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Tarih : …. / …. / ………. 

 

Hastanemizde ……………………….………. Kod ekibinde başarılı çalışmalar yürüyeceğinize inanarak, 

görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

İmza  

Tebliğ Eden   

Ad-Soyad   Görev      İmza   Tarih 

…………………………….  İnsan Kaynakları Müdürü ………………..  ….. / …… / ………  

 

    

Tebliğ Edilen  

Hastane Fertillife’de İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yürütülmesi, Hastane genelinde meydana 

gelebilecek Acil Durum Kod Kılavuzu Kapsamı’nda oluşabilecek durumlarda “İşyerlerinde Acil 

Durumlar Hakkında Yönetmelik” ve “ İlkyardım Yönetmeliği” çerçevesinde eğitim aldım.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğ Edilen Çalışan 



 

 

ACİL DURUM KODLARI 

GÖREVLENDİRME YAZISI 

 

 

 

 

 

Döküman Kodu: 

AD.FR.01 

Yayın Tarihi: 

09.01.2021 

Revizyon Tarihi: - Revizyon No:00 Sayfa No:2/2 

 

 

 

Ad-Soyad Ünvanı  İmza 

UZ.DR.ZAFER ÜNLÜER BAŞHEKİM Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

OP.DR ŞEVKİ BOSTANCI BAŞHEKİM 

YARDIMCISI 

Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

UZ.DR AHMET GÜRBÜZ ANETEZİ 

UZMAN 

Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

SULTAN SAYAR BAŞHEMŞİRE Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

SAFURE ÖZDEMİR ANESTEZİ 

UZMANI 

Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

ŞAZİYE SAK HEMŞİRE Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

  Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

  Bana tebliğ edilen görevi 
…………………………………………………………. (el yazısı ile 
okudum anladım)  
Söz konusu ……….. ekibinde görev almayı kabul ve 
beyan ediyorum. 

 

  


