
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TABELA TALİMATNAMESİ 
 

1) Aile Hekimliği Birimi/Aile Hekimi Muayene Odası Tabelası  

En fazla 25X40 cm. (Daha küçük tabelalar için söz konusu oran korunmalıdır, okunabilir 
olmasına dikkat edilmelidir.) ebadında, tabeladaki yazı karakterleri beyaz zeminde siyah 
renkte olmalı, aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının adı, soyadı, unvanı, aile hekimliği 
biriminin adı ve telefon numarası eklenmelidir. Aile hekimi isterse cep telefonu numarasını da 
ekleyebilir. İç tabela yerden 160 cm. yükseklikte ve kullanılan odanın giriş kapısının sağ 
tarafına asılmalıdır. (Giriş kapısının sağ tarafında yer olmaması halinde sol tarafa da asılabilir.) 

 

 

 
 

2) Kullanılan odaların/alanların(Laboratuvar, Tıbbi Müdahale Odası, Emzirme Odası vb.) isim 

tabelaları. 

Kullanılan odaların/alanların isim tabelaları (Laboratuvar, Gebe izlem ve Üreme Sağlığı Odası, 
Emzirme Odası vb.) En fazla 25x40 cm. (Daha küçük tabelalar için söz konusu oran 
korunmalıdır, okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.) ebadında, tabeladaki yazı karakterleri 
beyaz zeminde siyah renkte ve yerden 160 cm. yükseklikte olmalıdır. Kullanılan odanın giriş 
kapısının sol tarafına asılır ve odanın kullanım amacını gösterir olmalıdır. Örnekleri aşağıdaki 
gibidir. (Giriş kapısının sol tarafında yer olmaması halinde sağ tarafa da asılabilir.) 

 

                                  
 
 
 
 

3) Aile Hekimliği Birimi Çalışma Planı Tabelası  

Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde en fazla 25X40 cm. (Daha 

küçük tabelalar için söz konusu oran korunmalıdır, okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.)  

ebadında, tabeladaki yazı karakterleri beyaz zeminde siyah renkte olmalıdır. Söz konusu 

tabela aile hekimi tabelasının altına veya kapısına asılmalıdır. Bu tabela aile hekiminin çalışma 

planını göstermelidir.  

 



 
 
 
 
 

4) Aile Hekimliği Birimi İlan Tablosu/Panosu 
 

En fazla 25X40 cm. ebadında mantar pano ya da çerçeveli şekilde olabilir. Bu panoda aile 
hekiminin onaylı çalışma saati planı, saha ziyareti formu vb. değiştirilebilir evraklar 
bulunmalıdır. 

 
 
 
 

5) Aile Sağlığı Merkezi Giriş Tabelası 
 

En az 30x50 cm olmalıdır. ( Daha büyük tabelalar için söz konusu oran korunmalıdır.) 
Tabeladaki yazılar aynı büyüklükte ve karakterde, beyaz zemin üzerine siyah renkte olmalıdır. 
Aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerinin adı, soyadı ve Aile Sağlığı Merkezinin çalışma 
saatleri tabelaya yazılır. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

             

              

 



 

 

 

 

                                          

 

              

              

              

              

             

 

 

              

             

              

 


