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Mimar Sinan Eğitim Kurumları

Değerli Velimiz,
Covid-19 salgını sürerken tüm okullarda telafi eğitimlerinin başlaması yönünde bir karar alınmıştır. Bu
karar doğrultusunda hazırlanan bu rehberdeki bilgiler; öğrenciler ve velilerimiz için normalleşme
döneminde alınacak tedbirler ve uygulamalar, gelecek dönem planlarını içeren bir rehberdir. Okula
başlama sürecinde tüm taraflar tarafından okunup gerekli düzenlemelerin yapılması ve talimatlara uygun
olarak okul yaşamına başlanması gerekmektedir. Rehberdeki tüm maddeler gereksinimlere bağlı olarak
bununla beraber Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamalara göre güncellenecektir.
50.000 m2 kapalı, 20.000 m2 açık olmak üzere toplam 70.000 m2lik alana sahip kurumumuzda 20192020 verilerine göre öğrenci başına düşen alan 40 m2dir. Okulumuzda yapılacak eğitimler, güvenli
mesafelerin sağlandığı geniş alanlarda planlanmıştır.
Covid-19 salgın önlemleri doğrultusunda derslikler, sınıf mevcutları ve sınıf içi sosyal mesafe kuralı göz
önünde bulundurularak yeniden tasarlanmış ve düzenlenmiştir. Her kademenin teneffüs alanları ayrı
olarak kullanıldığından mola saatlerinde tüm öğrencilerimizin oyun alanında olması durumunda dahi
öğrenci başına 10 m2lik alan düşmektedir. Gerekli görülmesi durumunda eğitim sürecinde yüz yüze
eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecektir.
Bu rehberde aşağıdaki başlıklar ve detayları bulunmaktadır:

1. YENİ SOSYAL YAŞAMA GÖRE BİNAMIZIN KULLANIMI
1.1. ALINAN ÖNLEMLER
1.2. OKULA GİRİŞ VE OKULDAN ÇIKIŞ KURALLARI
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1.4. SINIF, LABORATUVAR, ATÖLYE VE KÜTÜPHANENİN KULLANIMI
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1.6. YEMEKHANE KULLANIMI VE DEZENFEKSİYONU
1.7. REVİR
1.8. OKUL SERVİSİ
2. ACİL DURUM PROSEDÜRÜ
3. PANDEMİ İLETİŞİM AĞI
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1. YENİ SOSYAL YAŞAMA GÖRE BİNAMIZIN KULLANIMI
1.1. ALINAN ÖNLEMLER
1. Mimar Sinan Eğitim Kurumları tarafından süreci yönetmek üzere bir Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı
görevlendirilmiştir. Ayrıca salgın ekipleri kurulmuş olup görevleri aşağıdaki gibidir:
YEŞİL EKİP
TURUNCU EKİP

: Günlük ateş takip ve kişisel koruyucu ekipman takibini yapar.
: Okulun temizlik ve dezenfeksiyon protokolünün ve ortak alan kullanım
takibini yapar.
: Acil durum prosedürünü yürütür.

KIRMIZI EKİP

2. Her gün yapılan dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yanında, genel dezenfeksiyon ve hijyen
önlemleri her çarşamba ve cumartesi günleri periyodik olarak tekrarlanır. Sınıflar, koridorlar, tuvaletler,
kantin, konferans salonları, MERC, laboratuvarlar, bölüm odaları gibi ortak kullanılan tüm alanlar
dezenfekte edilir. Okul binası; öğretmenler, öğrenciler ve tüm çalışanlar için güvenli bir ortam haline
getirilir.
3. Okulumuza ateş
yerleştirilmiştir.

ölçerler,

dezenfektan aparatlar,

okul girişlerine dezenfektanlı paspaslar

4. Covid-19 takip çizelgesi oluşturulmuştur. Günlük takiplerde semptomu olanlar için acil durum
prosedürü uygulanır.
5. Derslik ve ortak alanlara bilgilendirici ve uyarıcı afişler asılmıştır.
6. Hijyen için her koridora temas gerekmeyen kapaklı, pedallı tıbbi atık kutuları yerleştirilmiştir.
7. Kullanılan maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılır. Geri dönüşüm malzemeleri bahçede sınırları
belli olan bir alanda depolanır ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanır.
8. Klima ve havalandırma sistemlerinin bakımları yapılacaktır ancak aksi bir açıklama yapılana dek bu
sistemler kullanılmayacaktır.
9. Dışarıdan gelen kişisel kargolar, çiçek gibi gönderimler ve gıda siparişleri bu dönemde okula kabul
edilmeyecektir.

1.2. OKULA GİRİŞ VE OKULDAN ÇIKIŞ KURALLARI
1. Servisle gelen öğrenciler ve velisi tarafından getirilen öğrenciler, okul binalarına aşağıda belirlenen
kapılardan girecek ve çıkacaklardır. Sabah ve akşam saatlerinde veliler okul içerisine alınmayacak,
sabahları okul girişlerinde çocuklarını belirlenen noktalardan personele teslim edecek ve akşamları
belirlenen noktalarda görevli personelden teslim alacaklardır.
Okula giriş ve okuldan çıkışlarda çocukların teslimi belirlenen giriş-çıkış noktalarından yapılır.
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise

: Çam Bahçe Anaokulu Kapısı
: Çam Bahçe İlkokul Kapısı
: Lobi Giriş
: Lobi Giriş

Öğrenci, veli tarafından bırakılıyorsa;
1.
2.
3.
4.

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise

: Çam Bahçe Anaokulu Kapısı
: Çam Bahçe İlkokul Kapısı
: Lobi
: Lobi

2. Ateş ölçümleri okula servisle gelen öğrenciler için servise binerken okula kendi imkanları ile gelen
öğrenciler için okul girişlerinde yapılır.
3. Her sabah bina girişlerinde bulunan termal ateş ölçerlerle görevli personelimiz tarafından
öğrencilerimizin ateşi ölçülecektir. Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar kayıt altına alınacak, 15- 20
dakika sonraki ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli “Acil
Durum Prosedürü” devreye girecek, izolasyon önlemleri uygulanarak, personel veya öğrencimiz
gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
4. Tüm personelin ve öğrencilerin maske takması zorunludur. Ders sırasında maskelerini çıkarabilirler
fakat giriş-çıkışlarda ve teneffüslerde maske takılması zorunludur.
5. Oryantasyon ve idari görüşmeler sebebi ile yapılacak veli girişleri için ateş ölçümü, maske kullanımı, el
hijyeni işlemleri uygulanır.
6. Okul açıldığında sağlık kurallarını ve önlemlerini uygulayacağına dair “MİMAR SİNAN COVİD-19
ÖNLEMLERİ VELİ BEYANI” formu doldurup, kademe yöneticisine teslim edilir.
7. Bina girişlerine dezenfektan paspaslar yerleştirilmiştir. Paspaslara ayakkabıların tabanları tamamen
ıslanana kadar basılması gerekmektedir.

1.3. OKULDAKİ EĞİTİM SÜRECİNDE YAPILACAK RUTİN UYGULAMALAR
1. Sınıf kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği sayılara göre düzenlenecek olup yönetmelikler
ışığında güncellenir.
2. Gün içerisinde hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınır. Acil Durum Prosedürü
devreye girer. İlgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Karantina süreci başlatılır.
Hastalık belirtisi gösteren öğrencimizin okula devamı, gerekli resmi raporların kuruma teslim edilmesi ile
gerçekleşecektir.
3. Öğrenciler “SINIF KULLANIM ÇİZELGESİ” ne göre hareket ederler. En az hareketlilik ve en az temas
mantığıyla, öğrenci gruplarının sabit öğrencilerden oluşması ve sabit öğretmenler tarafından ders
verilmesi önemlidir. Bu sebeple; ortaokul 7-12. sınıflarda derslik sisteminden sabit sınıf sistemine
geçilmiştir. Her sınıfta hem o sınıfın öğrencilerinin, hem de varsa kur sistemlerinden kaynaklı oluşan yeni
sınıf listesine ait oturma planı olacaktır. Öğrenciler bu plana göre konumlanacaktır.

4. Her öğrencinin sınıflara tekrar girmeden önce el hijyenini (ellerini yıkayarak) sağlandığından emin
olması gereklidir.
5. Öğrencilerin birbirleriyle kağıt, kalem, silgi, not… gibi kişisel malzemelerin paylaşımı yasaklanmıştır.
Kitaplar, zarflar, kağıt ürünleri bulaştırıcı özelliği olan ürünler olmayıp ağız ve burun ile teması olduğu
takdirde el-yüz yıkama prosedürü uygulanır.
6. Laboratuvar, atölye, kütüphane, derslik gibi ortak kullanılan alanlarda olan bilgisayar, mouse, klavyeler
her kullanım sonrası dezenfekte edilir.
7. Öğrencilerin teneffüslerde bulunacakları ortak alanların krokileri sınıf ve koridorlara asılmıştır. Öğrenci
gruplarının ortak alanlarda birlikte vakit geçirmelerine sosyal mesafe kurallarına göre izin verilecektir.
8. Salgın devam ettiği sürece öğrencilerin pipet kısmı kapanabilen ya da ağzı kapaklı, isim etiketli su
matarası ve gün içinde kullanmak üzere 4 adet maske ve el dezenfektanını yanında bulundurmaları
istenir.
9. Öğrenciler tüm alanlarda maske kullanmak zorundadırlar. Kullanılmış kişisel koruyucu malzemesi
(maske) tıbbi atık kutularına atılır. Hiçbir şekilde 3. kişilerin temas edebileceği masa ve benzeri
ortamlarda bırakılmaz.
10. Çocukların toplu halde bulunacakları seminer, toplantı, okul içi ve dışı etkinlikler yeni bir yönetim
kararı alınana kadar düzenlenmeyecektir.
11. İstiklal Marşı törenleri öğrencilerin bulunduğu yerde gerçekleştirilir.
12. Okula içme suyu ihtiyacı sebebi ile dışarıdan getirilen su damacanalarının binalara giriş noktalarında
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
13. Su sebillerinin dezenfekte ve temizliği kayıt altında tutulacaktır.
14. Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta
değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır.
15. Temizlik personeli, ortak alanları her gün sonunda ıslak sistemle 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ile
dezenfekte eder. Bu alanlarda gün içindeki ihtiyaca bağlı olarak dezenfeksiyon işlemleri tekrarlanır.

1.4. SINIF, LABORATUVAR, ATÖLYE VE KÜTÜPHANENİN KULLANIMI
1. Sınıf, laboratuvar ve atölyelerdeki tek kişilik sıralarda oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun olarak
yeniden düzenlenir.
2. Öğrencilerimiz öncelikle sık sık su ve sabunla el hijyenini sağlamaya yönlendirilecek ayrıca sınıflarda,
atölyelerde, ortak alanlarda dezenfektan bulundurulacak ve öğretmen kontrolünde öğrencilerin ellerini
dezenfekte etmesi sağlanacaktır.
3. Gün içinde sıklıkla sınıf, laboratuvar ve atölye kapı kolları dezenfekte edilecektir.
4. Sınıflar, laboratuvarlar her teneffüste havalandırılacaktır.

5. Sınıf, laboratuvar ve atölyelerdeki masa ve sandalyeler her gün sonunda temizlenip dezenfekte
edilecektir. Sınıfların zemini ıslak sistemle 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ve masa üstleri, kapı ve
pencere kolları ise bakanlıktan onaylı yüzey dezenfektanı ile temizlenir.
6. Kütüphane giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı kullanımı zorunludur.
7. Kütüphanede bulunabilecek kişi sayısı sınırlandırılmıştır.

1.5. SPOR SALONUNUN KULLANIMI
1. Salondaki kişi sayısı her 4 m2ye b�r k�ş� olacak şek�lde sınırlandırılır.
2. Spor salonlarında sosyal mesafe 2 metre olarak uygulanır.
3. Öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri kayıt altına alınır. Bundan branş öğretmeni sorumludur.
4. Spor salonunda erişilebilir yerlere pedallı çöp kutuları, tıbbi atık kutuları, alkol bazlı el dezenfektanı
konulmuştur.
5. Pandemi süreci boyunca temas gerektirmeyen bireysel sporların öğret�m� yapılacaktır. Yüksek efor
gerektiren sporlar yaptırılmaz.
6. Salonda maske kullanımı ve el hijyeni konusunda okul pandemi politikası kapsamındaki maddeler
geçerlidir.
7. Spor salonuna ziyaretçi alınmaz.
8. Lavabolarda sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlunun durumu sürekl� kontrol ed�l�r.
9. Her öğrenc� �ç�n tek kullanımlık malzeme kullanılır, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda
her kullanım sonrasında malzemeler dezenfekte edilir.
10. Spor salonu hijyen kurallarına nasıl uyulacağını gösteren bilgilendirici afişler duvarlara asılmıştır.
11. Her öğrenc� k�ş�sel havlu vb. malzemeler�n� yanında salona get�r�r.
12. Spor salonuna girdikten sonra ellerin yıkanması gereklidir.
13. Spor salonu her 40 dakikada bir havalandırılır ve her gün düzenl� olarak tem�zl�ğ� yapılır. Genel b�na
temizlik protokolü spor salonu için de geçerlidir. Öğle arasında bir saat genel temizlik sebebiyle kimse
içeri alınmaz.
14. Duş ve soyunma kab�nler�n�n tem�zl�ğ� her kullanımdan sonra gerçekleşt�r�l�r.

1.6. YEMEKHANE/ KANTİN KULLANIMI VE DEZENFEKSİYONU
1. Tüm sınıfları kademeli olarak yemeğe çıkararak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak
yemek salonunda bulunmaları sağlanacaktır. Yemek saatleri kademeler ve sınıflar itibariyle aşağıdaki
gibi belirlenmiştir.
Ortaokul
Anaokulu/ Lise
İlkokul

: 11.20- 12.00
: 12.10- 12.50
: 13.00- 13.40

2. Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı zorunludur.
3. Aynı öğrenci grupları her gün aynı masada yemek yiyecektir.
4. Sürahi, baharatlık gibi ortak kullanılan malzemeler kaldırılmıştır. Tek kullanımlık paketli su ve
baharatlar servis edilecektir.
5. Çatal, bıçak gibi servis malzemeleri paketlenmiş olarak verilecektir.
6. Yemekhanedeki uyarı levhalarına uyulacaktır.
7. Yemekhane giriş ve çıkışlarında el dezenfeksiyonu sağlanır.
8. Kantinde ürünler tek kullanımlık malzeme ile servis edilir.
9. Kantin alanında maske takmak zorunludur ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilir.
10. Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının havalandırılması, temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Temizlik personeli yemek salonunun ve yemek hazırlık alanlarının zemini
her gün sonunda ve ihtiyaç oldukça 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte eder.

1.7. REVİR
1. Okul hemşiremiz her zaman dezenfeksiyon kurallarına uyarak kabul ve müdahale yapacaktır.
2. Revire her seferde sadece bir hasta kabul edilir.
3. Muayene yataklarının örtüleri her işlem sonrası değiştirilir.
4. Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi
zorunludur.
5. Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri olan
öğrencilerimizin bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları,
teşhis sonucunu kademe yöneticisine bildirmeleri gerekmektedir.
6. Okula geldikten sonra hastalık belirtilerini gösteren öğrencimiz için “ACİL DURUM PROSEDÜRÜ”
devreye girer.

7. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun halihazırdaki kararları doğrultusunda, yurt dışına çıkan
öğrencimiz varsa dönüşünden itibaren 14 gün süre ile ev karantinasında olması zorunludur.
8. 24 Ağustos 2020 Pazartesi telafi sürecinin ilk günü itibariyle okul hemşiremiz tarafından tüm
öğrencilerimize düzenli aralıklarla COVİD-19 salgın ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme
toplantıları ve eğitimler yapılacaktır.
9. Revir her akşam Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte edilir. Bu uygulama, kanama, kusma ve benzer
durumlarda tekrarlanır.
10. Gerekli duyuldukça bütün el teması olan yüzeyler (kapı kolları, çeşmeler, masalar vb. gibi…) ve
lavabolar dezenfekte edilir.

1.8. OKUL SERVİSİ
1. Servis kapasitesi resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda ayarlanacaktır.
2. Tüm araç şoför ve hostesleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği uygulaması
yaptıktan sonra biner. Seyahat sürecinde maske kullanımı zorunludur.
3. Ateş ölçümleri öğrenci servise binerken başlar. Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerin ateşi
temassız ateş ölçerlerle servis hostesi tarafından ölçülecek, ateşi 37 derece üzeri olan öğrenciler servise
alınmayacaktır. Ateşi 37 derece ve üzeri olan öğrencilerimizin okula gelmemesi ve servise binmemesi
büyük önem taşımaktadır.
4. Öğrenciler her gün aynı koltuğa oturarak maskeli bir şekilde seyahat eder.
5. Servis araçlarının içinde elle temas edilen bütün yüzeyler her gün sonunda dezenfekte edilir, pazar
günleri firma tarafından detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapılır. Araçlarda el dezenfektanı bulundurulur.
Servislerde günlük-haftalık dezenfeksiyona ait belgeler okul kademe yöneticisine teslim edilecektir.
6. Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak servisin sık sık
havalandırılması sağlanacaktır.
7. Sürücü ve hosteslerin fiziki durumları servis birimi tarafından günlük olarak takip edilir.
8. Servis birimi, çalışanlarının “COVID-19 SERVİS BİRİMİ ÇALIŞAN BEYANI”nı okul yönetimine yazılı
rapor halinde bildirir.
9. Sabah servise binmeden önce ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul çıkış saati
öncesinde ve öğrenciler evlerine bırakıldıktan sonra araçlar havalandırılır.
10. Tüm araç şoför ve hosteslerine bu prosedüre uygun eğitim verilmiştir.

2. ACİL DURUM PROSEDÜRÜ
1. Hastalık belirtisi gösteren çocuklar refakatçi öğretmeni ile birlikte derhal izolasyon odasına alınır.
Refakat eden öğretmen derhal hijyen kurallarını uygular. Hemşireye ve kademe yöneticisine bilgi verir.
2. Okul Hekimi ve/ veya Okul Hemşiresi; kişinin şikayetlerini alır, “CORONA BİLGİ FORMU”na işler.
Kırmızı ekibe ve Alo 184 hattına bilgi verir.
3. Kademe yöneticisi veliyi bilgilendirir.
4. Covid-19 teşhis edilmesi durumunda süreç T.C. Sağlık Bakanlığı protokolleri gereğince yürütülecek,
temas şüphesi olanlar mutlaka bilgilendirilecek ve hastanelere yönlendirilecektir. COVID-19, 22 Nisan
2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi”ne eklenmiştir ve
bildirimi zorunludur. Bu hastalığın teşhis, karantina ve tedavi süreci Bakanlığın kontrolündedir.
5. Kırmızı ekip, kişinin temas ettiği kişiler ve bölgelerin bilgisini hemşireden ve refakatçi öğretmenden alır.
Kullandığı alanları kapattırır.
6. Sınıf/ oda tem�zl�ğ�n� yapacak k�ş� tıbb� maske, önlük, s�perl�k ve eldiven kullanacaktır.
7. Bu k�ş�lere a�t atıklar, ç�ft poşetlenerek tıbb� atık kutusuna atılır.
8. Hava sirkülasyonunu artırmak için dış kapılar ve pencereleri açılır.
9. Solunum damlacıklarının yerleşmesini sağlamak için temizlemeden veya dezenfekte etmeden önce 24
saate kadar beklenir.
10. Ofisler, tuvaletler ve ortak alanlar gibi hasta olan kişilerin kullandığı tüm alanlar temizlenir ve
dezenfekte edilir.
11. Rutin temizlemeye ve dezenfeksiyona devam edilir.
12. Hasta çalışan veya öğrencilerin, tedavi süreçleri tamamlanana kadar okula dönmeyerek evde
istirahat etmeleri veya iyileştiklerine dair raporu okula teslim etmeleri gerekmektedir.

3. PANDEMİ İLETİŞİM AĞI
1. Okul ve veli arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak amacıyla Pandemi İletişim Ağı oluşturulmuştur.
pandemi@mskolej.k12.tr e-posta adresi, yüz yüze veya telefon ile ulaşılamadığı her durum için kullanılır.
Bu nedenle okul personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Öğrencimizin okulda bulunduğu süre
içerisinde semptom gösterdiği tespit edilirse öğrenci izolasyon odasına alınır. Okul hemşiresi hemen
kademe yöneticisini bilgilendirir. Kademe yöneticisi tarafından velisine bilgi verilerek en yakın sağlık
merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.
2. Velilerimizin yakın çevrelerinde temasta oldukları bir kişide Koronavirüs görülmesi veya şüphesi, bir
başka deyişle öğrencimizin ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. semptomlardan herhangi birini
göstermesi durumunda velimiz tarafından kademe yöneticisine acil bilgi verilmesi gereklidir. Hafta sonları
ve resmî tatillerde bilgilendirme pandemi@mskolej.k12.tr adresine e-posta göndererek yapılır.
3. Okul personelinde COVID-19 pozitif olması durumunda Acil Kriz Ekibi, Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezini (ALO 184) arayarak bilgilendirme yapar. ·
4.Tüm kayıtlar okul hemşireleri tarafından dijital veri tabanında dokümante edilir.
·
4. KAYNAKLAR
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri
T.C Sağlık Bakanlığı Kapalı İşyeri/ Ofislerde COVID-19 İçin Alınacak Önlemler
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Hastalığı Kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü Özel Okullarda Telafi Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması

Sağlıklı günler dileriz...

Mimar Sinan Eğitim Kurumları

