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HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

 
Hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesidir. Hastanemize  

başvuran tüm kamu personeli, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK, Yeşil Kart 
(Devlete bağlı Eğitim –Araştırma Hastanesi’nden sevkli gelmek koşuluyla) 
ve ücretli hastalarımızın muayene, tetkik ve tedavileri deneyimli uzman 
kadromuz tarafından bilimsel ve etik kurallar ışığında yapılmaktadır.

Sağlık hizmetini etkili şekilde uygulayarak hasta memnuni-
yetini sağlamak, sürekli iyileştirme süreçleri geliştirmek ve hataları ön-
lemek için hastalarımızın gereksinim duyduğu kaliteli hizmeti sunmak, 
toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için, koruyucu ve iyileştirici 
sağlık hizmetlerinde büyük atılımlarla yolumuza devam etmekteyiz. 

Sizlerin hastanemizden daha iyi hizmet almanız için, tedavi süre-
cinde kolaylık sağlamak adına, hizmet alan ve hizmet veren kişilerin 
memnuniyetlerini daha ileriye götürmek amacıyla hastanemizde 
sunulan hizmetlerin bilgilerini içeren bu kitapçığı sizlere sunuyoruz.

Sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız dileğiyle,
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANEMİZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1955 yılında kurul-
muş olup, 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle; 27 adet polikliniği, 48 
adet Anabilim Dalı ve tüm bunlara ek olarak Çocuk Hastanesi, 
Yetişkin Hastanesi ve Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde toplam 
1816 adet tescilli yatağı, 1215 akademisyeni, 2475 genel idari 
sağlık çalışanı, 1619 hizmet satın alınan personel olmak üzere, 
toplam 5309 personeli ile başta Ege Bölgesi olmak üzere, 
ülkemize kaliteli sağlık hizmeti vermektedir. Sağlıkta en iyi olma 
yolunda çalışmalar devam etmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi üstün hizmet anlayışı ile sağlıklı yaşamın adresidir.
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MİSYONUMUZ

Bilim dünyasına katkıda bulunmak ve toplumun yaşam kali-
tesini yükseltmek  amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek  ve 
bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda, vermiş olduğu üst 
düzey tıp eğitimi ile ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, araştırıcı 
ve üretici hekimler yetiştirerek, toplumsal hizmeti en iyi şekilde sun-
acak sağlık hizmeti vermek.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel 
bağları  gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki 
nitelikli hastaneler ile eşdeğer sağlık, eğitim ve araştırma kurumu 
olmak.

DEĞERLERİMİZ

• İnsan odaklılık
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Toplumsal yararlılık
• Çağdaşlık
• Yenilikçilik ve yaratıcılık
• Katılımcılık
• Güvenilirlik 
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HEKİMLİK HİZMETLERİ

Hastanemizde yattığınız andan itibaren doktorunuz, çağdaş teknik 
donanımla, güncel tıbbi tedavi yöntemini bütünleştirerek, size doğru, 
hızlı, güvenilir tıbbi hizmeti sunacaktır. Hastalığınız ve tedaviniz hakkında 
sizi bilgilendirecek, gerektiğinde alternatif tedavi yöntemleri konusunda 
sizi yönlendirecektir. 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Hastanemizde sizin bakımınızın planlanmasından ve uygulan-

masından sorumlu olan hemşirelerimiz, Hemşirelik Hizmetleri Yöneti-
mi’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ve 
yönetime bağlı tüm birimlerimiz hemşirelerimizin bilgilerini güncel tutma-
larına ve yenilikleri izlemelerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını 
yürütmektedir. 

Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde bakımınıza yönelik bütün 
hizmetler hemşireniz tarafından planlanacak ve yerine getirilecektir. Size 
uygulanacak ilaç ve girişimsel işlemlere yönelik hazırlık ve bilgilendirme 
hemşireniz tarafından sağlanacaktır.

HASTANEMİZ BESLENME HİZMETLERİ
Hastanemiz beslenme hizmetleri, yatan hastalarımıza, çalışan 

personelimize ve yatan hasta refakatçılarımıza, merkez mutfaktan                           
diyetisyenlerin gözetiminde çıkarılan yemeklerimizin, klinik mutfaklarına 
ve personel yemekhanelerimize dağıtımını sağlar. Ayrıca klinik ve po-
likliniklerimizde de diyetisyenlerimiz hizmet vermektedir. 

Tıbbi beslenme tedavisi alan hasta ve hasta yakınlarının eğitim ve 
diğer hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel:   0 232 390 1457
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BÖLÜMLERİMİZ

 Acil Tp Anabilim Dal 
  
 Adli Tp Anabilim Dal 
 
 Anatomi Anabilim Dal 
  
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
   Ağr Bilim Dal 
 Beyin ve Sinir Cerrahisi 
   Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dal 
 
 Biyofizik 
 
 Biyoistatistik ve Tbbi Bilişim Anabilim Dal 
 
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal 
     Çocuk Ürolojisi Bilim Dal 
 
Çocuk Sağlğ ve Hastalklar Ana Bilim Dal 

Acil Bilim Dal 
Endokrinoloji Bilim Dal 
Enfeksiyon Hastalklar Bilim Dal 
Gastroenteroloji Bilim Dal 
Genel  Pediatri  Bilim Dal   
Genetik ve Teratoloji Bilim Dal 
Göğüs Hastalklar Bilim Dal 
Hematoloji  ve Onkoloji Bilim Dal 
İmmünoloji ve Allerji Bilim Dal 
Kardiyoloji  Bilim Dal 
Metabolizma Hastalklar Bilim Dal 
Nefroloji  Bilim Dal 
Neonatoloji Bilim Dal 
Nöroloji  Bilim Dal 
Romatoloji Bilim Dal 
Sosyal Pediatri Bilim Dal 
Yoğun Bakm Bilim Dal 

 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlğ ve Hastalklar  Ana Bilim Dal           
 
 Deri ve Zührevi Hastalklar (Dermatoloji) Ana Bilim Dal 
     
 Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal  
  
 Fiziksel Tp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal  
  
 Fizyoloji Ana Bilim Dal  
  
 Genel Cerrahi Ana Bilim Dal 
  
 Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dal 
  
 Göğüs Hastalklar Ana Bilim Dal 
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 Göz Hastalklar Ana Bilim Dal 
  
 Halk Sağlğ Ana Bilim Dal 
  
 Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dal 
  
 İç Hastalklar Ana Bilim Dal 

Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dal 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalklar Bilim Dal 
Gastro Enteroloji Bilim Dal 
Geriatri Bilim Dal 
Hematoloji Bilim Dal 
Nefroloji Bilim Dal 
Romatoloji Bilim Dal 
Sosyal Tp Bilim Dal 
Tbbi Onkoloji Bilim Dal 

 
Kadn Hastalklar ve Doğum Ana Bilim Dal 
 
Kardiyoloji Ana Bilim Dal 
  
Kulak Burun ve Boğaz Hastalklar Ana Bilim Dal 
 
Nöroloji Ana Bilim Dal Ana Bilim Dal 
      Klinik Nörofizyoloji Bilim Dal 
 
Nükleer Tp Ana Bilim Dal 
 
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal 
     El Cerrahisi Bilim Dal 
 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal 
 
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dal 
 
 Radyoloji Ana Bilim Dal 

Nöroradyoloji Bilim Dal 
Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dal 
Pediatrik Radyoloji Bilim Dal 

 
Ruh Sağlğ ve Hastalklar Ana Bilim Dal 

Konsültasyon ve Liyezon Bilim Dal 
 
Spor Hekimliği Ana Bilim Dal 
 
Tbbi Biyokimya Ana Bilim Dal 
       Klinik Biyokimya Bilim Dal 
 
Tbbi Biyoloji Ana Bilim Dal 
 
Tbbi Farmakoloji Ana Bilim Dal 
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TÜLAY AKTAŞ ONKOLOJİ 
HASTANESİ

 

 

 
Tbbi Onkoloji Bilim Dal 

 Pediatrik Onkoloji   

 
 

 
 Tbbi Genetik  Ana Bilim Dal 
 
Tbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal 
 
Tbbi Parazitoloji Ana Bilim Dal 
 
Tbbi Patoloji Ana Bilim Dal 
 
Tp Eğitimi Ana Bilim Dal 
 
Tp Tarihi ve Etik (Deontoloji) Ana Bilim Dal 
 
Üroloji Ana Bilim Dal 
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LABORATUVARLARIMIZ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dal 
EEG Laboratuvar 

Kan Merkezi 
Kan Merkezi Laboratuvar 
 
Kardiyoloji Ana Bilim Dal 
Ekokardiyografi Laboratuvar 
Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvar 
 
Nöroloji Ana Bilim Dal 
Kas Patoloji Laboratuvar 
Klinik Nörofizyoloji Laboratuvar 
Klinik Nöropsikoloji Laboratuvar 
Nörosensöriyel Laboratuvar 
 

Çocuk Sağlğ ve Hastalklar Ana Bilim Dal 
Biyokimya Laboratuvar 
Endokrin Laboratuvar 
Genetik Laboratuvar 
Hematoloji Laboratuvar 
İmmünoloji Laboratuvar 
Kardiyoloji Laboratuvar 
Moleküler Laboratuvar 
Nefroloji Laboratuvar 
Nöroloji Laboratuvar 
Solunum Laboratuvar Nükleer Tp Ana Bilim Dal 

Ria Laboratuvar 

Deri ve Zührevi Hastalklar Ana Bilim Dal 
Alerji Laboratuvar 

 Bakteriyoloji Laboratuvar 
Patoloji Laboratuvar 
 

Organ Nakli Uygulama ve Araştrma Merkezi 
Doku Tipi Laboratuvar  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal 
Elektromiyografi (EMG) Laboratuvar 
Yutma Bozukluklar Tan ve Tedavi Laboratuar 
 

Patoloji Ana Bilim Dal  
Patoloji Laboratuvar  
 
Tbbi Biyoloji Ana Bilim Dal 
Moleküler Biyoloji Laboratuvar Asbest Araştrma Laboratuvar 
Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvar 
Tarama ve Elektron Mikroskop Laboratuvar 
 

Göğüs Hastalklar Ana Bilim Dal 
Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvar 
 

Tbbi Farmakoloji Ana Bilim Dal 
İlaç Analiz Laboratuvar 
 
Tbbi Genetik Ana Bilim Dal 
Tbbi Genetik Laboratuvar 
 

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dal 
Kordon Kan Bankas Araştrma ve Eğitim Laboratuvar 
 
 

Tbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal 
Kültür Laboratuvar 
Seroloji ve Viroloji Laboratuvar 
 

İç Hastalklar Ana Bilim Dal 
Endokrin Laboratuvar 
Hematoloji Laboratuvar 
İmmünoloji Laboratuvar 

Tbbi Parazitoloji Ana Bilim Dal 
Moleküler Parazitoloji Laboratuvar 
Parazitoloji Poliklinik Laboratuvar 
Seroloji Laboratuvar 
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HASTANEYE GELİŞ SÜRECİ

Hastanemiz polikliniklerinde muayene olmak için;

İnternet randevu sistemiyle, telefonla ve hastane içinden sıra 
alarak muayene hizmeti verilmektedir. 

İnternet üzerinden randevu alacak olan hastalarımızın akşam 
saat 20:00-24:00 saatleri arasında   
www.egehastane.ege.edu.tr  adresinden ilgili poliklinik için bir son-
raki günün  randevusunu alabilirler. (Pazartesi randevuları Pazar 
gecesi alınır)

Telefonla Randevu Veren Polikliniklerimiz:

 Göğüs Hastalıkları Polikliniği   0 232 390 2929

 Gastroenteroloji Polikliniği   0 232 390 3331

 Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği  0 232 390 5324

 Çocuk Cerrahisi Polikliniği   0 232 390 2804

 Ergen Bağımlılığı Polikliniği   0 232 363 4899
 (sadece bağımlı hasta)   0 232 390 4508 
  

Not: Telefonla randevu veren polikliniklerimiz hastane web                      
sitemizden güncel olarak takip edilebilir. 

Sıra almış olan hasta ilgili polikliniğin bilgi işleminden kayıt 
evrağını aldıktan sonra muayene işlemini gerçekleştirebilir.

  

  

  

  

  

  

12



HASTANEMİZE BAŞVURDUĞUNUZDA BULUNDURMANIZ                       
GEREKEN EVRAKLAR

Sağlık mevzuatı ve ilgili kurumların belirlemiş olduğu kurallar gereği, 
hastanemize yapacağınız her başvuruda yanınızda resmi kimlik belgesi 
(Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlilik Cüzdanı) bulundurmanız gerek-
mektedir. Ayrıca günümüzde tüm işlemler TC Kimlik Numarası yardımıyla 
yapıldığı için TC Kimlik Numaranızın yanınızda bulunması kayıt ve kabul 
işlemlerini hızlandıracaktır. 

SGK (SSK- BAĞ-KUR- EMEKLİ SANDIĞI) : Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport

YEŞİL KART: Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 
alınan sevk belgesi.
 

ANLAŞMALI KURUMLAR: Kurumlarından getirecekleri sevk belgesi, 

ADLİ VAKA: Geçici Rapor ve Resmi kurum belgeleri.

İŞ KAZASI: İş kazası bölümü doldurulmuş Vizite kağıdı zorunlu olmayıp,  
Hasta  beyanı geçerlidir.  

TRAFİK KAZASI: Trafik kazası geçirmiş tüm hastalar SGK kapsamında 
olup, Trafik kazası  tespit tutanağı, plaka numarası veya  ifade tutanağı 
belgelerinden biri ile başvuru yapılabilir. 

SSK YURTDIŞI: Almanya Sigortalılar SGK kapsamında değerlendirilip YUPAS 
numarası ile başvurabilir. Diğer yurtdışı sigortalılar Sigorta İl Müdürlüğünün 
vermiş olduğu Yurtdışı Bakım Belgesi (geçerlilik tarihleri kontrol edilerek) ile 
başvuru yapabilirler.

GAZİLER: İstiklal Madalyası verilmiş Şeref Aylığı alanlar geçerli kimlik bel-
geleri ile başvuru yapabilirler.

ER-ERBAŞLAR: Başvuran Kendisi ise Askeri hastaneden sevk belgesi. Ailesi 
için Karne fotokopisi.

ÖĞRENCİLER: Ege Üniversitesinde okuyan Yabancı ve Yerli  öğrenciler SGK 
kapsamında değerlendirilir. Geçerli kimlik belgesi ile başvurabilirler.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER: Oturma izni almış yabancı uyruklu kişiler SGK 
kapsamında, oturma izni olmayan yabancılar ise ücretli hasta kap-
samında değerlendirilir.
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Hastanemiz Yatış İşlemleri;

Sorumlu doktor tarafından ileri tetkik, tedavi ve gözlem gerektiren 
hastalar için yatış kararı verildikten sonra  hasta ve/veya hasta yakınına 
bilgi verilir. 

Hastaneye yatış işlemlerinin başlatılması için hasta ve/veya hasta 
yakını bilgi işlem birimine yönlendirilerek hastanın  ilgili kliniğe yatış işlemi 
“Hasta Yatış” formuyla  gerçekleştirir. 
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HASTA HAKLARI

Hastalarımıza tanı ve tedavilerinin tüm aşamalarında;
1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı: Doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme, 

tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme, ırk, dil, din ve mezhep, cin-
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate 
alınmadan, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın 
teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden fay-
dalanma, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tanı, 
tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma, talep 
doğrultusunda hastanın tıbbi kayıtlarının istenilen sağlık kurumuna iletilmesi 
ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen yüksek kalitede sağlık hizmetinden yara-
rlanma haklarına sahiptir. 

2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı: Her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı 
korunarak, saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, 
tanı öğrenme ve tedavi olma, bakım hizmeti verilirken, kişisel değerleri ve 
inançları konusunda dikkatli ve saygılı şekilde davranılma, yaşamının sonun-
da dahi saygılı ve şefkatli bakım alma hakkına sahiptir. 

3. Mahremiyet Hakkı: Tanı ve tedavilerinin her aşamasında gizlilik sağlayacak 
bir ortamda hizmet alma, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz 
ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte te-
davisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da kişileri görmeyi 
reddetme, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında yeterli 
görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme, tanı ve te-
davilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara bakma ve bir örneğini 
alma, tedavi bilgilerinin ölümünden sonra da gizli kalmasını isteme hakkına 
sahiptir. 

4. Kimliği Bilme Hakkı: Her hastanın kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulun-
duğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5. Bilgi Edinme Hakkı: Tanı ve tedavinin tüm süreçlerine, hastalıkların tanımı, 
hastalığın durumu, önerilen tedaviler, beklenen yararlar ve sakıncalar, 
olası diğer seçenekler, tedaviyi sağlayacak kişiler, başarı olasılığı, tedavi 
olmamanın olası sonuçları gibi konular hakkında tam ve yeni bilgi alma, 
kendileri ile ilgili kararlara katılma ve kendilerine ilişkin tıbbi belgelere ulaşma 
hakkına, 

6. Haberleşme Hakkı: Haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkına sahiptir.
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7. Hastadan Onay Alınması: Tıbbi müdahalelerde, klinik çalışma, deney ve 
araştırmalar katılımında gönüllülük esas olup, onayının alınması ve onay 
çerçevesinde hizmetten faydalanma, gerekli konularda bilgilendirildikten 
sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir.         
Yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu du-
rumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa tıbbi girişim hekimin 
kararı ile yapılabilir.

8. Danışma (Konsültasyon) Hakkı: Hastalıkları ile ilgili ikinci bir görüş alma ve 
danışma hakkına sahiptir.

9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı: Kuruluşumuza başvuran her hasta 
önerilen tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda 
kurumumuz hasta ile ilişiğini keser. 

10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri: Kuruluşumuza başvuran her hasta kuruluşu-
muzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve 
detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma: Kuruluşumuza başvuran her hasta teşhis 
veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve 
inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik 
destek alma, kurumun kurallarına uygun olarak refakatçi bulundurma ve 
ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir. 

12. Hasta Şikâyetleri: Şikâyetlerinin dikkate alınması, şikayet mekanizmasının 
başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberd-
ar edilme, hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları: Kendisine uygulanacak hastane 
kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme, tıbbi kayıtlarında gerçeğe 
uymayan hastalık ve/veya tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumun-
da düzeltilmesini talep etme, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hak-
kına sahiptir.

14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı: Her hasta bedeli ödendiği ve temin 
edilebildiği taktirde, kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibelerini yerine 
getirme, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına 
göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkına sahiptir.
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HASTA SORUMLULUKLARI

1. Bilgi Verme: Hasta hekimine, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, 
hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedavi ile kullandığı ilaçlar ve 
sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Tedavi 
esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen 
değişikliklerle ilgili bilgi vermeli, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisin-
den beklenenleri doğru olarak anlayıp, anlamadığını bildirmelidir. 

2. Önerilere Uyma: Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktor 
tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. Öngörülen te-
davi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşire-
ler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesi gerektiğini 
kabullenmelidir. 

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme: Hasta, tedaviyi reddetme ya da dok-
torunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi 
sorumludur.

4. Tetkik ve Tedavi Giderleri: Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasın-
da, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum veya kuruluştan karşılan-
acağını bilmelidir ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi 
gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür. 
Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigorta-
ları, SSK ve Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılanan-
lar, tahakkuk ettirilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin 
yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler veya kurumlarca 
ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı veya sevk kağıdını getirmelidirler.

5. Sağlık Kurumu Kural ve Uygulamaları: Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili 
bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır. Uymadığı 
takdirde Kurumu terk etmesi istenebilir.  

6. Saygı Gösterme: Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını 
dikkate almak zorundadır. Sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye so-
kan gürültü ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu 
yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 

17



7. Bulaşıcı Hastalık Hali: Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, 
yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, 
taburcu olmayı talep etmemekle yükümlüdür. 

8. Uygunsuz Talep: Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi 
planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama 
yapılmasını talep etmemelidir.

9. Hasta Ziyaretçisi: Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kurumu tarafından belirle-
nen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 

 Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine 
yardımcı olmalıdır:

 Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesini isteme-
meli ve getirileni de kabul etmemelidir. Aynı anda mümkün olduğu ka-
dar az ziyaretçi kabul etmelidir. Ziyaretçiler gereğinden fazla hastaların 
yanında kalmamalı, ziyaret saatlerine riayet etmelidir. Ziyaretçiler kendis-
ine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmama ve hasta yataklarına 
oturmama konusunda bilgilendirmelidir.12 yaşın altında ziyaretçi kabul 
edilmemelidir.

10. Tazmin Sorumluluğu: Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak 
sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve 
ziyan tazmin edilir. 

 Yangın İhbar Santrali sistemine gereksiz olarak butona basarak veya 
dedektörlerin algıladığı (Sigara dumanı, su ısıtıcısı buharı, vb.) alarmlar ver-
direnler hakkında Başbakanlık “Binaların yangından korunması hakkında-
ki yönetmeliği”, “Yataklı Tedavi kurumları İşletme Yönetmeliği ve Hasta 
Hakları Yönetmeliğine” göre gerekli cezai yaptırımlar uygulanır. Hastane 
personeli olmayanlarla ilgili olarak gerekli yasal mevzuat çerçevesinde 
hukuki işlemler yapılır.
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ZİYARET KURALLARI

Hastanemizde hasta ve yakınlarına hastanın sağlık durumuyla ilgili düzenli olar-
ak bilgi verilmektedir. Doktor ve hemşirenizin hastalarımızın bakım ve tedavil-
erini gereği gibi yapabilmeleri için bilgi verme saatlerini bekleyiniz. 
Sağlık durumu nedeniyle, hekim onayı alınarak ziyaretleri sınırlandırılan hastalar: 

• Yoğun Bakımda yatan hastalar 
• Yanık Ünitesinde yatan hastalar 
• Bulaşıcı hastalığı olan hastalar 
• Bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış hastalar, kortizon tedavisi alan hastalar)
• Doktorun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (bu hastalar için hasta dokto-

rundan uygun zamanda bilgi alınır). Doktorun izin vermediği özel durumlar-
da hasta ziyareti için ısrar edilmez.

• Ziyaret saati dışında, gereksiz ve zorlayıcı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır. 
• Hasta ziyaretine, 12 yaştan küçük çocuklar kesinlikle kabul edilmez. Bu du-

rum çocukların   sağlığı açısından önemlidir. 
• Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır. 
• Bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğinden hastalara canlı çiçek getiril-

memelidir. 
• Ziyarete gelirken doktorun izni olmadan dışarıdan yiyecek, içecek getirilmemelidir. 
  Hasta ziyareti için kitap kolonya vb. getirilebilir.
• Ziyaret süresi kısa tutulmalıdır (tercihen 7-8 dakika). 
• Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır. 
• Ziyaret saati, servis yataklarındaki hastalar için haftanın her günü saat                        
13.30 – 14.30 arasındadır. 

• Ziyaret saati sonunda, hastane yetkililerinin uyarıları beklenmeksizin ziyaret 
sonlandırılmalıdır. 

• Bu durum sağlık hizmetlerinin aksamadan yapılabilmesi için bir zorunluluktur. 
• Yoğun bakım ve nakil ünitelerindeki hastalar için ilgili birimin sorumlusu zi-

yaret ve bilgilendirme zamanını belirler. 
• Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında her-

hangi bir yere dokunulmamalıdır.
• Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
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• Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan hasta-
lara da gıda verilmemelidir.

• Hastalarımızın dinlenmesi gerektiğini ve mesai saatleri dışında sadece nöbetçi 
sağlık personelinin hizmet verdiğini unutmayalım… 

NOT: Ziyaret saati, servis yataklarındaki hastalar için haftanın her günü saat 13.30 – 14.30 arasın-
dadır. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için belirtilen saatler ve mesai 
saatleri  dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.

20



REFAKATÇİ KURALLARI

• Refakatçiler hastanemizde kaldıkları süre içinde kurumumuz disiplinler-
ine ve aşağıda belirtilen refakatçi kurallarına uymakla yükümlüdür. 
• Hasta yanında aynı anda birden fazla refakatçi hekim izni olmadan 
kalamaz.
•  Tek kişilik odalar hariç bayan hastanın yanında erkek refakatçi kal-
masına izin verilmez. 
• Refakatçi, kartını her zaman görünür şekilde üzerinde bulundurmalıdır.
• Refakatçilerin gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim 
yapılacağı zaman vb.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.
• Refakatçiler zorunlu haller dışında hasta yanından ayrılmamalıdır. Ayrıl-
maları gerekirse servis hemşiresine haber vermelidirler.
• Refakatçiler hastaya hekimin ve hemşirenin bilgisi dışında uygulama 
yapamaz.
• Refakatçiler hastanemize ait olan eşya, araç, gereç ve malzemeyi  
hastane dışına çıkartamaz.
• Kadın Doğum servislerinde erkek refakatçi kalamaz.
• Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.
• Refakatçilerin hasta yatağına ve yere yatmalarına izin verilmez.
• Odalar arası ziyaret, eşya ve yiyecek- içecek alışverişi sağlık sorunlarına 
yol açabileceğinden sakıncalıdır.
• Hastanın hastanemiz içinde başka bir kliniğe yatışı yapılması durumun-
da ya da taburculuğu durumunda  refakatçi kartlarını çıkış evrakları ile 
beraber Bilgi İşlem bölümü’ne bırakmaları zorunludur.
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EK HİZMETLER

Hastanemiz bünyesinde hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren 
kafeteryalar, bay bayan kuaförü, dini ihtiyaçlar için mescit, iletişim hiz-
metleri için Postane, bankacılık işlemleri için 2 tane banka kurumu (Ak-
bank ve Ziraat Bankası)  ve yine hastanemiz bahçesinde çeşitli bankal-
arın ATM’ leri mevcuttur.

KİT-VAK (Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi)
Konukevimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi 

gören hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermektedir. Tedavi gördükleri 
bölümden ya da tesisten temin edecekleri konuk formunu doldurarak 
ilgili anabilim dalı başkanı ve anabilim dalı başhemşiresine imza ve kaşe 
ile onaylattıktan sonra konaklayabilirler.

Tesis 41 oda ve 102 yatak kapasitelidir. Odalar 1-2-3-4-5 kişilik-
tir. Hasta ve hasta yakınlarına en uygun koşullarda hizmet verebilmek 
üzere planlanan odalarda tv, internet, buzdolabı, klima, 24 saat sıcak 
su mevcuttur. Ayrıca tesiste konukların faydalanabilecekleri  kitap ve kır-
tasiye malzemeleri bulunmaktadır. Konuklara çamaşırlarını yıkama, ku-
rutma ve ütü yapma imkanı sunulmaktadır. 

Tesisimiz yatak bazlı hizmet vermektedir. Oda yatak sayısı arttıkça 
yatak ücretleri düşmektedir.

KİT-VAK İletişim 

Adres: Ege Üniversitesi Kit-vak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Kampus 
Caddesi No: 9/83 Hemşirelik Fakültesi Yanı 
Bornova/İZMİR

Tel: 0(232) 373 27 85
Faks: 0(232) 373 27 30

Hastane sınırları içinde ayrıca özel bir otel hizmet vermektedir.
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HALKLA İLİŞKİLER: 
Tel:  0 232 390 45 82 / 84 

Fax: 0 232 342 21 42

GÜVENLİK MERKEZ:     
Tel:  0 232 390 45 45/55 55
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ULAŞIM

OTOPARK
Hastanemiz çevresinde altı adet ücretli, bir adet engelli otoparkımız 

mevcuttur. (Acil servis için araç girişleri ücretsizdir)

NOT: Hastanemiz otopark araç kapasitesi sınırlı olduğundan ulaşım için toplu taşıma araçlarını tercih 
         ediniz.
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METRO

OTOBÜS SEFERLERİ DOLMUŞ SEFERLERİ 
  

119 ALTINDAĞ - BORNOVA METRO 

505 BORNOVA METRO - ALTINDAĞ 

268 BORNOVA METRO - DOĞANLAR 

130 BOSTANLI İSKELE – BORNOVA METRO 

116 ÇAMKULE – BORNOVA METRO 

525 E.Ü. KAMPÜS – BORNOVA METRO 

518 ESBAŞ – BORNOVA METRO 

314 EVKA-3 – BORNOVA METRO 

565 EKA-4 – BORNOVA METRO 

62 GÜMRÜK – BORNOVA METRO 

204 BORNOVA METRO – OTOGAR - HAVAALANI 

59 KEMER – BORNOVA METRO 

267 BORNOVA METRO - PINARBAŞI 

338 BORNOVA METRO - SALHANE AKTARMA 

585 BORNOVA METRO – TEKSİF SİTESİ 

368 BORNOVA METRO – BATIÇİM – ÜMİT  

505 ALTINDAĞ – BORNOVA METRO 

568 BORNOVA METRO – EVKA-4 

568 EVKA-4 – BORNOVA METRO 

585 TEKSİF SİTESİ – BORNOVA METRO 

 
 
 

 
  

119 ALTINDAĞ - BORNOVA METRO 

505 BORNOVA METRO - ALTINDAĞ 

268 BORNOVA METRO - DOĞANLAR 

130 BOSTANLI İSKELE – BORNOVA METRO 

116 ÇAMKULE – BORNOVA METRO 

525 E.Ü. KAMPÜS – BORNOVA METRO 

518 ESBAŞ – BORNOVA METRO 

314 EVKA-3 – BORNOVA METRO 

565 EKA-4 – BORNOVA METRO 

62 GÜMRÜK – BORNOVA METRO 

204 BORNOVA METRO – OTOGAR - HAVAALANI 

59 KEMER – BORNOVA METRO 

267 BORNOVA METRO - PINARBAŞI 

338 BORNOVA METRO - SALHANE AKTARMA 

585 BORNOVA METRO – TEKSİF SİTESİ 

368 BORNOVA METRO – BATIÇİM – ÜMİT  

505 ALTINDAĞ – BORNOVA METRO 

568 BORNOVA METRO – EVKA-4 

568 EVKA-4 – BORNOVA METRO 

585 TEKSİF SİTESİ – BORNOVA METRO 

 
 
 

• KARŞIYAKA – BORNOVA

• ALPASLAN - Y. GARAJ

• ÇAY MAHALLE - Y. GARAJ

• ALTINDAĞ – BORNOVA

• PINARBAŞI – BORNOVA

• YEŞILYURT – BORNOVA

• BUCA – BORNOVA

• GAZIEMIR – BORNOVA

Üçyol – Evka 3
(Bornova İstasyonu’nda inilecek.)

Hastane Taksi : 0 232  388 55 04 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

SANTRAL : 0 232 444 13 43
WEB ADRESİ : www.egehastane.ege.edu.tr
E-RANDEVU : www.egehastane.ege.edu.tr

ADRES :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
BORNOVA / İZMİR

35040 TÜRKİYE


