
 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 

 

 

Doç. Dr. 

Seyit Ali BÜYÜKTUNA 

Enfeksiyon Hastalıkları 

AD 

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekip Başkanı 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mürşit HASBEK            Başhekim Yardımcı  

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekip Başkanı 
Yardımcısı 

 

Prof. Dr. Mehmet BAKIR 
Enfeksiyon 

Hastalıkları AD 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını 

yapmak 

 

 

Prof. Dr. Nazif ELALDI 
Enfeksiyon Hastalıkları 

AD  

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını 

yapmak 

 

Prof. Dr. Esat KORĞALI Üroloji Anabilim Dalı 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme 
çalışmalarını yapar 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mürşit HASBEK            Mikrobiyoloji AD 

- Hastane enfeksiyonları sıklığını ve 

mikroorganizmaların direnç paternlerini 

yakından takip edip, salgın şüphesi olan olguları 
EKK ile paylaşmak. 

- Ulusal ve uluslararası rehberler ışığında 

sterilizasyon-dezenfeksiyon prosedürleri ve 

talimatlarının uygunluğunu takip etmek 

 



 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım GEDİKLİ İç Hastalıkları AD 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme 
çalışmalarını yapar 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gaffari TUNÇ 
Yenidoğan 

Yoğunbakım 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme 

çalışmalarını yapar 

 

 

Gülseren KARABEY İdari Yönetici 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasının yapılması için 

gerekli alt yapı çalışmalarını ve ürün 

tedariklerini koordine eder ve dentler. 

 

Fatma KAYHAN 
Hemşirelik Hiz. 

Yöneticisi 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme 
çalışmalarını yapar 

 

 

 

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 

 

Semra KIZILDAĞ EKK Hemşiresi 

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alır. 

 

Meral AKGÜL EKK Hemşiresi 

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alır. 



 

 

Tuğba DOĞAN EKK Hemşiresi 

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alır. 

 

Serap BURGUCU EKK Hemşiresi 

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alır. 

 

Hatice AVAN 

 

 

 

 

 

EKK Hemşiresi 

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları 

doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alır. 

 
Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi:Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri 

 
Komite düzenli Aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır. 


