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ÖĞRENCİLERİN SALGIN NEDENİYLE YURT İÇERİSİNDE UYULMASI 

GEREKEN KURALLAR: 

  

Bu kurallar, siz değerli öğrencilerimizin öncelikli olarak sağlığınızı korumak 

düşüncesiyle; “Sağlık Bakanlığının, 17 Haziran 2020 tarihli Bilimsel Danışma Kurulu 

tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

1.Yurda Giriş-çıkışlarda uyulması gereken kurallar: 

a. Yurt binasına giriş yaparken mutlaka maskenizi takınız. 

   b. Bina girişinde bulunan antiseptik hijyen paspasını kullanarak ayakkabı hijyeninizi 

sağlayınız. 

   c. Girişte el hijyeniniz için  el dezenfektanını mutlaka kullanınız. 

   d. Ateş ve semptom  kontrollerinizi  danışma görevlisine yaptırınız.  

   e. Giriş-çıkış  turnikelerinin önünde oluşan bekleme esnasında aradaki 1,5 metre 

sosyal mesafe kuralına uyunuz. 

f. Giriş-çıkışlarda parmak okuma cihazını kullanmadan önce alkol bazlı antiseptikle el 

hijyeninin sağlandığından emin olunuz. 

g.Yurda gelen kargolarınızı temas yoğunluğu olmaması için azami sayıya indirgeyiniz 

ve bekletmeden alınız. 

h. Girişte yığılma olmaması için görevli ile kurduğunuz dialoğu kısa sürede 

sonlandırınız. 

ı.  Yurt Binasına giriş-çıkışlarınızı azami derecede olacak şekilde kontrollü tutunuz. 

j. Yurda giriş esnasında yığılma olmaması için arkanızdaki ve önünüzdeki öğrenci ile 

sosyal mesafeyi koruyunuz.(En az 1,5 metre) 

 

2-Yurt bahçesinde uyulması gereken kurallar: 

a. Bahçede kalabalık gruplar oluşturmamaya dikkat ediniz.  

b.  Bahçeyi diğer arkadaşlarınızın da kullanmasına izin vererek dönüşümlü bir şekilde 

kısa süreli kullanmaya dikkat ediniz. 

c. Bahçede bankta arkadaşlarınız ile otururken mutlaka 1,5 metre sosyal mesafe 

kuralına uyunuz. 
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    d. Bahçede bulunurken maskenizi ağzı ve burnu kapatacak şekilde  kurallara uygun  

takınız. Açık havada da mutlaka maskeli olunuz ve maskenizi çıkarmayınız. 

e. Bahçede yiyecek- içecek tüketirken teması önlemek için birbirinize yiyecek-içecek 

ikram etmeyiniz. 

f. El hijyeninize dikkat ediniz.Bahçede bulunan kedi vbhayvanları mümkün olduğunda 

temas etmemeye çalışın. Temasınız durumunda ellerinizi yıkama kurallarına göre 

temizleyiniz. 

g.Bahçede çevre hijyenine dikkat ediniz. Maske ,eldivenvs tıbbi atıkları yerlere 

atmayınız. Tıbbi atıklarınızı tıbbi atık kutusuna poşetli bir şekilde atınız. 

   h.  Arkadaşlarınızla şakalaşma ,itişmevs yapmayınız. 

 

3-Ziyaretçi alanında (lobi) uyulması gereken kurallar: 

a. Salgın süresince yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

b. Lobide bulunurken maskenizi ağzı ve burnu kapatacak şekilde  kurallara uygun  

takınız 

c.  Lobide kalabalık oluşturmayınız. Ayrı katta hatta ayrı odalarda kalan öğrencilerle 

bir arada bulunmamaya özen gösteriniz. 

d.  Lobide kısa süreli vakit geçiriniz. 

e.  Oturma sırasında arkadaşınızla aranıza 1,5 metre sosyal mesafe koyunuz. 

f.  Lobide yiyecek –içecek tüketmeyiniz. 

g.El hijyeninize dikkat ediniz. 

 

4-Okuma –çalışma salonları ve kütüphanede uyulması gereken kurallar : 

    a. Salonda çalışırken maskenizi ağzı ve burnu kapatacak şekilde  kurallara uygun  

takınız. 

b.  Salonda oturma düzenine ve salon kapasitesine uyarak çalışmalarınızı yapınız. 

c.  Salonların kapasitesi aşacak şekilde çalışmak için ısrarcı olmayınız. 

d. El hijyeninize dikkat ediniz. 

e.  Teması önlemek için arkadaşlarınızla eşya araç-gereç alışverişi yapmayınız. Kendi 

ders-araç gereçlerinizi-bilgisayarınızı kullanınız. 

f.  Su dışında yiyecek-içecek tüketmeyiniz. 
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    g. Diğer arkadaşlarınız da çalışma salonlarından yararlanabilmesi için kısa süreli  

dönüşümlü ders çalışma sistemi planlayınız. 

h.  Çalışmanız bittikten sonra masa üzerinde eşya araç-gereç bırakmayınız. 

     I.  Çalışırken kişisel hijyen kurallarına uyunuz.(el hijyeni-masa hijyeni vs) 

j.  Çalışma salonlarında sohbet etmeyiniz. Sosyal mesafeye dikkat ediniz. 

 

5-Oda içerisinde (Yatakhanelerde) uyulması gereken kurallar: 

a. Oda içerisinde sosyal mesafe kuralına gereken özeni gösteriniz. 

b.  Oda içerisinde eşya ve kişisel hijyeninize dikkat ediniz. 

c.  Hijyenik bir ortam için oda tertip düzenine özen gösteriniz. 

d. Oda içerisinde her öğrenci kendi sosyal alanını (yatak-masa-dolap) kullanmak 

zorundadır. Diğer oda arkadaşlarınızın sosyal alanına müdahil olmayınız. 

e. Kişisel olarak size ait olan eşya,araç-gereç malzemelerinizi kullanınız. Oda 

arkadaşlarınızla eşya paylaşımı yapmayınız. 

f.  Oda içerisinde teması arttıracak durum ve davranışlarda bulunmayınız. 

g.  Odanızı sık sık havalandırınız. 

h. Banyo –wc hijyenine gereken özeni gösteriniz. Birbirinizin malzemelerini 

kullanmayınız .Kişisel  kullanıma gereken özeni gösteriniz.(havlu vs) 

ı. Oda içerisinde tıbbi atıklarınızı(maske vs) masa, yatak vs üzerlerinde ortada 

bırakmayınız. Poşet içinde tıbbi atık kutusuna atınız. 

    i.  Odada ortak sık  temas gerektiren yüzeyleri dezenfekte edininiz.(elektrik düğmesi-

telefon ahizesi ,kapı kolu vs 

j. Oda içerisine girerken ayakkabılarınızı çıkarınız. Oda içinde terlik  vbkullanınız. 

k. Odaya diğer odada kalan öğrencileri misafir etmeyiniz. Odalar arası sohbet ortamında  

bulunmayınız. 

l.Oda içerisinde rahatsızlanan arkadaşınızı en acil şekilde yurt yönetimine bildiriniz. 

Gerekli kişisel önlemleri alınız.(maske vs) 

m.Oda içerisine yiyecek-içecek (su dışında) tüketmeyiniz. 

n.  Çok zorunlu olmadıkça oda değişikliği isteğinde bulunmayınız. 

o.  Oda içerisinde sosyal mesafe ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyeninize özen 

gösteriniz. 
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6-Yemekhanede uyulması gereken kurallar : 

a. Yemekhanede belirlenen  oturma düzeni ve kapasitesine özen gösteriniz. 

b.  Maske takınız. 

c.  Girişte el hijyenini (el dezenfektanı) sağlayınız. 

d.Parmak okuma cihazını kullanmadan önce alkol bazlı antiseptikle el hijyenini 

sağlayınız. 

e.  Bekleme sırasında sosyal mesafenizi koruyunuz. 

f.  Oturma düzenine göre ayarlanan bir şekilde oturunuz.Düzenlenen oturma düzenine 

uyunuz .Arkadaşlarınızı masanıza davet etmeyiniz. 

g. Masanızda yemek yeme esnasında maskenizi hijyenik bir şekilde çıkarıp yemek 

yedikten sonra maskenizi tekrar takınız. 

h. Yemekhanede yemek yedikten sonra fazla vakit geçirmeden yemekhaneden 

zamanında ayrılınız. Sohbet ortamı oluşturmayınız 

ı. Gereksiz  eşya temasında bulunmayınız. 

i.  Arkadaşlar arası teması engellemek için eşya alış verişinde bulunmayınız. 

i. Yemekhanede size sunulan düzen ve gereklilerden farklı davranışlarda bulunmayınız. 

 

7-Kantin ve kafeteryada uyulması gereken kurallar: 

a. Kantin ve Kafeteryada belirlenen oturma düzeni ve kapasitesine riayet ediniz. 

b.  Maske takınız 

c.  El hijyenini sağlayınız. 

d.  Kantinde kalabalık arkadaş grubu oluşturmayınız. 

e.  Kantine Sipariş verme bekleme sırasında sosyal mesafeyi koruyunuz. 

f.  Teması önlemek için alacağınız ürünü Kantin görevlisinden isteyiniz. 

g.  Kafeterya da kısa süreli kalınız işiniz bittikten sonra ayrılarak diğer arkadaşlarınız da 

dönüşümlü olarak ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayınız. 

h.  Masa üzerinde eşya bırakmayınız. 
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ı.  Alışverişlerinizde kredi kartı mümkünse temassız özelliği olan kartı kullanınız. 

   İ.  TV kanal değişikliği için kantin görevlisinden isteyiniz. Temas yoğunluğu olmaması 

için tv kumandasını kullanmayınız. 

j.  Talimat ve Uyarılara gereken özeni gösteriniz. 

 

8-Asansörde uyulması gereken kurallar: 

a.  Maske takınız 

b.  El hijyenini sağlayınız. 

c.  Asansörü maximum 2 öğrenci kullanabilir. 

   d.  Asansör içinde sosyal mesafe korunarak ters yönlerde (sırt sırta) durunuz 

e.  Asansör düğmelerine dirsekle veya tek kullanımlık mendille basınız. 

   f.  Asansör hijyen kullanma talimatına uyunuz. 

g.  Asansör yüzeylerine mecbur kalmadıkça temas etmeyiniz. 

h.  Mecbur kalmadıkça sık asansör kullanmayınız. 

 

9-İbadet yerinde uyulması gereken kurallar: 

a.  Maske takınız. Namaz esnasında çıkarmayınız. 

b.  Mescit girişinde el antiseptiğini kullanınız. 

c.  Vakit namazlarını bireysel kılınız. Kalabalık oluşturmayınız 

d.  Sosyal mesafeye dikkat ediniz. 

e.  Kişisel eşyalarınızı kullanınız.Ortak kullanmayınız.(tespih,seccade vs) 

f.  Hijyen talimat ve kurallarına uyunuz. 

 

 

 

Yurt Müdürlüğü 


