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TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

 

 
1.1. Komitede Görev Alan Kişilerin Görev Dağılımları 

1.1.1. Komitede yer alan görevliler 

  Komite Başkanı  

 Komite Başkan Yardımcısı 

 Komite Üyeleri 

 Komite Sekretaryası 

1.2. Komitede Görev Alan Kişilerin Görev Alanları: 

1.2.1. Komite Başkanı; 

 Toplantıyı yönetir ve kararları yazdırır. 

 Önceki kararlar doğrultusunda gündemi belirler ve gündem konusunda öneride bulunur. 

 Tüm alınan kararların uygulanabilmesi için ilgili yerlerle iletişimi sağlar. 

 Toplantı kararları kapsamında üst yönetimle yapılacak görüşmelere katılır. 

1.2.2. Komite Başkan Yardımcısı; 

 Başkanın verdiği görevleri ve başkanın olmadığı durumlarda komiteyi yürütür.  

1.2.3. Komite Üyeleri; 

 Kendi uzmanlık alanlarında görüşlerini paylaşır. 

 Kendi uzmanlık alanında tespit ettiği uygunsuzluklara yönelik görüşlerini komiteye sunar, 

gerektiğinde DÖF başlatır.  

 Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda yetkilerini (eğitim planlama vs.) kullanır. 

KOMİTEDEKİ 

GÖREVİ 
ADI SOYADI GÖREVİ 

TOPLANTI 
SIKLIĞI 

Başkan Uzm. Dr. Osman UZMAN Başhekim Yardımcısı 

3 ayda 1 

Sekreterya Satı BİRBUDAK Sivil Savunma Amiri 

Üye Bayram YILDIRIM Destek ve Kalite Hizm. Müdürü 

Üye Yeter DURMUŞ Sağlık Bakım Hizm. Müdür Yrd. 

Üye Didem GÜNEŞ Kalite Yönetim Direktörü 

Üye Behiye DİNÇ UĞUR Sorumlu Eczacı 

Üye Özgür YURTSEVER İş Güvenliği Uzmanı 

Üye Özge KÜÇÜKACAR Biyomedikal Mühendisi  

Üye Adnan YURTER Başteknisyen 

Üye Ahmet GEDİK Sorumlu Teknisyen 

Üye Zehra ÖZVURAL Güvenlik Amiri 
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 İdari üyeler (başhekim yardımcısı, idari mali işler müdür ve müdür yardımcıları, bakım 

hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı, destek ve kalite hizmetleri müdür ve müdür 

yardımcıları vb.) komite kararlarının sahada uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve 

denetler. 

 Denetim kayıtları TY.FR.05 BİNA DENETLEME FORMU üzerinde kayıt altına alınır. 

1.2.4. Komite Sekretaryası; 

 Komite toplantılarını düzenler, (Toplantı tarihini başkan ile belirler ve toplantıdan 2 gün 

önce tüm komite üyelerine toplantı çağrı formunu gönderir.) 

 Toplantı yapılacak mekânı planlar, hazırlar. 

 Komite toplantılarına katılarak alınan kararları tutanak haline getirerek bütün üyelere 

sunar. 

 Toplantı tutanağını Kalite Birimine teslim eder. 

1.3. Komitede Görev Alan Kişilerin Sorumluluk ve Yetki Alanları: 

1.3.1. Başhekimlik: Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması 

1.3.2. İdari ve Mali İşler Müdürlüğü: Hastane alt yapı güveliğinin sağlanması, tıbbı cihazların 

bakım, ayar ve kalibrasyonlarını planlanması ve yapılması, tesis kaynaklı düşmeleri engellemek 

için önlemlerin alınması, tesis yönetimi ve güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz ve 

yönetiminden sorumlu ekibin oluşturulması, Ön görülen tüm düzenlemelerin tasarlanmasını, 

uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar. Gerekli olduğunda komite toplantılarına başka 

personel ve/veya uzmanları da davet edilerek görüş alınır.  Alınan kararlar doğrultusunda 

gerekli görülen bilgilendirme ve/veya eğitimlerin hastane personeline verilmesi sağlanır. 

1.3.3. Destek ve Kalite Hizmetleri: Hastalara hizmet verilen alanların iletişime açık bir şekilde 

düzenlenmesi, yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemelerin bulunmasının sağlanması, 

çevre düzenlemesinin sağlanması, hastanenin tüm alanlarında temizliğin sürekliliğinin 

sağlanması Atık yönetimi çalışmaları, tehlikeli madde yönetimi, 

1.3.4. Sivil savunma uzmanı: Acil durum ve Afet yönetimi çalışmalarının yapılması, 

1.3.5. Başteknisyen ve Teknik servis birim sorumlusu: Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere 

ulaşımı kolaylaştıracak bölümlerin yapılması, acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olmasının 

sağlanması, Kesintisiz olarak su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetlerinin sağlanması, 

Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılması, Havalandırma sisteminin 

kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılması, Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına 

yönelik düzenleme yapılması, Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenlemenin 

yapılması, Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır, Otoklav, buhar 

kazanı, kompresör, buhar türbinleri, kalorifer kazanı gibi basınçlı kapların bakım ve 

kontrolünün düzenli aralıklarla yapılmasını ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesinin 

sağlanması, 

1.3.6. Güvenlik: Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
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1.3.7. Atık Yönetimi: Atık Yönetimi çalışmalarının yapılması, Tehlikeli madde çalışmalarının 

yapılması. 

1.3.8. Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu: Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve 

kalibrasyon planları ile (envanter) kalibrasyonlarının yapılması. 

1.3.9. İSG Birimi: Tesis kaynaklı risklerin değerlendirilerek, azaltılabilmesi için gerekli önlemleri 

almak. 

1.3.10. Kalite Yönetim Birimi: Tesis Güvenliği ile ilgili faaliyetleri Sağlıkta Kalite Standartları 

Hastane Rehberine göre denetler. 

 


