
 PEMBE KOD EKİBİ 

 

 

 

Doç. Dr. Çağlar YILDIZ      

              

 

 

Başhekim Yardımcısı 

 

-Ekip Başkanı  

Hastane içindeki pembe kod çalışmalarının 

koordinasyonu ve uygunluğunu denetler  

 

Dr. Öğr. Fatih KILIÇBAY 
Yenidoğan Yoğun Bakım 

 

Sorumlu olduğu bölümde pembe kod ile ilgili 

faaliyetlerin düzenini takip eder önlemlerin 

alınması için yönetimi bilgilendirir.İyileştirme 

faaliyetlerini kontrol eder. 

 

Gülseren KARABEY  İdari Yönetici  

Hastane genelinde pembe kod ile ilgili faaliyetlerin 

organizasyonunu sağlar ve denetler 

 

 

 

Ümmügülsüm OFLAZ 

 

 

 

Kalite Koordinatörü 

 

-Sürecin, Sağlıkta Kalite Standartları  kriterlerine 
uygunluğunu sağlamak. 

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet 
başlatılması ve takibinin sağlamak. 

 

 

 

 

Yakup Emre DUMAN 

 

 

İdari Yönetici Yrd. 

 

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede 

müdahalenin sağlanmasına yönelik) 

oluşturulmasını sağlamak, eksik malzemeleri 

tedarik etmek. Hastane içinde teknik donanımın 

yeterliliğini denetlemek. 

 

 

 

Hatice BULUT 

 

 

Hemşirelik  Hiz. Yönetici Yrd. 

 

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 

Pembe Kod İle İlgili Sahadan Bildirilebilecek 

Sorunlar Hakkında Farkındalık Sağlamak. 

 

 

 

Nazlı ALKAN 

 

 

 

Yenidoğan YB Sor. Hem. 

  

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 

 

 

 

Şengül SÜRÜCÜ 

 

 

 

Kadın Doğum Sorumlu Ebe 

 

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 

 Mehtap KOÇAKOĞLU 

Pediatri Servisi Sorumlu 

Hemşire 

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 



 

 

 

 

Hatice ÇELİK 

 

 

 

Doğumhane Sor. Hemşire 

 

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 

 Yakup KARATAŞ Mühendis 

Hastanenin bina ile ilgili tüm koordinasyonlarını 

sağlamak ve iyileştirme faaliyetlerini kontrol 

etmek. 

 

Hüseyin YOLAÇAN 
Koruma ve Güvenlik Birimi 

Sorumlusu 

Pembe kod ile ilgili farkındalık çalışmalarını 

koordine etmek, sorumlusu olduğu meslek 

üyelerinin pembe kod faaliyetlerinin takip etmek. 

 

Mürşit KARSLI 
Koruma ve Güvenlik Birimi 

Sorumlusu 

Pembe kod sırasında ortamın güvenliğinin 

sağlanması için ekibini koordine etmek. 

 
Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Nazlı ALKAN 

 Komite 4 ayda bir düzenli olarak toplanır. 

 
Yılda 1 kez pembe kod tatbikatı yapılır. 


