
 KLİNİK KALİTE KOMİTESİ 

 

Doç. Dr. Çağlar YILDIZ              

 

Başhekim 

Yardımcısı(Toplantı 

Yöneticisi) 

 

 

Hastanemizdeki klinik 

kalite çalışmalarının 

koordinasyonunu izlemek 

ve değerlendirmek 

 

Doç.Dr. Sinan SOYLU 

Başhekim Yardımcısı / 

Genel Cerrahi AD 

Öğretim Üyesi 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

 

Prof. Dr. Esat KORĞALI 

 

Üroloji AD Öğretim 

Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Prof. Dr. Yener KOÇ Nefroloji Bilim Dalı 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Prof. Dr. Sefa Levent 

ÖZŞAHİN 

Göğüs Hast. AD Öğr. 

Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

 

Prof. Dr. Gülaçan TEKİN 

 

 

Kardiyoloji AD Öğr. 

Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Prof. Dr. Ayşe Vural ÖZEÇ 

 

Göz Hast. AD Öğr. Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 



 

Doç. Dr. Şeyda Figül GÖKÇE 

 

Nöroloji AD Öğretim 

Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Dr.Öğr.Üyesi Sefa AKTI 

Ortopedi ve Travmatoloji 

AD Öğretim Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Dr.Öğr.Üyesi İrem 

KÜÇÜKYILDIZ 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum AD Öğretim 

Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan 

DUMAN 

İç Hast. AD Öğr. Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed 

GÖMEÇ 

 

Genel Cer. AD Öğr. Üyesi 

 

Sorumluluğu altındaki 

bölümde klinik kalite ile 

ilgili faaliyetleri koordine 

etmek iyileştirme 

çalışmalarını takip etmek 

 

Gülseren KARABEY 
İdari Yönetici 

 

Sorumluluğu altındaki 

meslek gruplarının klinik 

kalite ile ilgili görevlerinin 

eksiksiz olarak yapıldığını 

değerlendirmek iyileştirme 

faaliyetlerine katkı 

sağlamak 



 

Selma KORKMAZ 
İdari Yönetici Yrd. 

 

Sorumluluğu altındaki 

meslek gruplarının klinik 

kalite ile ilgili görevlerinin 

eksiksiz olarak yapıldığını 

değerlendirmek iyileştirme 

faaliyetlerine katkı 

sağlamak 

 

Erdoğan DOĞAN 
İdari Yönetici Yrd. 

 

Sorumluluğu altındaki 

meslek gruplarının klinik 

kalite ile ilgili görevlerinin 

eksiksiz olarak yapıldığını 

değerlendirmek iyileştirme 

faaliyetlerine katkı 

sağlamak 

 

Yakup Emre DUMAN 
İdari Yönetici Yrd. 

 

Sorumluluğu altındaki 

meslek gruplarının klinik 

kalite ile ilgili görevlerinin 

eksiksiz olarak yapıldığını 

değerlendirmek iyileştirme 

faaliyetlerine katkı 

sağlamak 

 

Ümmügülsüm OFLAZ 
Kalite Koordinatörü 

 

Klinik kalite verilerini takip 

ederek iyileştirme 

faaliyetleri ve eğitim 

faaliyetlerini planlamak, 

klinik kalite toplantılarını 

organize etmek 

 

Fatma KAYHAN 
Hemşirelik Hizmetleri 

Yöneticisi 

Sorumluluğu altındaki 

meslek gruplarının klinik 

kalite ile ilgili görevlerinin 

eksiksiz olarak yapıldığını 

değerlendirmek iyileştirme 

faaliyetlerine katkı 

sağlamak 

 

Kamil YÜCEKAYA Finansal Yönetici 

Klinik kalite ile ilgili mali 

kaynakların etkin ve etkili 

koordinasyonunu sağlamak. 



 

 

 

Sabiha ACAR 

 

USS Sorumlusu 

 

Verilerin HBYS üzerinden 

alınmasını sağlamak veri 

kalitesinin kontrol etmek ve 

iyileştirme faaliyetleri için 

katkı sağlamak. 

 Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: 

Ümmügülsüm OFLAZ 

 
Toplantılar yılda 2 kez veya bölümlere özgü daha sık olarak yapılır. 


