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 Değerli arkadaşımız,  

Bu rehber, Hastanemizde yeni göreve başlayan çalışanlarımızı, hastanemizin idari yapısı, 
işleyişi, personel hak ve sorumlulukları, binamızın fiziki düzeni hakkında bilgilendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzun süre çalışsanız bile her kurumun kendine ait işleyişi, 
nitelikleri ve kuralları olduğunu unutmayınız. 

Kurumumuza kısa sürede uyum sağlamanız dileğiyle; 
Aramıza hoş geldiniz.  

 

     Eğitim Komitesi 
 

 



 TARİHÇE 

 Hastanemiz Sağlık Bakanlığının 25/08/2003 tarih ve 8004 sayılı onayı ile Sağlık Bakanlığı 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği olarak 

 
 

 
 Toplam 10 ünit ile Kahramanmaraş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinin zemin 
ve birinci katında Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan 
kurumumuz, 10/07/2010 tarihinde mevcut binamıza taşınmı
ile 2015 yılı Kasım ayında hastane statüsüne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanemiz Sağlık Bakanlığının 25/08/2003 tarih ve 8004 sayılı onayı ile Sağlık Bakanlığı 
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği olarak kurulmuştur.

 

 
 
 

Toplam 10 ünit ile Kahramanmaraş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinin zemin 
ve birinci katında Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan 
kurumumuz, 10/07/2010 tarihinde mevcut binamıza taşınmış, ameliyathane ve servisimizin açılması 
ile 2015 yılı Kasım ayında hastane statüsüne kavuşmuştur.  

Hastanemiz Sağlık Bakanlığının 25/08/2003 tarih ve 8004 sayılı onayı ile Sağlık Bakanlığı 
kurulmuştur. 

Toplam 10 ünit ile Kahramanmaraş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinin zemin 
ve birinci katında Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan 

meliyathane ve servisimizin açılması 



MİSYONUMUZ 

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerini toplumun her kesimine insan gücünün ve teknolojinin 
verdiği imkanlarla veriyoruz. Herkesin sağlık hizmetlerini eşit  ve kaliteli bir şekilde almaya 
hakkı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızla bu ilke doğrultusunda çalışıyoruz. 

 

VİZYONUMUZ 

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla hasta memnuniyeti ve tedavi başarısını 
üst seviyelerde tutmak istiyoruz. 

 

DEĞERLERİMİZ 

Güvenilirlik 

Hastalarımıza yakınız, onlara uygun tedavi hizmeti sunarız. 

Hastalıkları ve tedavileri konusunda hastalarımızı bilgilendiririz. 

Hasta ve hasta yakınlarının karar ve tutumlarına saygı duyarız. 

 

Adanmışlık 

Çalışanlarımız insan sağlığının önemi konusunda bilinçlidirler ve hastalarımızın sağlığını 
her şeyden üstün tutarlar. 

 

Verimlilik 

Verimliliği sadece mali kaynakların kullanımı olarak görmeyiz. Bizim için hasta 
memnuniyeti en büyük verimlilik göstergesidir. 

 

Yenilikçilik 

Ağız ve Diş Sağlığı konusunda güncel ve güvenilir tedavi yöntemlerini kullanmaktan 
çekinmeyiz. Ayrıca tedavi konusunda teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederiz. 
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BİNA YERLEŞİMİ VE HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER 
 

Binamız 6.100m² kapalı alana sahiptir. Toplam 5 katta hizmet veren kurumumuzun yerleşim 
planı şöyledir. 
 

Bodrum Kat Zemin Kat 1. Kat 2. Kat 3. Kat 

Protez Lab. Danışma Poliklinikler Başhekimlik Müdür 

Röntgen Santral Hasta Hakları 
Birimi 

Poliklinikler Yemekhane 

Kurum Arşivi Hasta Kabul Sunucu Odası Bayan Personel Dinlenme 
Odası 

Kantin 

Sterilizasyon Vezne Bebek Bak.Od. Doktor Dinlenme Odası Eğitim Salonu 

Depo Acil Poliklinik Özel Laboratuvar  Özlük 

Erkek Mescidi Poliklinikler Eczane  Faturalama 

Teknik Servis Nöbetçi Hekim 
Od. 

Bayan Mescidi  Çalışan Güv. Bir. 

Kazan Dairesi Mahkum Odası Hasta Lobisi  Mutemetlik 

Kompresör Nöbetçi Hemşire Evde Bakım Hiz  Satın Alma 

Trafo Çocuk Kliniği Kurum Hekimliği  Ayniyat 

Özel 
Laboratuvar 
Alçı Odası 

   Kalite Yönetim 

    Yemekhane 

    Otomasyon Bir 

   . Birim Arşivi 

    Enfeksiyon Kontrol 
Birimi 

    Eğitim Birimi 

    Atık ve Temizlik 
Birimi 

 

 

 

 



 ÇALIŞMA KOŞULLARI

 Hastanemizde genel ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri olarak
detertraj, protez işlemleri verilmektedir.
 
 

                

 

Kurumumuzda;Hekim Seçme Hakkı 
hekimlerimizin ayrı polikliniği mevcuttur.
 

 

 

Hastanemiz 08:00 - 12:00 / 13:00 
acil hizmeti vermektedir. Giriş çıkışlar kart okuyucularla takip edilir. Göreve başlayan her personele 
Bilgi İşlem Birimi tarafından giriş çıkış 

 Kıyafet konusunda, 03/01/2002 gün ve 24629 sayılı Resmi Gazetede 
giren yönetmelik yükümlülükleri uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

genel ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri olarak çekim, dolgu, kanal 
detertraj, protez işlemleri verilmektedir. 

Kurumumuzda;Hekim Seçme Hakkı kapsamında tüm 
mevcuttur. 

12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti
Giriş çıkışlar kart okuyucularla takip edilir. Göreve başlayan her personele 

giriş çıkış kartı verilir.  

 

Kıyafet konusunda, 03/01/2002 gün ve 24629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren yönetmelik yükümlülükleri uygulanmaktadır. 

çekim, dolgu, kanal tedavisi, 

kapsamında tüm 

17:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti, 24 saat kesintisiz 
Giriş çıkışlar kart okuyucularla takip edilir. Göreve başlayan her personele 

yayımlanarak yürürlüğe 



     İZİNLER 

Devlet Memurlarında İzinler 

       Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar 20 
gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 
      Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım 
kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara 
ait kullanılmayan izin hakları düşer. 
      Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
hafta süreyle analık izni verileceği, Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık 
izni süresine iki hafta ekleneceği, Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin 
ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verileceği, 
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya 
çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü 
hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verileceği, ayrıca, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, 
ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir 
yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebileceği, 
Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebileceği, 
son olarak, Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

 

İşçilerde İzinler 

Hastanemizde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçilere, İdari ve Mali İşler Müdürünün uygun 
görmesi halinde bağlı bulunduğu şirket tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre izin verilecektir. 

 

Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışanlar 

Sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin izinleri 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ULUSAL RENKLİ KODLAR 

     BEYAZ KOD                                            

         Hastane içerisinde sözlü yada fiziksel herhangi bir şiddete maruz kalındığında dahili 
telefonunuzdan 1111’i tuşlayın ve Beyaz Kod çağrısı yapın. Çağrının nereden yapıldığı çağrı 
cihazlarında otomatik olarak görülecektir. 

    Mesai saatleri dışında herhangi bir şiddete maruz kalırsanız Sağlık Bakanlığına bağlı 113 
numaralı Beyaz Kod hattını arayınız. 

 
 

        MAVİ KOD                                        
        İlk yardım gereken durumlarda dahili telefonunuzdan 2222’yi tuşlayın ve Mavi Kod çağrısı 
yapın. Çağrının nereden yapıldığı çağrı cihazlarında otomatik olarak görülecektir. 
 
 
           

         PEMBE KOD                                           
         Hastane içeriside çocuk kaçırma  olayıyla karşılaştığınızda 3333 ‘ü  tuşlayarak pembe kod 
çağrısını yapın.               

 

 

KIRMIZI KOD                                                                

              Hastane içeriside herhangi bir yangın olayıyla karşılaştığınızda  4444’ ü tuşlayarak kırmızı 
kod çağrısını yapın. 
 
 
 
 
 
              



  ATIKLAR   

 Kurumumuzda  üretilen tüm atıklar kaynağında ayrıştırılmaktadır. Özellikle tıbbi atıklar 
günlük olarak bölüm bazlı analiz edilmekte ve gereken durumlarda düzeltici faaliyetler 
başlatılmaktadır. 

 Başlıca Atık Türleri Şunlardır. 

1. Tıbbi Atıklar 
2. Evsel Atıklar 
3. Tehlikeli Atıklar 
4. Kağıt Atıklar 
5. Cam Atıklar 
6. Plastik Atıklar 
7. Flouresan Atıklar 
8. Piller 
9. Yağlar 
10. Metal Atıklar 
11. Yemek Atıkları 

 

 

 

 

  



 

Hastanemizden hizmet almak isteyen hastalarımıza Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile 
hizmet vermekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizde tedavi görmek isteyen hastalar hekimlerini seçebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 
 
Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda 

gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak için 
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur. 

 
İstenmeyen olay bildirimlerinizi Hastanemizde bulunan kutular, kiosklar, web sayfasın 

üzerinden ya da Kalite Yönetim Birimine başvurarak yapabilirsiniz. 
 
İstenmeyen olay bildirimleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır. 
Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar;  

 ilaç güvenliği,  

 cerrahi güvenlik,  

 tesis güvenliği,  

 düşmeler,  

 radyasyon güvenliği,  

 bilgi güvenliği vb. 
 

Çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar;  

 kesici delici alet yaralanması,  

 tesis güvenliği,  

 radyasyon güvenliği,  

 mesleki enfeksiyonlar,  

 kan ve vücut sıvıları ile temas vb. 
 

İstenmeyen Olay Bildirimi ile ilgili eğitimler her yıl tekrarlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



ÖNCELİKLİ HASTALAR 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2017/10 sayılı genelgesi ile aşağıda 
belirtilen kişiler sağlık hizmetinde önceliğe sahiptirler. 

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale 
yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),  

2. Engelli hastalar,  

3. Hamileler,  

4. Hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli  

5. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,  

6. 65 yaş üstü hastalar,  

7. Yedi yaşından küçük çocuklar 

 

 

 

   



EL HİJYENİ 

 

 



EL YIKAMA 

 

 

 

 

 



EL ANTİSEPTİĞİ NASIL KULLANILIR 

 

 

 



HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 
 Hastalara yapılacak riskli girişimler öncesinde hastanın rızası alınacaktır. Hastaya işlemin 

nasıl yapılacağı, kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen faydaları, karşılaşılabilecek sonuçları, 
varsa işlemin alternatifleri, işlemin tahmini süresi bildirilecektir.  Bilgilendirmeyi girişimsel işlemi 
gerçekleştirecek kişi yapacaktır. İşlem için Hasta Bilgilendirme ve Rıza Formu kullanılacaktır. 

 
 

 
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR 

 Hastanemizde çalışan tüm personel kişisel koruyucu ekipman kullanmak zorundadır. Kişisel 
koruyucu ekipman kullanmamaktan doğacak problemlerden ilgili çalışan sorumludur. 

 
 
 

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI 
Kesici Delici Alet Yaralanmasına maruz kalınması durumunda, yaralanan bölgeyi sıkmadan 

ve herhangi bir madde sürmeden, dökmeden sabunlu suyla yıkayınız. Yaralanma olaylarında mutlaka 
Kesici-Delici alet olay formunu doldurunuz ve Enfeksiyon Hemşiresine bilgi veriniz. Enfeksiyon 
Hemşiresi bağışıklama ve tarama programını hazırlayacaktır. 

 

 
SAĞLIK TARAMA PROGRAMI 
Bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele 

yönelik sağlık tarama programı hazırlanmaktadır. Yapılan taramalara ait veriler kayıt altına alınarak 
ilgili personele tebliğ edilir. Sağlık tarama zamanı yaklaşan personele SMS veya e-posta ile 
bilgilendirme yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ULAŞIM VE İLETİŞİM 

TELEFON NO:  

 0-344  236 - 68 - 25  
 0-344  236 - 68 - 26 
 0-344  236 - 68 - 27 
 0-344  236 - 68 - 28 
 0-344  236 - 68 - 29 
 0-344  236 - 68 - 30    

FAKS NO:  

 0-344 236- 46- 95   

E-POSTA: 

 kmaras.adsh@saglik.gov.tr 

ADRES: 

 Recep Tayyip Erdoğan Blv.  51.Sokak Kahramanmaraş  
 ŞEHİR MERKEZİNDEN 7,10,15,18,29,34,35,39,43,44,40      
 NUMARALI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE HASTANEMİZE ULAŞIM 

SAĞLAYABİLİRSİNİZ.           

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER 

Kurumumuza yeni başlayan personele Genel Uyum Eğitimi verildikten sonra bölümü ile 
alakalı dokümanlar ve personelin görev yapacağı bölüme uygun görev tanımı çıktıları alınarak Genel 
Uyum Eğitim Rehberine eklenecektir.  

Genel Uyum Eğitimi verildikten sonra bölüm sorumluları bölümün faaliyet ve işleyişi, 
bölümün fiziki yapısı, mesleki kategorilere göre görev ve sorumlulukları, bölümle ilgili yazılı 
düzenlemeleri, DHBS eğitimini, bölümde kullanılan tıbbi cihazları içeren Bölüm Uyum Eğitimi 
vereceklerdir. 

 

 

 

 

 

 Her yılın sonunda gelecek yıl için personelin mesleki gelişimine uygun olarak eğitim planı 
hazırlanır. Eğitimler yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilir. 

  

 

 

 

 


