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A – GENEL BİGİLER 

1)  İşyeri Bilgileri 

- Ticaret Ünvanı : Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmeleri 

- Adres                 :  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İzmit / KOCAELİ 

- Telefon No        : 0262 303 1575 

- E-Posta Adresi  : www.iktisadi.isletme@kocaeli.edu.tr 

 

2) İşveren / İşveren Vekili   

- Adı Soyadı        : Hasan AKPINAR 

- Görevi               : İktisadi İşletme Müdürü 

 

3) Covid – 19 Salgın Eylem Planının;  

 

- Amacı 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun COVID-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

bu eylem planı, COVID-19 Salgın hastalığının bulaşma yolları ve korunma yöntemleri 

konusunda Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi personellerinin bilgilendirilmesi, eğitilmesi 

ve işletme hizmet birimlerinde uygulanacak önlemler ile izlenecek süreçlerin belirlenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

- Kapsamı 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğüne bağlı; 

 

Tıp Fakültesi Büfe, Poliklinik Büfe, Amelyathane Büfe, Morfoloji 

Büfe,  

Mühendislik -A- Büfe, Mühendislik –B- Büfe, Acil Büfe, 3.Kat Büfe 

Nihavent Kantini, Personel Kantini, Onkoloji Kantini, Eğitim Fakültesi  

Kantini, 

Kou Stor Kırtasiye ve Kitap Satış İşletmesi 

İktisadi İşletme Müdürlüğü Merkez Ofisi 

Tıp Fakültesi Bestenigar Restoran, Kartepe Park Otel Restoranı 

Kardelen - 1 Restoran, Kardelen – 2 Restoran,  

Hüzzam Kafe, Mahur Kafe, Öğrenci Evi-Rast Kafe, Neva Kafe, 

Ihlamur Ana Okulu 

Hereke Zehra Kocabıyık Kız Öğrenci Yurdu, Hereke Asım Kocabıyık  

Erkek Öğrenci Yurdu 

Kartepe Park Otel, Anıtpark Konuk Evi 

Tıp Fakültesi Otoparkı - Vale 

İşletme hizmet birimlerinde COVID-19 enfeksiyonunun bulaşmasını engellemeye ve salgının 

yayılmasını önlemeye yönelik olarak alınacak tüm tedbirleri kapsar. 

- Dayanağı 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2020 Tarih ve 

8556 Sayılı Genelgesi, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.06.2020 

http://www.iktisadi/


 

                                                                                                                                                                                                       

tarih E.34451 Sayılı Yazısı, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 

31.05.2020 tarih 2020 / 58 Sayılı Kararı. 

 

B – EYLEM PLANI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI  

 

 

1) Covid – 19 Salgın Eylem Planı Uygulama Ekipleri  

 

 

- Kuruluşu / Görevlendirilmesi 

            İktisadi İşletme Müdürü tarafından Saha Koordinatörünün başkanlığında, 1 ’i 

Sağlık alanında, 1 ’i Gıda Üretimi alanında, 1 ‘i Turizm ve Otelcilik alanında, 1 ’i Çocuk 

Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanında eğitim almış personeller arasından 

görevlendirilen Eylem Planı Uygulama Komisyonu ile işletme hizmet birimlerinde fiilen 

görev yapan personeller arasından görevlendirilecek pandemi sorumlularından oluşur. 

 

 

- Görev ve Sorumlulukları 

 

 Eylem Planı Uygulama Komisyonu, 

               İktisadi İşletme Müdürlüğünce hazırlanan Salgın Eylem Planı kapsamında 

işletmeye bağlı olarak faaliyette bulunan tüm hizmet birimlerinde covid-19 Salgını nedeniyle 

alınması gereken önlemlerin tespitini yapmak, gerekli tedbirleri almak, her bir işletme 

biriminin Pandemi sorumlusu ile eşgüdümlü çalışmalar yaparak alınan tedbirlerin 

uygulanmasını sağlamak, denetimini yapmak ve hazırlanan haftalık denetim raporlarını 

İktisadi İşletme Müdürüne sunmak, resmi makamların tavsiye kararlarını, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini 

yapmakla yükümlüdür. 

 Pandemi Sorumlusu 

               Eylem Planı Uygulama Komisyonu tarafından alınacak tedbirlerle ilgili 

çalışmaları yürütmek, İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yaparak 

Eylem Planının uygulanmasını sağlamak, Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek, 

Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 

Koronavirüs Danışma Hattı ve en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesini sağlamakla 

yükümlüdür.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

C – EYLEM PLANI KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 

1 – KANTİN VE BÜFELERDE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

( Tıp Fakültesi Büfe, Poliklinik Büfe, Amelyathane Büfe, Morfoloji Büfe ) 

( Mühendislik -A- Büfe, Mühendislik –B- Büfe, Acil Büfe, 3.Kat Büfe ) 

( Nihavent Kantini, Personel Kantini, Onkoloji Kantini, Eğitim Fakültesi Kantini ) 

 

- KANTİNLERDE ALINACAK ÖNLEMLER 

İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el 

yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) 

asılmalıdır. İş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

 

1.1.İş Yerine Yönelik Önlemler 

» Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) 

kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır. 

» Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye çalışan / müşteri 

alınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır. 

» Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her 

yerde (iç ve dış alanlar) bekleme mesafeleri yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

» İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek 

basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Renkli kordon ya da şerit veya plastik duba gibi bir 

blokaj materyali bu amaç ile kullanılabilir. 

» Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş 

işaretlerde beklemelidir. 

» Kantin işletmelerinin yeme içme alanlarında “Restoran ve Kafeler” için belirlenen kurallar 

uygulanmalıdır. 

» Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, 

mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanmalıdır. 

» Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1  metre)  olacak şekilde yer 

işaretlemesi yapılmalıdır. 

» Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmelidir. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Personeli korumak için tezgâhlar/personel ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya 

pencere yerleştirilmelidir. 

 

 

1.2. Müşterilere Yönelik Önlemler 

» İş yeri girişindeki asılı afişte belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

» Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı ve içeride maske çıkartılmamalıdır.   

Kuralına uygun olarak basit bez maske takılması yeterlidir. 

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) 

korunmalıdır. 

» Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. 

» Sık dokunulan yüzeylere dokunulması durumunda, el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 

1.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. 

» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. 

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

» Müşteri ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır. 

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, 

eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği / en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. 

» Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmasının 

sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

» Yemek, su/çay/kahve molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden 

fazla kişi olmamalıdır. 

 

1.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

» İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalıdır. Sık kullanılan alanlar (masa ve tezgahlar gibi) 

daha sık temizlenmelidir. 

» Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu %70’lik alkol ile ıslatılmış bezle 

silinerek yapılmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» İş yerinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) 

temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir. Temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı 

yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

» Klimalar dışarıdan %100 temiz hava alacak modda çalıştırılmalı, fan hızı düşük 

tutulmalıdır. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalıdır. 

» İş yerlerinde pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık yapılmalıdır. 

» Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu  ve tuvaleti sık 

aralıklarla temizlenmelidir. 

» İş yerindeki dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulmalıdır. 

» Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma aletleri 

çalıştırılmamalıdır. 

 

- BÜFELERDE ALINACAK ÖNLEMLER 

» İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, 

maske kullanımı ve sosyal mesafe için uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Büfelerde 

müşteri ve çalışan için el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

  

1.1. İş Yerine Yönelik Önlemler 

» Büfede tıbbi/bez maske takılmalı, nemlendikçe değiştirilmelidir. Her maske değişiminden 

sonra el antiseptiği kullanılmalıdır. 

» Büfe önünde sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunması için zeminde işaretleme 

yapılmalıdır. 

» Müşterilerin tek tek alışveriş yapmaları sağlanmalıdır. 

» Her ödeme işleminden sonra el antiseptiği kullanılmalıdır. Ödemelerde mümkünse temassız 

ödeme şekli teşvik edilmelidir. 

» Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden büfede 

çalışanlar eldiven kullanmamalıdır. El hijyenine dikkat edilmesi yeterli olacaktır. 

» Büfenin temizliği günlük olarak yapılmalı, sık kullanılan alanlar (masa ve tezgahlar gibi) 

daha sık temizlenmelidir. 

» Büfede pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık yapılmalıdır. 

» Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu %70’lik alkol ile ıslatılmış bezle 

silinerek yapılmalıdır. 

» Büfeye misafir alınmamalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

1.2. Müşterilere Yönelik Önlemler 

» Büfe önündeki asılı COVID-19 ile ilgili afişte belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

» Tıbbi/bez maske takılmalıdır. 

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) 

korunmalıdır. 

» Mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalı,  dokunulması durumunda el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

2 - KİTAP VE KIRTASİYE MAĞAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

( Kou Stor Kırtasiye ve Kitap Satış İşletmesi ) 

 

İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler 

(el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

 

2.1. İş Yerine Yönelik Önlemler 

» Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) 

kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır. 

» Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır. Bu 

kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır. 

» Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her 

yerde (iç ve dış alanlar dâhil) sosyal mesafe yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

» Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş 

işaretlerde beklemelidir. 

» İş yerlerine misafir alınmamalıdır. 

» İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az  

%70’lik  alkol  içeren  kolonya  bulundurulmalıdır.  El antiseptiğinin doluluk durumu  belirli  

aralıklarla  kontrol  edilmeli  ve  her zaman dolu olması sağlanmalıdır. Müşterilerin girişte bu 

ürünleri kullanmaları sağlanmalıdır. 

» Müşterilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar azaltacak önlemler alınmalıdır. 

» Müşterilerin inceleme amacı ile el temasının yoğun olduğu dayanıklı ürünlere belirli 

periyotlarla %70 alkol içeren dezenfektan spreyle püskürtülerek dezenfeksiyonu 

sağlanmalıdır. 

» Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin 

en altına veya arkasına yerleştirilmelidir. 

» Personeli korumak için tezgâhlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir 

ayırıcı veya pencere yerleştirilmelidir. 

» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

2.2. Müşterilere Yönelik Önlemler 

» Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. 

» Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları 

hususunda uyarılmalıdırlar. 

» Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Kuralına uygun olarak bez 

maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. 

» Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya ile ellerini ovalamalıdır. 

» Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda 

el antiseptiği kullanılmalıdır. 

» Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. 

» Mümkün olduğunca müşteriler kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal 

edecek şekilde dolaşmamalı, kitapları karıştırmamalı, müşterinin istediği kitapları tezgâhtarlar 

ilgili bölümden alıp getirmelidir. 

 

2.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel olduğunda 

çalıştırılmamalıdır. 

» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol 

bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal 

sabun yeterlidir. 

» Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

2.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

» İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. 

» İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon  ahizeleri,  

masa  yüzeyleri  gibi)  temizliğine   dikkat   edilmelidir.  Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik 

sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde 

korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. 

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 

7681-52-9) kullanılmalıdır. 

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

» Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile 

dezenfekte edilmelidir. 

» Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile 

temizlenmelidir. 

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanmalıdır. 

» İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. 

» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

» Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sık aralıklarla 

temizlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

3 - OFİS VE BÜROLARDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

(İktisadi İşletme Müdürlüğü Merkez Ofis ve Deposu) 

 

Ofis ve bürolarda faaliyet gösteren işletmeler kapalı alanda hizmet sunduğu için COVID-19 

salgınının yayılması açısından özellik arz eder. İş yerinin girişine / görünür bir yerine 

COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı 

ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İş yeri girişinde ve içinde uygun 

yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 

3.1. İş Yerine Yönelik Önlemler 

» Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir. 

» İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması 

yapılmalıdır, 

» İş yerinde personelin birbiriyle ve müşterilerle aralarında sosyal mesafeyi (en az 1 metre, 3-

4 adım) koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

» Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları 

özendirilmelidir. 

» İş yerine misafir alınmamalıdır. 

» İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalıdır. 

 

3.2. Müşterilere / Misafirler Yönelik Önlemler 

» Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, 

öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan müşterilerin iş yerine girmemeleri 

uyarısı yer almalıdır. 

» Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya kullanılmalıdır. 

» Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalıdır. 

» Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. İş  yerleri  ve genel olarak 

toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi 

olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. 

» Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları 

durumunda el antiseptiği kullanmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmelidir. 

» Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır. 

» Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. 

 

3.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. 

» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

» İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır. 

» Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları 

konusunda uyarılmalıdır. 

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

» Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda 

uyarılmalıdır. 

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol 

bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal 

sabun yeterlidir. 

» Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

3.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

» İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. 

» İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, 

dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve 

deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük 

çay  bardağı)  çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor 

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 

dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

» Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve 

diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atmalı ve ellerini en 

az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

» Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları 

çalıştırılmamalıdır. 

» İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 

havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu 

sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri 

üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve vantilatörler 

kullanılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

4 - RESTORAN, KAFE VE İÇERİSİNDE YEME - İÇME HİZMETİ SUNULAN 

İŞLETME BİRİMLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 ( Tıp Fakültesi Bestenigar Restoran, Kartepe Park Otel Restoranı ) 

( Kardelen - 1 Restoran, Kardelen – 2 Restoran ) 

( Hüzzam Kafe, Mahur Kafe, Öğrenci Evi-Rast Kafe, Neva Kafe ) 

( Nihavent Kantini, Personel Kantini, Onkoloji Kantini, Eğitim Fakültesi Kantini ) 

 

4.1. Genel İlkeler ve Bildirimi 

» İşletme sorumluları, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. 

Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin 

misafir kapasitesi  sosyal  mesafe  planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda 

misafir  kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. 

Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği 

genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve 

kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir. 

» COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği, haşere ve zararlılarla 

mücadele kapsamında çalışmalar yapılarak personelin tedbirleri uygulaması sağlanmalıdır. 

 

4.2. Müşteri / Misafir Kabulü 

» Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 38 

oC’den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık 

kuruluşuna başvurması sağlanır. 

» Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle 

temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır. 

» Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske 

bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında 

maske takması sağlanır. 

 

4.3. Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları 

» Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık 

alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir. Tesisin 

içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları 

vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden (anne veya baba ile birlikte 

çocuklar) olan misafirler arasında uygulanmaz. 

» Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler 

arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa 

birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde 

yapılmalıdır. 

» Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye 

konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz. 

»   Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni 

uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek 

kullanılmalıdır. 

» Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her 

masa için uygulanır. 

» Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası 

mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel ile müşterilerin doğrudan yüz yüze 

kaldığı bar masaları mümkünse kullanılmamalıdır. Kullanılmaları halinde personel ile müşteri 

arasındaki mesafe en az 1 metre olmalı, bu bölümde çalışan personeller tıbbi maske ve yüz 

koruyucu siperlik takmalıdır. Maskeler nemlendikçe değiştirilmeli ve siperlik belirli 

aralıklarla uygun ürünle silinerek dezenfekte edilmelidir. 

» Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır. 

» Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen 

gösterir. 

» Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini 

engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli 

tarafından sunulmalıdır. 

» Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı veya misafire 

servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır. 

» Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi 

malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete 

kullanılmalıdır. 

» Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her 

kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu 

sağlanmalıdır. 

» Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların 

farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

» Genel tuvaletlerin giriş kapı kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

4.4. Personeli Korumaya Yönelik Tedbirler 

» Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından 

izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınmalıdır. 

» Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

»  Personel girişinde termal kamera ve ya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

» Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu ekipman 

(tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı izlenir. Bütün personel 

ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanmak zorundadır. Maskeler gün içinde 

nemlendikçe mutlaka değiştirilmelidir. 

» Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır. 

» Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilmelidir. 

» Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe 

koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi 

düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu 

düzenli olarak sağlanmalıdır. 

» Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul edilen 

kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması 

izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım 

kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanmalıdır. 

» Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık 

kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. 

 

4.5. Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları 

» Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun 

yapılması sağlanmalıdır. 

» Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, 

sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulmalıdır. 

Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girmemelidir. 

» Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalıdır. 

» Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar 

mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi 

zeminle temas ettirilmemelidir. 

» Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve 

saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmalıdır. Elle sık temas eden 

yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinmelidir. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında 

yıkanmalıdır. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman 

kullanılmalı, ellerini düzenli olarak yıkamalıdır. 

» Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili 

görsel/yazılı bilgilendirme yapılmalıdır. 

4.6. Lavabo ve Tuvaletler 

» Tuvalet alanlarına giriş kapılarının kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık silinmelidir. 

» 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 

edilmelidir. 

» Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür şekilde 

asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır. 

» Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanmalı, işlem 

sonrası kullanılan iş yeri çöpüne atılır, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni 

sağlanmalıdır. 

» Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık kağıt 

havlular kullanılmalıdır. 

4.7. Genel Temizlik ve Bakım 

» Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun 

sıklıkta yapılmalı, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. 

» Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post 

cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik 

gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100  

sulandırılmış  çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanmalı, klor bileşiklerinin zarar verdiği 

post cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler 

kullanılarak, izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. 

» Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, 

malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanmalıdır. 

» Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilir. 

Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır. Vantilatörler ise kullanılmaz. 

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını 

sağlayacak şekilde düzenlenir ve sık sık doğal havalandırma yapılır ya da ısı geri kazanımlı 

%100 dış hava ile çalışan direk genleşmeli klima cihazlarının kullanılmalıdır. 

» Klima kullanımı konusunda T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı/ yayınlayacağı “Toplumda 

Klimaların Kullanımı” rehberine uyulmalıdır. 

» Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal 

havalandırması sağlanmalıdır. 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

5 - KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA 

ALINACAK ÖNLEMLER 

 

( Ihlamur Ana Okulu ) 

 

COVID-19 pandemisi kapsamında kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim 

kurumlarında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için gereken korunma, kontrol ilkeleri ve 

uygulamalar aşağıda belirtilmiştir. 

» Öğrenci yeniden kabul aşamasında velilere daha önceden hazırlanmış ve aşağıda yer alan 

“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde imzalatılmalı ve bir nüshası 

kendilerine verilmelidir. 

» Bu kurumlarda gruptaki çocuk sayısı sınıf/grup odası büyüklüğüne göre belirlenmeli, çocuk 

sayısı 10’un üzerinde olmamalıdır. 

 

5.1. Girişte Alınması Gereken Önlemler 

» Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılmalıdır. Çocuk ve 

aile bireylerinin COVID-19 belirtileri olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Çocukların ateş ölçüm 

sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. 

» Çocuk, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes alma, 

yorgunluk gibi) gözlemlenmelidir. 

» Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, 

iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi 

belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmamalı, 

tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna 

yönlendirilmelidir. 

» Aile içerisinde de benzer şikayette kimsenin olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Ailede de 

semptom olması durumunda çocuk kuruma alınmamalıdır. 

» Kurumda ateş ölçümü yapacak olan personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. 

Çocukla kapsamlı  bir  temas  gerekecekse önlük de giyilebilir. Veli ve çocukla en az 1 metre 

mesafe korunmalıdır. Mümkünse personelin cam/plastik bir pencere gibi fiziksel bir bariyerin 

arkasında durması sağlanarak ateş ölçümü esnasında veya öksürük, hapşırık gibi durumlardan 

korunması sağlanır. Temassız ateş ölçer kullanılmalıdır. Kapıdaki kontrol işlemleri bittikten 

sonra kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık önlük, maske, yüz koruyucu) çıkartılmalı, 

tekrar kullanılabilir yüz koruyucular %70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli, tek kullanımlık 

önlük ve maske poşetlenerek çöp kutusuna atılmalı, önlük tekstil ise en az 60 oC’de 

yıkanmalıdır. Bu işlemler sonrası eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

5.2. Kurumlarda Alınması Gereken Genel Önlemler 

» Okulun / kuruluşun giriş ve çıkışlarında çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için el 

antiseptiği bulundurulmalıdır. 

» El antiseptiklerinin bulunduğu yerler  çocukların  ulaşamayacağı  yerler  olmalı ve bu 

alanlar eğiticiler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle çocuklar el antiseptiği 

kullanırken mutlaka denetlenmelidir. 

» Servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “COVID-19 Kapsamında Personel 

Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” geçerlidir. Sürücü, servis görevlileri, 2 

yaş ve üzeri tüm öğrenciler/çocuk maskeli olmalıdır. Serviste alkol bazlı el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

» Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler kreşe alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır. 

» Mümkünse sınıflarda/grup odalarında her gün aynı öğrenciler/ çocuklar ve aynı personel 

olmalıdır. 

» Mümkünse ailelerde kurum içerisine alınmamalıdır. 

» Farklı sınıfların/grup odalarının bir araya gelebileceği grup toplantıları veya etkinliklerinden 

kaçınılmalı, ziyaretçi alınmamalıdır. 

» Çocukların günlük grup etkinlikleri değiştirilmeli ve ya  durdurulmalıdır.  Sanat, müzik, 

beden eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenmelidir. 

» Çocukların sınıflarda/grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanmalıdır. 

Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için 

çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

» Sınıflar/Grup odaları mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile 

havalandırılmalıdır. Klima ve vantilatör kullanılmamalıdır. Havalandırma sistemlerinin 

düzgün çalıştığından emin olunmalıdır, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

» Çocukların her saat  en  az  10  dakika  temiz  havaya  çıkmaları  sağlanmalı, bu dönemde de 

sınıfları/grup odaları mutlaka havalandırılmalıdır. Havalar uygun olduğunda açık havada 

yapılan etkinlikler ve geçirilecek zaman daha da artırılmalıdır. 

» Uyku odalarında yataklar olabildiğince birbirinden uzak, en az 1 metre (mümkünse 2 metre) 

uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar baş - 

ayak ucu şeklinde yatırılmalıdır. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

5.2.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon ile İlgili Önlemler 

» Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu ise 1/100 oranında 

sulandırılmış çamaşır suyunun (Sodyum hipoklorit Cas No:7681- 52-9) en az bir dakika temas 

süresi olacak şekilde dezenfeksiyon amaçlı kullanılması önerilir. Çamaşır suyunun koroziv 

etki yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı alkol (en az %70 oranında etanol) 

kullanılabilir. Dezenfeksiyon sonrası alan tekrar havalandırılmalıdır. 

» Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, tezgahlar, lazımlıklar, klozet adaptörleri, 

masalar, sandalyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için su 

ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 (5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu) 

oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet 

(ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. 

» Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılabilir. 

» Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip 

makineler ile yıkanmalıdır. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. 

» Yıkanabilen yatak takımları (çarşaflar, yastıklar, battaniyeler, uyku tulumları) 

kullanılmalıdır. Bu ürünler toplanırken silkelenmemelidir. Tekstil ürünler normal deterjanlar 

ile en az 60 oC’de yıkanmalıdır. 

» Her çocuğun yatak takımı ayrı kutu veya torbalarda saklanmalıdır. Karyolalar her çocuk için 

etiketlenmelidir. Yataklar haftalık olarak veya başka bir çocuk tarafından kullanılmadan önce 

temizlenmelidir. 

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de 

yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. 

» Temizlik ürünleri üretici firma önerilerine göre kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra yeterli 

havalandırma sağlanmalıdır. 

» Tüm temizlik ürünleri güvenli ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Temizlik 

ürünleri çocukların yanında kullanılmamalıdır. 

» Çöpler günlük olarak ve güvenli bir şekilde atılmalıdır. 

 

5.2.2. Oyuncakların temizliği 

» Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak 

bulundurmaya özen gösterilmelidir. 

» Temizliği sağlanamayacak pelüş ve tüylü oyuncaklar kullanılmamalıdır. 

» Çocuklar tarafından ağıza alınabilen oyuncaklar temizlenmeden önce bir kenara 

ayrılmalıdır. Temizlenmesi gereken oyuncaklar, sabunlu su içeren veya ‘kirli oyuncaklar’ 

işareti konulmuş bir kaba ayrılmalıdır ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Eldiven giyilerek su 

ve deterjanla temizlenmeli, durulanmalı, %70 lik alkol ile silinmeli, bir dakika havada 

kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Temizlik için bulaşık makinesi de kullanılabilir. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Bez oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 60 oC’de yıkanmalıdır. 

» Çocuk kitapları temas öncesi ve sonrası el hijyenine uymak koşuluyla bulaşma açısından 

riskli değildir. Ek temizlik veya dezenfeksiyon işlemi gerektirmez. 

 

 

5.2.3. El hijyeninin sağlanması 

» Tüm çocuklar ve çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verilmelidir. Ellerin nasıl 

yıkanacağı, hangi durumlarda yıkanması gerektiği (kuruma giriş ve çıkışta, yiyecek ve 

içecekleri hazırlamadan önce, yemekten önce ve sonra, bebekleri beslemeden önce ve sonra, 

ilaç veya merhem uygulamadan önce ve sonra, bez değiştirme öncesi ve sonrası, tuvaleti 

kullandıktan veya bir çocuğa kullanmasına yardım ettikten sonra, vücut sıvılarıyla temas 

ettikten sonra, bir hayvanı tuttuktan sonra veya hayvan atıklarını attıktan sonra, açık havada 

veya kumda oynadıktan sonra, çöp/çöp kovası/çöp torbası/çöp kutusuna dokunduktan sonra) 

gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır. 

» Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Su ve sabuna ulaşılamadığında 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

» Yutmayı önlemek için el antiseptiği kullandıklarında çocuklar denetlenmelidir. Elini 

yıkayamayan küçük çocuklara yardım edilmeli, yardım sonrası personel tekrar ellerini 

yıkamalıdır. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan afişler yerleştirilmelidir.  

 

5.2.4. Yiyecek hazırlama ve servisi 

» Mümkünse kafeterya ve/veya yemekhane kullanılmamalı, bunun yerine yemekler 

sınıflarda/grup odalarında yenmelidir. 

» Yiyecek hazırlamadan önce ve çocukların yemelerine yardımcı olduktan sonra eller 

yıkanmalıdır. 

» Yiyecekleri hazırlama ve bez değişimi aynı personel tarafından yapılmamalıdır. 

» Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiç bir amaçla kullanılmamalıdır. 

 

5.3. Çalışanlara Yönelik Önlemler 

» Personele COVID-19 enfeksiyonu ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Personelin belirtiler açısından dikkatli olması ve hasta olduklarını hissettikleri anda kurum 

yönetimi ile irtibata geçmeleri sağlanmalıdır. 

» Personelin çocuklar ve diğer personel ile teması öncesinde ateşi ölçülmeli ve semptom 

sorgulaması yapılmalıdır. Yapılan ölçümler çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi veya 

semptomu olan personel COVID-19 açısından değerlendirilmek için Sağlık Kurumuna 

yönlendirilmelidir. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Kişilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır. 

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır. 

» Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde yıkanmalıdır. Eğer su ve 

sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 

» Eller ile gözlere, ağıza ve buruna dokunulmamalıdır. 

» Öksürük veya hapşırık esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kullanılan mendil 

hemen çöpe atılmalıdır. Mendil yok ise ağız ve burnu kapatmak için eller değil dirsek iç yüzü 

kullanılmalıdır. 

» Personel maske kullanmalıdır. 

 

5.4. Çocuklara Yönelik Önlemler 

» Bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske kullanılmamalıdır. 2 

yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak aktiviteler sırasında maske 

takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır. 

» Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf/grup odaları içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmamalıdır. 

» Kurumda iken COVID-19 bulguları olan ve/veya hasta olduğundan şüphelenilen bir çocuk 

saptandığında; 

» Çocuğun ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanmalıdır. 

» Bir izolasyon odası veya alanı oluşturulmalıdır ve hasta çocuk o alanda kişisel koruyucu 

ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilmelidir. 

» Çocukların ebeveynleri ile irtibata geçilerek çocuğun ailesiyle sağlık kurumuna 

başvurmaları sağlanmalıdır. 

» Hasta çocuk okuldan/kuruluştan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun 

şekilde temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. 

» Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum  tarafından  takip  edilmelidir. Test sonucu alınana 

kadar sınıftaki/grup odasındaki çocukların diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle teması 

kısıtlanmalıdır. Test sonuçlarına göre temaslı yönetimi il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından 

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda yapılmaktadır. 

 

5.5. Bebek ve Küçük çocukların bakımında alınacak önlemler 

» Bez değişimi yapılacak ise önce eller su ve sabunla yıkanmalı, diğer çocuklardan ayrı bir 

alanda kişisel koruyucu ekipman giyilerek bezi değiştirilmelidir. İşlem bittikten sonra bez 

değiştirme alanı temizlenerek hem personelin hem de bebeğin elleri su ve sabunla yıkanması 

sağlanmalıdır. 

» Küçük çocukları yıkayan, besleyen veya tutan personel uzun kollu önlük giymeli ve saçları 

toplu olmalıdır. Her çocuk bakımından sonra önlük değiştirmeli ve eller yıkanmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Çocuğa bakım veren personel ellerini ve çocuğun vücut salgılarının bulaştığı her yerini 

yıkamalıdır. 

» Çocuğun kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetler değiştirilmelidir. 

» Kirli giysiler aileye plastik bir torba ile verilmeli veya çamaşır makinesinde en az 60 oC’de 

yıkanmalıdır. 

» Biberon kullanımı öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.  Şişeler,  şişe kapakları, biberon 

uçları ve diğer ekipmanlar her kullanımdan sonra bulaşık makinesinde veya şişe fırçası, sabun 

ve su ile yıkanarak iyice temizlenmelidir. 

» Tuvalete giden çocukların öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması sağlanmalı, çocukların 

tuvaletleri tek tek kullanmasına özen gösterilmeli, her kullanım sonrasında tuvaletlerin 

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klozet kullanımlarında sifon çekilmeden kapağının 

kapatılması sağlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

EK. 1 

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

Velisi/vasisi olduğum öğrencinin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal 

şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu 

enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi 

bulunması durumunda velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmemem/göndermemem 

gerektiği konusunda bilgilendirildim. 

Yukarıda belirtilen durumlarda velisi / vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmeyeceğimi / 

göndermeyeceğimi, kurumda olmak zorunda olduğum zamanlarda da gerekli tedbirlere ve 

uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.  

 

                                                                                                                                 .... / .... / 

20.... 

 

 

 

Taahhüt eden:                                                                                     Kurum Yetkilisi: 

Veli / Vasi Adı Soyadı:                                                             Adı soyadı: 

İmzası:                                                                                                Görevi: 

Çocuğun Adı - Soyadı:                                                             İmzası: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

6 - YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURTLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

(Asım Kocabıyık Erkek Öğrenci Yurdu – Zehra Nurhan Kocabıyık Kız Öğrenci Yurdu) 

 

COVID-19 bulaşma riski yurtlar gibi toplu yaşam alanlarında oldukça yüksektir. Yurtlarda 

enfeksiyon riskini azaltmak için COVID-19’dan korunma ve kontrol önlemlerine yurt 

çalışanlarının ve öğrencilerin dikkat etmesi zorunludur. Yurtlarda kalan öğrencilerin 

kayıtlarının iyi tutulması olgu çıkması durumunda temaslıların bulunup, yayılmanın kontrolü 

açısından önemlidir 

 

6.1. Yüksek Öğretim Yurtlarında Alınması Gereken Genel Önlemler 

» Yurt giriş ve çıkışlarında uygun yerlerine COVID-19 kapsamında alınması gereken 

önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve yurtlarda uyulması gereken kurallar) 

asılmalıdır. Yurtların girişinde ve yurt içindeki bölümlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

Yurtta kalan öğrencilerin ve personelin yurda giriş/çıkış gün ve saatleri kaydedilmelidir. 

» Yurtta kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. 

» Yurt içinde yatakhanelerin dışında yemekhane, kantin/kafeterya, okuma ve çalışma 

salonları, mescit, kapalı spor salonu, masa tenisi ve satranç köşesi, seminer salonları, 

yatakhanelerde ve ortak yaşam alanlarında öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla 

aralarındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde uygulanmalıdır. 

» Yurt giriş kapısında çalışanların ve öğrencilerin ateş kontrolleri ve semptom kontrolleri 

yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. 

» Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir. 

» Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler yurt içerisine alınmamalı, teslimatlar dış kapıda 

yapılmalıdır. 

» Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takmalıdır. 

» Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan 

sonra temizliği sağlanmalıdır. 

» Yurtlarda grup toplantıları veya etkinlikleri  COVID-19  salgını  süresince  sosyal mesafe 

kurallarına uygun olarak havalandırma koşulları uygun olan alanlarda yapılmalıdır. 

» Yurt içi ortak alanların kullanımında ayrı katta hatta ayrı odalarda kalan öğrencilerin birlikte 

olmaları önlenmelidir. 

» Yurtta kalan öğrenciler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / 

gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 

yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

» Böyle bir durumda aynı odayı  paylaşan  öğrencilerin  tıbbi  maske takması sağlanır. 

Temaslı olanlar odalarında izole edilmeli, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması 

sağlanmalı, sonrasında su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) içeren solüsyonla silinmelidir. Tuvalet 

dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) 

kullanılmalıdır. Bu işlemler sonrasında odaya yeni öğrenci alınabilir. 

 

6.2. Yurt İdari Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler 

» Yurtlarda idari ofislerde masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması 

sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. 

» Çalışma süresince el hijyenine dikkat edilmelidir. 

» İdari ofislerin pencereleri açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 

havalandırma sistemleri bulunan yurtların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu 

sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri 

üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

» Yurtlarda bulunan ofislerde “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde 

Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.  

 

6.3. Yatakhanelerde Alınması Gereken Önlemler 

» Yurtların yurt ve blok girişleri ile genel kullanım alanlarında el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

» COVID-19 kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı yeniden gözden 

geçirilmeli ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam etmelidir. 

» Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

» Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir. 

» Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi 

yapılmalıdır. 

» Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olmalıdır. Mümkünse ranza kullanılmamalıdır. 

» Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalıdır. 

» Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmalıdır. 

» Ödeme noktalarında temassız ödeme tercih edilmeli veya temaslı ödemelerde her kullanım 

öncesi öğrencinin alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağladığından emin olunmalıdır. 

» Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin 

verilmemelidir. 

» Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,  bataryalar, tırabzanlar, asansör, 

aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak 

kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

6.4. Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler 

» Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. 

» Yemekhanede sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, yemek sırası bekleme 

mesafeleri yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

» Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 

metre) düzenleme yapılmalıdır. 

» Yemek alanlarında sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak düzenleme yapılır. Gerekli 

durumlarda yemek saatleri uzatılarak sosyal mesafe sağlanacak şekilde aynı anda kullanım 

seyreltilir. 

» Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her kullanım sonrasında en az 60 °C de 

bulaşık makinesinde yıkanmalı ve bir sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza 

edilmelidir. 

» Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20  saniye boyunca 

yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının 

uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

» Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler kaldırılmalı, tuz ve 

baharatlıklar tek kullanımlık şekilde verilmelidir. 

» Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir. 

» Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır. 

» Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır. 

 

6.5. Okuma ve Çalışma Salonlarında Alınması Gereken Önlemler 

» Okuma ve çalışma salonlarına genel olarak 4 metrekareye bir öğrenci  düşecek şekilde 

planlama yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı  buna göre düzenlenmelidir. 

» Okuma ve çalışma salonlarında sandalyeler aralarında mesafe  en  az  1 metre olacak şekilde 

düzenlenmelidir. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. 

Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmelidir. 

» Okuma ve çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin 

verilmemelidir. 

» Okuma ve çalışma salonlarında öğrenciler, birbirleriyle yapacakları kitap alışverişi, kaynak 

bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda 

uyarılmalıdırlar. 

» Okuma ve çalışma alanları en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

6.6. Öğrencilere Yönelik Önlemler 

» Öğrencilerin COVID-19’a yönelik yurt girişinin görünür bir yere asılmış olan ve içeride 

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okumaları sağlanmalıdır. 

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, COVID-19 tanısı alan 

ve temaslısı olan öğrencilerin yurda girişlerine izin verilmemelidir. 

» Öğrenciler yurtta kaldıkları süre içerisinde aynı odada, aynı öğrencilerle kalmaları 

sağlanmalı, oda değişikliği yapılmamalıdır. Oda değişikliği zorunlu ise odalardaki eşyalar 

temizlendikten sonra yapılmalıdır. 

» Öğrenciler, arkadaşları ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda 

uyarılmalıdırlar. 

» Öğrencilerin yurt içinde ortak alanlarda kurallara uygun maske takması sağlanmalıdır. 

» Öğrenciler yurda girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya kullanmalıdır. 

» Öğrenciler, yurt içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Sık sık eller su ve 

sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanmalıdırlar. 

» Ellerle yüz, göz, ağız ve buruna dokunulmamalıdır. 

» Öğrencilerin yurt içi ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre kalması 

sağlanmalıdır. 

 

6.7. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan 

veya temaslısı olan çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek 

üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

» Çalışanların tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske nemlendikçe ya 

da kirlendikçe değiştirilmelidir. 

» Öğrenciler ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz 

koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar 

kullanılabilir. 

» Çalışanların el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği ile temizlenmelidir. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal 

sabun yeterlidir. 

» Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının 

sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

6.8. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Önlemler 

» Yurda girişte görev yapan güvenlik görevlileri ile kuruma giriş yapanlar arasında en az 1 

metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Görevliler tıbbi maske takmalıdır. 

Bir metreden daha yakın temas söz konusuysa tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalıdır. 

» Güvenlik görevlisinin aktif olarak görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak maskesini 

kullanması gerekmektedir. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir. 

» Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için güvenlik 

görevlileri eldiven kullanmamalıdır. 

» Maskelerin takılması ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el  hijyeni 

sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

» Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske 

çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalıdır. 

 

6.9. Yurtlarda Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

» Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve 

temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır. 

» Yurtlarda her gün odaların ve ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizliği 

yapılmalıdır. 

» Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği 

eldivenle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun 

şekilde yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir. 

» Yurtlarda özellikle sık dokunulan yüzeylerin (merdiven kolları, kapı kolları, asansör 

düğmeleri, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, 

su ve deterjanla temizlik  sonrası  dezenfeksiyon  için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım 

küçük  çay  bardağı)  çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. 

Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilen, dayanıklı yüzeyler için kullanılması 

önerilen dezenfektanlardır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 

(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon, fotokopi makinaları ve 

diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

» Kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır. 

» Yurtlarda dezenfeksiyon için ULV, ozon ve püskürtmeli dezenfeksiyon uygulaması gibi 

yöntemler kullanılmamalıdır. 

» Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla 

yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Yatakhanelerde bulunan tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak 

bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve 

silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır. 

» Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise en az 60 oC’de deterjan ile çamaşır makinesinde 

yıkanmalıdır. 

» Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip 

makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. 

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

temizliğine dikkat edilmelidir. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu 

kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır. Mescitler havalandırılmalıdır. 

» Spor salonu, düzenli aralıklar temizlenmelidir. 

» Yemek hazırlama, sunma, satış alanlarının temizliği her kullanımdan sonra özen 

gösterilerek yapılmalıdır. 

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her  kullanım  sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de 

yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. 

» Temizlik ürünleri üretici firma önerilerine göre kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra yeterli 

havalandırma sağlanmalıdır. 

» Çöpler günlük olarak ve güvenli bir şekilde atılmalıdır. 

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol 

bazlı el antiseptiği kullanmalıdır. Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava 

ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır. 

» Yurtlarda kapı ve pencereler açılarak sık havalandırma sağlanmalıdır. 

» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yurtlarda etkin şekilde ve dış ortamdan 

havalandırma sağlanmalıdır. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri 

düzenli yapılmalıdır. 

» Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatör kullanılmamalıdır. 

» Yurtlarda dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulmalıdır. 

» Yurtlarda UV cihazı ile ortam dezenfeksiyonuna gerek yoktur. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

7 - OTEL VE KONAKLAMA TESİSLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

( Kartepe Park Otel, Anıtpark Konuk Evi ) 

 

Konaklama tesislerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol 

önlemlerine dikkat edilmelidir. Bu önlemler kapsamında, otel ve konuk evlerinde konaklayan 

misafirlerin kayıtlarının (isim-soyisim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde 

bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı) tam ve düzenli 

tutulması, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için 

büyük önem arz etmektedir. 

 

7.1. Genel temizlik kuralları 

» Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve 

temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır. 

» Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği 

eldivenli ellerle yapması gereklidir.  Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller 

uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonra oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir. 

» Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir. 

» Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan 

düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki 

tuvalet ve lavabo  temizliğine  özen  gösterilmelidir.  Bu alanların temizliği için su ve deterjan 

ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 

Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. 

» Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla 

yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. 

» Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı, 

bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme 

yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır. 

» Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90oC’de deterjan ile çamaşır makinesinde 

yıkanmalıdır. 

» Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. 

» Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar (pelüş hayvan ve top 

havuzu vb.) bulundurulmamalıdır. 

» Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve 

onarımlarının yapılması sağlanmalıdır. 

Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri 

(ateşe eşlik eden ÖKSÜRÜK veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa 

oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır. 

» Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır. Eğer olası olguya 

refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır. 

» Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar 

Birimine ivedilikle bilgi verilir. 

» COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması 

sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında 

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. 

Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir. 

» Ayrıca insanların yoğun olarak kullandığı yüzme alanı gibi alanları kapalı tutulmalıdır. 

 

7.2. Personele Yönelik Önlemler 

» El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, 

sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik 

veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

» Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya 

hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin 

bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, 

eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske 

kullanması önerilmektedir. 

» Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür 

işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği 

yapması sağlanmalıdır. 

 

7.2. Otel ve Konaklama Tesislerinde Klima Tesisatında Alınacak Önlemler 

 

7.2.1 Otel Odaları 

» FCU veya benzeri iç ünitelerin filtreleri her müşteri değişiminde sökülüp su ve deterjanla 

yıkanarak ya da dezenfekte edilerek (1/100 çamaşır suyu olabilir) tekrar kullanılabilir. 

» FCU’ların özellikle kış dönemlerinde belirli aralıklarda fanı durdurulup, bataryada sıcak su 

kullanarak cihazın sıcaklığını 60° C’ye çıkartıp yarım saat bu şekilde çalıştırarak termal 

dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. 

» Bu dezenfeksiyon süresinin, odaya yerleşecek diğer müşteriye zarar vermeyecek sürede 

yapılması gerekmektedir. 

» Klima sisteminin uçucu mikroorganizmalar ile kirletilmemesi için odaya müşterilerden 

başka temizlik veya kontrol amaçlı üçüncü şahısların girmesine engel olunmalıdır. Uzun 



 

                                                                                                                                                                                                       

süreli konaklamalar olası ise yani üçüncü kişiler otel odasına giriş ve çıkış yaparlar ise tıpkı 

müşteri değişiminde yapılan dezenfeksiyon işlemleri tekrar yapılmalıdır. 

» Tuvalet egzoz sistemi 7 gün 24 saat çalıştırılmalıdır. 

» FCU çalışmasını olumsuz etkileyeceği için otel odalarında temizlik mümkün olduğu kadar 

zemine çökmüş olan mikroorganizmaları havalandırmadan yapılmalıdır. Odalardaki halıların 

silinebilir yapı malzemeleri ile mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. 

» Restoran, lobi, toplantı ve oyun salonları gibi alanların iklimlendirilmesi için kullanılan 

klima santralleri mutlaka %100 dış hava ve düşük hava debisiyle çalışacak şekilde revizyonlar 

yapılmalıdır. 

» Genel hacimlerde yani insanların yoğun olarak bulundukları mekânlarda FCU, VRF veya 

split klima kullanılıyorsa, bu cihazlar kullanılmamalı, bunların yerine %100 dış hava ile 

çalışan klima sistemlerine geçmek için önlemler alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

8 - ORTAK HÜKÜMLER 

 

 ( İktisadi İşletme Hizmet Birimleri ) 

 

8.1. Klima / İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Genel Önlemler 

» Doğal havalandırma tercih edilmelidir. Dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak 

kapalı ortam havalandırılmalıdır. 

» Klima cihazları yapısı gereği havayı emer ve üfler. Bu nedenle klima sistemleri nedeniyle 

kapalı hacimde ciddi bir hava sirkülasyonu olmaktadır. Zorunlu olmadıkça klima sistemleri 

veya cihazları çalıştırılmamalıdır. 

» Küçük ofislerde aynı kişiler tarafından kullanılan, her tür bireysel klima kullanılmasında 

sakınca yoktur. 

» Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir 

vantilatörlerin kullanılmamalıdır. 

» Yüzde yüz iç hava ile çalışan klima cihazları (VRF; FCU, Split klima gibi) çoğunlukla 

restoran, market, kasap, kuaför gibi ortamlarda kullanılmaktadır. Bu cihazlar, sürekli aynı 

havayı sirküle ettikleri için zaman içinde kapalı hacimlerdeki olası virüs, bakteri gibi 

mikroorganizmaların yoğunluğunun artmasına neden olarak solunum yolu ile bulaşan 

enfeksiyonların riskini arttıracaktır. Bu cihazlar pandemi dönemlerinde kullanılmamalıdır. 

Sistemin %100 dış hava ile çalışır hale getirilmesi durumunda kullanılmasında sakınca 

yoktur. 

» Büyük kapasiteli klima santralleri %100 dış hava ile çalıştırılmalıdır. Yani doğrudan 

dışarıdan alınan temiz hava şartlandırdıktan sonra ortama gönderilecektir. Ortamdan çekilen 

havanın ayrı bir egzoz fanı ile doğrudan dışarı atılması nedeniyle mikroorganizma yoğunluğu 

oldukça azalacaktır. 

» Yüzde yüz dış hava ile çalışan santraller gece ve hafta sonları da çalışır durumda olmalıdır. 

» Yüzde yüz dış hava ile çalışan klima cihazları ayrıca iç hava kalitesini de önemli ölçüde 

artıracaktır. 

» Kuru hava enfeksiyon riskini artıracağı için ortam neminin %40’ın altına düşmemesi 

gerekmektedir. Bağıl nemin %40-60 arasında kalması için klima sistemlerinde önlem 

alınmalıdır. 

» Klima sistemlerinde üstten üflenen ve üstten toplanan hava zemindeki veya zemine yakın 

yerdeki damlacık çekirdeklerinin tekrar havaya karışmasına neden olacağı için, şartlandırılan 

havanın mümkün olduğu kadar üstten çok düşük hızda üflenmesi ve alttan toplanması ile 

enfeksiyon riski azaltılabilir. 

» Yüksek hava hızları da enfeksiyon riskini arttırdığı için klima sistemleri veya cihazları 

salgın dönemlerinde minimum hava debileri ve hızlarında çalıştırılmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                                                       

» Toplu kullanıma açık tuvaletlerde yer süzgeçleri ve lavabo sifonları kuru halde 

bırakılmamalıdır. Egzoz fanları bu hacimleri negatif basınçta tutmak için sürekli 

çalıştırılmalıdır. Alafranga tuvaletler kullandıktan sonra kapağını kapatarak sifon çekilmelidir. 

» Havalandırma sisteminde bakım yapan ve filtreleri değiştiren personel Kişisel Koruyucu 

Ekipman (KKE) olarak önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve eldiven 

kullanmalıdır.  

 

8.2. Vale Hizmeti ve Otoparklarda Alınacak Önlemler 

» Misafir Kabulünde Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim  alma  ve  

teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir. 

» Valeler araçlara maskesiz binmemelidir. 

 

8.3. İşletme Araçlarına Yönelik Alınacak Önlemler 

» Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

» İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç içinde sürekli 

maske takılır. Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanır. 

» Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo 

vb.) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanır. 

 

8.4. Mescitlerde Alınacak Önlemler 

» Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

» Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır. 

» Vakit namazları bireysel kılınmalıdır. Mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. 

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

» Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, 

ortak kullanımı önlenmelidir. 

» Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb kaldırılmalıdır. 

» Seccade kişiye özel olmalıdır. 

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

» Mescitlerden terlikler kaldırılarak kişisel havlu kullanılması sağlanmalıdır. 

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

temizliğine dikkat edilmelidir. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu 

kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.  

 



 

                                                                                                                                                                                                       

8.5. Asansörlerde Alınacak Önlemler 

» Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam 

kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

» Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

» Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde 

belirtilmelidir. 

» Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, 

aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

D – EKLER 

 

1 - Covid – 19 Salgın Eylem Planı Uygulama Ekipleri; 

 

 

 

1.1. Uygulama Komisyonu  

 

ADI - SOYADI ÜNVANI GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİSİ 

Mustafa Tekin BÖREKÇİ Saha Koordinatörü Başkan 0532 100 7816 

Mustafa SAPMAZ Gıda Mühendisi Üye 0535 730 3238 

Betül SATILMIŞ Okul Öncesi Öğretmeni Üye 0538 477 2983 

Gonca KARABULUT Hemşire Üye 0537 211 6609 

Adem ÖKSÜZ Turizm ve Sey. Hiz. 

Koord. 

Üye 0542 323 7471 

 

 

 

 

1.2. İşletme Hizmet Birimleri Pandemi Sorumluları  

 

HİZMET BİRİMİ 

PANDEMİ SORUMLUSU 

ADI - SOYADI 

İLETİŞİM 

BİLGİSİ 

TIP FAKÜLTESİ NİHAVEND KANTİNİ İLHAMİ POLAT 0537 353 3337 

TIP FAKÜLTESİ NİHAVEND KANTİNİ MİRAY KOÇ 0507 857 5950 

TIP FAKÜLTESİ NİHAVEND KANTİNİ ZELİHA MERCAN 0536 959 2861 

KARTEPE PARK OTEL YUSUF KENAN KARTAL 0537 526 4930 

ZEHRA NURHAN KOCABIYIK KIZ ĞRENCİ YURDU YELDA AÇIKSARI 0533 634 8112 

ASIM KOCABIYIK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ERKAN AYDIN 0536 797 2919 

ANITPARK KONUK EVİ GÖKNİL BODUR 0543 393 8272 

IHLAMUR ANAOKULU MELTEM METİN 0506 884 8002 

MORFOLOJİ BÜFE EMİNE TÖNGEK 0545 273 3909 

MAHUR KAFE YASEMİN GÜRLER 0533 086 6890 

TIP FAKÜLTESİ MARKET BÜFE CEM SARAÇ 0505 400 8742 

AMELİYATHANE BÜFE ELÇİN ÖZECİK 0543 363 0531 

OTOPARK İBRAHİM BAĞATUR 0539 788 1142 

VALE AHMET DEMİROK 0507 358 0220 

3.KAT BÜFE AYŞE BİLGİN 0537 772 1452 

ACİL BÜFE AYŞE ZENGİN 0536 339 7993 

BESTENİGAR RESTAURANT CÜNEYT BUDAKÇI 0546 282 7832 

MERKEZ DEPO NİLGÜN ÇAKMUR 0532 316 1829 

EĞİTİM FAKÜLTESİ KANTİNİ PERLİN KÖSE 0534 430 1528 

HÜZZAM KAFE KÜRŞAT TEMEL 0542 321 5741 



 

                                                                                                                                                                                                       

KARDELEN -1- RESTAURANT HASAN BEKİR 0535 601 95 51 

KARDELEN -2- RESTAURANT ÖZGÜR DEMİR 0539 379 2241 

KOU STOR KEMAL KOÇYİĞİT 0544 566 7032 

YÖNETİM OFİSİ GÜLAY ŞİMDİ 0545 398 4899 

MÜHENDİSLİK -A- KANTİNİ AYTEN SERT 0544 834 6062 

MÜHENDİSLİK -B-KANTİNİ SEMA GÖKKAYA 0530 691 4130 

PERSONEL KANTİNİ GÜLÇİN AZAK 0541 600 6941 

POLİKLİNİK BÜFE MAHİDE TÖNGEK 0542 447 0864 

NEVA KAFE SERPİL EŞOL 0530 665 9603 

ÖĞRENCİ EVİ-RAST KAFE NESLİHAN ÖZCAN 0537 691 4590 

ONKOLOJİ KANTİNİ DUYGU BOYOĞLU 0534 585 6181 

 

 

 

1 - Covid – 19 Salgın Eylem Planı Kapsamında Başvurulacak Sağlık 

Kuruluşları 

 

SAĞLIK KURULUŞU İLETİŞİM 

Sağlık Bakanlığı (SABİM) 184 

Sağlık Bakanlığı Acil Çağrı Merkezi 112 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 0262 303 7575 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK           :  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid – 19 Salgın   

                                Yönetimi ve Çalışma Rehberi 

TARİH                :  22.06.2020 

HAZIRLAYAN  :  Hasan AKPINAR 

           İktisadi İşletme Müdürü 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 


