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Amaç 

Bu plan, esas olarak damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik; İstanbul Ticaret 

Üniversitesinde hastalıktan korunmayı, korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini 

ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Kapsam 

İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanlarını, ziyaretçilerini, öğrencileri, tedarikçilerini, bakım personelini 

kapsamaktadır. 

 

Uygulama 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi de salgının kontrol edilmesini sağlamak amacıyla her kampüs için 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu “tarafından 3 kişiden oluşturulan  “covid-19 koruma ekibi” 

oluşturulmuştur. Görev yetki ve sorumlulukları hakkında kişilere eğitim verilmiştir. Çalışanlara 

ekip ve görevleri hakkında bilgilendirme yapılmış, ekip üyelerinin adı, soyadı ve iletişim 

numaraları çalışma sahalarına asılmıştır. (Bknz. Covid-19 Koruma Ekibi Prosedürü) 

 Çalışanlara ihtiyaç halinde maske dağıtımı yapılmaktadır. 

 Üniversite içinde vaka belirlemesi veya şüphe edilmesi durumda, hastanın veya şüpheli 

hastanın bulaşı arttırmasını engellemek amacıyla “karantina odası” tahsis edilmiştir. ( Bknz. 

Covid-19 Koruma Ekibi Prosedürü, COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere 

Yapılacak İşlemler) 

 Üniversite misafirleri için bekleme alanı, misafirlerin ve ilişkisi olacak çalışanların davranışlarına 

yönelik önlemler alınmıştır. (Bknz. Salgın Döneminde Misafir Prosedürü) 

 Üniversite  tedarikçilerinin belirlenmesi, olanlarla ilişkili çalışan hareketleri için düzenlemeler 

yapılmıştır. (Bknz. Salgın Döneminde Misafir Prosedürü) 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanlarına belli periyodlar ile belli kurallar içinde düzenli covid-

19 eğitimleri planlanmıştır.  

 Üniversite  içi temizlik alanları, periyodları arttırılmıştır. (Bknz. Covid-19 Temizlik Prosedürü) 

 Üniversite giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştır. (Bknz. Salgın Dönemi Kampüs Giriş 

Prosedürü) 

 Yemekhane saatleri esnetilmiştir. Yemekhane içinde salgın önleyici düzenlemeler yapılmıştır. 

(Bknz. Salgın Dönemi Yemekhane Prosedürü) 

 Çalışma ortamında uygulanacak kurallar belirlenmiş, çalışanlar bilgilendirilmiş, talimatlar 

çalışma sahalarına asılmıştır. 

 Maske bertarafı için kapaklı, isimlendirilmiş (tehlikeli atık), pedallı, sızdırmaz çift kat poşetli 

kova kullanılmaktadır. (Bknz. Tehlikeli Atık Prosedürü) 

 Personelin ve öğrencilerin görüş öneriler, şikayetlerine karşı geri bildirim yapmalarını sağlamak 

için web sayfasında Covid-19 Tedbirleri başlığında geri bildirim alanı bırakılmalıdır. 
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İşyeri Giriş ve Çıkışları 

 

 Çalışanlar için Üniversite giriş ve çıkışlarında kart okutma sistemi vardır. 

 Üniversite  girişinde yığılmaya neden olmayacak şekilde tüm girişler açılmıştır. Aynı zamanda 

kişilerin bekleyeceği sosyal mesafe noktaları belirlenmiştir.  

 Üniversite  girişlerinde her sabah çalışan ateşleri ölçülmektedir. (Bknz. Salgın Dönemi Kampüs 

Giriş  Prosedürü) 

 Ziyaretçi kartları her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.  

 Üniversite  gelen misafir ve tedarikçilerin ateş ölçümleri yapılır ve  aşı olmuş kişiler veya PCR 

testi sonuçları uygun olanların ile geçişler sağlanmaktadır. (Bknz. Salgın Döneminde Misafir 

Prosedürü) 

 Üniversite giriş ve çıkışlarına pedallı dezenfektan ve el dezenfektanarı konularak hijyen 

noktaları oluşturulmuştur. 

 Üniversite girişlerine kurum içinde maske takılmasının mecburi olduğunu belirten, Covid-19 

önlemlerini içeren levhalandırmalar yapılmıştır. 

 

 

Güvenlik- Danışma 

 

 Güvenlik ve danışma bankları önünde 1,5 metre mesafeli bekleme noktaları belirlenmiştir. 

 Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya 

değişimlerinde, teslim öncesi uygun şekilde el antiseptikleri ile dezenfekte edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Güvenlik ve danışma çalışanlarına uygun KKD ler verilmiştir. (Maske, siperlik) 

 Güvenlik ve danışma banklarına ayrıca dezenfektan konularak hijyen noktaları belirlenmiştir. 

 Üniversite girişlerinde PCR testi sonucu negatif olanlar veya aşı olmuş kişilerin ateşleri 

ölçülerek kampüse alınması gerektiğine dair bilgilendirme güvenlik personeline yapılmıştır. 

 

 

Misafirler- Tedarikçiler- Bakım personeli ve Bekleme Odası 

 Oturma düzeni 1,5 metre mesafe gözetilerek düzenlenmiştir. 

  Klima sistemi gerekli bakım ve temizlikleri yapılarak dışardaki havayı içeri içerdeki havayı dışarı 

atan sisteme sahiptir. 

 Ortak alanlardaki dergi, broşür vb. kaldırılmıştır. 

 Maske kullanımı mecburidir. 

 Uyulması gereken kurallara dair kurum tedarikçileri bilgilendirmiştir.  

 Yemek tedariği edilen firmadan covid-19 önlem içerikli risk analizi, acil durum eylem planı 

alınmıştır. 

 Yemek tedarikçisini dezenfekte kayıtları haftalık olarak alınmalıdır. 
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Yemekhane,Büfe ,Kantin ve Kafe 

 

 Yemekhane girişinde fotoselli dezenfektan cihazı yerleştirilerek hijyen noktası 

oluşturulmuştur. 

 Mümkünse para ile fiziksel teması içermeyen ödeme yöntemlerine de yer verilmelidir. 

 Kafe ve kantinlerde menaj takımları tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçaklar kâğıt 

cepli paketlerde sunulmalıdır 

 Kafe ve kantin girişlerinde antiseptik bulunmalı 

 Maksimum kapasite görünür olarak belirtilmelidir ve kapasite aşılmamalıdır. 

 Yemekhane kapısı açık bırakılarak, ortak temas engellemiş, 1,5 metre mesafeli bekleme alanı 

uygulaması kolaylaştırılmıştır. 

 Yemekhane masalarına çapraz oturma düzeni getirilmiştir. 

 Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. Virüs damlacık yoluyla 

yayıldığı için ve yemek sırasında maske çıkarıldığı için yemek yeme sırasında mümkün mertebe 

yüksek sesle konuşulmamalı, yemek bittiği anda maske tekrar takılmalıdır.  

 Yemekhaneye ve dinlenme molalarına çıkışlar için yemek saati esnetilmiştir.  Kapasite 75 kişi 

olarak belirlenmiştir. Kontrolü ortamda 75 adetten fazla sandalye  kullanılmaması ile kontrol 

altına alınmıştır. 

 Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; mümkün olduğunca yemek saatleri gruplara göre 

belirlenmiştir. 

 Yemekhane büfesi önüne cam çekilerek yemekler mesafelendirilmiştir. 

 Yemekhane zemininde çalışan bekleme sosyal mesafe noktaları konulmuştur. 

 Metal kaşık- çatal- bıçak paketlenerek kullanılmaya başlanmıştır. 

 Masalardaki tuz, biber, peçete, sürahi, bardak, ekmeklikler ve kürdanlıklar kaldırılmıştır. Hepsi 

pakette tek kullanımlık olarak çalışana verilmektedir. 

 Ortak kullanıma ait olan zeytinyağı limon suyu nar ekşisi tarzında soslar ortak kullanımdan 

kaldırılmıştır. 

 Yemek servisleri servis personeli tarafından yapılıp çalışanın sadece kendi yemeğine teması ile 

sağlanmaktadır. 

 Yemekhanede her yemek vardiyası öncesi tüm masalar ve temas edilen sandalye üstleri 

çamaşır sulu su ile dezenfekte edilmekte  yemekhane bir sonraki vardiya gelmeden 5 dk. süre 

ile havalandırılmaktadır. Yemekhaneler sürekli olarak havalandırılmaktadır. 

 Yemekhane servis çalışanına uygun KKD ler verilmiş, kullanımı sağlanmaktadır. (Maske, 

siperlik, iş önlüğü, eldiven, bone) 

 Çay ocaklarına çay personeli haricinde girişler yasaktır. Karton bardak, tahta kaşık v.b tek 

kullanımlık malzemeler kullanılmaktadır. 

 Yemek hizmeti, dışarıdan tedarik edildiği durumlarda tercihen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği 

Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan 

temin edilmektedir. 
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Dinlenme alanları 

 

 Sigara içilen alanlarda 2 metre aralık olması belirlenmiş, buraya masa, sandalye, ortak küllük 

konulması yasaklanmıştır.  

 Sigara içilen bölüm zeminine sosyal mesafe noktaları yerleştirilmiştir. 

 

               WC- Lavabolar 

 Temizlik takip çizelgeleri günde 2 kez olarak yenilenmiştir. 

 Peçete kullanımı yapılmaktadır. 

 Basmalı sıvı sabunluk kullanılmaktadır. 

 Wc- lavabo giderlerine günlük çamaşır suyu dökülmektedir. 

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, 

kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmektedir. 

 Buralarda maske kullanımı zorunlu tutulmuş, el yıkama, maske kullanımı talimatları asılmıştır. 

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmektedir ve görünür şekilde asılmaktadır. 

 Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanımına dikkate 

etmektedir. 

 Tuvalet alanına giriş kapılarını kolları sıklıkla dezenfekte edilmektedir. 

 

Ofisler 

 

 Çalışan oturma düzenleri 1,5 metreyi karşılamaktadır. 

 Çalışan masalarından kalemlikler, post-it gibi küçük kâğıtlar, zımba ve delgeçler kaldırılmış 

ortak temas engellemiştir. 

 Ofis için klima kullanımı, klima sistemi gerekli bakım ve temizlikleri yapılarak dışardaki havayı 

içeri içerdeki havayı dışarı atan sisteme sahiptir. 

 Ofis girişlerinde hijyen noktaları oluşturulmuş, fotokopi cihazı ve yazıcı kullananların ellerini 

dezenfekte edip kullanması istenmiştir. 

 Masa üstü ekipmanların kişisel kullanımı, kullanım öncesi hijyen dikkati hakkında çalışanlara 

bilgilendirmeler yapılmıştır. verilmiştir.  

 Çalışma alanlarına covid-19 bilgilendirme afişleri asılmıştır. 

 Klima kullanımında sıkıntı yoktur. Düzenli bakım ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. Doğal 

havalandırma çalışma süresince mecburi tutulmuştur. 

 Üniversite içi ayda en az iki dezenfekte ilaçlama yapılmaktadır. 

 Tüm kapı kolları, merdivenler, zemin günde en az 2 kez temizlenmektedir. 

 Klima tesisatı düzeli temizlenmektedir. 

 İş yerine mümkün olduğunca misafir alınmamalı, alınması durumunda HES kodu sorgulaması 

yapılmalıdır. 

 Kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmaktadır. 

 Klimalar ve vantilatörler damlacıkların çok uzağa yayılmasına neden olabileceğinden mümkün 

olduğunca çalıştırılmamaktadır. 
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Eğitim alanları Derslikler, Etüt Salonları, Amfi, Laboratuvarlar ve Kütüphaneler 

 Dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılmalıdır. Blok ders yapılmamalı, dersler arasında 

salonun büyüklüğüne göre en az 20 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması 

sağlanmalıdır. 

 Tüm sınıf ve amfiler YÖK standartları ve pandemi koşullarına uygun olarak  sık oturma düzeni 

seyreltilmiştir.(‘’seyreltilmiş oturma düzeni’’) 

 Ders esnasında öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri mümkün mertebe kişiye 

özel olmalıdır. 

 Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer 

verilmelidir. 

 Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten uyarı içeren görsel 

materyallere yer verilmelidir, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. 

 Kütüphanelerde oturma düzeni yüz yüze değil, çapraz oturma tercih edilir. Bireyler arasında 

olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmektedir. 

 Kütüphanelerde içeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme 

içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan kullanıcıların 

kütüphaneye girmemeleri uyarısı yer almaktadır 

 Sınıflarda oturma düzeni en az 1 metre mesafe olacak şekilde oluşturulmalı ve dersliklerin 

oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır. Öğrencilerin sınıftaki yerleri sabit olmalıdır. 

 Uygulamalı eğitimler sırasında eğitici ile öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması 

mümkün olmuyorsa hem eğitici hem de öğrenci yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır. 

 Kütüphanedeki kitaplara dokunmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 

İbadethaneler ,Mescitler 

 Mescit girişinde el antiseptiği bulunmaktadır. 

 Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır. 

 Abdest alırken ve namaz kılarken fiziki mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır. 

 Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmıştır.. Seccade kişiye özel olmalıdır. 

Gerekli uyarı yapılmıştır. 

 Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır. 

 Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, varsa abdest alınan yerlerin 

temizliğine dikkat edilmelidir. 

 

Teknik Birimler/Atölyeler 

 Kullanılan ekipman ve malzemelerin mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması 

sağlanmalıdır. Bu durum söz konusu olmadığında ise su ve deterjanla temizlik sonrası % 70’lik 
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alkol veya zarflı virüslere etkili diğer dezenfektanlarla silinip dezenfekte edildikten sonra 

kullanılması sağlanmalıdır.  

  Özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) 

temizliğine dikkat edilmelidir. 

  Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.  

  Düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır.  

  Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir. 

 Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir. 

  Elle temassız atık kumbaraları bulundurulmalıdır. 

 

  Kurum Araçları 

 Kurum aracı kullanıcıları sınırlandırılmıştır. Günlük kullanıcı kaydı alınmaktadır.Şöforler aşı 

olmaya teşfik edilmelidir. 

 Araç içi her gün kullanıcısı tarafından ayda bir uzman ekip tarafından dezenfekte ilaç ile 

dezenfekte edilmektedir. 

 Araç içinde maske kullanımı mecburidir. 

 Araç içine yabancı binmesi yasaklanmıştır. Mecburi durumlarda (misafir alımı) binen kişi kaydı 

oluşturulacaktır.  

 Kurum araçlarında klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesine dair covid-19 korunma 

eğitimi dâhilin de bilgilendirme yapılmıştır. 

 Mümkünse aracın farklı kişiler tarafından her kullanılışı sonrasında sık temas edilen yerler (kapı 

kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) 

temizlenmelidir.  

 Servis içinde asla yüksek sesle konuşulmamalıdır. 

 

 

Çalışan Servisleri 

 

 Servis şoförleri işveren tarafından COVID-19’un bulaşma yolları hakkında bilgilendirilmelidir, 

aşılanmaları teşvik edilmelidir. 

 Servis firmasından aracın düzenli olarak dezenfekte edildiğine dair hangi aralıklarda dezenfekte 

edileceğine dair İlke Turizm’den İstanbul Ticaret Üniversitesi için servis firması yekilisi kaşe- 

imzalı taahhüt alınmıştır. Dezenfekte edildiğine dair video istenmektedir. 

 Servise alınacak öğrenci, personel ve veliler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 

sıkıntısı semptomları bulunması durumunda bu kişilerin ateş ölçümü yapılarak semptomu ve 

ateşi olanların servise binmelerine izin verilmemelidir. 

 Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve 

yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır. 

 Servis aracı her dezenfektan sonrası araç etiketlenmektedir. 

 Araç içi dezenfekte edilen kimyasal MSDS formları alınmıştır. 

 Araç ilk durak son durak günlük temizlik çizelgeleri haftalık olarak istenmektedir. 
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 Araç içinde dezenfektan bulundurulması, binişlerde kullanımı zorunlu tutulmuştur. 

 Araç içinde asılı, konuşmanın, yemek yemenin yasak olduğunu, maske kullanımının zorunlu, 

maskesiz çalışan alınmayacağına dair servis yetkilisi kaşe imzalı talimat örneği istenmiş, 

İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanlarına ayrıca bilgilendirme yapılmıştır. 

 Servis aracı covid-19 önlemlerini içerir risk analizi- acil durum eylem planı servis firması İlkem 

Turizm’den alınmıştır. 

 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her 

fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. 

 

Asansör 

 Mümkün olduğunca kullanılmaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 Salgın dönemi için kapasitesi 3 de 1 oranında kişi sayısı düşürülmüştür. Dışında max. kişi sayısı 

belirtilmelidir. 

 Asansör içi konum yerleri sosyal mesafe noktaları işaretlenmiştir. 

 Asansör içine uyulması gereken talimatlar asılmıştır. 

 Asansör içinde maske kullanımı mecburi tutulmuştur. 

 Asansör içi sırt sırta duruş pozisyonu verilmiştir. 

 Asansör içinde yüzeylere temas yasaklanmıştır. 

 Havalandırma kullanımı asansör içi hava döngüsünü sağladığı için yasaklanmıştır. 

 

 

Elle Taşıma 

 Elle yapılan taşıma işlemleri için kaldırılan yük bir kişinin taşıyabileceği ebat ve ağırlıklara 

indirilmiştir. (maksimum 25 kg.) 

 Transpalet kullanımı için kullanıcılar sınırlandırılmıştır. 

 Transpalet kullanımı öncesi tutaç yerleri dezenfekte edilmelidir. 
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Covid-19 Koruma Ekibi (Sütlüce Kampüsü) 

Ad- Soyad Görevi İletişim imza 

Kağan KÖKLEN Ekip Koordinatörü   

İlker YILMAZ Sütlüce Kampüs 
Sorumlusu 

  

İskender ARSLAN Kat Görevlisi 
Sorumlusu 

  

Neziha YÜKSELENTÜRK Danışma   

Tamer ÖZKAN Ulaştırma   

Senem ASLAN İşyeri Hemşiresi   

 

Covid-19 Acil İletişim Numaraları (Sütlüce Kampüsü) 

 
Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 
(0212) 245 42 95 

 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 
(0212) 638 30 00 

Acil Durum 
Ambulans Talep 

 
112 

 
Covid-19 Danışma Hattı 

 
184 

 

 

Covid-19 Vaka Sevk Hastanesi (Sütlüce Kampüsü) 

 
Eyüp Devlet Hastanesi 

Eyüp Merkez, Silahtarağa Cd. No:53-55 D:57, 
34050 Eyüpsultan/İstanbul 
(0212) 417 29 00 

 
Okmeydanı Devlet Hastanesi 

Kaptan Paşa, SSK Okmeydanı Hst. No:25, 
34384 Şişli/İstanbu 
(0212) 314 55 55 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ur44q36z70RmMMipuxSfzCF-YTA:1598960614646&q=en+yak%C4%B1n+hastane&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41065625,28941529,938&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjQg8i78MfrAhWo3OAKHcetD7EQtgN6BAgNEAQ&rldoc=1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ur44q36z70RmMMipuxSfzCF-YTA:1598960614646&q=en+yak%C4%B1n+hastane&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41065625,28941529,938&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjQg8i78MfrAhWo3OAKHcetD7EQtgN6BAgNEAQ&rldoc=1
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Eyüp Devlet Hastanesi 

 

Okmeydanı Devlet Hastanesi 
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Covid-19 Koruma Ekibi (Küçükyalı Kampüsü) 

Ad- Soyad Görevi iletişim imza 

Kağan KÖKLEN Ekip Koordinatörü   

İlyas YILDIZ Küçükyalı Kampüs 
Sorumlusu 

  

İsmail AKSAK Kat Görevlisi 
Sorumlusu 

  

Semra KELLEBOZ Güvenlik Personeli   

Şevki YÜCEL Ulaştırma   

Mevlüde ÇERİ İşyeri Hemşiresi   

 

 

Covid-19 Acil İletişim Numaraları (Küçükyalı Kampüsü) 

 
Maltepe  İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 
(0216) 518 20 62 

 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 
(0212) 638 30 00 

Acil Durum 
Ambulans Talep 

 
112 

 
Covid-19 Danışma Hattı 

 
184 

 

 

Covid-19 Vaka Sevk Hastanesi (Küçükyalı Kampüsü) 

 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

İçerenköy D100 üzeri D:İ Ataşehir / İstanbul 

0216 578 30 00 
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Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Feyzullah Şemsi Denizer Caddesi Kartal 
Maltepe İstanbul 

216 441 39 00 

 

 

  

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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HAZIRLAYAN 

 

ONAYLAYAN 

İş Güvenliği Uzmanı 

 

İşveren / Vekili 

 

 


