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MİSYONUMUZ
Diş Hekimliğinin tüm branşlarında kaliteli, ulaşılabilir, insan  

odaklı çözümleyici, alternatif tedavi imkanları sunabilen,  
kalite-akreditasyon ve verimlilik kriterlerine uygun hizmet  

vermek.



VİZYONUMUZ
Sağlıkta Dönüşüm Politikası ve Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde  
teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bilimsel, modern, kaliteli,  

etkin, sürdürülebilir, hasta ve çalışan memnuniyeti eksenli, ulusal
sağlık politikalarıyla beraber dünyadaki gelişmeleri de yakından takip  

eden ve uygulayan bir ağız ve diş sağlığı merkezi olmak.



Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi

1. Etkililik (kanıta dayalı tıp)ilkesini; Koruyucu tedaviyi
ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel
ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek

2. Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma
ortamını sağlayarak

3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku)ilkesini; hasta ve
çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak

4. İnsaniyet (hizmet kalitesi)ilkesini; kaliteli ve kolay
ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak

Bu ilkeleri yerine getirmekteyiz. Bu ilkeleri yerine getirerek;  
kurumumuzun amacı olarak hizmet vermekteyiz.

AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI  

MERKEZİ KURUMSAL AMAÇ



1. Merkezimizde sunulan her türlü sağlık
hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini
sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

2. Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı
benimsemek.

3. Merkezimizdeki hasta bekleme alanlarında
hastalarımızın rahat ve konforunu sağlamak için,
bekleme alanlarını ve oturma gruplarının
durumlarını hastaların ihtiyacını karşılayacak
şekilde yeniden düzenlemek ve oturma
gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.

KURUMSAL HEDEFLER



4. Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik
yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili
ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına
önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler
yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak.,

5. ADSM çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri
ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

6. Merkezimizin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

7. Merkezimiz binasında gerekli görülen tamirat ve
tadilatları yapmak.

8. Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım
eksikliklerini gidermek.

KURUMSAL HEDEFLER



9. Merkezimizin görsel alanlarını modernize  
etmek.

10. İhtiyaçlar doğrultusunda ADSM ‘de çalışacak  
idari ve sağlık personel sayısını artırmak

11. ADSM çalışanlarına yönelik kişisel gelişim  
eğitimleri vermek

12. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon  
sayısını arttırmak

13. ADSM çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim
faaliyetleri düzenleme

KURUMSAL HEDEFLER



Değerli Misafirlerimiz…

Kurumumuzda hasta ve çalışan memnuniyetlerinin üst düzeyde olması en önemli hedefimizdir. Amacımız;  

hastalarımız için yardımsever, güler yüzlü hizmeti etkili ve verimli bir şekilde sunmaktır.

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

1.Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutmak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve  

etik kurallara uygun olarak yerine getirmek.

2. Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak,

3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak.

4.İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve öncelikli  

hastalarımızın haklarını korurken; engelli hastalarımızın transferi ve tedavileri için hekim ve personel görevlendirmek  

bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun birinci amacı olarak hizmet vermekteyiz.

İncelemeniz durumunda bu rehberimiz Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden hizmetleri daha kolay alabilmeniz

konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Sağlıklı günler, güzel gülüşler.

Dt. Doğan Bozkurt BÜYÜKDAĞ  

BAŞHEKİM



Merhaba,

Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak uzman ekibimiz tarafından 2014 yılından günümüze 31 Ünit ile sizlere hizmet 

vermekteyiz. İdari ve mali hizmetler ekibi olarak önceliğimiz hastalarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaçlar

zamanında ve mevzuat çerçevesinde, en uygun ürünü avantajlı maliyetler ile tedarik ederek teşhis ve tedavi süreçlerinde 

hekimlerimizin kullanımı için dijital olarak 7/24 ısı ve nem oranlarının optimal düzeyde takip ettiğimiz depolarımızda 

bulundurmaktayız. Tesisimizde bulunan tüm cihazlar teknolojik olarak üst düzeyde cihazlar olup teşhis ve tedavide kullanılan tüm

cerrahi el aletleri günlük , haftalık periyotlarda testlere tabi tutularak steril edilmektedir. Hasta ve çalışan güvenliğini, Başhekimimiz 

koordinatörlüğünde bilimsel bir ekip ile yönetmekteyiz. Merkezimizde tüm vatandaşlarımızın hizmete daha rahat ve güvenli 

ulaşabilmesi için görme engelli vatandaşlarımıza yönelik hissedilir zemin ve kroki uygulamasından merdiven boşluklarındaki güvenlik 

ağlarına kadar yönlendirme ve güvenlik çalışmaları yapılmıştır. Kıt kaynakların verimli kullanılması amacıyla her gün aydınlatma, su 

ve yakıt giderleri minimum düzeyde tutulmasının yanında ilaç ve malzeme takibi elektronik ortam üzerinden güvenli ve sistematik 

olarak takip edilmektedir. Merkezimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tüm hastalarımızın kayıtları her gün yedeklenmekte

olup hastalarımızın talebi doğrultusunda yıllar sonra da bu verilere ulaşabilmektedir. Hizmet verdiğimiz kurumumuzda güler yüzlü

ekibimiz ile sağlık alanındaki yenilikleri yakından takip ederek güzel uygulama örneklerine siz değerli vatandaşlarımızın refahı için 

yer vermekteyiz. Unutmayalım ki sağlık dediğimiz durum ağızda başlar, Çok sağlıklı dişlerimiz olsa bile 6 ayda 1 diş hekiminize 

muayene olmamız önem arz eder.                                                                                               

En az 6 ayda 1 görüşmek ümidiyle,                                                                                            

Sağlıkla kalın.

Mehmet ŞAHİN                                                                                                                 

İdari ve Mali İşler Müdürü





 Merkezimiz 2014 yılında 19 Ünitli, üç katlı Avcılar Ağız ve Diş  
Sağlığı Merkezi olarak hizmete başlamış olup 01.05.2014 Tarihinde  
Küçükçekmece ilçesinde 9 Ünitlik, tek katlı Yeşilova DişTedavi
Merkezi, Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize bağlanmıştır.

 Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 3 katlı olup -1. katta
sterilizasyon, röntgen, medikal-ayniyat depo, temizlik depo,  
personel dinlenme odası, emzirme ve bebek bakım odası, mescit,  
teknik birim, kalite verimlilik, istatistik, arşiv, engelli lavabosu ve  
lavabo bulunmaktadır.Giriş katta güvenlik, karşılama-
yönlendirme, tuvaletler, 2 Poliklinik ve sicil-özlük birimi  
bulunmaktadır. 1.Kat 19 poliklinik, Protez Transfer Odası, Hastane  
Yöneticisi Odası, İdari ve Mali İşler Odası, İdari Birimler,  
Yemekhane, Hekim Dinlenme Odası, Hasta Kayıt, Vezne  
bulunmaktadır.

 Yeşilova Diş Tedavi Merkezi tek katlı olup poliklinikler, hekim
dinlenme odası, protez transfer odası, idari birim, hasta kayıt-
vezne bulunmaktadır.

MERKEZİMİZİN FİZİKİ YAPISI VE  

TARİHÇESİ



 Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kurumumuz da; Merkezi
Sterilizasyon Ünitemizde tüm sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına  
riayet edilmektedir. ‘’Tam Otomasyon ‘’sistemi uygulanmakta, Dijital  
Panoramik Röntgen hizmet verilmektedir.

 Merkezimizde 2014 Haziran ayı itibari ile yoğun hasta talebini karşılamak  
amacıyla 24 saat Nöbet Çalışma Programına ve 2014 Eylül ayı itibarı ile de  
''Evde Sağlık Hizmeti'' çalışması başlamış olup, Randevularımız MHRS  
(Merkezi Hastane Randevu Sistemi) üzerinden alınmaktadır.

 Hizmet sunum kalitemizle, hasta ve çalışan güvenliğine ve memnuniyetine  
olan duyarlılıktan ödün vermeyen, Sağlık bakanlığı Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın ADSM Sağlıkta Kalite Standartları  
kriterleri çalışmalarımız başlamıştır.

 02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının  
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  
Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması süreci
doğrultusunda oluşan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı İstanbul  
Çekmece Kamu Hastaneler Birliği (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-
6 ) bünyesinde 10.03.2014 tarihinden itibaren hizmet vermeye devam  
ediyoruz.

MERKEZİMİZİN FİZİKİ YAPISI VE  

TARİHÇESİ



HİZMETLERİMİZ VE UZMANLIK  

ALANLARIMIZ

POLİKLİNİK  

HİZMETLERİ



 Merkezimize Merkezi Hastane Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alarak  

başvuran hastalarımıza 08-00-16.30 saatleri arasında Poliklinik-Klinik hizmetleri  

verilmektedir. Kliniklerimizde Ağız ve Diş Sağlığı konusunda koruyucu sağlık

hizmeti, muayene ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Diş çekimi, diş dolguları, diş

taşı temizliği, kanal tedavisi, sabit- hareketli protez uygulamaları yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetlerinden yararlanmak için Hasta Kayıt Kabul Birimine

başvurulur. Bu birim 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Günde  

ortalama 400-500 hasta Kurumumuzdan hizmet almaktadır. Hastalarımızın  

randevularına en erken bir saat önceden gelmeleri gerekmektedir.

Polikliniklerde yer alan monitörler aracılığı ile hastalar sırayla içeri alınmaktadır.

Acil engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit dul ve yetimleri önceliğin tanınması gereken

hastalardır.



GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

 Kurumumuzda 3 panoramik röntgen cihazı bulunmaktadır. Röntgen  

cihazlarımız Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisansına sahip  

olup, düzenli olarak kalibrasyonları yapılmaktadır. Kliniklerimizden  

hekimler tarafından talep edilen hastaların panoramik film çekimleri

müracaat edilen aynı gün içerisinde yapılmaktadır. Dijital röntgen çihazı

ile hizmet verilmektedir. Çekilen röntgen filmleri bilgisayara aktarılarak

ağ bağlantısı ile hekime gönderilmektedir. Talep edilen hastalara filmleri

CD’ye aktarılarak verilmektedir.



EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

444 38 33 numaralı telefondan kayıt oluşturularak çağrı merkezimizden ön görüşme yapılır,

Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu

verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların

Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için

kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan

ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin  

sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri,

sonda takılması ve takibi, yara pansumanları, hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların  

reçetelendirilmesi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı  

olmak gibi sağlık hizmetleri, ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

KOORDİNASYON MERKEZİ VE İSTASYONLARIN İLETİŞİM NUMARALARI

Koordinasyon Merkezi (Beylikdüzü Devlet Hastanesi) Tel. No.:0212 856 27 67/53  

Avcılar ADSM 0212 420 08 32 Dahili 1154

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

444 38 33
numaralı telefondan destek  

alabilirsiniz



GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİ

Kurumumuza müracaat eden Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi ihtiyacı olan  

hastalarımızın tedavileri, Beylikdüzü Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde  

görevlendirilmiş diş hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

NÖBET HİZMETLERİ

Kurumumuzda 24 saat nöbet hizmeti verilmektedir.

HASTANE GÜVENLİĞİ

Kurum içerisinde ve bahçesinde kurum personeli ve hastalarımızın can ve mal  

güvenliğinden, hastane mal varlığının korunmasından sorumlu 1 güvenlik amiri  

10 güvenlik görevlisi tarafından 24 saat hizmet verilmektedir. Kurumumuz 24 saat  

güvenlik kamerası ile izlenmektedir.

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hastanemizde yaşanan , hasta hakları ihlalleri bunlara bağlı ortaya çıkan  

sorunların önlenmesi ,sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması , sağlık  

hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak  

ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki koruma yollarını fiilen

kullanabilmelerine olanak tanımaktadır. Buna yönelik olarak birimimiz Hasta-

Çalışan-Kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektedir.



AVCILAR AĞIZ VE DİŞ

SAĞLIĞI MERKEZİ
Adres: Cihangir Mahallesi Kirazlı

Caddesi  Dokuz Gökler Sokak No:60/2 

Avcılar /  ADSM Ulaşım: Beylikdüzü-

Zincirliköy

Metrobüs hattı ile Cihangir Üniversite Mahallesi  

Durağından inilip Pelikan Mall AVM karşısı  

yönde inilerek Kaymakamlık Binası yoluna

doğru dümdüz yürünür, Kaymakamlık binası  

arkası Kirazlı Aile Sağlığı Merkezinden  

kapısından kuruma ulaşılır

Tel: 0212 420 08 32

Fax: 0 212 593 37 37

E-Posta: istanbul.adsm3@saglik.gov.tr

YEŞİLOVA DİŞ TEDAVİ VE

PROTEZ MERKEZİ

Adres:Yahya Kemal Beyatlı

Caddesi  Cennet Kültür Merkezi 

yanı No:32  Küçükçekmece / 

İSTANBUL  ADSM Ulaşım:

Beylikdüzü-

Zincirliköy Metrobüs hattı ile

Cennet Durağından inilip, Doğan  

Hastanesi arkasından 5 dk  

yürünerek kuruma ulaşılır

Tel: 0212 592 00 33

mailto:istanbul.adsm3@saglik.gov.tr

