
SİSMİK İZOLATÖR

Adana Şehir Hastanesi, Dünya'nın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri 
sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel 
faaliyetlerini, hiç bir aksama olmadan, yerine getirmeye devam edebilecektir.

Böylece her gün ev sahipliği yapacağı, on binlerce kişiye her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık 
hizmeti sağlayabilecektir.

Bu dev sağlık kampüsü tamamlandığında her bir kolonuna yerleştirilecek olan tam 1.512 adet izolatör ile 
"Dünya'nın en büyük deprem izolatörlü yapısı" unvanına da sahip olacaktır.

*Üç yönlü sarkaç tipi sismik izolatör çalışma prensibi

1 2

3 4
ADANA ŞEHİR HASTANESİ

SİSMİK İZOLATÖRLÜ
HASTANESİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK

EN
 İY

İ P
PP SAĞLIK PROJESİ ORTAKLIĞI 2015

EN
 İYİ PPP SAĞLIK PROJESİ ORTAKLIĞ

I 2
01

5

EN İYİ PPP
SAĞLIK PROJESİ

ORTAKLIĞI

AVRUPA’NIN EN İYİ
FİNANSMAN PROJESİ

“KAMU ÖZEL ORTAKLIKLARI-PPP”



FİZİK TEDAVİ & REHABİLİTASYON HASTANESİ

YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ

GENEL BİLGİ

SAĞLIK CADDESİ

Adana Şehir Hastanesi, 1.550 yatak kapasitesi, 540.000m2’lik inşaat alanı ve sahip olacağı dünya 
standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile yalnızca bulunduğu bölgenin değil Dünya’nın sayılı 
hastaneleri arasında yer alacaktır.

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda, hizmet edeceği bölge özelinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 
bünyesinde; 292 yataklı genel hastane, 340 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 182 yataklı Onkoloji 
Hastanesi, 185 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi barındıracaktır. Bunlara ek olarak, 180 yoğun 
bakım ünitesi ve 55 ameliyathane de bölgenin ihtiyaçlarına eksiksiz olarak cevap vermek için hazır 
bulunacaktır.

Proje tamamlandığında, günlük olarak ortalama 1.000’i acil olmak üzere 15.500 hastasına, 2.650’si tıbbi 
olmak üzere 5.100 personeli ile kesintisiz hizmet verecektir.

Kampus içinde ana hastaneden ayrı olarak yer alacak olan 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, günümüz standartlarının tümüne cevap verecek şekilde, Elektroterapi, Hidroterapi, Psikoterapi, 
Geriatri, Romatoloji ve benzeri gibi pek çok özel dalda tedavi ve rehabilitasyon hizmetini hem günlük hem 
de yatan hastalara verebilecek doğrultuda tasarlanmıştır.

Türkiye’de ilk kez hizmete alınacak olan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, zihinsel ve ruhsal 
rahatsızlıkları sebebiyle bulundukları ortamda, kendileri ve çevreleri için tehlike yaratabilecek statüdeki 
hastaların tedavilerinin gerçekleştirileceği özel birimlerden oluşmaktadır. 100 yataklı bu hastane dünya 
standartlarında tüm güvenlik ve müdahale önlemlerinin alındığı nitelikli bir sağlık yapısı olacaktır.Ana Hastane yapısının merkezinde yer alan ve hastalara 5000m2’lik açık hava dolaşım alanı sağlayan 375 

metre uzunluğundaki “Sağlık Caddesi” departmanlar arası geçişleri daha keyifli bir hale getirecektir. Yeşil 
alanlar ve dinlenme alanlarının da bulunduğu bu akılcı tasarım kullanıcılarına hastanenin içinde açık hava 
ile iç içe olma imkanı sunacaktır.




