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 TEMEL İLKELER 

 Başvuru sahibi, güler yüzlü; nazik ve güven verici bir şekilde; “Geçmiş 

olsun, Size nasıl yardımcı olabilirim?” ifadeleri ile karşılanmalıdır 

 Yüz başvuru sahibine dönük, göz teması kurulmuş olmalı ve kişi ilgili bir şekilde dinlenmelidir.  

 Başvuru sahibi gideceği poliklinik, klinik, laboratuvar ve radyoloji gibi hizmet birimlerine yönlendirilmeli, eğer refakat 

ihtiyacı var ise gideceği yere kadar götürülmelidir.  

 Başvuru sahibi kişisel bilgilerin mahremiyeti ve gizliliği ilkesine bağlı kalınarak bilgilendirilmeli, ziyaret saati ve 

refakatçi kurallarına uygun olarak yönlendirme yapılmalıdır. 

 Yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere muhakkak eşlik edilmeli, tekerlekli sandalye, sedye ve yardımcı 

araçlar kullanıma hazır bulundurulmalıdır. 

 Hekimlerin aylık poliklinik çalışma listeleri danışmada bulundurularak çalışma listesi ile ilgili bilgi talep edenlere 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

 Müracaat eden her birey, güler yüzlü ve nazik bir şekilde uğurlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi tanıtım broşürlerinin danışma bankosunda bulundurulması sağlanmalıdır. 

 



Randevulu Hasta Karşılama Süreci (MHRS) 

 
 Ayakta karşılanmalıdır. 

 Göz teması kurulmalıdır. 

 Gülümsenmelidir. 

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” denilmelidir.  

 Hasta gitmek istediği bölümü söylediğinde “Gideceğiniz yer... katta/birimde/blokta, 

isterseniz size asansöre kadar eşlik edebilirim” denilmelidir. 

Asansör/poliklinik/bölüm/merdivene kadar eşlik edilmelidir. (Alanda tekseniz veya 

danışmayı bırakamıyorsanız hastaya, asansörü/polikliniği/bölümü/merdiveni 

göreceği yere kadar eşlik edilmelidir.) 

 Asansör çağrılmalıdır. 

 Kat bilgisi tekrar verilerek, gideceği yer tarif edilmelidir. “Geçmiş olsun” denilerek 

hastanın yanından ayrılınmalıdır. 

 



Randevusuz Hasta Karşılama Süreci 

 

 Ayakta karşılanmalıdır. 

 Göz teması kurulmalıdır. 

 Gülümsenmelidir. 

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?”denilmelidir.  

 



Randevusuz Hasta Karşılama Süreci 
 Hasta dikkat ile dinlenilerek “İsminizi alabilir miyim?” diye sorulmalıdır. 

 Randevusu olup olmadığı öğrenilerek randevusu yok ise hasta ilgili hizmet alacağı bölüme yönlendirilmelidir. 

 Başvuru konusuna ve ilgili birimin uygunluk durumuna göre randevu verilmeli ya da MHRS’ ye yönlendirilmelidir. 

 Gideceği birim öğrenildikten sonra “Gideceğiniz yer ..... katta/bölümde/blokta, isterseniz size 

asansöre/polikliniğe/bölüme/merdivene kadar eşlik edebilirim” denilmelidir. 

 Hekim adı ve kat bilgisi verilmelidir. 

 “Kayıt işlemleri için randevu saatinden 5 dakika önce poliklinikte olmanız gerekmektedir.” denilmelidir. 

 Hasta; kata çıkmak isterse asansöre kadar eşlik edilerek asansör çağrılmalıdır. (Alanda tekseniz veya danışmayı 

bırakamıyorsanız asansörü/polikliniği/bölümü/merdiveni göreceği yere kadar eşlik edilmelidir.)Kat bilgisi tekrar verilerek 

bölümün bulunduğu yer tarif edilmelidir. ”Geçmiş olsun” denilerek hastanın yanından ayrılınmalıdır. 

 Hasta; poliklinik biriminde beklemek istemez ise (randevu zamanına bağlı olarak) bekleme alanlarına ya da kafeteryaya 

yönlendirilmelidir.  

 Kat bilgisi tekrar verilerek, bölümün bulunduğu yer tarif edilmelidir.  

 “Geçmiş olsun” denilerek hastanın yanından ayrılınmalıdır. 

 



Tekerlekli Sandalye İhtiyacı Olan Hasta 

Karşılama Süreci: 
 Ayakta karşılanmalıdır. 

 Göz teması kurulmalıdır. 

 Gülümsenmelidir 

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” denilerek tekerlekli 

sandalye ihtiyacınız var mı?” diye sorulmalıdır. 

 İhtiyaç halinde girişte bulunan tekerlekli sandalyelerden biri alınmalıdır. Eğer tekerlekli 

sandalye yok ise “hemen getiriyorum” denilerek hasta, uygun bir bekleme alanında 

oturtulmalıdır. 

 Tekerlekli sandalye hastanın arkasına yaklaştırılıp, fren kolu kullanılarak tekerlekler 

sabitlenmelidir. 

 Tekerlekli sandalyenin ayaklıkların kalkık durumda olduğundan emin olunmalıdır. 

 “Ben yardımcı olayım” diyerek hasta oturtulmalı ve hastanın ayakları ayaklığa 

yerleştirilmelidir. 

 Hasta gideceği bölüme götürülmelidir 

 



Yatış İçin Gelen Hasta Karşılama Süreci 

 
 Ayakta karşılanmalıdır. 

 Göz teması kurulmalıdır. 

 Gülümsenmelidir. 

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” 

denilmelidir. 

 Tekerlekli sandalye ihtiyacı varsa “Tekerlekli Sandalye Süreci” uygulanmalıdır. 

 “Adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim?” denilmelidir. 

 “Hemen kontrol ediyorum” denilmeli ve liste/sistemden kontrol edilmelidir. 

 Hasta yatış bölümü aranarak kendini tanıtmalı, hastanın adı soyadı, oda 

numarası, hekimin adı soyadı bilgileri teyit edilmelidir. 

 



Yatış İçin Gelen Hasta Karşılama Süreci 

 

 Hastaya “Yardımcı personelimiz size odanıza kadar eşlik edecek, sizi  

kısa bir süre bekleteceğim” denilerek bekleme alanına kadar eşlik edilmelidir. 

“Geçmiş olsun” denilerek yanından ayrılınmalıdır. 

 Yardımcı personel (transporter) aranmalıdır. 

 Yardımcı personele hastanın yatacağı servis ve oda numarası bilgisi verilerek 

hastaya yönlendirilmelidir 

 Kata çıkınca kat sekreterliğine ve hemşirelere hastanın geldiği bilgisi ve yatış 

dosyası verilmeli hasta teslim edilmelidir. 



Hasta Ziyareti İçin Gelen Hasta Yakınını 

Karşılama Süreci 
  Ayakta karşılanmalıdır. 

 Göz teması kurulmalıdır. 

 Gülümsenmelidir. 

 “ Geçmiş olsun, Size nasıl yardımcı olabilirim?” denilmelidir. 

 “Hastamızın adını soyadını öğrenebilir miyim?” denilmelidir. 

 “Hemen kontrol ediyorum” denilerek sistemden kontrol edilmelidir. 

 Kat numarası/servis/kliniğin adı ve oda numarası söylenerek gideceği yere yönlendirilmeli, 

gerektiğinde asansöre kadar eşlik edilmelidir. 

 Asansör çağrılmalıdır. 

 Hasta yakını canlı çiçekle gelmiş ise hasta sağlığı açısından sakıncalı olduğu bilgisi verilmeli, çiçek 

teslim alınıp ziyaret sonrası hasta yakınına teslim edilmelidir. “Geçmiş olsun” denilerek 

uğurlanmalıdır. 

 Hastanın kaydı sistemde görünmüyorsa bu durum hasta yakınına  

 



HASTA KABUL (VERİ GİRİŞ) HİZMET SUNUMU 

 
 Çalışma alanı (bilgisayar, masa vb.) temizliği ve düzeninin yapılmasını sağlamalıdır. 

 Başvuru sahibi, güler yüzlü, nazik ve güven verici bir şekilde; “Geçmiş olsun, Size nasıl yardımcı olabilirim?” ifadeleri ile 

karşılanmalıdır.  

 Yüz başvuru sahibine dönük, göz teması kurulmuş olmalı ve ilgili bir şekilde dinlenmelidir.  

 Başvuru sahibi kişisel bilgilerin mahremiyeti ve gizliliği ilkesine bağlı kalınarak bilgilendirilmeli, ziyaret saati ve refakatçi 

kurallarına uygun olarak yönlendirme yapılmalıdır. 

 Hekimlerin aylık poliklinik çalışma listeleri danışmada bulundurularak çalışma listesi ile ilgili bilgi talep edenlere bilgilendirme 

yapılmalıdır. 

 Müracaat eden her birey, güler yüzlü ve nazik bir şekilde uğurlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi tanıtım broşürleri poliklinik ve kliniklerde bulundurulmalı ve düzeni sağlanmalıdır. 

 Hasta gerekli işlemler ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, sorulan sorulara cevap verilmelidir. 

 Tüm veri girişleri eksiksiz, düzgün, usulüne uygun şekilde, hızlı ve bilgi güvenliği temeline uygun yapılmalıdır. 

 Bilgi-işlem ve veri girişi ile ilgili olarak ihtiyaç olan tüm iş ve işlemlerde sağlık tesisi yönetimi tarafından belirtilen görevler 

yapılmalıdır. 

 Arşiv ile koordinasyon sağlanarak, arşivlenecek dosyaların düzeni, süreli arşivlemesi ve teslimi yapılmalıdır. 

 Görev yapılan birime ilişkin istatistiklerin düzenli tutulması ve ilgili birimlere zamanında teslimi sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi yönetimi tarafından uygun görülen eğitimlere katılım sağlanmalıdır. 

 



Polikliniklerde Hasta Kayıt Ve Kabul İşleri 

 
 Hastanın ilgili birime randevusu olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Randevusu yok ise talep edilen birimin uygunluk durumuna göre direk 

başvurusu değerlendirilmeli ya da MHRS’ ye yönlendirilmelidir. 

 MHRS randevusu alan hastaların randevu saatinde polikliniğe giriş yapmaları 

sağlanmalıdır. 

 Hastanın kaydı yapılırken mutlaka kimlik doğrulaması yapılmalıdır. 

Hastanın sosyal güvencesi sorulmalı, Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi ise geliş 

amacına uygun provizyon alınmalı ve kayıt işlemi yapılmalıdır.  

 Hasta ücretli ise vezneye yönlendirilmeli ve ödenen hizmet bedeli 

sonrasında kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. 

 



Kliniklerdeki Hasta Kayıt ve Kabul İşleri 

 

 Yatış onayı verilmiş ve hekim tarafından hastane giriş kâğıdı doldurulmuş 

hastanın, HBYS üzerinden yatış işlemleri yapılmalı, hasta dosyası oluşturularak 

klinik sorumlusuna teslim edilmelidir. 

 Refakatçi belgelendirilmesinin takibi yapılmalıdır. 

 Tetkik birimlerindeki kayıtlar yapılmalı, randevu işlemleri takip edilmelidir. 

 Hekim tarafından çıkış onayı verilen hasta dosyası, çıkış işlemleri için 

hazırlanmalıdır. 

 



SANTRAL VE GENEL TELEFON GÖRÜŞMESİ HİZMET 

SUNUMU 

 
 İç ve dış hatlardan gelen aramalara nezaket kurallarına uyarak cevap verilmelidir. 

 Çalışılan alanın temizliği, tertip ve düzeni sağlanmalıdır. 

 Çalışma alanındaki cihazların temizliği ve korunması sağlanmalıdır. 

 Kurum içi telefon hizmet sunum rehberinin güncellemesi yapılmalı ve ilgili birimlere duyurulmalıdır. 

 Çalışanların iletişim bilgileri üçüncü şahıslara karşı korunmalıdır. 

 Bilgi güvenliği ve hasta mahremiyetine uyulmalıdır. 

 Sağlık tesisi yönetiminin verdiği diğer görevler yapılmalıdır. 

 Gerekli durumlarda birimlerin birbirleri ile koordinasyonları sağlanarak kullanılan teknoloji ile hastalar 

bilgilendirilmeli ve personelin işi kolaylaştırılmalıdır. 

 Sağlık tesisi içi ve dışında ulaşılamayan personelin gerekli durumlarda özel telefonlarından iletişimi sağlanmalıdır. 

Sağlık tesisi yönetim birimi dışında kalan harici tüm aramalara aracılık edilmelidir 

 Sağlık tesisi içerisinde yerinde bulunamayan ya da acil olarak ulaşılması gereken personel, hasta ve hasta yakınlarına 

anons sistemi ile ulaşılarak sağlık tesisi içindeki duyuruların yapılması sağlanmalıdır.  

 Acil Kod uygulamalarında iletişim kurmakta aktif olarak rol alınmalıdır.  

 



Selamlama Bilgileri 

  “.... Hastanesi, günaydın. Ben, ........ Nasıl yardımcı olabilirim?”  

 “....... Hastanesi, iyi günler. Ben, ..... Nasıl yardımcı olabilirim?” 

 Telefondaki kişi sağlık tesisi ismini tam anlayamamışsa ve “neresi” diye sorarsa “....... Hastanesi, ismi 

eksiksiz yinelenmelidir: 

 ....... Hastanesi, efendim” veya “....... Hastanesi, buyurun” ifadesi tekrarlanmalıdır. Efendim ve 

buyurun ifadeleri ilk telefon cevaplandırılmasında kullanılmamalıdır.  

 Cevap olarak “Eğitim Araştırma”, “Tepecik”, “Gülkent” veya “Atatürk” gibi hastane isim kısaltmaları asla 

kullanılmamalıdır 

 Selâmlama Zamanları 

 Gelen tüm kurum içi ve dışı telefonlar günün uygun saatlerine göre aşağıdaki şekilde karşılanmalıdır. 

Dış hat cevaplayan tüm sağlık tesis çalışanlarının bu kurala uyması zorunludur. 

 Saat 05:00 – 10.00 arası: “............., günaydın, .........?” 

 Saat 10.00 – 18.00 arası: “............... iyi günler, .........?” 

 Saat 18:00 – 23:00 arası: “............., iyi akşamlar, .........?” 

 Saat 23:00’den itibaren: “.............., iyi geceler, .........? 

 



Dış Hat Telefon Uygulaması 

  Uygulama Örneği 1: 

 Operatör: ....... Hastanesi, günaydın. Nasıl yardımcı olabilirim?”  

 Telefon: “Başhekim Melih Bey’le görüşebilir miyim?” 

 Operatör: “Sizi hemen sekreterine bağlıyorum, iyi günler” Eğer sekretersiz çalışılıyorsa kimin aradığı 

sorulmalı, uygun görüş alındıktan sonra bağlanmalıdır. 

 Yukarıdaki diyaloğun devamında operatör ofisten cevap alamaz ise arayana geri dönmeli: 

 Operatör: “Üzgünüm, Melih Bey’in telefonu meşgul ulaşamıyorum.  

 Başka birisiyle görüşmek ister misiniz?” diye sorulmalıdır. 

 Uygulama Örneği 2: 

 Operatör: “....... Hastanesi, günaydın. Nasıl yardımcı olabilirim?”  

 Telefon: “Dr. Mustafa ..... ’in poliklinik muayenesi hangi gün var” 

 Operatör: “Hemen bakıyorum, Yarın tam gün 1. ... Polikliniğinde hasta muayene edecek. Sağlık 

Bakanlığımızın 182 numaralı telefonundan randevu alabilirsiniz. Yardımcı olacağım başka bir konu 

var mı? Yok, cevabı alınırsa, geçmiş olsun iyi günler.” şeklinde konuşma tamamlanmalıdır.  

 



İç Hat Telefon Uygulaması 

 

 Kurum dışından gelen çağrılarda gösterilmesi gereken özen ve saygı sağlık 

tesisi içindeki telefon iletişiminde de sağlanmalıdır.  

 Santraldeki dâhili aramalarda çalan zilin tonunun dış hat tonundan farklı olup 

olmadığı öğrenilmeli ve mutlaka ayrı olması gerektiğinin ilgililere bildirilmesi, 

yeni göreve başlayan personele bu konuda eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

Örneğin kısa ve kesik zil dâhili çağrıyı, uzun zil dışarıdan aramayı 

göstermelidir. 

 Dâhili aramalarda genellikle “evet?” veya “efendim?” şeklinde cevap 

verme alışkanlığı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ifadeler uygun birer 

kurumsal telefon cevaplama ifadeleri değildir ve bu ifadeler gelen 

telefonlarda kullanılmamalıdır. Dâhili telefonlara da dışarıdan gelen 

telefonlara cevap verildiği gibi saygı ile yaklaşılmalıdır 

 



İç Hat Telefon Uygulaması 

 

 Dâhili telefonlara cevap verirken: 

 Telefona bekletmeden cevap verilmelidir. (en fazla üçüncü zilde). 

 Telefona cevap veren kişi kendisini ön adı ile tanıtmalıdır.  

 Telefondaki muhatabın bekletilmesi gerekiyorsa izin istenilmelidir. 

 Kurum içinden gelen telefona aşağıdaki şablonlara uygun bir cevap verilmelidir. 

 Uygulama Örneği 3: 

 “Hastane Yöneticiliği, günaydın. Ben .............” 

 “Danışma, iyi günler. Ben ............” 

 “Kan alma, günaydın. Ben ...........” 

 Telefon görüşmelerinin başarısı, hangi durumda olursa olsun daima olumlu davranış sunmakla 

sağlanmalıdır. 

 Ne kadar meşgul olunursa olunsun, telefondaki kişiye karşı her zaman kibar olunması gerekmektedir. 

 



 Lütfen....... Teşekkür ederim ....... Rica ederim ........ bu üç sözcük 

olabildiğince sık kullanılmalıdır. Asla “hı?”, “hı hı”, “hımm”, “eee?” gibi 

mırıltılar kullanılmamalıdır. 

 Sağlık tesisi hizmetlerinde ve her türlü kurumsal ilişkide en önemli kural, 

yaşanan olumsuzlukların telefon görüşmelerine yansıtılmamasıdır. 

 Nezaket kurallarına göre, telefonu ilk önce arayan kişi kapatmalıdır.  

 Ancak arayan kişi ısrarla konuşmayı sürdürüyor ve artık sizi oyalıyorsa, ya da o 

an sizin telefonu kapatmanız gerekiyorsa örneğin şöyle söylenilmelidir: “Özür 

dilerim, diğer arayanları bekletmemek ve hizmeti aksatmamak adına 

görüşmemizi sonlandırmamız gerekmektedir.” veya duruma uygun benzer 

ifadeler kullanılmalıdır.  

 

İç Hat Telefon Uygulaması 

 



 

 Sağlık tesisi içinden ve dışından gelen çağrılara olması gerektiğinden fazla samimi 

davranılmamalıdır. Telefondaki kişi ne kadar kaba davranırsa davransın karşılık 

vermeden durum soğukkanlılıkla karşılanmalıdır.  

 Sağlık tesislerinde protokol dâhilinde yapılacak görüşmelerde, aranılan protokol 

numarası çevrildikten sonra, sağlık tesisinde görüşmeyi talep eden kişiye telefon 

bağlanarak, protokol tarafının telefonda bekletilmemesi sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi bünyesinde bir olumsuzluk var ise, sorunlar veya sır teşkil eden konular 

telefondaki kişilerle paylaşılmamalı, afişe edilmemelidir.  

 “Yine cevap vermiyorlar, her zaman böyledirler” gibi ifadeler kesinlikle 

kullanılmamalı, onun yerine şu ifade kullanılmalıdır: “Çok özür diliyorum, kendilerine 

ulaşamıyorum. Bir kez daha bağlamaya çalışayım.” 

 Masasında yok. Gelince sizi arattırayım mı?” ifadesi yerine “...Bey/Hanım şu anda 

yerinde yok. Gelince sizi arayabilmesi için isminizi ve telefon numaranızı alabilir 

miyim?” ifadesi kullanılmalıdır. 

 

Genel Telefon Uygulaması 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Aranan kişinin işe gelmediğini, yerinde olmadığını belirtmek için “...daha 

odasına gelmedi, henüz yemekten dönmedi, nöbet iznine gitti” ifadeleri 

kullanılmamalıdır. Bunların yerine “...Bey/Hanım yerinde yok. Ben yardımcı 

olabilir miyim?” ifadesi kullanılmalıdır. 

 Telefonun yanında daima bir kalem ve not defteri bulundurulmalıdır.  

 Kişiye ismi ile hitap edilmesi muhatabında önemsendiği algısını uyandırır.  

 Gerekli yerlerde ismi ile hitap edilmelidir. 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Telefona etkili bir ses tonu ve selamlama cümlesi ile cevap verilmelidir.  

 Telefona cevap verildiğinde, telefon eden kişinin kapınıza gelen bir misafir 

gibi olduğu düşünülerek selamlanmalıdır. Güçlü bir selamlama, tıpkı güçlü bir 

tokalaşma gibi güven ve güç ifade eder. “Günaydın”, “İyi günler”, “İyi 

akşamlar”, “İyi geceler” gibi selam ifadeleri gülümseyerek ve içten bir ses 

tonuyla kullanılmalıdır. Bu sözcükler asla mırıldanarak, aceleci veya 

anlaşılmaz bir şekilde söylenmemelidir. 

 Kişi kendisini ve çalıştığı sağlık tesisini/birimini tanıtmalıdır. 

 Sağlık tesisi içi veya dışı gelen hiçbir çağrı “alo”, “evet?”, “efendim?” 

sözcükleri ile karşılanmamalıdır. Arayan kişiye “kendisine nasıl yardımcı 

olunabileceği” sorulmalıdır.  

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Örneğin: “... Hastanesi, iyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? 

 Örneğin: “....... Hastanesi danışma, ben ... Nasıl yardımcı olabilirim?”  

 Muhatabına dinlenildiği hissi verilerek, iletişimde aktif rol alınmalıdır, gerekirse konuşmanın içeriği 

ile ilgili notlar alınmalıdır. 

 Telefonda şikâyet eden kişiye asla bahaneler sıralanmamalı, sorunu mazur göstermeye çalışarak 

geçerli bir nedeni olduğu söylenmemelidir.  

 Sorun kabul edilip, çözmeye çalışılmalıdır. “Bilgisayar bozuldu”, “ofiste tek başımayım” vb. 

suçlamayı şahsileştiren, bir başkasının üzerine atan, duygusal davranış içine giren cümleler 

kullanılmamalıdır. 

 “Kızgınlığınızı anlıyorum, ... Bey/Hanım, sanırım haklısınız. Ortada bir hata var. Şimdi bu hatayı 

hemen düzelteceğiz.......” veya “özür dilerim verilen bilgi yanlış. Doğrusu ... olmalıydı. Size başka 

nasıl yardımcı olabilirim?” gibi üzüldüğünüzü belirten ve yardım seçenekleri sunan ifadeler 

kullanılmalıdır. 

 Saldırgan ve kızgın bir kişinin talebini karşılayamıyorsanız, kişi razı olmaya yanaşmıyor veya sizi 

dinlemek istemiyorsa ulaşabildiğiniz en yakın amirinize danışıp kişiyle ilgilenmesi rica 

edilmelidir. 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Telefondaki kişiye asla aşağıdaki ifadeler kullanılmamalıdır. 

 “Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.” 

 “Yarın arayabilir misiniz?” “Yarın arayın!”  

 “Size burada yardımcı olacak kimse yok.” 

 “Bu konuda şikâyet eden ilk kişi siz değilsiniz.” 

 “Ben burada yeniyim.” 

 “Bu benim işim değil.” 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Başarılı bir kurumsal imaj için öncelikle bu birimde görev alan  

çalışanların, görev yaptıkları sağlık tesisi bünyesindeki bütün bölümlere  

ve burada sunulan hizmetlere vakıf olması sağlanmalıdır. Telefon  

görüşmeleri için yeterli bilgi ve donanımda olması sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi adına telefona siz bakıyorsanız ve göreviniz gereği tesisin tamamı 

hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün değilse, böyle bir durumda en azından 

konunun hangi servisi ilgilendirdiğini ve kişinin nasıl aktarılması gerektiği 

bilinmelidir. 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Telefon size değilse veya telefonun muhatabı siz değilseniz, telefondaki kişiye 

suçlayıcı veya eleştirici bir tarzda yaklaşılmamalıdır. 

 “Yanlış birimi aradınız” ifadesi telefondaki kişiyi eleştiren bir yaklaşımdır.  

 “Sizi yanlış birime bağlamışlar” ifadesi sizi bağlayan kişiyi eleştiren bir 

yaklaşımdır.  

 Yukarıdaki her iki ifade de yanlıştır. 

 Telefondaki kişiye kiminle görüşmek istediği sorularak, aranılan kişinin müsait 

olup olmadığı sorulmalıdır. Telefon mümkünse ilgili kişiye aktarılmalı ve bunu 

yaparken telefondaki kişiye “sizi... Biriminde, ... Bey’e/Hanım’a 

aktarıyorum. Konuyla ilgili size yardımcı olacaklar” ifadesini kullanarak 

bilgi verilmelidir. 

 



Genel Telefon Uygulaması 

 Yanlış bağlantılar dışında gelen telefonlar mümkünse başkalarına aktarılmamalıdır. 

 Eğer gerçekten bağlamak/aktarmak zorundaysanız, telefonu aktarmadan önce telefondaki kişiyle ilgilenecek 

görevliyle konuşup durumu/sorunu aktarmalısınız. Aksi takdirde telefondaki kişi sorununu tekrar baştan anlatmak 

zorunda kalacaktır. Daha sonra telefonu doğru bir şekilde aktarıp aktarmadığınızı kontrol etmelisiniz. Aktarma 

gerekçesini telefondaki kişiye açıklayarak ve telefonun kime veya hangi birime bağlanacağı belirtilmelidir.  

 Telefonu aktarırken bağlantının kesilebileceği düşünülerek karşınızdaki kişiye bağlayacağınız kişinin veya birimin dâhili 

numarasının verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

 Aktarma yaparken örnek bir ifade: “Bekleyebilir misiniz lütfen? Sizi... Bey’e/Hanım’a aktarıyorum. Bağlarken bir 

sorun olabilir. Size dâhili numaralarını da vereyim ...”  

 Kişi telefonda bekletilmemeli, arayan kişiyi telefonda bekletmeniz gerekiyorsa nedeni izah edilmeli ve bekleyip 

bekleyemeyeceği sorulmalıdır. 

 “Bekleyin lütfen...” ifadesi kullanılmamalıdır. Bu nedenle kişiden bekletmek için izin istenerek “Sizi bekletebilir 

miyim lütfen? Veya sizi biraz bekletmem gerekecek” ” ifadeleri ile arayan kişiye ve zamanına saygı gösterildiği 

belirtilmelidir.  

 Telefon ahizesini o an bırakmanız gerekiyorsa “bekleme” (hold) düğmesine basılmalı, bunu yapmadan telefon masanın 

üzerine bırakılmamalı, telefonun teknik özellikleri bilinmelidir 

 

 



Telefon Görüşmeleri İçin Beş Yasak 

Sözcük 








