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Doç. Dr. Sinan SOYLU 

     

 

Başhekim Yardımcısı 

Toplantı Yöneticisi  

 

Ekip Başkanı Hastane içinde özellikli birimler başta olmak üzere 

Nutrisyon ile ilgili faaliyetlerin uygunluğunu denetler. 

 

 

Prof. Dr. Sinan GÜRSOY 

    

Anestezi Anabilim Dalı 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar 

vermek ve yerleştirmek 

 

Doç.Dr.Şeyda FİGÜL 

GÖKÇE 

 

Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 
Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak, 

 

 

 

Doç.Dr. Hatice TERZİ 

   

 

Hematoloji Bilim Dalı 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar 

vermek ve yerleştirmek 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gaffari TUNÇ 

 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım 

 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar 
vermek ve yerleştirmek 

 

 

Dr. Öğr. Fatih KILIÇBAY 
Yenidoğan Yoğun Bakım 

 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar 

vermek ve yerleştirmek 

 

 

Erdoğan DOĞAN İdari Yönetici Yard. 

Nutrisyon Destek ürünlerinin temini, satın alma süreçleri ve 

stoklama aşamalarını koordine eder ve denetler 



 

 

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 

 

 

Arzu Anıl AÇIL ÖZDEMİR 

 

 

Hemşirelik Hiz. Yönetici 

Yrd. 

 

Nutrisyon desteği ihtiyacı olan hastaların uygun destek alımını 

denetler, malzeme temini sürecini takip eder ve iyileştirme 

faaliyetlerini kontrol eder. 

 

 

Merve OĞUZ 

 

 

Diyetisyen 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını 

düzenlemek 

 

 

Ayşe KESİK 

 

 

Nutrisyon Hemşiresi 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını 

düzenlemek Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin 

korunması bakımı ve eksiklerinin Enteral beslenme uygulanan 

hastalarda komplikasyonların (Katater sepsislerini vb.) önlenmesi 

için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği 

saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol 

eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder. 

Tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar. 

Komitenin sekretaryasını yapmak 

 

 

Zuhal GÜLSOY 

 

 

Anestezi YB Sor. 

Hemşiresi 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını 

düzenlemek Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin 

korunması bakımı ve eksiklerinin Enteral beslenme uygulanan 

hastalarda komplikasyonların (Katater sepsislerini vb.) önlenmesi 

için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği 

saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol 

eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder. 

Tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar. 

Komitenin sekretaryasını yapmak 

 

 

Nazlı ALKAN 

 

 

Yenidoğan YB Sor. 

Hemşiresi 

 

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, 

malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını 

düzenlemek Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin 

korunması bakımı ve eksiklerinin Enteral beslenme uygulanan 

hastalarda komplikasyonların (Katater sepsislerini vb.) önlenmesi 

için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği 

saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol 

eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder. 

Tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar. 

Komitenin sekretaryasını yapmak 

 

Sultan UZUN Eczane Birimi Sorumlusu 

Eczanede nutrisyon ürünlerinin stok takipleri ve temin süreçlerini 

yönetir. 

 
Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Ümmügülsüm Oflaz 



 

 
Ekip düzenli aralıklarla 4 ayda bir kez toplanır. 


