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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 346SBI026 

ALAN  Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

DAL/MESLEK Tıbbi Sekreter 

MODÜLÜN ADI  Hasta Kayıt ĠĢlemleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Sağlık kurumunda hasta kayıt iĢlemlerine yönelik bilgi ve 
becerilerinin verildiği bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Hasta kayıt iĢlemlerini yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile sınıf ve/veya sağlık kurumunda hasta 

iĢlemlerini kurumun iĢleyiĢine ve Yataklı Tedavi Kurumları 
ĠĢletmeYönetmeliği’ne uygun, hızlı ve doğru olarak 
yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Ayaktan hasta iĢlemlerini kurumun iĢleyiĢine ve Yataklı 
Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği’ne uygun, hızlı 
ve doğru olarak yapabileceksiniz. 

2. Yatan hasta iĢlemlerini kurumun iĢleyiĢine ve Yataklı 
Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği’ne uygun, hızlı 
ve doğru olarak yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, telefon, yazıcı, fotokopi cihazı, 

barkod basma cihazı, Reader cihazı, form örnekleri, DVD 
player, Projeksiyon cihazı v.s. 

Ortam: Sınıf, bilgisayar laboratuarı, sağlık kurumları bilgi 
iĢlem birimleri, ofis ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel kuruluĢların en önemli amacı hastalarına 

kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak ve onların memnuniyetini kazanmaktır. Bunu 
baĢarabilmenin ön koĢullarından biri iĢ akıĢlarının çok iyi düzenlenerek hastaların bekleme 
sürelerinin kısaltılmasıdır.  

 
Bu yüzden tüm sağlık kurumları teknelojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak 

hızla randevu sistemine geçmektedir.  Bu sayede hastalar saatlerce hastane koridorlarında 
beklemekten kurtulmakta ayrıca hasta yönlendirme hizmetleri ile de Ģikâyetlerine göre doğru 

polikliniğe gitmeleri sağlanmaktadır.  
 
Siz de bu modül ile tüm kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde uygulamaya 

konulan randevu, hasta yönlendirme, kayıt ve kabul iĢlemlerini öğeneceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME  
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetinde, ayaktan hasta iĢlemlerini kurumun iĢleyiĢine ve Yataklı 
Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği’ne uygun, hızlı ve doğru olarak yapabileceksiniz. 

 
 
 
 

 

Bulunduğunuz bölgedeki sağlık kurumlarında randevu iĢlemlerinin nasıl yapıldığını 
araĢtırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. AYAKTAN HASTA ĠġLEMLERĠ 
 
Hastaların sağlık kurum ve kuruluĢlarında yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin 

sağlanması, ayaktan tedavi olarak kabul edilir. Yani hastaların yatırılmadan gerekli teĢhis, 
tetkik ve tedavilerinin yapıldığı iĢlemlerdir. Ayaktan hasta iĢlemleri acil servislerde veya 
hastaların rahatsızlıklarına göre ilgili polikliniklerde yapılmaktadır.  

 

 
Resim 1.1: Ayaktan hasta muayenesi  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Randevu ĠĢlemleri  
 

Günümüzde hastanelerde yaĢanan en büyük sıkıntılardan biri hastaların gereksiz yere 

saatlerce ayakta ve kuyruklarda bekletilmeleridir. Ayrıca hastanelerin bir günde 
bakamayacakları kadar hastayı kabul etmeleri sıkıntıyı daha da artırmaktadır. Bunun yanında 
doktorların veya ilgili sağlık personelinin ameliyathane, laboratuvar, röntgen gibi birimlerin 
yoğunluğunu ve çalıĢma durumlarını bilmeden hastaları buralara yönlendirmeleridir. 

 

Resim 1.2: Sıra bekleyen hastalar 
 

Bu sıkıntılardan kurtulmanın en önemli yolu sağlık kurumlarının personel, yatak, 
laboratuvar, röntgen, ameliyathane vb. birimlerinin kapasitelerini dikkate alarak randevu 
sistemlerini geliĢtirmesi ve günlük hasta kabul iĢlemlerini bu doğrultuda yapmasıdır.  

 

1.1.1. Randevu Defteri ve Kartı 
 

Sağlık kurumuna müracaat eden ya da röntgen, laboratuvar vb. birimlere tetkik için 
gönderilen hastaların randevu defterine tedavisini veya tetkikini yaptırabileceği uygun bir 
gün ve saat verilerek kaydı yapılır. Randevu defterine hastanın kaydı yapıldıktan sonra 
randevu tarih ve saati randevu kartına yazılarak hastaya verilir. Randevu iĢlemlerinde her 
doktora ayrı bir randevu defteri de açılabilir. 

 

1.1.2. Randevu Verme Yöntemleri 
 

Bütün sağlık kurumları; hastalarına daha iyi hizmet vermek, onları bekletmeden 
gerekli iĢlemlerini yapmak, poliklinikler önünde yığılma ve kuyrukları azaltmak amacıyla 
randevu sistemine geçme ve uygulamaya koyma çalıĢmaları yapılmaktadır.  

 

Özel ve resmî sağlık kurumları gerekli yatırımları yaparak hastaların sadece T.C. 
kimlik numaraları ile istedikleri poliklinikten istedikleri gün ve saati seçerek kolayca 
randevu alabilmelerini sağlayacak sistemleri oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar. Bu yatırımlar 
sayesinde hastalar, eskiden olduğu gibi sabahın erken saatlerinden itibaren hastane önlerinde 

beklemek yerine telefonla veya internet üzerinden randevu alabilmektedirler.  
 

1.1.2.1. Telefonla Randevu Verme 
 

Hasatnelerde tedavi olmak isteyen hastalar, hastanenin belirlemiĢ olduğu telefon 
numaralarını, sabit veya GSM hatlarından arayıp istenilen poliklinik, tarih/saat ve doktor 
seçimini yaparak telefonla hastaneden randevu alabilmektedirler. 
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Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Türk Telekom arasında yapılan anlaĢma ile “Merkezî 
Hastane Randevu Sistemi” oluĢturularak Türkiye’nin her yerinden 184 numarası aranarak 
tüm hastanelerden randevu alabilme imkânı sağlanacaktır.   

 

Resim 1.3: 184 numaralı telefonlarda çalıĢan görevli operatörler 

 
“Merkezî Hastane Randevu Sistemi” ile telefona çıkan operatörlere istenilen hastane 

adı verilecek ve operatör hasta adına randevu alacaktır. Sistem ilk olarak Kayseri’de ve 
Erzurum'da kurulacak çağrı merkezlerinde baĢlayacak, daha sonra tüm Türkiye'de 
uygulamaya geçilecektir. Randevu alınmak istenen hastanenin yoğun olması, seçilen 

hekimin izinde veya hastasının çok olması durumunda operatörler arayan kiĢiye alternatif 
sunabilecektir. Bu sistem ile hastanelerin iĢ yükü azalacak ve daha hızlı bir Ģekilde sağlık 
hizmeti alınması sağlanacaktır.  

 
Sağlık Bakanlığı ve Türk Telekom tarafından baĢlatılacak bu hizmet ile ilk olarak 

hastaya randevu verilmesi daha sonraki dönemlerde hastaneye gitmeden doktordan direkt 
olarak hizmet alınması, internet üzerinden randevu, hastanın kaydının hastane bilgi sistemine 

direkt olarak telefondan iĢlenmesi gibi hizmetler de verebilecektir. 
 

1.1.2.2. Bilgisayarla (Ġnternet) Randevu Verme 

 

Resim 1.4: Ġnternet ile randevu  
 

Günümüzde bilgisayar teknolojisinden faydalanarak hastanelerden internet ortamında 
istenilen gün ve saatte istenilen doktordan randevu alınabilmektedir.  

 

Bunun için T.C. kimlik numarası ile bilgisayardan internet randevu sistemine girilir. 
Randevu alınacak tarih iĢaretlenir. Açılan sayfada istenilen tarihte hizmet veren tüm 
poliklinikler listelenir. Buradan muayene olunacak polikilinik seçilir. Gelen sayfada seçilen 
poliklinikteki doktor isimleri görüntülenir. Muayene olunacak poliklinik ve doktor ismi 
belirlenir ve uygun olan saat iĢaretlenerek randevu alma iĢlemi bitirilir. 
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Resim 1.5: Ġnternet randevu sistemi 

 

1.2. Sağlık Kurumu GiriĢ Kaydı 
 
Sağlık kurumuna müracaat eden hastadan kayıt için mutlaka T.C. kimlik numaralı 

resmî kimlik belgesi istenir. Hastanın kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası ve sosyal 
güvencesi (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.) kaydedilerek hastanın sağlık kurumuna giriĢ 
kaydı yapılır. 

 

Resim 1.6: Sağlık kurumu giriĢ kaydı 
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1.2.1. Hasta Tanıtım Kartı 
 
Sağlık kurumuna ilk defa müracaat eden herkese hasta tanıtım kartı doldurularak 

verilir. Hasta tanıtım kartı kiĢilerin  daha sonraki müracaatlarında iĢlemlerinin daha hızlı 
yapılmasını ayrıca çalıĢanların ve diğer hastaların zaman kazanmasını sağlar. 

 

Hastane  

Logosu 

……………………………….. Hastanesi 
Hasta Tanıtım Kartı 

Adı ve Soyadı:  

Bab Adı:  

Bilgisayar Kayıt Nu:  

Hastaneye bu kartla gelmeniz durumunda iĢlemleriniz daha kısa sürede 

sonuçlanacaktır. 

Form 1.1: Hasta tanıtım kartı 

 
Hasta tanıtım kartlarının hastaya sağladığı faydalar: 
 
 Sonraki kayıtlarda bekleme süresinin kısalması 

 KiĢisel bilgilerinin doğru olarak girilmesi 
 Birden fazla kaydın önlenmesi 
 Birden fazla aynı ad ve soyada sahip kiĢi arasından yanlıĢ kaydın seçilmesinin  

önlenmesi  
 Servise yatıĢ iĢlemlerinde kolaylık sağlaması 
 
Hasta tanıtım kartlarının hastane iĢleyiĢindeki faydaları: 
 

Ġlk kayıt bilgilerinin bir defada ve doğru olarak girilmesi. Sonraki kayıt iĢlemlerinin 
hızlanması 

 

1.3. Poliklinik Muayene ĠĢlemleri  
 
Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teĢhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı 

hastaların ilk müracaat ettiği birimlerdir. Hastalar burada teker teker muayene edilir. 
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Resim 1.7: Polikliniklerde muayene olabilmek için sıra almaya çalıĢan hastalar 

 
Sağlık kurumuna baĢvuran kiĢi, kayıt kabul iĢlemleri biriminden doktorunu seçerek 

muayene sırası alır.  Hasta, poliklinik ekranından sırasını takip eder ve sırası geldiğinde 

poliklinik görevlilerince içeri alınır ve muayenesi yapılır. Ağır, acil, yaĢlı hastalarla sakatlar 
ve adli vakalar için sıra gözetilmez. 

 
Adli vakalara poliklinikte ve diğer gerekli iĢlemlerin tamamlanmasında, geçici ve 

kesin raporların düzenlenmesinde öncelik tanınır. 
 
Tüberkülozlu hastaların (acil vakalar hariç) verem savaĢı dispanserlerinden sevk 

edilmiĢ olmaları gerekir.  Ayrıca yataklı tedavi kurumlarına sağlık ocaklarından, koruyucu 

sağlık hizmeti yapan kuruluĢlardan (verem savaĢ, ana çocuk sağlığı, trahom dispanserleri 
gibi) sevk edilen hastalarla daha küçük bir tedavi kurumu, müdavi tabip veya müessese 
tabibi tarafından tıbbi bir zorunluluk nedeniyle gönderilen hastalara polikliniklerde öncelik 
verilir. Bunlardan ve tüberkülozlu hastalardan yatırılmayanlara yapılan iĢlemlerle tavsiye 
edilen tedaviler, ait oldukları ocak, dispanser veya ilgili kuruluĢlara bildirilir. 

 
Poliklinik muayene baĢlama ve bitiĢ saatleri baĢtabiplikçe belirlenerek duyurulur ve 

belirlenen saatler içinde kesintisiz olarak sürdürülür. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta 
adedi; branĢlara, tabip sayısına ve hizmetin gereğine göre baĢtabip tarafından tespit 
edilebilir.  

 
Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri dıĢında ve tatil günlerinde de verilebilir. 

Bu durumda gerekli düzenlemeler baĢtabipçe yapılır.  
 

Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar poliklinik defterine kaydedilir. Ayrıca ağır, 
acil ve adli vakaların kuruma müracaat saatleri de mutlaka poliklinik defterine  
kaydedilmelidir.  
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Sıra 

Nu. 

Tarih Adı ve 

Soyadı 

Baba 

Adı 

YaĢı Cinsiyeti Tanı Karar DüĢünceler Adres 

          

          

          

          

          

          

          

Form 1.2: Poliklinik defteri örneği 
 

1.3.1. Randevulu ve Randevusuz Hastalarda Muayene Öncesi ĠĢlemler  
 

Sağlık kurumuna muayene olmak için müracaat eden hastalardan muayene öncesinde 
aĢağıdaki evraklar istenir. 

 

 Hastadan kayıt için mutlaka T.C. numaralı resmî kimlik belgesi istenir ve 
hastanın her baĢvurusunda kimlik, adres ve telefon bilgileri güncellenir. 

 TSK mensubu rütbeli ve yakınlarından sevk kâğıdı 

 TSK mensubu sivil memurun kendisinden sevk kâğıdı, yakını ise sağlık karnesi 
fotokopisi 

 TBMM çalıĢanlarının kendisinden sevk evrakı, bakmakla yükümlü olduğu 

kiĢilerden sağlık karnesi 

 Milletvekilleri veya bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerden karne fotokopileri 
 BirleĢmiĢ Milletler tarafından sevk ile gelen hastalardan sevkin aslı (mühür 

olmasına dikkat edilmeli) 
 Gazi-malül ve Ġstiklal SavaĢı madalyalılarınden karne fotokopisi 
 Emekli Sandığı Vakfı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı emekli – 

çalıĢan ve yakınlarıdan karne fotokopisi veya sevk evrakı 
 Muhtaç erbaĢ ve er ailelerinden karne fotokopisi 

 Banka çalıĢan ve emeklileri; özel banka çalıĢan-emekli ve yakınlarından resmî 
yazı, kamu bankasında çalıĢan devlet memurlarından sevk ve yakınlarından 
sağlık karnesi 

 Devlet memurlarının kendisinden sağlık karnesi, sevk evrakı ve kimlik, 
yakınlarından ise sağlık karnesi 

 

1.3.2. Protokol (Kayıt) Defteri 
 

Sağlık kurumuna baĢvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi iĢlemlerin kaydında 
kullanılan onaylı defterdir. Sağlık kurumuna baĢvuran her hasta mutlaka bu deftere 
kaydedilir. Ayrıca hastalara verilen istirahat raporları da raporu veren hekim tarafından 
protokol defterine kaydedilir. 
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SAĞLIK KURULUġUNUN ADI:  
KULLANILDIĞI BÖLÜM/BĠRĠM ADI:  

ONAYLANAN KAÇINCI DEFTER OLDUĞU:  
 

ONAYLAYAN YETKĠLĠNĠN   
ADI SOYADI : 
ÜNVANI : 
ĠMZA/MÜHÜR : 
ONAY TARĠHĠ : 
 
ĠĢ bu defter …………………….. sayfa/yapraktan ibarettir. 

 

Sıra 

Nu. 
Tarih 

Adı 

Soyadı 
Adresi YaĢı E/K Tanı Karar DüĢünceler 

Muayeneyi 

Yapan Hekim 

Ġmza/KaĢe 

 

  
 

        

          

          

          

          

          

Form 1.3: Protokol kayıt defteri 

 

1.3.3. Tetkik ve Konsültasyon Ġstem Formları      
 
Bilim ve teknolojinin geliĢmesi ile birlikte günümüzde tıpta uzmanlık alanlarının 

sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle bir vakaya tam ve doğru bir teĢhis konulabilmesi için 
birden fazla tıp dalının birlikte çalıĢması kaçınılmaz olmuĢtur. Ġsabetli bir tanı ve tedavi 
amacıyla günümüzde her uzmanlık alanındaki hekim, mesleğini uygularken diğer alanların 
bilgi ve teknik desteğine de gereksinim duymaktadır. Bu yüzden hastalara değiĢik tetkikler 

ve konsültasyonlar uygulanmaktadır. 
 
Bir doktor farklı alanlarda çalıĢan doktorlardan bilimsel ve teknik açıdan aldığı yardım 

ya da danıĢmanlık, konsültasyon ya da danıĢım olarak adlandırılır. Yani konsültasyon, 
hastanın herhangi bir branĢa ilk giriĢinden sonra aynı kurum içinde tanı ve tedavinin daha iyi 
yapılabilmesi için baĢka bir branĢa gönderilmesidir. 
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………………………….  HASTANESĠ KONSÜLTASYON ĠSTEK FORMU 
 

1. Hasta Bilgileri    

Adı-Soyadı: 
YaĢ:  

Cinsiyet:       Kadın             Erkek 

Protokol nu:  
Klinik:  
Yatak/oda Nu:  

2. Ġstekte Bulunan Hekim Bilgileri  

Adı-soyadı:  
Klinik:  
Telefon:  
Ġmza: 

3. Konsültasyon Ġsteği                          Konsültasyon istenen 
klinik:………………………  

Tanı: ( ICD Kodu 10):……………………………          Ġstek tarihi: …./.../200… 
Ġstek nedeni* (Konsültan hekimden beklentilerinizi açıkça ve okunaklı olarak 

belirtiniz, kısaltma kullanmayınız):  Ġstek saati: ……………. 
……………………………………………………….………………………………

……………………….…………… 
……………………………………………………….………………………………

……………………….…………… 
……………………………………………………….………………………………

……………………….…………… 
……………………………………………………….…………………………...…

………………………….……………………………………………………… 

4. Konsültan Hekim Notu 
……………………………………………………….………………………………

……………………….…………… 

……………………………………………………….………………………………
……………………….…………… 

……………………………………………………….………………………………
……………………….…………… 

5. Konsültan Hekim Bilgileri 

 Adı-Soyadı:…………………………………………………....................                                                                          
Klinik:.…………………………………………….……………………... 

                                                                                                    Ġmza: 

6. Konsültasyon Sonucu:     Tamamlandı      Tamamlanmadı (hasta tekrar 
görülecekse) 

7. Konsültasyon formunu teslim alan hekim / personel 

Adı-
Soyadı:…………………………………….………………………………………………
………… 

Tarih: ……/……./200...       Saat: ………………………………        Ġmza: 

*Konsültasyon isteğinin açıkça belirtilmesi, konsültan hekimin hastanızı malzeme 
bakımından donanımlı Ģekilde görmesi açısından önemlidir. Nedeni açıkça belirtilmeyen 
isteklere, konsültan hekimlerce not konularak yanıt verilmeyebilir. 

Form 1.4: Konsiltasyon istem formu 
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Form 1.5: Röntgen istek kağıdı örneği 
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Form1.6: Laboratuvar istek kağıdı örneği 
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1.4. Hasta Taahhütnamesi 
 
Sağlık kurumuna müracaat eden hastanın herhangi bir sosyal güvencesi yoksa, acil 

gelmiĢse veya sevk kâğıdını getirmemiĢse vb. durumlarda hasta hiçbir Ģekilde geri 
çevrilmez. Gerekli muayene ve tedavisi yapılır. Gerekli tedavi iĢlemleri yapıldıktan sonra bu 
hastalar için taahhütname düzenlenir.  

 

1.4.1. Taahhütname Düzenleme 
 
Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı, sağlık karnelerinin vizesi bittiği ya da sevk 

kâğıtlarının unutulduğu durumlarda sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların gerekli 
muayene, tetkik ve tedavi iĢlemleri yapılır. Yapılan iĢlemler ile ilgili giderlerin daha sonra 
hasta tarafından ödenmesi veya gerekli evrakların getirilmesi hususunda hastanenin ilgili 

birimi tarafından taahhütname düzenlenir ve ilgili kiĢiye imzalatılır. 
 

TAAHHÜTNAME 

Taahütname say/Nu: 

Taahütname Tarihi: 

….. / ….. / …… tarihinde saat …………  hastaneniz ……………………….. servisine 
kabul edildim. Uygulanan muayene, tetkik ve diğer tedavilerim için yasal süre olan 3 
(üç) iĢ günü içinde sevk evraklarımı getireceğimi; getirmediğim takdirde toplam tedavi 
ücretini hastaneniz veznesine yatıracağımı taahüt ederim.  

HASTANIN KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ                     MEMURUN KĠMLĠK 

BĠLGĠLERĠ 

Adı Soyadı:                                                                 Adı: 

Baba Adı:                                                                   Soyadı: 

Doğum Yeri ve Tarihi:                                                Ġmzası: 

Adresi: 

Telefon: 

Cep Tel: 

Ġmzası: 

Form 1.7: Taahütname örneği 
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Form 1.8: Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili taahütname örneği 

 

1.4.2. Taahhütname Ġptal Etme 
 
Adına taahütname düzenlenen kiĢi taahütnamede belirtilen süre içinde istenen 

evrakları getirir veya hastaneye olan borcunu öderse düzenlenen taahütname iptal edilir. 

Aksi hâlde ilgili kiĢiye sevk kâğıdını getirmesi veya borcunu ödemesi konusunda ihtar yazısı 
yazılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, ayaktan hasta iĢlemlerini kurumun 
iĢleyiĢine ve Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğine uygun, hızlı ve doğru olarak 
yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Randevu iĢlemlerini yapmak. 

 Randevu defterinden hastanın muayene 
olabileceği uygun tarih ve saati hastaya 
öneriniz. 

 Randevu kartını doldurarak hastaya gerekli 
açıklamalarda bulununuz. 

 Telefonla randevu isteyen hastaya gerekli 
açıklamalarda bulununuz. 

 Kurum giriĢ kaydını yapınız. 

 Sağlık kurumuna müracaat eden her hastadan 
kayıt için mutlaka T.C. kimlik numaralı resmî 
kimlik belgesi istendiğini unutmayınız. 

 Hastanın kimlik bilgileri, adresi, telefon 
numarası ve sosyal güvencesini kaydetmeyi 
unutmayınız. 

 Hasta tanıtım kartı hazırlayınız. 
 Sağlık kurumuna ilk defa müracaat eden 

herkese hasta tanıtım kartı doldurulmsı 
gerektiğini unutmayınız. 

 Poliklinik muayene öncesi 
iĢlemleri yapınız. 

 Muayene olmadan önce hastalardan istenecek 
belgelerin neler olduğu konusunu tekrar 
okuyunuz.  

 Poliklinikte muayene edilen bütün hastaların 
poliklinik defterine kaydedildiğini 

unutmayınız. 
 Ağır, acil ve adli vakaların kuruma müracaat 

saatlerini de mutlaka poliklinik defterine  
kaydedildiğini hatırlayınız.  

 Poliklinik muayene iĢlemlerini 

yapınız. 

 Ayaktan hasta taahhütnamesi 
düzenleyiniz. 

 Ayaktan hasta taahütnamesi hazırlanması 
konusunu yeniden okuyunuz. 

 Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 

hastalar için adres ve kimlik bilgileri ile ilgili 
taahütname örneği hazırlayınız. 

 Sağlık kurumundan örnek taahütname formları 
alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Hastaların yatırılmadan gerekli teĢhis, tetkik ve tedavilerinin yapıldığı iĢlemlere genel 

olarak ne ad verilir? 

A) Ayaktan hasta iĢlemleri 
B) Yatan hasta iĢlemleri 
C) Tedavi iĢlemleri 
D) Hasta bakım iĢlemleri 

 
2. “Merkezî Hastane Randevu Sisteminin” tüm Türkiye’de uygulanmasına hangi yılda 

geçilmesi planlanmaktadır? 

A) 2009 
B) 2010 
C) 2011 
D) 2012 

 
3. Türkiye'nin her tarafından aĢağıdaki numaralardan hangisi aranarak tüm hastanelerden 

randevu alınabilir? 
A) 112 

B) 118 
C) 184 
D) 200 

 
4. Sağlık kurumuna müracaat eden hastadan kayıt için mutlaka hangi belge istenir? 

A) T.C. kimlik numaralı resmî kimlik belgesi 
B) Sevk kâğıdı 

C) Sağlık karnesi 
D) Randevu kartı 

  
5. Ayaktan muayene, tetkik, teĢhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı ilk birim 

aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Servisler 
B) Poliklinikler 
C) Hasta kayıt birimi 

D) DanıĢma 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
 

Yatan hasta iĢlemlerini kurumun iĢleyiĢine ve Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme 
Yönetmeliğine uygun, hızlı ve doğru olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 
 
 

YatıĢ için gerekli evrakların neler olduğunu ve yatıĢ iĢlemlerinin yapılma aĢamalarını 
bulunduğunuz bölgedeki hastaneden araĢtırınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda 
arakdaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. YATAN HASTA ĠġLEMLERĠ 
 
Sağlık kurumlarında yatıĢ ve taburcu iĢlemi yapılarak uygulanan tedaviler, yatarak 

tedavi olarak değerlendirilir.  
 
Yatan hasta iĢlemleri, hastanın ilgili servise yatıĢından taburcu oluncaya kadar yapılan 

bütün iĢlemlerin tamamıdır. Hastalar; en iyi koĢullarda, güvenilir araçlarla isabetli olarak 
teĢhis koymak, bakımının ve tedavisinin yapılmasını sağlamak, eğitim hastanelerinde ayrıca 
servis içi hasta baĢı eğitimlerini de gerçekleĢtirmek amacı ile servislere yatırılır. 

 

2.1. YatıĢ Ġçin Gerekli Evraklar ve YatıĢ ĠĢlemleri 
 
Polikliniklere müracaat eden veya dıĢardan gönderilen hastalar, çalıĢma saatlerinde 

polikliniklerde görevli tabipler, çalıĢma saatleri dıĢında nöbetçi veya acilde görevli tabiplerce 
muayene edilir. Yatırılmaları gerekli görülenlere muayeneyi yapan tabip tarafından hasta 
giriĢ kâğıdı doldurulur. Hasta giriĢ kâğıdında yatan hastanın kimlik bilgileri ile gereğinde 

baĢvurulacak hasta yakınının adresi ve telefon numarasının yazılacağı bir bölüm vardır. 
Ayrıca formda hastanın yatacağı klinik, hastayı yatıran doktorun adı soyadı ve imza yeri ile 
hastanın hastanede yattığı sürece hastane kurallarına uyacağına dair kendisi veya yakını 
tarafından verilen taahhütle ilgili bölüm bulunmaktadır. 

 
Protokol numarası kaydedilip imzalandıktan sonra baĢtabip veya yardımcısı, bunların 

bulunmadığı hâllerde nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu servis ve sınıfa yatırılmak üzere 

hasta kabul memurluğuna veya kat sekreterliğine, çalıĢma saatleri dıĢında vezne memuruna 
gönderilir. Ayrıca her hekim hastasına hasta hakları yönetmeliği ve yönergesine uygun  
gerekli bilgilendirmeyi yaparak aydınlatılmıĢ onam formunu iki nüsha olarak doldurur ve 
okutarak imzalatır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

....................... DEVLET HASTANESĠ 
 

HASTANE GĠRĠġ KÂĞIDI 
 

                                                                                                                                  BaĢvuru tarihi: …./…/…. 

                                                                                                                   Saat: 
…………….. 

ArĢiv Nu: 

 

Klinik Prot. Nu:...............  

Hasatne Prot. Nu: ……………..                                                                                 
 

Adı, Soyadı : ................................................. 

Baba adı:   ................................................. 

Doğum yeri ve tarihi:   ................................................. 
Geldiği yer:   ................................................. 

Kimin tarafından gönderildiği: ................................................ 

Nüfus Adresi:  ................................................. 

Son oturduğu yerin adresi: ................................................. 
Gerektiğinde baĢ vurulacak yakını ve adresi, Tel. Nu: 

..................................................................................................................................................... 

 
 

 

Fizik bulgular : ...................................................................... ..................................... ..............                 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Tanı : ........................................................................................................................ 

Yattığı takdirde alınacak önlemler : ......................................................................................... 
.............................................................................................................................. ..................... 

Yatırılacak bölüm : .......................................................... 

 
Hastayı yatıran Doktorun Adı Soyadı : ........................................ 

 
................................. Sınıf ücreti                                      

.......... ……………...Ücretsiz 
                                                                                                                                            Ġmza 

 

 

Hastayı Taburcu Eden Doktorun Adı -  Soyadı : ………………………………………………………….. 

 
                                                                                                                          

Ġmza 

Form 2.1: Hastane giriĢ kâğıdı 
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AYDINLATILMIġ ONAM FORMU 
Bu form iki kopya düzenlenir. Bir kopyası hastaya verilir. 

 

AĢağıda imzası olan ben …………………………………………………., 
 Dr. …………………………………………………………………ile görüĢtüm ( hastanın 
yazısı ile ) bana, 

 
1)  Hastalığımın tanısının 

……………………………………………………….olduğu ( hastanın yazısı ile ), 
2) Önerilen tıbbi giriĢimler, uygulanacak her bir tıbbi giriĢimin yöntemi, 

seçenekleri, riskleri ve yararları, tedavisiz kalmanın sonuçları açık bir dille anlatıldı ve bu 
bilgileri anladım. 

3)  Soru sormama olanak tanındı. 
4) Doktorumun önerdiği tedavi yönteminin uygulanmasına ve bu sırada tıbben 

gerekli görüldüğü takdirde ek giriĢimlerde bulunulmasına, 
 
   Ġzin veriyorum                                                           Ġzin vermiyorum 
 

5) Uygun görülen anestezi yönteminin uygulanmasına  
 
                Ġzin veriyorum                                                           Ġzin vermiyorum  
 
6) Bana uygulanacak tıbbi giriĢim sırasında eğitim amaçlı kullanmak üzere fotoğraf 

çekilebileceği veya kayıt yapılabileceği anlatıldı. 
 

               Kimliğimin gizli tutulması ve sadece tıbbi eğitim veya araĢtırma amaçlı 
kullanılması koĢulu ile izin veriyorum. 

 
               Ġzin vermiyorum 
 
Hasta  
 

 Ad Soyad :      Tarih :  
 
 Adres :   
 
 Tel :        Ġmza 
 
Veli / Vasi  ( Hastanın 18 yaĢından küçük veya onam verebilecek yeterliğe 

sahip olmaması hâlinde ) 

 
Ad Soyad :      Tarih :  
 
Adres :   
 



 

21 
 

Tel :       Ġmza 

 
Hekim  Hastayı tanısı, önerdiği tedavi yönteminin türü, uygulama biçimi, baĢarı 

Ģansı ve süresi, hastanın sağlığı için taĢıdığı riskler, önerilen tedaviyi kabul etmemesi 
durumunda hastalığının yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri 
konularında bilgilendirdim ve anlamasını sağladım. 

Ad Soyad :      Tarih :  
 
Adres :   

 
Tel :       Ġmza 
 
GörüĢme tanığı  
 
Ad Soyad :      Tarih :  
 

Adres :   
 
Tel :       Ġmza 

 

Form 2.2: AydınlatılmıĢ onam formu 
 

 
Aynı dalda birden fazla klinik bulunan yataklı tedavi kurumlarında hastalar, 

kliniklerdeki boĢ yataklara baĢtabibin tespit edeceği esaslar dâhilinde bir sıraya göre 
yatırılırlar.  

 
Yatan hastalardan tecridi icap edenlerin kabul kâğıtlarına kırmızı kalemle (tecrit) 

kelimesi yazılır. 
 
Özel dal hastanelerinde polikliniğe müracaat eden her hasta için kimliğinin, klinik ve 

laboratuvar bulgularının, teĢhis ve tedavilerinin gösterileceği ve hastanın ileriki 
kontrollerinde de kullanılabilecek Ģekilde özel muayene fiĢleri düzenlenmek suretiyle 
hastalar bu fiĢlerle polikliniğe gönderilirler. Bu fiĢler, yatmayan hastalar için arĢiv esaslarına 
uygun olarak muhafaza edilir. Bu formun arka yüzü de hasta kabul iĢlemleri için düzenlenir. 
Yatan hastalar için yapılacak yatma iĢlemi bu form üzerinde yapılır. ÇıkıĢta dosyasında 
muhafaza edilir. Bu formun kullanıldığı kurumlarda ayrıca hasta kabul kâğıtları kullanılmaz.  
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Hasta kabul memurluğuna veya kat sekreterliğine gönderilen her hasta veya sahibi 
kimlik belgesini veya tasdikli bir suretini, bunlar sağlanmadığı takdirde onun yerine geçecek 
resmî bir belgeyi, yabancı uyruklu ise pasaportunu hasta kabul memuruna veya kat 
sekreterliğine göstermek zorundadır. Bu belgeyi ibraz etmeyenler, (acil vakalar hariç) 

kuruma kabul edilmez. Acil vakalarda kimlik belgesinin en kısa zamanda kuruma 
getirilmesine çalıĢılır. 

 
Hasta kabul memuru kimlik belgesine göre hastanın künyesini hasta kabul defterine 

geçirir ve hasta tabelasının buna ait kısımlarını doldurur. Hastanın kimlik belgesinin 
çıkarken geri verilmek üzere alındığını hasta kabul kâğıdına yazar. Bu suretle alınan kimlik 
belgesinden hasta kabul memuru sorumludur. 

 
HASTA KABUL DEFTERĠ 

 

Kayıt 

Nu. 

Yattığı 

Bölüm 

Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Tarihi 
Tanı 

Yattığı 

Tarih 

ÇıkıĢ 

Tarihi 

Tedavi 

Sonucu 

Oturduğu 

Adres 

Nüfusa 

Kayıtlı 

Olduğu Adres 

           

           

           

           

           

Form 2.3: Hasta kabul defteri örneği 
 

 
Hasta kabul memuru veya kat sekreteri hasta giriĢ kâğıdı ve hasta kimliğini kontrol 

ettikten sonra hasta yatıĢ iĢlemlerine baĢlar. Bu aĢamada hasta ve hasta sahibi maliyet 
konusunda bilgilendirilir. Hasta Bilgi ĠĢlem Merkezi (BĠM) numarası ile otomasyon sistemi 

üzerinden yatıĢ iĢlemleri yapılır.  
 
Her hasta için “ArĢiv Dosya Zarfı” hazırlanır. Ġçine “hasta giriĢ belgesi, hasta tabelası, 

doğum müĢahade kâğıdı, klinikler ve acil servis giriĢim ve sarf malzeme listesi, röntgen istek 
kâğıdı, laboratuvar istek kâğıdı, döner sermaye ücreti formu, arĢiv dosyası, bandrol, hasta ve 
yakınlarını bilgilendirme (aydınlatılmıĢ onam), hastaneye yatan hastaların hasta hakları 
konusunda bilgilendirilmesi formu, muayene istek formu, doktor gözlem formu, epikriz 

formu, hemĢirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu ve hemĢire takip ve gözlem 
formunun” ilgili kısımları doldurularak konur. Her hastaya hastalığının durumuna ve 
cinsiyetine göre barkodlu renkli kol bilekleri takılır.  

 
 Mavi renkli kol bilekliği; erkek hastalara  
 Pembe renkli kol bilekliği; kadın hastalara  
 Sarı renkli kol bilekliği;  bulaĢıcı hastalığı olanlara  

 Kırmızı renkli kol bilekliği; alerjik hastalığı olanlara takılır.  
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Zarfla beraber hasta kat sekreterliğine yönlendirir. Gerekli durumlarda hasta personel 
desteği sağlanarak servise gönderilir. Ancak durumları bu iĢlemlere imkân bırakılmayacak 
derecede ağır olan ve acil tedavi veya müdahaleyi gerektiren hastalar, geciktirilmeden tedavi 
edilecekleri yere gönderilir. Gerekli iĢlem ondan sonra tamamlanır. 

 
Poliklinik hastaları yatırılacağı serviste boĢ yatak olmadığı durumlarda diğer servislere 

geçici olarak yatırılır. Diğer servislerde de boĢ yatak olmazsa hastaya randevu verilir. Acil 
hastalarda, servislerde boĢ yatak olmadığı durumlarda diğer kurumlarla görüĢülerek hastanın 
sevki yapılır. 

 
Yatan hastalar, kurumda kaldıkları sürece çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayacak miktardan 

fazla para, mücevherat ve kıymetli eĢyayı yanlarında bulunduramazlar. Kurum yetkililerine 

teslim edilmeyen eĢyanın kaybından idare sorumlu değildir. Hastaların para ve kıymetli 
Ģeyleri, hastanın yattığı servisteki sorumlu hemĢire ve kat sekreteri veya hasta kabulü ile 
ilgili iki görevli ve hasta (Ģuuruna sahip değilse hastayı getiren kimse) huzurunda sayılır. 
Bunlar kopya kâğıdıyla üç nüsha olarak tutanakla saptanır ve tutanağın altı imza edilir. Bu 
eĢyalar, imza karĢılığında tutanağın bir nüshası ile beraber çalıĢma saatinde hasta kabul 
memuruna, çalıĢma saati dıĢında ise sonradan hasta kabul memuruna teslim edilmek üzere 
nöbetçi memuruna, bir nüshası da hasta veya hasta yakınına verilir. Bunlar değerli eĢya ve 

para kayıt defterine kaydolunur. Hasta emanetteki parasından ihtiyacı kadarını imzası 
mukabilinde alabilir. 

 
            T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

.............................    Hastanesi 

.................................Bölümü    

                                                                                                            Cilt No : ........... 

                                    Değerli EĢya Makbuzu                  Makbuz No:....... 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                    P A R A              Değerli EĢya 
                                                              --------------------         --------------- 

Hasta                   Para veya Değerli 

Kabul                 EĢya Sahibinin Adı,                   Rakamla               Cins,Türü  Adedi 

No.                     Soyadı ve Baba Adı               (TL.)   Yazıyla               Nitelikleri 
……….         ………………………..             ………………..           ……………. 

 

Teslim Edenin                  Bölümde Teslim                        Teslimde Hazır Bulunanlar 

  Adı,Soyadı                    Alanın Adı,Soyadı,                      Görevi,Adı,   Görevi,Adı, 

     Ġmzası                           Görevi,Ġmzası                        Soyadı,Ġmzası  Soyadı,Ġmzası 

 

Form 2.4: Değerli eĢya makbuzu örneği 
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Hasta çıkarken emanetteki para ve eĢyalarını görevliler huzurunda teslim alır. 
Görevliler teslim ettiklerini, hasta da tam olarak aldığını bildiren yerleri imzalar.  

 

 
            T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

.............................    Hastanesi 

.................................Bölümü    

                                                                                                            Cilt Nu : ........... 

                                    Değerli EĢya Makbuzu                      Makbuz Nu:....... 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                    P A R A              Değerli EĢya 
                                                              --------------------         --------------- 

Hasta                   Para veya Değerli 

Kabul                 EĢya Sahibinin Adı,                   Rakamla               Cins,Türü  Adedi 

Nu.                     Soyadı ve Baba Adı               (TL.) Yazıyla               Nitelikleri 

……………….              ………………………..                          ………………..                 

……………………………. 

 

Bu makbuzda yazılı emanet eĢya ve paramı (harcamıĢ ise kalanını) aynen teslim aldım.  

 

 

   Teslim Edenin                               ..../.../....                                    Teslim Alanın 

Görevi,Adı,Soyadı,Ġmzası                                                      Görevi,Adı,Soyadı,Ġmzası  

 

Form 2.5: Değerli eĢya teslim formu örneği 

 
Hastaların üzerindeki giyim eĢyaları varsa hasta odalarındaki dolaplarında yoksa veya 

kurum idaresince gerek görüldüğü takdirde bu iĢ için ayrılmıĢ özel depoda birbirine 
karıĢmayacak, zarar görmeyecek ve kolay bulunacak bir Ģekilde düzenli olarak saklanır. Bu 
takdirde teslim alınanlar hasta kabul kâğıdına kaydedilerek hastaya imzalatılır ve imza 
mukabilinde özel depo ilgilisine teslim edilir. Depo ilgilisi bunları emanet eĢya defterine 
kaydeder. Servise giren hastaların icap ettiği takdirde çamaĢır ve gecelikleri servis tarafından 

verilir.  
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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

………………….  Devlet Hastanesi 

             

 
HASTA TABELASI 

      
       

                  

               BÖLÜM :   

               BÖLÜM KAYIT NU:   

TEDAVĠYĠ YAPAN  

HEKĠM:                  HAS. KABUL NU:   

                       

HASTANIN KĠMLĠĞĠ TANI 

(EN SON TANI 

YAZILACAK) 

  
HASTALIK KOD. 

ADI :           

SOYADI :         

YAPILAN 

AMELĠYAT  

  

        

CĠNSĠYETĠ :         BÜYÜK     

YAġI :         ORTA     

MESLEĞĠ         KÜÇÜK     

OTURDUĞU YERĠN ADRESĠ :         

              

HASTALIĞIN 

SONU 

TAM ĠYĠLEġTĠ 
  

HASTALIK 

ĠLERLEDĠ   

              

KISMEN 

ĠYĠLEġTĠ   

YAġAMINI 

YĠTĠRDĠ   

              

DEĞĠġĠKLĠK 

YOK             

              

  

    
NORMAL  

  

      

                     

                 MÜDEHALELĠ 
  

    

                        

              

  

    
……… 

SINIF 

ÜCRETLĠ   

      

                     

                 
ÜCRETSĠZ 

  

    

ĠLĠ :                       

                       

 

HASTA KABUL DEFTERĠNE 

ĠġLENDĠ       

     HASTA ĠSTATĠSTĠK FĠġĠNE 

ĠġLENDĠ    

  

   Hasta Kabul 

Görevlisi         

              Ġstatisitik 

Görevlisi     

   (ĠMZA)            (ĠMZA)     

TARİH VERİLEN İLAÇLAR 
TEDAVİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER VEYA 

YAPILACAK MÜDAHALE VE 

HAZIRLIKLAR 

YEMEKLER 

 

Form 2.6: Hasta tabelası formu örneği 
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Hasta dosyaları tıbbi müĢahede muayene kâğıdı ile derece kâğıdı ve hasta tabelası  
(ilaç ve iaĢe tabelası) olmak üzere üç esas kısımdan ibarettir. Bunlardan baĢka kurumların ve 
kliniklerin özelliklerine göre ve Sağlık Bakanlığının izni ile uzmanlarca gerekli görülen ve 
baĢtabiplikçe kabul edilen formlar ve kâğıtlar eklenir. MüĢahede muayene ve derece 

kâğıdına hastaların kurumda saptanan bütün müĢahedeleri ve yapılan bütün muayeneleri, 
tedavi ve günlük değiĢiklikler yazılır. Kesin teĢhise varılmadan müĢahede kâğıtlarına teĢhis 
yazılmaz. Ancak hastanın giriĢinde hasta giriĢ kâğıdına muhtemel teĢhis yazılır. 

 
Hasta tabelasına da hastalara içerden ve dıĢardan verilen, kullanılan ve uygulanan 

bütün ilaçlar ve tedbirlerle gündelik iaĢe maddeleri yazılır. Tabelada yazılı ilaç, tedavi ve sair 
tedbirleri hastalara uygulayan hemĢireler, uygulama sonuçlarını zamanında ve düzenli olarak 
hemĢire defterine iĢlerler.  

 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

…............... Hastanesi 
 

TIBBĠ MÜġAHADE VE MUAYENE KÂĞIDI 

 
ArĢiv Nu   :.....................                                                                                         Bölüm Kayıt Nu :...................... 

Hasta Kabul Nu:..............                                                                                        GiriĢ Tarihi   :...... ...................... 

Bölümü :...................                                                                                 ÇıkıĢ Tarihi   :........................... 

Hastanın Adı, Soyadı.............                                                                                  Mesleği ....................................... 

YaĢı............... Adresi ................................................................................................................................. 

Tanı:...........................                                                                                SONUÇ ..................... 

Bölüm sorumlusu .............. …………………………                                             Asistan ........................ 

GiriĢ (kaçıncı olduğu)                1.           2.           3.          4.           5.+. 
 
Esas Yakınması :....................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... .................................................. 

................................................................................ .................................................................................................................... 

Soy GeçmiĢi ................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

Öz GeçmiĢi ............................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 
SĠSTEMLERĠN SORGULAMASI: ........................................................................................................................ 

BaĢ: ............................................................................................................................................................................................. 

Göz: ........................................................................................................................................................................................... 

K.B.B.: ..................................................................................................................................................................... 

Solunum: ................................................................................................................................................................ 

Kalp ve DolaĢım :...................................................................................................................................................................... 

Sindirim: .................................................................................................................................................................................... 

Ürogenital: ................................................................................................................................................................. 

Ruh ve Sinir: ............................................................................................................................................................................... 

Metebolizma:  ............................................................................................................................................................................. . 

Sosyal durum : .......................................................................................................................................................................... 

 

ÖYKÜSÜ:  ................................................................................................................................................................................. .. 

.................................................................. ………………………………………………………………………………………  
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FĠZĠK ĠNCELEME BULGULARI  

 
AteĢ :......................   Nabız :...........................   Kan Basıncı :....... ……………..  Solunum :...................................... 

 

Genel Durum :...................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................. ..... 

Göz :  ........................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................... 

Ağız - K.B.B. : ............................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Boyun:  ............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

Solunum:  ........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... .... 

.................................................................... 

Kalp ve DolaĢım:  .............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... ............................. 

Karın:  ................................................................................................................................................... ............................. 

............................................................................................................................................................................................. 

Sinir Sistemi : ..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

Kol ve Bacaklar:  ........................................................................................................................................................ ........ 

..................................................................................................................................................................................... ........ 

Lenta Sistemi:  ........................................................................................................................................... ......................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

ÖN TANI :............................................................................................................................................................................ 

 
 

GÜNLÜK GÖZLEM 

(Yapılan ameliyat, müdahaleler ile hastada gözlenen ve saptanan değiĢiklikler) 

 
TARĠH 

-----------                          ------------------------------------------------------- 

...............                          ......................................................................... 

…………                         …………………………………………………….  

Form 2.7: Tıbbi müĢahade ve muayene kâğıdı örneği 

 
Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili tabipler tarafından 

muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapılarak bulguları dosyasına iĢlenir. Gerekli 
tedavi Ģekli tespit edilerek tabelasına kaydedilir. MüĢahedesi ilgili tabipler tarafından 24 saat 
içinde tamamlanır. Tabiplerden baĢka kimse müĢahede alamaz. MüĢahedeler okunaklı 

ayrıntılı olarak yazılır. MüĢahedelerin vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane 
baĢtabipleri kontrol eder. 

 
Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hâllerde servis 

tabibinin kabulü ve baĢtabibin muvafakatı ile en geç aynı gün saat 20'de dönmek kaydıyla 
izin verilebilir. Ġzinli çıkıĢ iĢlemi hasta tabelası üzerinde yapılır ve biri izinli çıkacak hastada 
biri de kıpıdaki görevlide kalmak üzere iki nüsha izin çıkıĢ belgesi düzenlenir.  
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                 T.C. 
SAĞLIK  B A K A N L I Ğ I 
................................ Hastanesi 

 
HASTA ĠZĠN BELGESĠ 

Servisi          : ................................................................................. 
Adı Soyadı       : .............................................................................. 

Baba Adı         : ............................................................................. . 
Niçin Ayrıldığı  : .............................................................................. 
AyrılıĢ Saati    : ............................................ 
DönüĢ Saati      : ........................................... 
Servis Uzmanı    : ......................................... 

                          (Ġmza ve Mühür) 
                                BaĢtabip 
                                .../.../19.. 

 

Form 2.8: Hasta izin belgesi örneği 

 

2.2. Hasta Odalarının Özellikleri ve ÇeĢitleri  
 
Yataklı tedavi kurumlarında hasta odalarının bir veya iki kiĢilik olarak düzenlenmesi 

esastır. Ancak kurum fizik Ģartları dikkate alınarak daha fazla hastanın kalabileceği odalar da 
düzenlenebilir. 

 
Hasta odaları aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: 
 

 Özel oda: Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi 
için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli, 

 Birinci sınıf oda: Tek yataklı, tuvaletli, banyolu, lavabolu, ve hasta refakatçisinin 
dinlenmesine yönelik donanımı bulunan, 

 Ġkinci sınıf oda: Ġki ya da üç yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, 
tuvaletli, banyolu ve lavabolu, hasta odalarıdır.  

 

Acil vakalarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta 
boĢ yatağa yatırılır.  

 
Tespit edilen yatak sınıfları ile yapılan değiĢiklikler Sağlık Bakanlığına bildirilir. 
 

2.3. Refakatçi ĠĢlemi  
 
Hastanın doktorunun uygun görmesi hâlinde hastane sekreterliğince refakatçi kartı 

hazırlanarak hastaya bir yakını refakat edebilir. Refakatçi kartı olmayan hiç kimse hastaların 
yanında kalamaz. 
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2.4. Hasta Taburcu ĠĢlemi 
 
ĠyileĢen veya kurumda yatmasına lüzum kalmayacak Ģekilde tedavi olan veya 

kurumda yatmalarında fayda görülmeyen hastaların dosyaları servis Ģefi veya uzmanı 
tarafından tabelasına teĢhis, çıkıĢ tarihi, hastalığın ICD kod numarası ve çıkarılmasına iliĢkin 
gerekli açıklama yazılıp imza edildikten sonra gereği yapılmak üzere ilgili servis 
sekreterliğine verilir.  

 
Taburcu kararı verilen hastaların ilgili servis sekreterliğinden taburcu iĢlemleri, 

otomasyon üzerinden hasta kabul biriminden teyid ve taburcu onayı alınır. Kat sekreterleri 
tarafından hastanın taburcu iĢlemleri tamamlanır. Ödemesi olan hasta veya hasta sahipleri 
iĢlemlerini tamamlamak üzere dosya ile vezneye yönlendirilir.  

 
Taburcu edilen hasta dosyaları incelenmek üzere sırayla istatistik birimi ve BaĢhekim 

Yardımcısına gönderilir. Ġncelemeden sonra dosyalar hasta kabule getirilir. Hasta kabul 

memuru dosyayı inceler ve yatan hasta faturasını çıkararak faturalama birimine gönderir. 
ĠĢlemleri biten dosyalar, otomasyon sistemi üzerinden kapatılarak arĢive verilir. 

 
Sağlık ocaklarından ve koruyucu sağlık hizmeti yapan kuruluĢlardan gönderilen 

hastaların çıkıĢında konulan teĢhis, yapılan tedavi ve çıkıĢtan itibaren izlenecek hususlarla 
uygulanacak tedavi Ģekli usulüne uygun olarak sevk eden kuruma gönderilmek üzere gerekli 

bilgiler de doldurularak veya düzenlenerek hastane müdürüne verilir. Aynı Ģekilde tabipler 
ve diğer yataklı tedavi kurumlarından yazı ile gönderilen hastalar hakkında da yazılı bilgi 
verilir. Taburcu edilen hastalara amaca uygun bir epikriz verilmesi gerekir.  

  
Kendi kendine gidemeyecek derecede zayıf ve kimsesi bulunmayan veya aileleri 

tarafından alınmayan hastaların imkân varsa kurum tarafından, yoksa mahalli belediye veya 
idare amiri klavuzunda yerlerine gönderilmelerini sosyal hizmet uzmanı, yoksa hastane 

müdürü sağlar.  
 
Çıkarılacak hastaların sabah vizitesinde kesin olarak saptanması ve bu suretle 

boĢalacak yatakların öğleden evvel ilgili yerlere bildirilmesi zorunludur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda yatan hasta iĢlemlerini kurumun 

iĢleyiĢine ve Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğine uygun, hızlı ve doğru olarak 
yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta yatıĢı yapınız 

 YatıĢ için gerekli evraklar ve yatıĢ 
iĢlemleri konusunu yeniden okuyunuz. 

 Hasta Kabul defterine hastanın kaydının 
yapılacağını unutmayınız. 

 Hasta dosyasını hazırlayınız. 
 Her hasta için “ArĢiv Dosya Zarfı” 

hazırlanması gerektiğini unutmayınız. 
 ArĢiv dosya zarfına konulacak evrakları 

eksiksiz hazırlayınız. 

 Yatan hastanın klinik iĢlemlerini 
yapınız 

 Hastanın üzerinde değerli eĢyalar varsa 

değerli eĢya makbuzunu doldurarak 
emanete alınız. 

 Refakatçi iĢlemlerini yapınız 

 Doktorunun uygun görmesi durumunda 
hastanın yakınına refakatçi kartı 
düzenlenmesi gerektiğini unutmayınız 

 Örnek bir refakatçı kartı düzenleyiniz. 

 Taburcu iĢlemlerini yapınız 

 Hasta taburcu iĢlemleri konusunu yeniden 
okuyunuz. 

 Taburcusu yapılan hastalarını incelenmek 
üzere istatistik birimine ve baĢhekim 

yardımcısına göndermeyi unutmayınız. 
 Ġncelemeden sonra hasta dosyalarının 

hasta kabule verildiğni unutmayınız. 
 ĠĢlemi bitten dosyaları arĢive teslim 

etmeyi unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Sağlık kurumlarında yatıĢ ve taburcu iĢlemi yapılarak uygulanan tedavi iĢlemlerine 

genel olarak ne ad verilir? 

A) Ayaktan hasta iĢlemleri 
B) Yatan hasta iĢlemleri 
C) Muayene iĢlemleri 
D) Hasta bakım iĢlemleri 

 

2. Hastaneye yatırılmaları gerekli görülen hastalara hasta giriĢ kâğıdı aĢağıdakilerden 
hangisi tarafından doldurulur? 
A) Muayeneyi yapan hekim  
B) BaĢhekim 
C) BaĢhemĢire 
D) Tıbbi sekreter 

 
3. Her hekim hangi yönetmeliğe göre hastasını, hastalığı ve tedavisi ile ilgili olarak 

bilgilendirmek ve aydınlatmak zorundadır? 
A) Özel Hastaneler Yönetmeliği 
B) Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği 
C) Hasta Hakları Yönetmeliği 
D) Bilgi Edinme Hakkı 

 

4. Ġki ya da üç yataklı hastane odaları nasıl sınıflandırılır? 
A) Özel oda 
B) Birinci sınıf oda 
C) İkinci sınıf oda 
D) Üçüncü sınıf oda 

 
5. Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hâllerde servis 

tabibinin kabulü ve baĢtabibin muvafakatı ile en çok kaç gün dıĢarı çıkmasına izin 

verilebilir?  
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi hastanelerde randevu verme yöntemlerinden biri değildir? 

A) Telefonla 

B) GSM 
C) Ġnternet 
D) Doktorla konuĢarak 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi hasta tanıtım kartının hasta yönünden faydalarından biri 

değildir? 

A) Sonraki kayıtta bekleme süresinin kısalması 

B) KiĢisel bilgilerinin doğru olarak girilmesi 
C) Birden fazla kayıtların önlenmesi 
D) Ġlk kayıt bilgilerinin bir defada ve doğru olarak girilmesi 

 

3. Sağlık kurumuna baĢvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi iĢlemlerin kaydında 
kullanılan onaylı defter aĢağıdakileden hangisidir? 
A) Protokol defteri 
B) Taahütname defteri 
C) ArĢiv defteri 
D) Hasta kabul defteri 

 

4. Hasta tabelasına aĢağıdakilerden hangisi yazılmaz? 

A) Hastaya verilen ve kullanılan ilaçlar 
B) Gündelik iaĢe maddeleri 
C) Hastada alerji yapan ilaçlar 
D) Derece ve nabız 

 
5. Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli 

bölümü ve donanımı bulunan hastane odaları nasıl sınıflandırılır? 
A) Özel oda 
B) Birinci sınıf oda 
C) Ġkinci sınıf oda 
D) Üçüncü sınıf oda 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

33 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 A 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 C 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 A 

4 D 

5 A 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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