
                                                                                                                                                                                                                                  

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

 

 

Doç.Dr. Sinan SOYLU 

Başhekim Yardımcısı 

-Ekip Başkanı 

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen 

verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar. 

 

 

Prof.Dr. Yeltekin 

DEMİREL 

İş Yeri Hekimi 

- Çalışanların yapılması zorunlu sağlık 

taramalarının ve portör muayenelerinin 

düzenli olarak yapılabilmesi için yöntemleri 

takip edilmesini sağlamak. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Tülay 

KOÇ 

Patoloji Anabilim Dalı 

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen 

veriler doğrultusunda, Laboratuvar güvenlik 

programının oluşturulması için laboratuvar 

çalışanlarıyla ortak bir çalışma 

yürütür, yaşanan sorunlara yönelik birimlerle 

çalışmaları düzenler. 

 

Gülseren KARABEY 

 

İdari Yönetici 

 

Kurum çalışanlarının güvenli çalışma 

ortamları, koruyucu ekipman kullanımı, 

çalışma ortamlarındaki ergonomik koşullar, 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili konularda 

düzenlemeler yapmak ve koordinasyonu 

sağlamak. 

 

Hatice GÜNALTAY 

İdari Yönetici 

Yardımcısı 

Kurum çalışanlarının güvenli çalışma 

ortamları, koruyucu ekipman kullanımı, 

çalışma ortamlarındaki ergonomik koşullar, 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili konularda 

düzenlemeler yapmak ve koordinasyonu 

sağlamak. 

 

Yakup Emre DUMAN 

İdari Yönetici 

Yardımcısı 

Kurum çalışanlarının güvenli çalışma 

ortamları, koruyucu ekipman kullanımı, 

çalışma ortamlarındaki ergonomik koşullar, 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili konularda 

düzenlemeler yapmak ve koordinasyonu 

sağlamak. 

 

Ümmügülsüm OFLAZ 

Kalite Koordinatörü 

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, 

hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin 

çeşitliliği dikkate alınarak hastanede 

yürütülen çalışmaların etkililiğini, 

sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. 

Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici 

faaliyetler başlatarak takibini yapmak 



 

Fatma KAYHAN 

Hemşirelik Hizmetleri 

Yöneticisi 

Kurum çalışanlarının güvenli çalışma 

ortamları, koruyucu ekipman kullanımı, 

çalışma ortamlarındaki ergonomik koşullar, 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili konularda 

düzenlemeler yapmak ve koordinasyonu 

sağlamak. 

 

Nilgün KOÇ 

Çalışan Sağlığı Birimi 

Hemşiresi 

 

-Çalışan güvenliği konusunda birimlerde 

çalışan personelin ihtiyacı olan eğitimin 

planlanmasını sağlamak. 

 

 

Hatice AVAN 

Enfeksiyon Kontrol 

Hemşiresi 

-Kesici delici alet yaralanma risklerinin 

azaltılması, 

-Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin 

azaltılması, 

-Sağlık taramalarının yapılması konularını 

-Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi 

 

 

Ebru EYİNÇ 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanı 

-Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü 

tehlikeleri tespit ederek komitede 

görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş 
bildirmek. 

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden 
sorumludur. 

 

 

Serkan ÇELİKGÜN 

Patoloji Laboratuvarı 

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen 

veriler doğrultusunda, Laboratuvar güvenlik 

programının oluşturulması için laboratuvar 

çalışanlarıyla ortak bir çalışma 

yürütür, yaşanan sorunlara yönelik birimlerle 

çalışmaları düzenler. 

 

Hüseyin YOLAÇAN 
Koruma ve Güvenlik 

Birimi Sorumlusu 

Kurumda çalışanların güvenliğinin 

sağlanması için koordinasyonu sağlamak ve 

denetimlerde bulunmak. 

 

Mürşit KARSLI 
Koruma ve Güvenlik 

Birimi Sorumlusu 

Kurumda çalışanların güvenliğinin 

sağlanması için koordinasyonu sağlamak ve 

denetimlerde bulunmak. 



 

 

Elmas Hümeyra 

ÖZBÖLÜK 
Çevre Görevlisi 

Atık yönetimi ile ilgili düzenlemelerin 

takibini ve koordinasyonunu sağlamak. 

 Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Ümmügülsüm OFLAZ 

 Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır. 


