
 

  

 

 

POLİKLİNİK HİZMET SAATLERİ: 

Sabah: 08:00 – 12:00 

Öğle: 13:00 – 17:00 

TELEFON KULLANIMI: 

ADSM Telefon: (0324) 626 26 84-85  

İBADETHANE HİZMETİ: 

Dini vecibelerin yerine getirilmesi için 

ibadethanemiz vardır. Kurumumuz ikinci 

katındadır. 

TUVALET KULLANIMI: 

Sağlığınız için tuvalet hijyenine özen 

gösteriniz. Tuvalet temizliği için kat 

personeline haber veriniz. 

EMZİRME ODASI: 

Bebek bakımı ve emzirme amaçlı 

kurumumuz zemin katında emzirme odamız 

bulunmaktadır. 

GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 

Hastanemizde gerekli olan alanlar güvenlik 

amaçlı kameralarla izlenmektedir. 

Güvenliğiniz için kurumumuz içerisinde 24 

saat görev başında olan güvenlik 

görevlilerine gerekli durumlarda yardımcı 

olunuz. 

HASTA VE HASTA YAKINLARI 
BİLGİLENDİRME 



 

OTOPARK: 

Hastanemiz bahçesinde engelli ve normal 

hastalarımıza ayrılmış otopark alanımız 

mevcuttur. 

HASTANEMİZ KURALLARI: 

1. Hastane içerisinde yüksek sesle 
konuşmayınız. 
2. Hastanemizde sigara içilmesi 4207 sayılı 
kanun gereği yasaktır. 
3. Hastane içerisinde yanıcı, yakıcı, parlayıcı 
madde bulundurulmaz ve elektrikli alet 
kullanılmaz. 
4. Herhangi bir eşyanın kaybolması, 

çalınması yada sahipsiz bir eşya görülmesi 

halinde kurumumuz güvenlik görevlilerine 

haber verilmelidir. 

5. Merkezimiz 182 randevu sistemi ile 

hizmet vermektedir. Lütfen randevu alarak 

gelin. 

HASTA HAKLARI: 

1. Hizmetten genel olarak faydalanma  

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme 

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve 

değiştirme 

4. Mahremiyet 

5. Reddetme, durdurma ve rıza 

6. Güvenlik 

7. Dini vecibelerini yerine getirme 

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, 

saygınlık görme ve rahatlık 

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma 

10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı 



 

HASTA SORUMLULUKLARI: 

1. Sağlık çalışanını bilgilendirme 

2. Hastane kurallarına uyma 

3. Tedavisi ile ilgili önerilere uyma  

4. Sağlık bakanlığı düzenlemelerine uyma 

DİLEK-ÖNERİ-ŞİKÂYET-TEŞEKKÜR: 

1. Hasta hakları ile ilgili müracaatlarınızı 

hastanemiz Hasta Hakları Birimine 

yapabilirsiniz. Tüm dilek-öneri ve 

şikayetlerinizi www.tarsusadsm.gov.tr web 

sayfamıza, Sağlık Bakanlığı hastahaklari. 

saglik.gov.tr web sayfasına iletilebilir veya 

Alo 184 Sağlık Bakanlığı SABİM hattını 

arayabilirsiniz. 

2. Şikayet, görüş öneri ve teşekkür için ayrıca 

Başhekimliğe başvurabilir, Dilek-Öneri-

Şikayet kutu bankolarından Dilek-Öneri-

Şikayet formunu doldurarak Dilek-Öneri-

Şikayet kutularına atabilirsiniz. 

3. Teşekkürleriniz ve olumlu görüşleriniz 

ismini ya da bölümünü belirttiğiniz herkesle 

paylaşıldığı gibi teşekkür ettiğiniz 

personelimizin amirleri ile de paylaşılır. 

Şikâyetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de 

sadece Hasta Hakları Birimi değil ilgili tüm 

üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı 

ilgilenir. ***Amacımız hasta ve çalışan 

memnuniyetidir. Kaliteli, güvenilir ve güler 

yüzlü sağlık hizmeti sunmaktır. Eleştiri ve 

Önerileriniz bizlere yol gösterici 

olacaktır.*** 

 

http://www.tarsusadsm.gov.tr/


 

YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER 

1. Yanık kokusu, duman veya alev benzeri 
durumları fark edince sakin olup etrafa 
panik yaratmadan görevlileri uyar 
TELAŞLANMA… 
2. Yangını çevredekilere ve ilgililere duyur. 

3. Yangını başkalarına duyurmak için en 

yakındaki yangın ihbar düğmesine basıp 

alarmın çalmasını sağla. 

4. Alo 110 İtfaiye teşkilatına yangını haber 

ver. 

5. Yangın yerini kısa ve doğru şekilde bildir. 

6. Uygun yangın söndürücü cihaz veya 

hortum kullanarak yangını söndürmeye çalış. 

7. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve 

pencereleri kapat.  

8. Yanıcı ve parlayıcı maddeleri uzaklaştır. 

9. Tüm bunları yaparken kendini ve 

başkalarının can güvenliğini tehlikeye atma. 

10. Asansör kullanma. 

11. Görevliden başkasını yangın sahasına 

sokma. 

12. Görevlilerin talimatlarına uyup, acil kaçış 

yollarını kullanarak binayı terk et. 

 

 

 

 

 



 

DEPREM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER 

1. Kesinlikle panik yapma DUR… 

2. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru 

KOŞMA… 

3. Asansör kullanma. 

4. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya 

atlama. 

5. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. 

eşyalardan uzak dur. 

6. Hemen güvenli bir yer bulup, diz üstü 

ÇÖK… 

7. Sağlam dolap, masa, eşya altında veya 

yanında, koridorda isen duvar yanında başını 

iki el arasına alarak KAPAN… 

8. Düşmemek için sabit bir yere TUTUN… 

9. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda 

bekle. 

10. Tekerlekli sandalyede isen tekerlekleri 

kilitleyerek baş ve boynunu korumaya al.  

11. Acil durum ve yangınları bildirmek 

dışında telefonları kullanma. 

12. Sarsıntı tamamen bitince acil kaçış 

yollarını kullanarak binayı terk et. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL HİJYENİ 

1. Ellerinizi çok kirli görürseniz hemen,  

2. Tuvaletten önce ve sonra, para saydıktan, 

çöpe dokunduktan sonra, 

3. Yemekten önce ve sonra, 

4. Yemek hazırlığından önce ve sonra, 

5. İşyerinden ayrılırken ve eve geldikten 

sonra, 

6. Hapşırdıktan, öksürdükten sonra, 

7. Vücudunuzun herhangi kirli bir yerine 

dokunduktan sonra, 

8. Vücudunuzdaki yaralara, kan, idrar 

temastan sonra, 

9. Gözünüz, yüzünüze dokunmadan önce 

10. Herhangi tıbbi ilaç tatbikinden önce, 

11. Hayvanları sevdikten ve dokunduktan 

sonra, 

12. Hasta kişilere, çevresindeki mobilya ve 

eşyalara dokunmadan önce ve sonra 

Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

www.tarsusadsm.saglik.gov.tr 

 


