
 TRANSÜZYON KOMİTESİ 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mürşit HASBEK 
Başhekim Yardımcısı(Toplantı 

Yöneticisi) 

Komite Başkanı 

Komite Faaliyetlerini koordine etmek 

 

 

Doç.Dr. Sinan SOYLU 

 

Başhekim Yardımcısı 

Transfüzyon uygulamalarının doğruluğunu ve 

personelin uyumluluğunu başhekimlik adına  

kontrol etmek ve uymayanlar için gerekli tedbirleri 

almak. 

 

Prof.Dr. Mehmet ŞENCAN Transfüzyon Merkezi Sorumlusu 

Transfüzyon ihtiyacını gidermek için 

uygulamaların bilimsel kurallar ve kabul görmüş 

yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunu 

sağlamak 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Cemil İSBİR 

 

Anesteziyoloji ve Rean. AD 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

 

Doç. Dr. Hatice TERZİ 

 

Hematoloji Bilim Dalı 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

Doç. Dr. Fatih ADA Kalp Damar Cerrahi AD 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 



 

Doç. Dr. Elif ÜNVER KORĞALI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KOÇ Genel Cer. AD./Organ Nakli Ünitesi 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT Kadın Hst. ve Doğum AD 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

Dr.Öğr.Üyesi Sefa AKTI 
Ortopedi ve Travmatoloji AD 

Öğretim Üyesi 

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve 

uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların 

komiteye bildirilmesinden sorumludur. 

 

Gülseren KARABEY İdari Yönetici 

Transfüzyon uygulamalarının (kan tedariki, 

saklama koşulları uygunluğu ve transfer 

aşamasında) doğruluğunu ve personelin 

uyumluluğunu idari yöneticilik  adına  kontrol 

etmek ve uymayanlar için gerekli tedbirleri almak. 

 

Erdoğan DOĞAN İdari Yönetici Yardımcısı 

Transfüzyon uygulamalarının (kan tedariki, 

saklama koşulları uygunluğu ve transfer 

aşamasında) doğruluğunu ve personelin 

uyumluluğunu idari yöneticilik  adına  kontrol 

etmek ve uymayanlar için gerekli tedbirleri almak. 

 

Fatma KAYHAN Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi 

Transfüzyon uygulamalarının doğruluğunu ve 

personelin uyumluluğunu hemşirelik hizmetleri 

yöneticiliği  adına  kontrol etmek ve uymayanlar 

için gerekli tedbirleri almak. 



 

 

 

 

Ümmügülsüm OFLAZ Kalite Koordinatörü 

Sağlık bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları 

yönetmeliği gereğince takip edilmesi zorunlu 

gösterge verilerinin zamanında ve doğru olarak 

toplanarak istatistiksel analizlerini yapmak, 

gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması 

ve takibinin sağlanması 

 

İlkay YURTSEVER Hemovijilans Hemşiresi 

Transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru 

yapılmasını sağlamak ve denetlemek. 

 

Gülgün SEVİMLİGÜL Hemovijilans Hemşiresi 

Transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru 

yapılmasını sağlamak ve denetlemek. 

 

 

Gülçin TOPÇU İŞCAN 

 

Hematoloji Onk. Sorumlu Hemşiresi 

 

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta 

izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve 
denetlemek. 

 

 

Bahattin ESENDİK Kan Merkezi Sorumlu Teknikeri 

Güvenli transfüzyon uygulamalarının kan ürünü 

tedariki, ürünlerin saklanma koşulları ve transferi 

aşamalarını değerlendirmek ve kontrol etmek. 

 

Yasin DOĞAN 
Sağlık Teknikeri 

 

Güvenli transfüzyon uygulamalarının kan ürünü 

tedariki, ürünlerin saklanma koşulları ve transferi 

aşamalarını değerlendirmek ve kontrol etmek. 

 
Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Ümmügülsüm Oflaz 

 
Komite 3 ayda bir düzenli olarak toplantı yapar. 


