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Sayın Hastalarımız; 

                 Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasında ilk 1981 yılı itibarı ile SSK Topçular Dispanseri olarak Eyüp Sosyal 

Sigortalar Kurumu Hastanesine bağlı hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılı itibarı ile SSK’ dan  Sağlık Bakanlığı Haseki 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne devredilerek Topçular Semt Polikliniği olarak hizmete devam etmiştir. Polikliniğin 

bünyesinde diş kliniği olarak Diş Tedavi ve Protez hizmeti hizmet vermekte iken 06.12.2013 tarihli makam onayı ile 

06.02.2014 yılı itibarı ile T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İli Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ ne bağlı  

“TC SAĞLIK BAKANLIĞI TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ” olarak açılmış ve mevcut dönemde 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 5’e bağlı hizmet vermeye devam etmektedir. 

 

Merkezimizde konusunda uzman, güler yüzlü, kaliteli personellerimiz ile hastalarımıza zamanında, kolay erişilebilir, 

eşit, çağdaş sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duymaktayız. 

 

Merkezimiz klinik hizmetlerinde hastaların teşhis ve tedavi planlamasından başlayarak tüm tanı ve tedavi 

hizmetlerinin aynı hekim tarafından yerine getirildiği “Entegre” sistem ile hizmet vermektedir. Periodontoloji, Protez, 

Pedodonti, Endodonti, Restoratif, Konservatif Tedavi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahi Kliniklerimiz ve entegre polikliniklerimiz 

ile toplam 41 poliklinik, Diş Protez Laboratuvarı, Diş Röntgen Birimi (1 periapikal ve 2 panoramik), Sterilizasyon Hizmetleri, 

Evde Sağlık Hizmetleri, 7/24 Nöbet Hizmetleri ve Hasta Hakları ile önce insan anlayışıyla hastalarımızın "Hekim Seçme" 

haklarını kullanarak eşit ve adaletli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayarak çalışmalarımız yürütülmektedir.    

 

Hasta ve Çalışan Güvenliği ön planda tutularak, online olarak ve/veya konferans salonumuzda düzenlenen hizmet içi 

personel eğitimleri ve toplumu ağız diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek adına verilen hasta eğitimleri ile hizmetlerimiz 

yürütülmektedir.   

 

Merkezimizde Hekim Seçme Hakkı, Engelliler İçin Erişilebilirlik Uygulamalarımız ve Hasta Memnuniyetini 

sağlamayı temel ilke olarak kabul edip tüm çalışanlar olarak bu ilkenin yaşatılmasına önem veriyoruz. 

 

Sağlıkta Kalite Standartları ışığında hizmet sunumu yapan tüm sağlık kuruluşları, hastalarını zamanında, en kaliteli 

hizmetle birlikte doğru tedaviyi uygulayabilme yetisine sahip olduğu düzeyde rekabet ortamında başarı şansını elde edecektir. 

Daha güzel bir gülümseme için koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde özverili, çağdaş ve ilgili bir hizmet 

için çalışmaktayız.  

 

 

 

                                                                                    Sağlıklı Günler Dileriz. 

                                                                                        Başhekim  
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VİZYONUMUZ 

 

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında uluslararası standartlara uygun,  

bütüncül, yenilikçi, güvenilir ve insan odaklı olarak hep daha iyiyi hedefleyen,  

tercihlerde ilk olan örnek bir ağız ve diş sağlığı merkezi olmaktır. 

 

 

 

MİSYONUMUZ 

 

Halkımızın ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini;  

bilimsel ve etik kurallara uygun, uluslararası kalite standartları ışığında, 

hasta,  çalışan memnuniyeti ve güvenliğini ön planda tutarak, 

 maksimum hizmet kalitesinde sunmaktır. 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ 

 

Hasta, Çalışan Memnuniyeti ve Güvenliği  

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci 

Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak 

Sorumluluk ve hesap verilebilirlik 

Toplumsal duyarlılık 

İnsan Odaklılık 

Kültürel ve manevi değerlere saygı 

Etik değerlere bağlılık 

Çevresel bilinç, 

Şeffaflık 

Liyakat 

Hizmette Kalite 

Yenilikçilik 

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ  

 

Ulusal ve uluslararası standartları bu doğrultudaki yönetsel destekle, çalışan memnuniyeti odaklı, 

ekip çalışmasına önem vererek kaliteli ve verimli hizmet sunum anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini 

sağlamak ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak, 
 

Kaliteli, ulaşılabilir ve etkin hizmet anlayışıyla, hastalarımızın beklentilerini karşılamak; ölçme ve iyileştirme 

mekanizmalarını kullanarak hasta memnuniyetini sürekli arttırmak ve sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemi 

oluşturmaktır. 
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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN; 

 

 

 Merkezimiz 24 saat güvenlik kameraları ile kontrol edilmekte ve tüm kamera görüntüleri kayıt altına alınmaktadır. 

 Herhangi bir eşyanızın kaybolması, çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde derhal güvenlik görevlilerini haberdar 

ediniz. 

 Nüfus Kâğıdınızı,  kimlik bilgilerinizi içeren evrak ve adınıza yazılan reçeteyi görevliler dışında hiç kimseye vermeyiniz. 

 Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.  

 Şüpheli bir durum ya da şahıs gördüğünüzde güvenlik görevlisine haber veriniz. 

 Hastane görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine izin vermeyiniz.  

 Otoparklarda, aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kilitleyiniz, değerli eşyalarınızı aracınızda 

bırakmayınız.  

 Yangın, su baskını vb. doğal afetler sırasında acil çıkış kapılarına yönlenerek görevlilerin talimatlarını 

takip ediniz. 

 Kurumumuza müracaat ettiğinizde kayıt esnasında her türlü işlemleriniz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi 

güncellemeyi unutmayınız. 

 Her tür soru ve sorunlarınız için danışma bankolarına müracaat ediniz. 

 

 

 

 

ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN 

 

 

 Hastalarımızın hizmetlerdeki memnuniyeti ve memnuniyetsizlikleri,   geliştirilmesi   gerektiği   konularda   fikirleri bizim 

için önemlidir. 

 Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi yazılı olarak merkezimizin katlarında bulunan dilek ve şikâyet öneri kutularında yer alan formu 

doldurarak yapabilirsiniz. Eğer kutularda form bulunmamakta ise Danışmadan ve Kalite Yönetim Biriminden temin 

edebilirsiniz. Ayrıca şikayet ve öneriler SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi), merkezimiz web sayfası ile 

iletilebilmektedirler. Bildirilen dilek, öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. 

Bildirimleriniz  aylık  olarak  kalite  direktörü,  hasta hakları temsilcisi ve yönetimden bir kişinin katıldığı ekiple 

değerlendirilerek belirttiğiniz iletişim bilgilerinizle size geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir. 

 Şikâyet, önerileriniz ve sorularınız için dilerseniz hastanemiz web sitesinden www.topcular.adsm.saglik.gov.tr bize iletinizi 

ulaştırabilirsiniz. İletişim adresinizden size mutlaka geri dönüş sağlanacaktır. 

 Ayrıca   dilerseniz   giriş   bulunan   Hasta   Hakları Birimine şahsen başvurarak şikayetlerinizi yazılı olarak başvurduğunuz  

takdirde  şikayetinizin  Hasta  Hakları  Kurulu tarafından değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topcular.adsm.saglik.gov.tr/
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MERKEZİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 Merkezimiz;  Sağlık  Bakanlığı’nın  “Sağlıkta  Dönüşüm  Projesine”  uygun olarak hastanın hastanede istediği hekimini 

seçme hakkı ve tedaviyi teşhis ve planlama dâhil sonuna kadar aynı hekimle yürütme projesini (Muayenehane - Entegre 

Sistem) de uygulamaktadır. 

 

 Merkezimizde, koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği uygulamaları olarak, tedavi ve endodontik tedavi (ışınlı kompozit 

dolgular, amalgam dolgular, kanal tedavileri  vs.),  hareketli  tam  ve  yarım  damak  protezler,  sabit  protezler (kaplama  

seramik  kron-köprü),  diş   taşları  temizliği,  dişeti  hastalıklarının tedavileri yapılabilmektedir. Bunun yanında özellikle 

çocuk dişlerinin çürüğe karşı korunması amacıyla  başta fissur-sealent  (dişteki çukurcukları örtme)  olmak üzere gerekli 

tedaviler de yapılmaktadır. 

 

 Bundan  sonraki  amacımız  ise,  fiziki  imkânları  ve  tedavi  kalitesini arttırmak hususunda gerçekleştireceğimiz çalışmaların 

yanında, mesleki bilimsel faaliyetlerle  hekimlerimizin  bilgi  donanımını  arttırarak,  hastalarımızı  daha başarılı ve güncel 

tedavi metotları ile tedavi etmektir. 

 

 Merkezimizde hafta içi sabah 08:30 – 12:00 , öğleden sonra 13:00 - 17:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir. 

Diş Hekimliği Branş nöbeti uygulaması çerçevesinde; hafta içi ve hafta sonu 7/Gün 24 Saat Diş Hekimliği Branş nöbeti 

hizmeti verilmektedir. 

 

 Merkezimiz yaklaşık olarak 1000 metrekare içerisinde, bir Periodontoloji uzman kliniği, biri uzman hekim olmak üzere üç 

pedodonti kliniği, biri uzman hekim olmak üzere iki ağız diş ve çene cerrahi kliniği, üç protez kliniği, bir restoratif tedavi 

uzman kliniği, biri uzman hekim olmak üzere üç endodonti kliniği ve 28 entegre poliklinik olmak üzere toplam 41 poliklinik, 

Diş Protez Laboratuarı, Diş Röntgen Birimi (1 periapikal ve 2 panoramik), Sterilizasyon Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri, 

Nöbet Hizmetleri,  (Konferans Salonu, bebek bakım odası, mescit) kesintisiz güç kaynakları ile destekli olup bir merkezde 

bulunması gereken tüm fiziki alt yapının iyileştirilmesi dahilinde çalışmalar yürütülerek kaliteli hizmet vermeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sağlık Uygulama Tebliğinin Kimlik Tespiti başlıklı maddesi gereğince, hastanemizde acil haller dışında kimliksiz 

hasta başvurusu kabul edilmeyecektir. ”T.C. kimlik no’ su bulunan resimli nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve evlilik 

cüzdanın dışındaki hiçbir kimlik belgesi muayene için kabul edilmez. 

 

 

 

 

 

 

TOPÇULAR ADSM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

BLOK SAYISI  TEK BLOK 

BİNA YAPIM YILI 1981 

ARSA ALANI  2727 m² 

KAPALI ALAN 4656 m² 

DİŞ POLİKLİNİK SAYISI    31 
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Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları 

Merkezimiz Başhekime bağlı olarak hizmet vermektedir. Üst Yönetimde Başhekim ve İdari Mali İşler Müdürü yer 

almaktadır.  İdari Mali İşler Müdürü ve Sorumlu Hekim Başhekimliğe bağlı olarak çalışır.   

Sağlık Personelleri ve Sorumluları, Sorumlu Hekime ve Başhekime bağlı olarak görev yapar.  

Genel idari hizmet birimleri (evrak kayıt, personel özlük, maaş, satın alma, tüm depolar, gelir ve gider tahakkuk, istatistik 

vb.), otelcilik, teknik,  klinik mühendislik hizmetleri, HBYS, arşiv, güvenlik, veri giriş personeli İdari Mali İşler Müdürüne 

bağlı olarak görev yaparlar. 

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi ile tüm komisyon, ekip ve Komiteler Başhekime bağlı olarak ve üst yönetimle 

koordineli olarak görev yaparlar. 

Başhekim ile İdari Mali İşler Müdürü, Sorumlu Hekim ve diğer çalışanlar arasında dikey ilişki vardır. Sorumlu Hekim, 

İdari Mali İşler Müdürü, Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi, Komite-Komisyon-Ekip arasında yatay ilişki vardır. 

Yetki Devri Sorumluluk ve İlişkiler; Merkezimizde çalışan kadrolu 4/B ve 4/D’li personellerin yetki devri mevzuatlar 

doğrultusunda yapılmaktadır. Tüm çalışanların yetki devirleri ilgili çalışanın sorumlusu, üst amiri önerisi ve ilgili Müdür 

olurundan sonra Başhekimin onayı ile yapılır. Yetki devirleri, sorumluluk ve ilişkiler ilgili birimlerin Görev Yetki ve 

Sorumluluklar dokümanında anlatılmıştır. 
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VERİLEN HİZMETLER 

 ORAL MUAYENE                                               HAREKETLİ -TOTAL PROTEZ 

 DİŞ ÇEKİMİ  HAREKETLİ- PARSİYEL PROTEZ 

 DOLGU (AMALGAM VE IŞINLI KOMPOZİT)  GEÇİCİ VENEER KRON 

 RESTORATİF TEDAVİ  GECE PLAĞI 

 KANAL TEDAVİSİ  YER TUTUCU   

 DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ  PROTEZ BESLEME 

 DİŞ ETİ OPERASYONLARI  PROTEZ TAMİR (Diş İlavesi/Kırık/Çatlak vs) 

 FLOR UYGULAMA  PANORAMİK-DİŞ RÖNTGEN ÇEKİMİ 

 FISSUR SEALANT UYGULAMA  PERİAPİKAL-DİŞ RÖNTGEN ÇEKİMİ 

 SABİT PROTEZ(PORSELEN /VENEER KRON)  

Entegre Poliklinik Hizmetleri 

 Merkezimiz 6’ sı uzman olan toplam 41 Diş Hekimi ile hizmet vermektedir. 

 Gerekli durumlarda hastanın tanı işlemleri için Polikliniğimiz röntgen biriminden diş hekiminin isteğine göre panoramik ve 

periapikal filmleri çekilir. Dijital röntgen cihazlarında çekilen filmler bilgisayar ortamında ağ bağlantısı ile hastanın hekimine 

gönderilmektedir. 

 Entegre Muayene Sistemi ile oral muayene, diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, protez     (hareketli ve sabit 

protez), gece plağı, yer tutucu, geçici veneer kron, besleme ve tamir işlemleri yapılmaktadır. 

 Gerekli durumlarda hekiminiz tarafından endodonti, periodontoloji, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, protez, restoratif ve 

pedodonti kliniklerine sevkiniz gerçekleştirilir. 

 

Oral Diagnoz ve Radyoloji 

 Ağız içindeki (diş, dişeti, yanak mukozası gibi dokuların) hastalıkların teşhis-tedavi planlanması ve takibini yapar. Teşhis 

için radyoloji olmak üzere çeşitli yardımcı yöntemler kullanılır. Radyoloji, teşhis için en önemli yöntemdir. 

 

Endodonti Kliniği 

 Dişin, dişetinin üstünde kalan ve ağız içinde gözüken kısmına kuron; ağızda görünmeyen ve kemik içinde kalan kısmına 

ise kök adı verilir. Dişler, birkaç tabakadan oluşmaktadır. En dış katman; dişeti sınırının üzerinde görülen mine tabakasıdır. 

Mine tabakasının altında dentin adı verilen bir yapı mevcuttur. Dişin dış dokuları olan mine ve dentinin altında yumuşak bir 

bağ dokusu olan ve dişin canlı kısmını oluşturan pulpa dokusu bulunmaktadır. 

 Endodonti, diş pulpasına kadar ilerlemiş olan problemler ile ilgilenen ve tedavisini yapan diş hekimliği dalıdır. 

 Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra, pratik ve teorik eğitimini kök kanalı tedavisi bölümünde yapmış ve doktorasını 

tamamlamış uzman doktor endodontist adını alır. 

 Merkezimiz bünyesinde 3 endodonti (kanal tedavisi) kliniği bulunmakta, uzman ve deneyimli diş hekimleri hizmet 

vermektedir.  

 Endodonti kliniğinde tedavi olmak için;  

 Öncelikle Alo 182 veya Merkezi Randevu Sisteminden (MHRS) kendi seçtiği hekime randevu alarak Genel (entegre) Diş 

Kliniklerinde muayene olan hastalarımızın uzmanlık gerektiren İleri tetkik ve tedavileri alabilmeleri için hekimi tarafından 

Endodonti için yeşil listeye eklenmeli ve daha sonra MHRS ya da 182 numaralı telefondan kendi seçtiği hekime/uzm. hekime 

randevu almaları gerekmektedir. 

 

Restoratif Diş Tedavisi 

 Restoratif diş ve tedavisi, diş sert dokularında çürük ya da çürük dışı sebeplerden meydana gelen madde kayıplarını onaran, 

kaybolmuş olan estetik ve fonksiyonun hastaya tekrar kazandırılmasına katkıda bulunan bilim dalıdır. 

 Restoratif Tedavi Estetik Diş Hekimliği alanında diş şekillerinin ve renklerinin değiştirilmesiyle hastalara estetik bir görüntü 

kazandıran daldır. 

 Diş dolguları çürük nedeni ile madde kaybına uğramış dişlerin, çürük temizlendikten sonra çeşitli materyaller ile 

doldurularak, dişin işlevlerini yerine getirmesini sağlamak amacı ile yapılan tedavilerdir. Yapılan dolguların başarısı dişin 

yapısına, kişinin ağız bakım alışkanlıklarına ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.  

 Restoratif Diş Tedavisi kliniğinde tedavi olmak için öncelikle Alo 182 veya Merkezi Randevu Sisteminden (MHRS) kendi 

seçtiği hekime randevu alarak muayene olduktan sonra, hekimi tarafından uzman gerektiren tedavi için yeşil listeye 

eklendikten sonra Alo 182 veya Merkezi Randevu Sisteminden (MHRS) kendi seçtiği hekime/uzm. hekime randevu 

alabilmektedirler. 



 

İSTANBUL 

TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

 

ADSM BİLGİ REHBERİ 

Doküman Kodu HE.RH.01 

Yayın Tarihi 09.09.2017 

Revizyon No 01 

Revizyon Tarihi 31.12.2021 

Sayfa No 10 / 27 

 

 

Pedodonti Kliniği 

 Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, 

travma ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan diş hekimliği dalıdır. Pedodonti 

kliniğimizde muayene olabilmek için Sağlık Bakanlığımızın 182 no’lu hattını arayarak ya da   www.mhrs.gov.tr  adresinden 

randevu alarak muayene olabilirsiniz. 

 Koruyucu uygulamalar 

 Diş çürüğünü önlemek amacıyla çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ve beslenme konusunda eğitimi yapılmaktadır. 

Kliniğimizde hastalarımıza diş fırçalama tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları 

olan flor ve fissür örtücü işlemleri yapılmaktadır. 

 Fissür örtücü (fissür sealant): Daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye meyilli fissürleri (olukları) kapatıp, 

bakterilerin buraya ulaşmasına izin vermeyen ve böylece çürüğü önleyen akışkan bir dolgu maddesidir. Fissür örtücü 

uygulamaları 6 ayda bir kontrol edilmelidir. 

 Flor uygulamaları: Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş çürüklerinin 

oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Profesyonel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir 

yöntemdir. Yüzeyel flor, 6 ayda bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır. 

 Yer Tutucular: Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelecek olan daimi dişin yerini korumak amacıyla yer tutucu olarak 

adlandırılan apareyler kullanılır. Yer tutucular, komşu dişlerin çekim boşluğuna hareket etmelerini engeller. Bu yolla daimi 

dişin gömük kalmasını ya da farklı yerden çıkmasını, dolayısıyla ileride ortodontik bozukluk oluşmasını önlemeye yarayan 

apareylerdir. 

 Kliniğimizde uzman ve deneyimli diş hekimleri hizmet vermektedir. 
 

Periodontoloji Kliniği 

 Periodontal hastalıklar, dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Bu hastalıklar erken 

dönemde teşhis edildiklerinde kolay ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler.  

 Hastalığın türüne göre uygun tedaviler uzman diş hekimimiz tarafından uygulanmaktadır. 

 Periodontoloji Kliniğimizde, dişleri çevreleyen, dişin tutunmasını sağlayan yumuşak ve sert dokuların hastalıklarının 

tedavileri yapılmaktadır. Yine bu kliniğimizde; kaybedilen dişetinin çeşitli operasyonlarla tekrar kazanılmasını sağlamaya 

çalışılır. 

 Hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirmenin yanı sıra doğru ağız ve diş bakımı konusunda periodontoloji uzmanımız 

tarafından oral hijyen eğitimi de verilmektedir.  

 Periodontoloji kliniğinde tedavi olmak için; 

 Öncelikle Alo 182 veya Merkezi Randevu Sisteminden (MHRS) kendi seçtiği hekime randevu alarak Genel (entegre) Diş 

Kliniklerinde muayene olan hastalarımızın uzmanlık gerektiren İleri tetkik ve tedavileri alabilmeleri için hekimi tarafından 

Periodontoloji için yeşil listeye eklenmeli ve daha sonra MHRS ya da 182 numaralı telefondan kendi seçtiği hekime/uzm. 

hekime randevu almaları gerekmektedir. 
 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

 Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, diş hekimliğinin, ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak doku (yanak, damak, 

dil, dudak gibi) ve sert dokuları (dişler, kemikler) ilgilendiren her türlü rahatsızlığın, yaralanmalarının ve deformitelerinin 

teşhisi ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır. 

 Diş fırçalama ve düzenli kontrollere gelinmesi olası enfeksiyon ve hastalıkların tanı ve tedavisi için en etkili yoldur.  

 Dişlerde aşınma ve yıpranma ve çene eklemi ağrısına kadar çeşitli ağız sorunları çene cerrahisinin alanıdır.  

 Yiyecekleri ısırmak, çiğnemek ve yutma gibi potansiyel sorunlar çene cerrahisi hastaları arasında çok yaygın bir sorundur. 

Sesli solunum, konuşmada zorluk veya horlama gibi ağız açıklığının anormal şeklinden ve boyutundan kaynaklanan 

sorunların giderilmesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin uygulama alanı içine girer. Uygulama alanı içerisine giren diğer 

hastalıklar şunlardır; 

 Damağa gömülü ve komplike dişlerin çekimleri, 

Dental protez yapımı öncesi yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi, 

 Genel (entegre) Diş Kliniklerinde muayene olan hastalarımızın uzmanlık gerektiren İleri tetkik ve tedavileri alabilmeleri için 

hekim tarafından yeşil listeye eklenmeli ve daha sonra mhrs.gov.tr yada 182 numaralı telefondan randevu almaları 

gerekmektedir. 

 Genel (entegre) Diş Kliniklerinde hekimi tarafından muayenesi yapılan hastalar iç sevk yolu ile de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

Kliniğine yönlendirilir. Hastalarımız bu kliniğe MHRS üzerinden de randevu alabilirler. 

 Kliniğimizde uzman ve deneyimli diş hekimleri hizmet vermektedir.  
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Protez Kliniği 

 Protezler, çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine ya da estetik bozuklukların giderilmesi için, kişinin çiğneme, 

konuşma fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için yapılan yapay dişlerdir. 

 Diş eksikliği olanların ağızda kalan diş sayısı, bu dişlerin ağız içinde bulunduğu yerler ve dişlerin dayanıklılıkları protez 

uzmanı tarafından değerlendirilerek en son yenilikler doğrultusunda sabit veya hareketli protez hazırlanır. 

 Protez Kliniğimiz; konusunda tecrübeli diş hekimlerimiz ile hizmet vermektedir. 

 Merkezimizde yapılan protezler; 

 Hareketli (Total - Parsiyel) protezler;    Ağızda eksik diş sayısı sabit protez yapılamayacak kadar fazla olduğunda veya hiç 

diş bulunmadığı durumlarda hareketli protezler yapılır. Bu protezler çenelerdeki dişsiz alanlardan (damaklardan)  destek olan, 

çene kemikleri üzerindeki yumuşak dokulara oturan protezlerdir. Bu protezler hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. 

 Sabit protezler(Kron, Köprü, Kaplama);Ağızda bir veya birden fazla diş kaybı durumunda oluşan boşlukları doldurmak için 

komşu dişlerden destek alınması esasına dayanan tedavi şeklidir. Yapay dişler, doğal dişlerin üzerine hazırlanan metalden ve 

porselenden oluşan yapılara tutturulurlar. Yapılabilmesi için komşu dişlerin sağlıklı olması gerekir.  

 Gece Plağı (Sprint); Dişleri birbirinden uzaklaştırarak Buruksizmin (diş sıkma ve gıcırdatma) olası etkilerini kasları 

gevşeterek ortadan kaldırarak ağrıyı azaltır. Eklem pozisyonunu değiştirerek çene eklemindeki aşırı yüklenmeyi azaltır. Gece 

plağı (Splint) şeffaf plastikten yapılarak  alt veya üst çeneye uygulanabilen  plaklardır. 

 Hastaların kabulü; Genel (entegre) Diş Kliniklerinde hekimi tarafından muayenesi yapılan hastalar iç sevk yolu ile ya da yeşil 

listeye eklenerek protez kliniğine yönlendirilir.  

 Sabit protezlerin (porselen, kron-köprü) laboratuvar işlemleri; ihaleyle belirlenen özel laboratuvarlardan hizmet alınarak 

yapılmaktadır.  

 Hareketli protezlerin (total - parsiyel ) laboratuvar aşamaları; öncelikle merkezimizin protez laboratuvarı tarafından 

gerçekleştirilir. Kapasite fazlası ise ihaleyle belirlenen özel laboratuvarlardan hizmet alınarak yapılmaktadır. 

 

Acil Diş-Nöbet 

 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 

 Merkezimizde mesai saatleri 08.00-12.00/13.00-17.00 saatleri arasında olup, hafta içi mesai sonrası 17.00-08.00, tatil 

günlerinde “08.00-08.00” 24 saat acil diş hizmeti verilmektedir. 

 Mesai saatleri içerisinde acil diş hizmeti için başvuran hastalara kayıt personeli tarafından hasta kaydı yapılır ve nöbetçi 

hekime yönlendirilir. Nöbet esnasında yapılan tüm işlemler Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kayıt edilir. 

 Hastaların acil kapsamına girecek bir müracaat sebebi varsa hastanın başvuru sebebini gidermeye yönelik öncelikli muayene,  

reçete ve acil tedavi işlemleri başlatılır. 

 Acil Diş-Nöbet Polikliniğimizde aşağıda yer alan durumlara yönelik işlemler yapılmakta olup asıl soruna yönelik tedavi 

işlemleri ilgili kliniklerde yürütülmektedir. Acil Diş-Nöbet Polikliniğine başvuru nedeninize yönelik işlemler tedavinizin 

tamamını kapsamayabilir. Tedavinizin tamamlanması için Acil Diş Polikliniği Nöbetçi Hekiminin yönlendirmelerine göre 

daha sonrası için ilgili kliniklerden randevu almanız gerekebilir.  

 Acil Tedavi İşlemleri; Şiddetli diş ağrısı-İlerlemiş diş enfeksiyonları-Beslenmeyi ciddi şekilde engelleyen diş problemleri-

Cerrahi işlem sonrası oluşan kanama ve şiddetli ağrı şikâyetleri-Dişetinde, yüzde veya boyunda şişme-Travma sonucu dişin 

sallanması, kırılması, yerinden çıkması gibi durumlar-Ağız içerisinde durmayan kanama 

 Nöbet hizmetleri, çalışma usul ve esasları Yataklı Tedavi Kuruluşları İşletme Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına dair yönetmelikte belirtilmiştir. 

 Nöbet hizmetleri travma, kanama, akut apse gibi acil durumlara müdahale etmek için her gün 24 saat devam etmektedir. 

Poliklinik işlemleriniz (dolgu, protez, diş taşı temizliği vb.) için mesai içi polikliniklerimizden randevu alarak acil 

hastalarımızın haklarına saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Tutuklu/Hükümlü Kliniği 

 Merkezimizin giriş katında tutuklu ve hükümlü polikliniği tanımlanmıştır. İhtiyaç dahil olduğunda tanımlı poliklinik 

üzerinden hizmet verilmektedir.   
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Diş Protez Laboratuarı 

 Merkezimiz bünyesindeki Diş Protez Laboratuarında hareketli protezler, gece plağı uygulamaları, yer tutucu, geçici kron, 

tamir, besleme gibi protetik işlemler deneyimli diş teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır. 

 Ayrıca tüm protetik işlemler anlaşmalı Özel Laboratuar tarafından da hizmet alımı usulü ile gerçekleştirilmektedir. 

 Merkezimizde protez teslim süreleri sayfa 16’da verilen hizmet standartları tablosunda belirtildiği şekildedir. 

 

Diş Röntgen Birimi 

 Merkezimiz bodrum katında radyolojik teşhis amaçlı tüm ağzın ve dişlerin bir arada  görüldüğü 2 panoromik röntgen cihazı 

ve dişlerin tek tek görüldüğü 1 periapikal (küçük film) röntgen cihazı ile 3 Röntgen Teknikeri tarafından görüntüleme hizmeti 

verilmektedir. Çekilen röntgen filmleri bilgisayara aktarılarak dijital ortamda hastanın hekimine ulaştırılır ve dijital ortamda 

saklanır. 

 Diş Hekiminiz tarafından ağız muayeneniz sonucunda Diş Röntgen Filmi kararı verilmiş ise, Diş Hekiminiz otomasyon 

üzerinden tetkik istemini yapmakta ve yapılan bu istek röntgen modülünde görünmektedir. 

 Röntgen kapı üstü monitöründe isminizi görmeden içeri girmeyiniz. 

 Röntgen Modülünde isminiz göründükten ve sırada bekleyen hastaların işlemleri bittikten sonra teknisyen tarafından kapı 

üstü monitörü üzerinden çağrı yapılacaktır. 

 Kolye, Küpe, Takma Diş, Eşarp İğnesi vb. metalik eşyalarınız var ise lütfen çıkartınız. 

 Röntgen Teknisyeninin direktiflerine uyarak çekiminizi yaptırınız. 

 Çekim yapıldıktan hemen sonra röntgen filminiz Diş Hekiminizin bilgisayarında görünmekte olup, çekim bittikten sonra Diş 

Hekiminizin yanına gidebilirsiniz. 

 

Sterilizasyon Hizmetleri 

 Sterilizasyon hizmetleri hizmet alım usulü yürütülmektedir. 

 Sterilizasyon işlemlerinde kimyasal ve biyolojik indikatör yardımıyla kontrol ve doğrulama işlemleri yapılarak, yapılan 

işlemler kayıt altına alınmaktadır. 

 2016 yılında oluşturulan barkod sistemi ile tedavide kullanılan steril aletin takibi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.   

 

Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Hizmetleri 

 Merkezimizin Karşılama Danışma Hasta Kayıt Kabul Birimi giriş katta bulunmaktadır. Danışma Birimlerinde görevlilerimiz 

merkezimiz ve sunulan tüm hizmetler konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Merkezimizde Hasta Yönlendirme 

Personelimiz; kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza, hizmet alacakları polikliniğe kadar refakat etmekte ve işlemlerine 

birebir yardımcı olmaktadır. 

 Merkezimize başvuran Poliklinik Hizmetleri Öncelik Sırasına göre tedavi işlemleri gerçekleştirilecek hastalar Tedavi 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73–80 sayılı genelgesi gereği belirlenmiştir. 

 Önceliğe sahip olan hastalar hasta kayıt birimine başvurduğunda hastaların kayıt işlemleri gerçekleştirilerek ilgili polikliniğe 

yönlendirilir. 

 Engelli ve yürüyemeyecek durumda olan hastalarımız girişte bulunan engelli hasta kayıt kabul biriminden işlemlerini 

gerçekleştirerek hasta karşılama yönlendirme personelimiz tarafından tekerlekli sandalye imkânı sağlanarak tedavi işlemleri 

öncelikli olarak gerçekleştirilir.   

 Hasta Kayıt - Danışma Birimi çalışanları; hastalara, Merkezimiz ile ilgili öğrenmek istediği ve ihtiyacı olan her konuda 

gerekli bilgiyi vermektedir.   

 Tüm polikliniklerde kapı isimliklerinde Braille alfabeli poliklinik no’ları ve hekim isimleri yer almaktadır. 

 Merkezimizden randevu alarak gelen hastalarımız randevu aldığı hekimin poliklinik muayene odası önünde bekleyerek kapı 

üstü monitörde sırasını takip ederek ismi göründüğünde muayene odasına girerek muayene ve tedavisini olabilir. 

 Hastalar ilgili poliklinik odasının girişinde bulunan LCD ekranlarından sıralarını takip ederek barkod almadan muayene 

olabilirler.  

 

Merkezimiz sağlıkta kalite standartları ışığında zamanında, en kaliteli hizmetle birlikte doğru tedaviyi 

uygulayabilme ve daha güzel bir gülümseme için koruyucu, tedavi edici, ağız diş sağlığı hizmetlerinde özverili, 

çağdaş ve ilgili bir hizmet için çalışmaktadır. 
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Engelli Polikliniği  

 Engelli hastalarımıza kayıt ve tedavi işlemleri sırasında öncelik verilmektedir. Merkezimiz otoparkında, bina girişinde ve 

bina içinde engelli hastalarımızın kolay bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Engellilerimiz için braille alfabeli kapı isimlikleri, engelli asansörü ve yönlendirme işaretleri, bay-bayan engelli wc vs. 

standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Engelli hastalarımız için kolay ulaşılır, rahat ve geniş ayarlanabilir tetiyer başlıklı 

ünit bulunan poliklinik odası tanımlanmıştır. Engelli kliniğimizde diş hekimi, karşılama-danışma-yönlendirme 

personellerimiz, ayrıca engelli ulaşılabilirlik izleme ve değerlendirme kapsamında bay-bayan personellerimiz 

görevlendirilmiştir. 

 Merkezimizde poliklinik şartlarında tedavisinin yapılması uygun olmayan özellikle zihinsel ve bedensel engelli 

hastalarımızın diş tedavi işlemleri ortak protokolle anlaşmalı hastanede, ameliyathane ortamında sedasyon ve genel anestezi 

altında Merkezimiz Diș Hekimleri tarafından yapılmaktadır. 

 

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 

 

 Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir? 

 Evde sağlık hizmetlerinden hastalığı nedeniyle tanısı konulmuş ve evinde sürekli yatarak tedavi olması gereken, 

yürüyemeyen ve   yatağa bağımlı, özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumdaki yatalak hastalar yararlanabilir. 

 Yatağa  bağımlı  hastalar, 

 Çok ileri yaş immobil hastalar, 

 Evden çıkmasına engel hastalığı olanlar (Kronik Obstriktif Akciğer Hast., ağır solunum sistemi hast., İleri derecedeki kas 

hastaları, terminal dönem kanserler vb.) 

 Evde takibi zorunlu engelli (fiziksel ve mental) hastalar, 

 Bașvuru sonrası ihtiyacı  Evde Sağlık Hizmetleri  Birimi  tarafından  onaylanan   hastalar   bu hizmetten faydalanabilirler.  

 

 Evde Ağız Diş Sağlığı İle Verilen Hizmetler Nelerdir? 

 Evde Sağlık Hizmetlerinde muayene, diş çekimi, dolgu, parsiyel ve total protez, protez tamiri, diş ilavesi, protez besleme, 

simantasyon, oral  hijyen eğitimi hekimin kararı doğrultusunda sağlanır. 

 Daha  ileri  ev  ortamında  yapılamayan ișlemlerde ise  hasta ortak protokolle anlaşmalı hastanede ameliyathane 

ortamında   sedasyon ve genel  anestezi altında tedavileri  Merkezimiz Diș Hekimleri tarafından yapılmaktadır. 

 

 Evde Ağız Diş Sağlığı Ekibi Kimlerden Oluşur Ve Nasıl İşler? 

 Evde ağız ve diş sağlığı hizmetleri bir diş hekimi, bir hemşire, bir veri giriş, bir diş protez teknikeri ve bir şoförden oluşan 

evde sağlık ekibi tarafından sunulmaktadır. 

 Hastalarımız müracaat sırasına göre değerlendirilerek ziyaret programları hazırlanır ve hastalarımızın tedavileri 

gerçekleştirilir. Hastalarımıza ziyaret bilgileri ziyaret tarihinden bir gün önce merkezimiz ilgili birim çalışanları tarafından 

telefonla aranarak bildirilir. 

 Ziyaret takviminde oluşan değişiklikler merkezimiz birim çalışanları tarafından ilgili hastalarımıza bildirilir. 

 

 Nasıl ve Nereye Müracaat Edilir? 

 Evde Sağlık hizmetleri için ilk başvurunuzu İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Koordinasyon Merkezi 444 38 33 no’lu 

telefondan yaparak kayıt işlemlerini tamamlayınız. 

 Kronik hastalığa veya yaşlılığa bağlı olarak merkezimize gelemeyecek durumda olup merkezimizden ağız ve diş sağlığı 

hizmeti alan hastalarımız daha sonraki muayene takip ve kontrol randevuları için 08.00-17.00 saatleri arasında Merkezimiz 

Evde Sağlık Hizmetleri 0 212 616 98 12 telefon numarasını arayarak gerekli bilgiyi alabilirler. 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi  444 38 33 

Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi                 0(212)616 98 12/5603 
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ÖNCELİKLİ HASTA UYGULAMASI 

 Merkezimize başvuran Poliklinik Hizmetleri Öncelik Sırasına göre tedavi işlemleri gerçekleştirilecek hastalar 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73–80 Sayılı Genelgesi gereği aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

 Acil vakalar ( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi 

müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), 

 Engelli hastalar, 

 Hamileler, 

 65 yaş ve üstü hastalar, 

 7 yaşından küçük çocuklar, 

 Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, 

 Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetlerince önceden 

bildirim yapmaları hailinde diğer hastalar mağdur edilmeden kayıt ve tedavi işlemleri tamamlanır. 

 

 Öncelikli hastalarımız Merkezi Hasta Randevu Sistemi tarafından öncelik sebebi ile birlikte sistem tarafından otomatik olarak 

sıralamada öne alındığı için diğer hastalarımızı hak kaybına uğratmamak adına randevu saati ile ilgili merkezimizde ayrıca 

bir öncelik tekrar edilmez. Öncelikli hastalarımız hasta kayıt kabul bankosuna başvurduğunda kayıt işlemleri öncelikli 

gerçekleştirilerek ilgili polikliniğe yönlendirilir. Engelli ve yürüyemeyecek durumda olan hastalarımız, hasta karşılama 

elemanlarımız tarafından karşılanır refakatçi eşliğinde tekerlekli sandalye imkânı sağlanarak tedavi işlemleri öncelikli olarak 

gerçekleştirilir. Hastalarımızın her tür ihtiyaç ve sorunları ile ilgili talepleri hasta hakları birimi tarafından değerlendirilir. 

Kuruma gelemeyecek durumda olan hastalarımız evde sağlık hizmetlerine yönlendirilir.   

 Danışma karşılama görevlimiz tarafından hastalarımıza Merkezimiz ile ilgili bilgilendirme ve ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili 

gerekli bilgiyi (tıbbi bilgi hariç) vermektedir.   

 Tüm çalışma alanlarında kapı üstü elektronik bilgilendirme monitörleri, kapı girişinde isimlik, poliklinik numaraları 

bulunmakta olup görme engeli bulunan hastalarımızın da anlayabileceği şekilde brail alfabeli olarak düzenlenmiştir. 

 Kayıt işlemlerinde hastalara verilen barkot üzerinde “klinik no, hekim ismi ve sıra numarası ve ne kadar süre içinde muayene 

olacağı” bilgileri yer almaktadır. Hastalar bu bilgiler doğrultusunda ilgili poliklinik odasının girişinde bulunan bilgilendirme 

monitörlerinden sıralarını takip edebilirler. 

 

YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ 

 

“ Bireyin toplumsal faaliyetleri yerine getirmesinde engel oluşturmayan özrü, 

toplumsal veya mekânsal düzenlemelerdeki yetersizlikler ya da yanlışlıklar nedeniyle  

bir engel haline gelmektedir.” 

“Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması ilkesiyle” Merkezimizde Aile Ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı “Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu” rehberliğinde erişilebilirlik uygulamaları 2016 

yılında tamamlanarak, Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği kapsamında yürütülmektedir. 

Merkezimiz girişinden itibaren engelli platform asansörü, sesli harita, hissedilebilir yüzey uygulamaları, asansör, engelli hasta 

bankosu, engelli wc, çağrı zili, işaret dili personeli, engelli polikliniği, brail alfabeli kapı isimlikleri, küpeşteler, merdivenler 

evrensel standartlar kılavuzu rehberliğinde engelli hastalarımıza göre dizayn edilmiştir. Yaşlı ve Engelli bir hastaların 

merkezimize başvurması halinde Karşılama ve yönlendirme Personelimiz hastaya, hastaneye girişinden çıkışına kadar tüm 

işlemlerinde refakat eder. 
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HİZMETE ERİŞİM 

Merkezimizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir, hizmet almak isteyen hastalar ALO 182 no’ lu 

telefondan, Merkezi Hastane Randevu Sistemi  www.mhrs.gov.tr üzerinden ve Merkezimiz web 

sayfası www.topcular.adsm.saglik.gov.tr adresinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi linkini 

tıklayarak 

 TC. Kimlik No ile hekimini seçerek randevu alabilirler.  

                                        
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR? 
MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS 

Çağrı Merkezini arayarak canlı operatörlerden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir 

uygulamadır. 

 

MHRS’ nin AMAÇLARI NELERDİR? 

 Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması  (iş gücü ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli planlanması) yapılarak 

vatandaş/hasta memnuniyetinin artırılması,  hastanelerde kuyrukların azaltılmasıdır. 

 Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli 

uygulanması)suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılmasıdır. 

 MHRS verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunmasıdır. 

 

RANDEVU NASIL ALINIR? 

 Ev,  iş,  ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi arayabilirsiniz. 

 182 numaralı telefonu aradığınızda çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör)  T.C. Kimlik Numarasını vererek randevu 

işleminizi başlatabilirsiniz. Asistan tarafından vatandaş bilgileri doğrulanır. 

 Bilgileriniz kontrol edildikten sonra randevu talebinde bulunduğunuz hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinizi asistana 

bildiriniz. Asistan tarafından talep etmiş olduğunuz randevuya ilişkin uygun tarih ve saat dilimlerini size bildirilir. 

 Seçiminizi yaparak randevunuzu alabilirsiniz. 

 

RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR? 

 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 6 saat önce 

yapılmalıdır. 

 182 numaralı telefonu arayarak T.C. Kimlik numarası verilerek randevu iptal talebinde bulunulur. Asistan tarafından 

bilgilerini doğrulanır. 

 İptalini istediğiniz randevunun,  tarih ve zamanı asistana bildirilir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir. 

 

NOT: RANDEVU ZAMANINDAN 20 DAKİKA ÖNCE MERKEZİMİZİN MHRS 

HASTA KABUL BİRİMİNE BAŞVURUNUZ. 

http://www.mhrs.gov.tr/
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HEKİM SEÇME UYGULAMASI 

 Hekim seçme hakkını hasta ve hasta yakınlarının temel 

hakkı olan sağlık hizmeti alımında hekimini seçmesi ve 

değiştirmesi, teşhis ve tedavilerinde katılımcı rol 

oynamaları şeklinde tanımlanabilir. 2002 Hasta Haklarına 

İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi, 1998 Hasta Hakları 

Yönetmeliği madde 9. 2005 Yataklı Tedavi İşletme 

Yönetmeliği madde 8 gereğince hastalarımıza Hekim 

Seçme Hakkı Merkezimizde uygulanmaktadır. 

 Hastanemizde çalışan tüm hekimlerimizin isim listesine ilk 

kayıt bankosundan ya da internet sayfamızda yayınlanan 

“Günlük / Aylık Hekim Çalışma Listesi” bölümünden 

ulaşılabilir.  

 Hastalarımız Merkezi Hasta Randevu Sisteminden; “ www.mhrs.gov.tr”  , Merkezi Hasta Randevu Sistemi “Alo 182” den 

veya kurumumuz web sitesi “ www. topçularadsm.saglik.gov.tr” adresinden istedikleri hekime randevu alabilir ve ilk kayıt 

işlemleri sırasında seçmiş oldukları hekimi kayıt elemanına bildirerek muayene ve tedavi işlemlerini başlatabilirler.  

 

 

MERKEZİMİZ KİMLERE HİZMET VERMEKTEDİR? 

Tüm SGK Kurumları (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) 

Yeşilkart, Şehit, Gazi Ve Yakınları 

Er ve Erbaşlar (Sevk ve Sağlık Karnesi İle Birlikte) 

İsteğe Bağlı Sigortalılar 

Yurt dışı sigortalılar 

Ücretli hasta 

18 yaş altı 

Yabancı Uyruklu Hasta Pasaport İbrazı (Ücretli Hasta Statüsünde Tedavi Yapılır) 

Ayrıca; 

*18 Yaş Altı Sosyal Güvencesi olmayan hastalardan ücret alınmamaktadır. 

*18 Yaş üstü herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalara ücretli muayene hizmeti verilmektedir. 

 

BÜTÜN HASTALARIMIZIN TEDAVİLERİ MENSUBU OLDUĞU SOSYAL GÜVENCESİNE GÖRE 

ÜCRETLENDİRİLİR VE İLGİLİ KURUMUNA FATURA EDİLİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhrs.gov.tr/
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HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

Merkezimizde verilen hizmetlerin tamamlanma süreleri aşağıda sunulan tabloda verilmiştir. 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına 

rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının 

tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 
 İLK MÜRACAAT YERİ  İKİNCİ MÜRACAAT YERİ 

Adı-Soyadı             Adı-Soyadı                     

Görev Ünvanı                   Diş Hekimi/Poliklinik Kalite Sorumlusu Görev Ünvanı                Hastane Yöneticisi /Başhekim 

Adres                              Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Adres                           Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 

Telefon                           (212) 616 98 12 Telefon                        (212) 616 98 12 

Faks                               (212) 417 42 68 Faks                            (212) 417 42 68 

e-Posta                           topcularadsmkalite@gmail.com e-Posta                        topcularadsm@saglik.gov.tr 

1 HASTA KAYIT KABUL İŞLEMLERİ 

1-SGK (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Gazi, Huzur Evi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilkart, İşsizlik Ödeneği, 18 yaş 

altı) 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

2-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

3-SSK YURT DIŞI 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

 Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi 

4-MUHTAÇ ER VE ERBAŞ 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

5-BANKALAR, ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VAKFI 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

 Çalışan Kendisi İçin Kurumdan Onaylı Sevk Kağıdı 

 Emekli Ve Aile Fertleri İçin Sağlık Karnesi 

6-PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ/ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

 Sevk Kağıdı 

7-MAHKUM 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

 Hükümlülerden cezaevinin sevk yazısı 

8- ÜCRETLİLER 

 T.C. Kimlik Numarasını Gösteren Fotoğraflı Resmi Belge 

10 DAKİKA 

2 MUAYENE 
• İlk muayenelerde kayıt sırasında provizyon numarası ile alınan randevu kartı ve barkod (Hastane Bilgi Sistemi 

üzerinden takip edilir.) 
30 DAKİKA 

3 PERİAPİKAL FİLM ÇEKİLMESİ 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
30 DAKİKA 

4 PANORAMİK FİLM ÇEKİLMESİ 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
30 DAKİKA 

5 
KONSERVATİF TEDAVİ 

(Amalgam-Kompozit Dolgu) 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
10 İŞ GÜNÜ 

6 KANAL TEDAVİSİ 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
10 İŞ GÜNÜ 

7 
PERİODONTOLOJİ 

( Detertraj-Küretaj) 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
7-10  İŞ GÜNÜ 

8 
PERİODONTOLOJİK CERRAHİ 

(Diş Eti Operasyonları) 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
20 İŞ GÜNÜ 

9 
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 

(Apikal Rezeksiyon-Kist Operasyonu) 

 SGK' lılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca yabancı sigortalılardan SGK' dan alınan sevk  

  Hükümlülerden cezaevinin sevk yazısı 
10 İŞ GÜNÜ 

10 
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 

 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMLERİ 

 SGK' lılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca yabancı sigortalılardan SGK' dan alınan sevk  

  Hükümlülerden cezaevinin sevk yazısı 
10 İŞ GÜNÜ 

11 
PEDODONTİ 

(Dolgu, Flor Uygulama, Fissür Örtücü) 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür. 
10 İŞ GÜNÜ 

12 YER TUTUCU  Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi 5 İŞ GÜNÜ 

13 SABİT PROTEZ (KRON, KÖPRÜ) 

 Medula Sisteminden 4 yılda bir protez yaptırmadığına dair Taahhütname Belgesi  (Merkezimiz tarafından 

düzenlenir) 

 Yabancı Sigortalılar: Sigorta İl Müdürlüğünden Müstehak Onayı 

 Hükümlüler: Diş Hekiminin düzenlediği endikasyon kağıdı 

 Vezneye Yatırılan Katılım Payı Makbuzu 

15 İŞ GÜNÜ 

(Ağız, Protez İçin Uygun Hale 

Geldikten Sonra) 

14 
HAREKETLİ TAM PROTEZ 

(AKRİLİK) 

 Medula Sisteminden 4 yılda bir protez yaptırmadığına dair Taahhütname Belgesi (Merkezimiz tarafından 

düzenlenir) 

 Yabancı Sigortalılar: Sigorta İl Müdürlüğünden Müstahak Onayı 

 Hükümlüler: diş hekiminin düzenlediği endikasyon kâğıdı                         

 Vezneye Yatırılan Katılım Payı Makbuzu 

 Suriyeli hastalar ,için diş hekiminin düzenlediği endikasyon  kağıdı . 

22 İŞ GÜNÜ 

(Ağız Protez İçin Uygun Hale 

Geldikten Sonra) 

15 
HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ 

(METAL KAİDELİ) 

 Medula Sisteminden 4 yılda bir protez yaptırmadığına dair Taahhütname Belgesi (Merkezimiz tarafından 

düzenlenir) 

 Yabancı Sigortalılar: Sigorta İl Müdürlüğünden Müstahak Onayı 

 Hükümlüler: Diş Hekiminin düzenlediği endikasyon kağıdı 

 Vezneye Yatırılan Katılım Payı Makbuzu 

25 İŞ GÜNÜ 

(Ağız Protez İçin Uygun Hale 

Geldikten Sonra) 

16 GECE PLAĞI 
 Hastane Bilgi Sisteminden Doktor istemi/Hastane Bilgi Sistemi üzerinden ücretli hastanın ücretini yatırdığı sistem 

üzerinden görülür 
3 İŞ GÜNÜ 

17 
TAMİR, BESLEME, DİŞ İLAVESİ, 

KRON KÖPRÜ SÖKÜMÜ, GEÇİCİ VB. 

 SGK' lılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca yabancı sigortalılardan SGK' dan alınan sevk  

  Hükümlülerden cezaevinin sevk yazısı 

 Suriyeli hastalardan geçici koruma kimliği.  

TAMİR 3 İŞ GÜNÜ 

BESLEME 5 İŞ GÜNÜ 

GEÇİCİ 2 İŞ GÜNÜ 

 HASTA HAKLARI BAŞVURULARI 
 Birimde Doldurulan Hasta Hakları Başvuru Formu  

 İnternet Aracılığıyla yapılan Başvuru Girişleri 
10 İŞ GÜNÜ 

 
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

MUAYENE 

 Müracaatı Yapılan Hastaya Ait Kimlik Bilgileri 

 Kronik Hastalıklarına Ait Rapor Örneği 

10 İŞ GÜNÜ (Yapılacak 

tedaviye göre yukarıda verilen 

süreler geçerlidir.) 



 

İSTANBUL 

TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

 

ADSM BİLGİ REHBERİ 

Doküman Kodu HE.RH.01 

Yayın Tarihi 09.09.2017 

Revizyon No 01 

Revizyon Tarihi 31.12.2021 

Sayfa No 18 / 27 

 

 

KAYIT VE MUAYENE İŞLEM AKIŞI 

 
 

Telefon ya da internetten randevu almış olan hastalarımızın ilk kayıt işlemleri Merkezimiz “MHRS Hasta Kayıt (Kabul)” 

bankosundan yapılarak ilgili hekimine yönlendirilir. Hekim tarafından düzenlenen tedavi planına göre hasta devam eden işlem 

randevuları için her katta bulunan kayıt bankolarına müracaat ederek işlemlerini yürütürler. 

Poliklinikler Giriş, 1. kat ve 2. kattadır. 

Girişte bulunan Hasta Kayıt Kabul Biriminde kaydınız yapıldıktan sonra kayıt sonrası size verilen barkotla muayene olacağınız 

polikliniğe uğrayınız. 

Muayene için size verilen barkottaki sıranızı bekleyiniz. 

Hasta çağrı ekranında isminiz ve sıra numaranız yanınca polikliniğe giriniz. 

Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız 

polikliniğe gidiniz. 

Devam eden randevu işlemlerinizde TC.Kimlik kartınızla birlikte randevu kartı, hasta kartı ile gelmeniz, kayıt işlemlerini 

kolaylaştıracaktır. 

 

 

PROTEZ ONAY, ÖDEME ve TESLİM İŞLEMLERİ 

 Hastalarımıza protez işlemlerinin yapılabilmesi için hekimi tarafından endikasyon kâğıdı düzenlenir.  

 Endikasyon kağıdına göre SGK sistemi üzerinden taahhütnamesi alınan hastaların işlemleri başlatılır. 

 Protez işlemleri başlatıldıktan sonra protez teslim aşamasında Protez Katılım Payı Polikliniğimiz veznesine yatırılır. Emekli 

hastalarımız %10, Çalışan hastalarımız %20, Yeşil Kartlı hastalarımız %20 Protez Katılım Payı yatırır. 

 Hastalarımızın, tamamlanan protez teslimleri “Protez Teslim Formu”  ile teslim edildiğine dair sorumlu Laboratuvar-Hekim-

Hasta tarafından imza altına alınarak teslim işlemi tamamlanır. 

 

 

 

ADSM RANDEVU GÜN SÜRELERİ TABLOSU 

1.01.49.00 Kodlu Standart ile İlişkili Randevu Verme Süreleri 

DOLGU Muayene tarihinden itibaren en geç 10 iş günü 

KANAL DOLGUSU Muayene tarihinden itibaren en geç 10 iş günü 

DETARTRAJ Muayene tarihinden itibaren en geç 10 iş günü 

SABİT PROTEZ Muayene tarihinden itibaren en geç 20 iş günü 

HAREKETLİ PROTEZ Muayene tarihinden itibaren en geç 20 iş günü 
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HASTALARIMIZ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Telefonla ya da internet ile randevu aldığınız saat “ilk kayıt” işlemi içindir. 

 Alınan randevunun geçerliliği tarih- saat olarak MHRS’ den tanımlıdır. Randevu saatine riayet edilmesi ve kayıt işlemleri 

için 20 dakika önce müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik aynı zamanda diğer hastaların randevu saati ile ilgili hak 

kaybı doğuracağından alınan randevunuzun iptal edilmemesi için önemlidir. 

 Merkezimizde muayene olup (tedavisi devam eden) doktoru tarafından randevusu verilen hastalarımızın tekrar telefon ya da 

internetten randevu almasına gerek yoktur. 

 Randevu kartınız (devam eden işlemler) var ise yanınızda bulundurunuz.  

 Kullandığınız ilaçlar, raporu ve varsa röntgen filmi vb. yanınızda bulundurunuz. 

 Herhangi bir hastalığınız varsa hekiminize mutlaka bilgi veriniz. 

 Randevunuza gelmeden önce dişlerinizi fırçalamayı unutmayınız. 

 Merkezimiz içinde herhangi bir olası acil durumda lütfen merkezimiz personelinin yönlendirmelerine uyunuz. 

 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” gereği Merkezimiz içinde sigara içmek yasaktır. 

 

“Sağlık Uygulama Tebliğinin Kimlik Tespiti başlıklı maddesi gereğince, hastanemizde acil haller dışında kimliksiz 

hasta başvurusu kabul edilmeyecektir.  
”T.C. kimlik no’ su bulunan resimli nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve evlilik cüzdanın dışındaki hiçbir kimlik belgesi 

muayene için kabul edilmez. 

 

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET UYGULAMALARI 

Çalışmalarımızın değerlendirmelerini yapabilmek ve iyileştirme çalışmaları amacıyla merkezimizde çalışanlarımız ve 

hastalarımıza düzenli olarak memnuniyet anketleri uygulanmakta olup bu anketlerin sonuçları Hasta/Çalışan Görüş, Öneri, 

Şikayet ve Anket Değerlendirme Ekipleri tarafından her ay değerlendirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA HAKLARI 

“Her türlü öneri ve şikâyetiniz için Hasta Hakları Birimi’ne başvurabilirsiniz” 

Merkezimizde,  Sağlık Bakanlığının “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına ilişkin Yönerge 'sine istinaden 

Hasta Hakları Birimi oluşturulmuştur. 

Hasta Hakları Birimimizin görevi her türlü şikâyet ve önerilerinize yanıt vermekte olup, ayrıca engelli hastalarımızın 

tedavilerinde de her türlü yardım ve desteği sağlamaktadır. 

Hastanemiz tüm çalışanları hasta hakları bilinci ile sizlere hizmet sunmaktan onur duymaktadır. Hastanemizden en iyi 

hizmeti alabilmek için sizlerin haklarınız kadar sorumluluklarınızın da olduğunu bilmelisiniz. 
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HASTA SORUMLULUKLARI 

1. Genel Sorumluluklar 

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. 

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

2. Sosyal Güvenlik Durumu 

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 

2.2.Hasta;  sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi)  vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 

3.1.Hasta;  yakınmalarını,  daha önce geçirdiği hastalıkları,  yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen 

kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 

4. Hastane Kurallarına Uyma 

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 

4.2. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 

4.3.  Hastanın;  tedavi,  bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 

4.4.  Hasta;  randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri 

ilgili yere bildirmesi gerekir. 

4.5.  Hasta;  hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 

4.6.   Hasta;   hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 

5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 

5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 

 

HASTA HAKLARI 

1. Hizmetten genel olarak faydalanma 

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, 

ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. 

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme 

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya 

yazılı isteme hakkı vardır. 

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme 

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,  sağlık 

hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve 

değiştirmeye hakkı vardır. 

4. Mahremiyet 

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. 

5. Reddetme, durdurma ve rıza 

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten 

faydalanmaya hakkı vardır. 

6. Güvenlik 

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme 

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. 

8.  İnsani değerlere saygı gösterilmesi,   saygınlık görme ve rahatlık 

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve 

rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma 

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları 

ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 

10. Müracaat, Şikâyet ve dava hakkı 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. 
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KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan 

tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek 

amacıyla geliştirilmiştir.  

Merkezimizde Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Kalite Yönetim Birimi mevcuttur. Birim merkezimiz 

hizmetlerinin Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak yürütülmesinden ve bu hizmetlerin denetlenip, sonuçlarının 

üst yönetim ile birlikte değerlendirilmesinden sorumludur.  
 

 

İDARİ BİRİMLER 

Bilgi İşlem, Faturalandırma, Satın alma, Depo, Personel Sicil/Evrak Kayıt, Arşiv, merkezimizin başlıca idari birimleridir. 

Merkezimizde sunulan sağlık hizmetlerinin yasal mevzuata uygun olarak kayıtlarının tutulması, diğer kurum ve kuruluşlarla 

yazışmaların yapılması, ilgili kurumları istatistikî bilgilerin gönderilmesi, satın alma ve depolama işlemleri idari birimlerin 

görevleridir. 
 

 

DESTEK BİRİMLER 
Temizlik, teknik servis ve biyomedikal hizmetleri başlıca yardımcı hizmet birimleridir. 
 

 

KOMİTE, KOMİSYON VE EKİPLER 
Merkezimizin Sağlık Hizmet Kalite Standartları rehberliğinde; belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesi ve 

denetlenmesinin sağlanması, sunulan sağlık hizmetleri ve diğer destek hizmetlerinin mevzuat kapsamında sunulması ile bu 

hususun etkin şekilde kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlanması için temel politika, değerler,  kaynaklar, sorumluluklar ve 

yetkilerin belirlendiği her türlü toplantı ve periyodunu tanımlamak, gözden geçirme faaliyeti için yöntem oluşturmak, gündem 

konularını değerlendirmek ve konu ile ilgili sorumlulukları tespit etmektir.  

Merkezimiz için SHKS göre kurulması gereken Komite/Komisyon/Ekipler ile sorumluları aşağıda yer almaktadır. 

Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi, Bina Turu Ekibi, Mavi Kod Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi, Pembe Kod Ekibi, Bilgi Güvenliği Ekibi, 

Antibiyotik Kontrol Ekibi, Tıbbi Cihaz Güvenliği Ekibi, Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Değerlendirme Ekibi, Çevre 

Birimi Ekibi, Otelcilik Hizmetleri Ekibi, Çalışanların Görüş, Öneri Ve Anket Değerlendirme Ekibi, Hasta Ve Yakınları Görüş, 

Öneri Ve Anket Değerlendirme Ekibi, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi(SBYS)Talep Değerlendirme Komisyonu, Arşiv Ayıklama 

İmha Komisyonu, Farmakovijilans Sorumlusu, Materyovijilans Sorumlusu, Akılcı İlaç Sorumlusu, Enfeksiyon Sorumlusu, 

Kalite Birim Sorumluları, Memnuniyet Anketleri Sorumlusu 
 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

Hasta Güvenliği Komitesi; hastaların doğru kimliklendirilmesi çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, ilaç 

güvenlinin sağlanması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, güvenli cerrahi 

uygulamalarının sağlanması, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması Hasta mahremiyetinin sağlanması hastaların güvenli 

transferi, Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi, bilgi güvenliğinin 

sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi,  gibi konuların takibinden sorumludur. Hasta güvenliği açısından gerekli durumlarda 

DÖF başlatılır. Eksik görülen konularda eğitim verilir. 
 
 

EĞİTİM KOMİTESİ 
Eğitim birimimiz, tüm personelimizin güncel bilgilere sahip olması ve hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek amacıyla 

yıllık eğitim planları hazırlayarak sürekli eğitimler düzenlemektedir. Eğitim Komitesi; Hizmet Kalite Standartları eğitimi, 

hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlayıp yapılmasının takibinden 

sorumludur. 
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ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyonların önlenmesine yönelik program, hastanenin sunduğu hizmetleri ve hastane 

bölümlerini kapsayacak şekilde hazırlar. Programın kapsamı asgari Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından 

değerlendirilmesi, Sürveyans, El hijyeni, İzolasyon önlemleri, Akılcı antibiyotik kullanımı, Temizlik, dezenfeksiyon, 

sterilizasyon, asepsi, antisepsis, Çalışanların mesleki enfeksiyonu, Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi, 

Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması, Çamaşırhane, atık yönetimi 

ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi, Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde 

gıda güvenliğinin sağlanması, konuları içermelidir: 

Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmesini sağlar.  

Enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalar izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirir.  

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 
Tesis Güvenliği Komitesi;  bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, ADSM alt yapı güvenliğinin sağlanması, 

kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, atık yönetimi çalışmaları, tıbbi 

cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, tehlikeli maddelerin yönetimi 

gibi konuların takibinden sorumludur. Tesis güvenliği açısından gerekli durumlarda DÖF başlatır. 

 

BİNA TURU EKİBİ 
Merkezimizde 3 ay da bir bina turu yaparak fiziki durum ve işleyiş ile ilgili değerlendirme yapar. Değerlendirme sonucu bina 

Turu Formunu doldurarak yönetime sunar. Gerekirse DÖF açılmasını sağlar. 

Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme faaliyetlerini raporlanarak yönetime sunulmasını sağlar. 

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ/ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 
Çalışan güvenliği komitesi; çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli 

önlemlerin alınması, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, kesici-delici alet yaralanma risklerinin 

azaltılması, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, sağlık tarama programının hazırlanması, takibi ilgili 

konuların takibinden sorumludur. Çalışan güvenliği açısından gerekli durumlarda DÖF başlatır. Eksik görülen konularda 

eğitim verilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği temel sorumlulukları şöyledir; 

 Beyaz Kod Uygulaması 

 Risk Değerlendirmeleri 

 Sağlık Taramaları 

 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 

 Çalışanların Bölüm ve Uyum Eğitimleri  

 El Hijyeni Uygulama 

 Bölüm bazında risk değerlendirmesini yapmak, 

 Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler almak, 

 Çalışanların maruz kaldıkları olayları kayıt altına almak, 

 Çalışanlara yönelik belirli zamanlarda sağlık taraması yaptırmak,  

 Çalışanlara yönelik Çalışan hakları ve güvenliği konularında eğitmek,  
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İBADETHANE MERKEZLERİ 

Merkezimiz bodrum katında müslüman hasta ve hasta yakınlarının dini vecibelerini yerine getirmeleri için bay ve bayan olarak 

ikiye ayrılmış ibadethanemiz bulunmaktadır. 

Polikliniğimiz çevresine yakın ibadethane bilgileri danışma bankolarında yer almaktadır. Danışma, hasta karşılama ve 

yönlendirme ve kayıt elemanlarımız hastalarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapmaktadırlar 

 

 

 

KURUM İÇİ İLETİŞİM LİSTESİ 

  

ADSM BİLGİ REHBERİ 
Bu rehber hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm işlemlerini daha kolay yapabilmeleri amacı ile hazırlanmıştır. 

 

 

 
 

Poliklinik Hizmetleri: Sabah: 08.30 – 12.00 / Öğleden Sonra: 13.00 – 17.00 

Nöbet Hizmetleri: 7 Gün 24 saat ( Yalnızca Acil Vakalar İçin). 

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Çalışma Saatleri: 24 saat “Nöbet Hizmetleri” verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BİRİM DAHİLİ BİRİM ADI DAHİLİ 

BAŞHEKİMLİK  5680 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 5683 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 5674 PERSONEL SİCİL BİRİMİ 5631 

SORUMLU HEKİM 5679 EĞİTİM/ENFEKSİYON BİRİMİ 5687 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 5603 ACİL AFET YÖN. 5634 

MÜŞAHEDE/ACİL NÖBET ODASI 5699 STOK YÖNETİM BİRİMİ 5635 

DİŞ HASTA KAYIT BANKOSU 5622 MAAŞ BİRİMİ 5645 

DİŞ PROTEZ LABORATUVARI 5658 FATURALAMA/GELİR TAHAKKUK BİRİMİ 5635 

ÖZEL DİŞ LABORATUVARI 5688 SATIN ALMA/GİDER TAHAKKUK BİRİMİ 5677 

DİŞ RÖNTGEN BİRİMİ 5639 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 5653 

DİŞ VEZNE 5685 İSG BİRİMİ  5683 

HASTA HAKLARI BİRİMİ 5636 GÜVENLİK 5648 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 5632 ARŞİV 5716 

ATIK YÖNETİM BİRİMİ 5634 SANTRAL 100+101 
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SAĞLIK MERKEZİ DURAĞI 

336A BALABAN KÖYÜ-B.PAŞA METRO 

336E S.ÇİFTLİĞİ – EMİNÖNÜ 

336H HADIMKÖY TOKİ-B.PAŞA METRO 

36 KARADENİZ MH.-BEYAZIT 

36A CEBECİ MH.-VEZNECİLER 

36E 50.YIL MH.-AKSARAY50.YIL MH.-AKSARAY 

36ES ESENTEPE – BEYAZIT 

36KE KARADENİZ MH.-EMİNÖNÜ 

36M CEBECİ MH.-MECİDİYEKÖY 

36V YAYLA MH.-VEZNECİLER 

38 YUNUS EMRE MH-BEYAZIT 

38B YUNUS EMRE MH.-VEZNECİLER 

38E G.O. P.DEVLET HST-K.KÖY-EMİNÖNÜ 

38Z ZÜBEYDE HNM MH.-BEYAZIT 

55Y G.O. PAŞA –YENİBOSNA 

88 YUNUS EMRE MH.-TOPKAPI 

88A YUNUS EMRE MH.-YENİKAPI 

TOPKAPI-MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTI RAMİ İSTASYONU 

YENİKAPI-HAVALİMANI METRO HATTI SAĞMALCILAR İSTASYONU 

YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTI SAĞMALCILAR İSTASYONU 

EDİRNEKAPI  

METROBÜS İSTASYONU 

TOPKAPI-MESCİDİ SELAM 

TRAMVAY HATTINA AKTARMA 
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telefon 0 212 616 98 12 

fax 0 212 417 42 68 

adres Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad.No:167 Bayrampaşa/İstanbul 

web www.topcular.adsm.saglik.gov.tr 

e-posta topcularadsm@saglik.gov.tr        

 

 

http://www.topcular.adsm.saglik.gov.tr/
mailto:topcularadsm@saglik.gov.tr

