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1. GENEL UYGULAMALAR 

Yurt kuralları ile genel uygulamalar ve önlemler,  T.C Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından 

yayımlanan rehberlere ve bilgilendirmelere göre belirlenir. 

 

 Yurt giriş ve çıkışlarında uygun yerlere COVID-19 kapsamında alınması gereken 

önlemler, korunma yöntemleri, yurt kuralları vb. bilgilendirici afişler asılır.  

 Odalarda ve ortak yaşam alanlarında öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla 

aralarındaki sosyal mesafe (1,5 – 2 metre) ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulur. 

 Kullanıma kapatılanlar dışında ortak kullanım alanlarının (yemekhane, çamaşırhane 

vb.) fiziki şartları dikkate alınıp mesafe kuralına göre kapasiteleri belirlenir ve oturma 

düzeni pandemi kurallarına göre düzenlenir. 

 Yurtların girişleri ile ortak kullanım alanlarında ve katlarda el antiseptiği ile 

maske/eldiven atık kutusu bulunur. 

 Pandemi nedeniyle oda temizliğinin üç güne kadar ertelenebilmesi uygulaması 

kaldırıldığından, öğrenci istemese de oda temizliği ve dezenfektasyonu günlük olarak 

yapılır. 

 Ortak kullanımda olan çamaşır sepeti, su sebili vb. malzemeler kaldırılmıştır. 

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

aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler)  günde en az iki kez temizlenir ve 

dezenfeksiyonu sağlanır. 

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

 Yemekhane, ortak kullanım alanları, yurt girişlerinin pencereleri ve kapıları açılarak sık 

sık havalandırılması sağlanır. 

 Yurt giriş kapısında çalışanların ve öğrencilerin ateş kontrolleri yapılır.  

 Ateş ölçen personel maske ve yüz koruyucu kullanır. 

 TV odaları, çalışma salonları ve bilardo masaları kullanıma kapatılmıştır. 

 Diğer birimlerde çalışan Üniversitemiz çalışanları ile dış paydaşlardan gelen tüm 

ziyaretçiler için de yurt içinde uygulanan korunma ve kontrol yöntemleri uygulanır. 
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Ortak Alanların Kullanımı 

 

Yemekhane: 

 

 Kapasite sınırlaması nedeniyle yemek saatlerinde yemekhanede aynı anda en fazla 

20 kişi bulunabilir. 

 Masalar pandemi kurallarına göre düzenlenir. 

 Ekmekler poşet içinde, çatal, kaşık ve bıçaklar ise kağıt cepli paketler şeklinde 

hijyenik önlemler alınmış olarak sunulur.  

 Salata bar ve su sebili kullanımı kaldırılmış olup, menüde bulunan tüm yiyecek ve 

içecekler yemekhane personeli tarafından verilir. 

Mescit:  

 Mescit içerisinde aynı anda en fazla 2 kişi ibadet edebilir. 

 Namaz esnasında da maske takılmaya devam edilir.   

 Seccade ve tespihlerin kişiye özel olması gerektiğinden öğrenciler tarafından temin 

edilir.  

 

2. YURT KURALLARI 

Öğrenciler yurda giriş yaptıkları andan itibaren Covid-19 salgın tedbirlerine, yurt 

kurallarına ve Yurt Müdürlüğü tarafından alınan kararlara uymakla yükümlüdür. 

 

Üniversitemiz tarafından Covid-19 salgınına yönelik yapılan düzenlemelerin yurtlarda 

uygulanması mümkün olanlarının tamamı yurtlarda uygulanır. 

 

Salgın süresince; 

 

 Yurda girişte/çıkışta ve ortak alanlarda maske takmak zorunludur. 

 Her öğrenci kendi maskesini, el dezenfektanını / kolonyasını kendisi temin etmekle 

yükümlüdür. 

 Yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmez. 

 Öğrencilerin yurda giriş saatleri ve evci izinlerinde Yurt Yönetimi tarafından 

kısıtlama/değişiklik yapılabilir.  

 Öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmez. 
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 Ayrı odada kalan öğrencilerin bir araya gelmesi, odalarda toplanması ve odadan odaya 

geçişleri yasaktır. 

 Kargo görevlisi, yemek siparişi vb. hizmet veren kişiler yurt içerisine alınmaz, teslimatlar 

dış kapıda yapılır. 

 Kurallara uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri uygulanır. 

 

3. ÖĞRENCİLERİN YURDA KABULÜ 

Yurda giriş esnasında; 

 Ateş ölçümü yapılır ve sonucu kayıt altına alınır. 

 HES kodu sorgulaması yapılır. 

 Covid-19 izlem ve sağlık bilgi formlarının doldurması istenir. 

 Aşı kartları istenir. 

 Aşı olduklarını belgeleyemeyenlerden en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR 

testi istenir. Öğrenci haftada iki kez negatif değerli PCR test sonuçlarını yurt 

müdürlüğüne ibraz eder. 

 Rektörlük tarafından belirlenen kampüse/yurda giriş şartlarını taşıdığı ve “risksiz” 

olduğu belirlenen öğrencinin işlemlerinin tamamlandığı Yurt Pandemi Sorumlusu 

tarafından onaylandıktan sonra öğrenci yurda kabul edilir.  

 

 


