluğuna göre 
konumlandırılmalıdır. Plan tipinin algılanması amacıyla, 
farklı işlevler birbirinden net olarak ayrılmalı ve ilişkili 
işlevler gruplandırılmalıdır. Yapıların akılda kalıcı, ba-
sit ve kolay algılanabilir plan şemalarıyla tasarlanması, 
yapı geometrisinde ulaşılan düzey ve plan tipinin oku-
naklılığı kullanıcının yön bulma sorunlarını büyük ölçü-
de ortadan kaldırmakta, erişebilirliği arttırmaktadır.

Tıp fakültesi hastanelerinin kullanım evresinde işlevsel, 
davranışsal, teknik ve ekonomik performans değerlen-
dirmesi ile yapının değişen ve gelişen kullanıcı istek ve 
gereksinimlerine uygunluğu araştırılmalıdır. Tıp fakülte-
si hastaneleri mekân kalitesi ve kurgusuyla erişilebilirli-
ğin sağlandığı yapılar olmak zorundadır. Bu nedenle ya-
pıların performans değerlendirmelerinden elde edilen 
ve tasarım sürecine girdi oluşturan veriler hastanelerin 
mimari tasarım sürecine ileri-geri besleme sağlamalıdır. 
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