
GİREUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH 

HAP ORGANİZASYON SORUMLULARI (YÖNETİM EKİBİ) 

GÖREV TANIMLARI 

 
            HAP BAŞKANI:  

            Asil-Doç.Dr. Berkan ŞAHİN –Yedek-Dr. Serkan SEVEN 

            Hastane Olay Yönetim Merkezi’ni organize eder ve yönetir. Hastane afet yönetimi ve 

destek faaliyetler ile ilgili acil müdahaleden sonlandırmaya kadar tüm stratejik direktifleri verir. 

Olay eylem planını her operasyonel dönem için onaylar. 

Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisi olup, HAP Başkanı hastanede değil veya 

ulaşamadı ise, bu planı uygulamakla yükümlü kişi o anda görevde olan ve yerine vekâlet eden 

kişidir. Afetin mesai saatleri dışında gerçekleşmesi halinde ise Nöbetçi Uzman Doktor bu planı 

uygulamaya yetkilidir. 

 

HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU:  

Asil:Feride Çolaker Yedek:Hazal Yılmaz 

Personel, hasta ve hasta yakınları ve basını da içerecek şekilde iç ve dış paydaşlara HAP 

Başkanı tarafından onaylanan bilgilerin iletilmesini sağlar. 

 

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU: 

Asil: İpek ELİFOĞLU -Yedek: Dr.Öğr.Üyesi Handan AYHAN AKOĞLU 

Hastane Olay Yönetim Merkezi’nde diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişime geçer, 

afet ve acil durum ile ilgili bilgi akışını sağlayan yetkili kişi olarak görev yapar. 

 

İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU:  

Asil:Dr.Özlem YILDIZ -Yedek:Esra KARA 

İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğinden ve kişisel koruyucu 

ekipmanların temini ve kullanımının kontrolünden sorumludur.  Hasta, personel ve ziyaretçilere 

yönelik mevcut ve olası tehditleri takip ve tespit eder. Tehlikeli durumları takip eder ve 

azaltmak için gerekli önlemleri alır. Sağlığı ve hayatı tehdit eden acil durumlarda HAP 

Başkanının onayıyla her türlü operasyonu durdurmaya yetkilidir. 

 

TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU: 

Asil: Dr.Nur Köprülü ÇELİKKAYA-Yedek: Aslan TURHAN 

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik konularda uzmanlık 

sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir. 

Biyolojik/Enfeksiyöz Olaylar: HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, biyolojik ya da 

bulaşıcı hastalıklar, spesifik kimyasal olaylarla ilgili acil müdahale yanıtı için gerekli 

danışmanlık hizmeti verir. 

            Klinik Yönetim: Hastane klinik özelliklerinin ve hizmetlerinin korunmasını sağlamak 

için HAP Başkanına veya bölüm şeflerine bu konularda danışmanlık hizmeti verir. 

Hastane Yönetimi: Görevlendirildiğinde hastane hizmetlerinin kapasite ve yeteneği ile 

müdahale eylemlerinin gözetimini sağlar. HAP Başkanına veya bölüm şeflerine bu konularda 

danışmanlık hizmeti verir. 

 Risk Yönetimi: Hastanenin Risk yönetimi ve zarar azaltma politikaları konusunda, 

HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine danışmanlık hizmeti verir.  

Tıbbi Etik: HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi etik konularında danışmanlık 

hizmeti verir. 

 



            HAP SEKRETERYASI: 

Asil: İbrahim AYDEMİR-Yedek: Toygar AY 

HAP temsilciliği/birimi/ofisinde görevli olan personel tarafından afet ve acil durum 

planının aktive edilmesi ve olay yönetim merkezinin açılması ile Olay Yönetim Ekibi tarafından 

istenilen bilgilerin toplanması, kayıt altına alınması gibi verilen talimatları yerine getirir. 

 

 

 

1.OPERASYON ŞEFİ: 

Asil:Nuray YILMAZ  -Yedek: Uzm.Dr.Hatice BABA 

HAP Başkanı tarafından belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla strateji ve 

taktikler geliştirir ve uygular. Müdahale alanlarını organize eder, kaynakları yönetir ve tıbbi 

bakım, altyapı, güvenlik, tehlikeli maddeler ve psikososyal destek birimi ile ilgili 

görevlendirmeleri yapar. 

 

1.1 Alan (Hastane Dışı Olay Yeri) Sorumlusu:  

Asil: Kıymet MUSAOĞLU- Yedek: Serap GÜR 

Hastane dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda, olay yerinde müdahale için 

gerekli personel, araç, gereç, malzeme ve ilaç gibi destek kaynaklarını organize eder ve yönetir. 

Lojistik Şefi ile koordinasyon içerisinde çalışır. 

 

1.2 Tıbbi Bakım Sorumlusu: 

Asil: Zedef GÜVENDİ-Yedek: Hülya ÖZTÜRK 

Sorumluluğu altındaki klinik hizmetleri ve klinik destek hizmetlerini organize eder ve 

yönetir. 

 

1.3 Altyapı Sorumlusu: 

Asil-Türker DEMİRKAN-Yedek: Muhammet ŞAHİN 

Tesise ve altyapıya yönelik hasar tespitini yapar. Hastanenin altyapı sistemlerinin 

(enerji/aydınlatma, su/atıksu, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, binalar/alanlar, medikal 

gazlar vb.) sürdürülmesi ve onarımı için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir. 

 

1.4 Güvenlik Sorumlusu:  

Asil-Burak IŞIK-Yedek-Güven AKTAŞ 

Hasta, çalışan ve hastane güvenliği (emniyeti) ile ilgili tüm faaliyetleri (örneğin giriş-

çıkış kontrolü, kalabalık ve trafik kontrolü, arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle 

işbirliği vb.) yürütür ve koordine eder. 

 

1.5 Tehlikeli Madde Sorumlusu: 

Asil: Nilüfer İLYAS -Yedek: İlhami KAYIŞ 

KBRN olaylarına müdahale kapsamında tespit, izleme, dökülme/ saçılma yönetimi, 

maruz kalanların, teknik ve acil dekontaminasyonunun yapılması ile hastane ve ekipman 

dekontaminasyonu çalışmalarının organize edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. 

 

1.6 Psikososyal Destek Sorumlusu:  

Asil: Sebahat MEMİŞ Yedek: Seray ÖZDEMİR 

Afet ve acil durumların ardından yürütülecek afet ve acil durumlarda doğrudan etkilenen 

hastalar, hasta yakınları ile sağlık personelinin hızla iyileşip toparlanma becerilerinin artırılması 

ve hastanelerin afetlerden önce ve sonra yürütülecek “Psikososyal Müdahale ve Destek” 

kapasitesinin artırılmasını sağlamaktır 



 

           2.  PLANLAMA ŞEFİ: 

 

             Asil: Uzm.Dr.Dilek YENİAY-Yedek: Seval KARAKILIÇ 

             Afet ve acil durumlarda operasyonlar ve kaynak yönetimi ile ilgili tüm verilerin 

toplanması ve analiz edilmesini; taktik operasyonlar için alternatifler geliştirilmesini; uzun 

dönem planlamaların başlatılmasını; planlama toplantılarının düzenlenmesini ve her 

operasyonel dönem için Olay Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlar. 

 

2.1 Personel ve Malzeme Yönetimi Sorumlusu 

Asil- Nuran TİRYAKİ--Yedek: Mustafa ÖZER 

Afet ve acil durum süresince ihtiyaç duyulacak personelin, ekiplerin, binaların, 

malzemelerin ve ana teçhizatların durumları, konumları ve uygunlukları hakkında bilgi 

sağlamak; afet ve acil durum operasyonları için ayrılan tüm kaynakların listesini hazırlamakla 

sorumludur. 

 

2.2 Durum Değerlendirme Sorumlusu: 

Asil: Özge EREN- Yedek: Saniye GÜRSOY 

Mevcut afet ve acil durumla ilgili bilgileri toplar, işler ve veri akışını organize eder. Afet 

ve acil durumla ilgili raporları hazırlar. Yaşanan olayla ilgili beklenen gelişmeler için öngörüler 

geliştirir. Olay eylem planında kullanılmak üzere bilgi/ istihbarat toplar, aldığı bilgileri ilgililere 

iletir ve gerekli haritaları hazırlar. 
 

 2.3 Dokümantasyon Sorumlusu:  

Asil: Sevil DURSUN-Yedek: Celil YAMAK 

Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak 

şekilde tüm gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar.  

İhtiyaç halinde belgelerin kopyalarını hazırlamak, afet ve acil durum dokümanlarını hukuki, 

bilimsel çalışma, finansal geri ödeme amaçları ve tarihsel veri niteliğinden yararlanmak için 

kayıt altına almak, korumak ve saklamakla sorumludur. 

 

2.4 Acil Durum Sonlandırma Sorumlusu: 

Asil: Esra KARA -Yedek: Dr. Zeynep YİĞİT 

Afet ve acil durumu sonlandırmak için gerekli faaliyetleri, tüm personel ve kaynaklar için 

belirlenmiş özel talimatlar kapsamında geliştirmek ve koordine etmekle sorumludur. 

 

3.LOJİSTİK ŞEFİ: 

Asil: Ferdi AYDIN -Yedek: Ömer ŞAHİN 

Hastanenin afet ve acil durum yanıtındaki faaliyetler için gerekli hizmet, insan gücü,  

araç-gereç, gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerin sağlanmasını organize eder ve 

yönetir. 

 

3.1 Sağlık Otelciliği Hizmetleri Sorumlusu:  

Asil: Elif BAYRAM-Yedek: Serap GÜR 

Hastanenin iletişim sistemi, gıda, temizlik bilgi teknolojileri vb. hizmetlerinin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi, ekipmanların sürekli hazır tutulması için gerekli organizasyonu 

yapmakla sorumludur. 

 

 

 



3.2 İnsan Kaynakları Sorumlusu: 

Asil: Evrim ARIK- Yedek: Celil YAMAK 

Personelin geri çağrılmasını koordine etmek, nerede görevlendirildiklerine ve kime 

bağlı çalışacaklarına ilişkin talimat vermek; gönüllülerin kayıtlarını/oryantasyonunu koordine 

etmek ve denetimini yapmak; tüm gönüllü personelin meslek ve kimlik bilgilerinin 

doğrulanmasını sağlamakla sorumludur. 

 

3.4 İlaç ve Malzeme Sorumlusu:  

Asil: Feyzanur ÖKNEL-Yedek: Asiye SAKİ 
Tıbbi bakım malzemelerini ve ilaçları temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve 

kullanıma sunar 
 

            3.5 Cihaz ve Araç/Gereç Sorumlusu 

Asil: Coşkun AYGÜN -Yedek: Ercan AKAR 

 

Tıbbi ve tıbbi olmayan araç gereci temin eder, envanterini tutar, devamlılığını sağlar ve 

kullanıma sunar. 

 

 

 

4. FİNANS ŞEFİ:  

Asil: Fatih Süleyman TATLI- Yedek: Özcan BODUR 

Finansal varlıkların kullanımını ve harcamaların Faturalama/Maliyetlendirmesini yapar 

ve izler. Harcamaların kaydedilmesini ve masrafların geri ödenmesini yönetir. 

 

 

4.1 Satın Alma Sorumlusu: 

Asil: Fatih Süleyman TATLI-Yedek: Esma KELEKÇİ 

Hastanelerin olaya müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarında ihtiyaç 

duyduğu HAP Başkanınca onaylanmış araç, malzeme, ilaç ve diğer materyallerin alımı veya 

kiralanmasından sorumludur. 

 

4.2 Faturalama/ Maliyetlendirme Sorumlusu: 

Asil: Filiz CÜRE Yedek: Hürmüs CÜRGÜL  

Olayın maliyet analizini yaparak raporlamaktan ve olaya ilişkin yapılan masrafların 

doğru bir şekilde kayıtlarının tutulmasını sağlamaktan sorumludur. 

 

4.3 Hukuk/Tazminat Sorumlusu: 

Asil: Coşgun YILMAZ- Yedek: Filiz YILMAZ 

Olay esnasında hastanede gerçekleşen bir kaza veya hastanedeki bir eylem sonucu 

oluştuğu iddia edilen tüm zararlara ilişkin tazminat taleplerinin alınması, araştırılması ve 

dokümante edilmesinden sorumludur. 

 

4.5 Tahakkuk Sorumlusu: 

Asil: Nurgül EKER- Yedek: Filiz DİZDAR 

Çalışan personelin görev ve yolluklarının ödenmesinden, görev yolluk/harcırahının 

avans olarak verilmesinden sorumludur. 


