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Bu Rehber, Başkent Üniversitesi kampüsünde COVID-19 Salgını süresince uygulanacak kuralları ve yol 

haritalarını kapsar. 

Salgın yönetimi, son derece titizlikle planlanması ve eksiksiz uygulanması halinde başarıya ulaşabilen bir 

süreçtir. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm dış paydaşlarımızın sağlığının korunması en temel 

önceliğimizdir. 

Tüm öğrenci ve çalışanlarımıza kurallara uyum konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eder, sağlıklı 

günler dileriz. 

Prof. Dr. Ali HABERAL 

Rektör 
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COVID-19 NEDİR? 

 

SARS-CoV-2, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 yılının Aralık ayının sonlarında solunum yolu 

hastalığı belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Bu virüsün yaptığı hastalığa Yeni Koronavirüs 

Hastalığı (COVID-19) adı verilmiştir.  

COVID-19’UN BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, 

koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal bu hastalığın belirtileridir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır 

solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 

 

COVID-19 NASIL BULAŞIR? 

COVID-19 damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, 

hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine 

temasıyla damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun ve gözlere 

temasıyla bulaşır. 

  

 

  

 

 



 

  

 

COVID-19’DAN KORUNMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLER NASIL YIKANMALIDIR? 

El yıkama öncesinde yüzük, saat gibi aksesuarlar çıkarılır. Akmakta olan su altında eller ıslatılır. 

Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 

saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur. Eller su altında iyice durulanır. Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu 

ile kurulanır. Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır. 

 

Eller sık sık su ve 
sabunla en az 

20 saniye 
boyunca 

yıkanmalıdır. 

Mutlaka maske 
takılmalıdır.  

Maske nemlenir 
veya kirlenirse 

yenisiyle 
değiştirilmelidir. 

Sosyal mesafe 
korunmalıdır.  
Diğer kişilerle 
arada en az  

1,5 metre mesafe 
olmalıdır. 

Ellerle ağız, burun 
ve gözlere 

dokunulmamalıdır. 
 

Havlu, diş fırçası, 
yastık, çatal, kaşık, 
bardak gibi eşyalar 

ortak 
kullanılmamalıdır. 

Öksürme veya 
hapşırma sırasında 
ağız ve burun tek 

kullanımlık mendille 
kapatılmalıdır. Mendil 

yoksa dirseğin iç 
kısmı kullanılmalıdır. 

Diğer kişilerle 
tokalaşılmamalı 

ve 
öpüşülmemelidir. 

Ev ziyareti 
yapılmamalıdır. 

Komşulardan 
gelen ikramlar 

kabul edilmemeli; 
komşulara 

yiyecek, içecek 
ikramı 

yapılmamalıdır. 

Kalabalık ortamlardan 
uzak durulmalıdır. 



 

                                                                                                                             

 

EL ANTİSEPTİĞİ NE ZAMAN VE NASIL KULLANILMALIDIR? 

Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptiği ile temizlenmelidir. 

Avuç içine yeterli miktarda el antiseptiği aldıktan sonra eller, doğru yöntemle el yıkama tekniği 

kullanılarak en az 20 saniye boyunca ovalanmalıdır. 

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ANA KURALLAR 

Tıbbi Maske  

 

Maske nemlendikçe ve süresi geçtiğinde değiştirilmeli, dış yüzü ile temas edilmemeli, 

takmadan ve çıkarmadan önce el hijyeni sağlanarak, çıkarırken iplerinden tutularak 

çıkartılmalıdır. 

 

 

Sosyal Mesafe 

 

Bulunulan her ortamda sosyal mesafe olarak en az 1,5 metre (tercihen 2 metre) 

mesafesine dikkat edilmelidir. 

 

 

 

Kişisel Hijyen 

El hijyeni su ve sabun ile en az 20sn.olacak şekilde yapılmalı, su ve sabun olmadığı 

takdirde %70 alkol içeren el antiseptikleri kullanılmalıdır.  

Ellerin yüze (özellikle ağız, burun ve göze) temasından kaçınılmalıdır. 

Göreve yönelik kullanılan ekipman/teçhizatın kişisel özellikte olmasına dikkat edilmeli, 

ortak kullanılması gereken cihazlar uygun antiseptikler ile temizlendikten sonra 

kullanılmalıdır. 

Kampüs genelinde belirlenen tüm kurallara uygun hareket edilmelidir. 

Herkesin yanında el antiseptiği taşıması önerilmektedir. 

 



 

                                                                                                    

 

KAMPÜSE GİRİŞ 

 

 
 
Kampüse giriş esnasında (yaya veya araçlı)  güvenlik tarafından tüm 
personel, öğrenci ve ziyaretçilerin bilekten ateş ölçme işlemi 
yapılmaktadır. Ölçülen vücut sıcaklığı 38°C ve üzeri olan kişilerin 
kampüse girişine izin verilmemekte ve en yakın sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmektedir. 

 

 

Ziyaretçi olarak gelenlerin ateş ölçümü yanında HES kodu 

sorgulaması yapılarak veya QR kodu okutularak RİSKLİ veya RİSKSİZ 

olduğu kontrol edilmektedir. HES kodu sorgulama veya QR kodu 

okutulması neticesinde; “RİSKSİZ” olduğu tespit edilen 

ziyaretçilerin ziyaretçi kaydı yapılarak kampüse girişine izin 

verilmekte, “RİSKLİ” olduğu tespit edilen ziyaretçilerin kampüse 

girişine izin verilmemektedir. 

 

 

 

 

 

Ziyaretçilere verilen ziyaretçi kartları dezenfekte edilerek 

kullanımına devam edilmektedir. Yapılan kontroller sırasında, 

maske takmaktan imtina eden kişilerin kampüse girişine izin 

verilmemektedir.  

 

 

 



 

                                                                                                       

 

GÜVENLİ DERSLİK KURALLARIMIZ 

 Derslik kullanımına yönelik maksimum 4 m2 (Devlet Konservatuarında bulunan derslikler için 6m2)  

bir kişi düşecek şekilde kişi kapasite siteleri belirlenmiş ve giriş kapılarında ilan edilmiştir. 

 Tüm öğrencilerimizin dersliklere girerken el hijyenini sağlaması zorunludur. El hijyeninin 

sağlanması amacıyla, ellerin öncelikli olarak su ve sabunla yıkanması; su ve sabuna ulaşılamayan 

mecburi durumlarda ise sırasıyla kolonya veya dezenfektan ile el hijyeninin sağlanması 

gerekmektedir. Her katta ortak alanlarda el dezenfektanları bulunmaktadır. 

 Yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerin olduğu durumlarda fiziki mesafenin en az 

1,5-2 metre olması için uyarı ve işaretler konulmuştur. 

 Dersliklerde/laboratuvarlarda öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemelerinin 

dezenfeksiyonuna yönelik antiseptik temizleyiciler bulundurulmaktadır.  Kişiye özel eşyaların 

(kalem, defter, silgi vb.) ortak kullanmaması için uyarı ve işaretler konulmuştur.  

 Kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunacağı şekilde oluşturulan oturma düzenine uygun 

davranarak oturulmaması gereken alanlara uyarı ve işaretler konulmuştur.  

 Dersliklerdeki pencerelerin açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılması sağlanmaktadır. 

 Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için klima/vantilatör kullanımları yasaklanmıştır.  

 Dersliklerde temizlik ve dezenfeksiyon günlük olarak yapılır ve sık dokunulan yüzeyler düzenli 

aralıklarla silinerek dezenfekte edilir.  

 Salgın süresince fizikî temasın artmasını engellemek amacıyla, yerleşkelerde ziyaretçi öğrencilere 

sınırlandırma getirilmiştir.  

 Yiyecek ve içecek tüketimi için belirlenen alanlar dışındaki ortak kullanım alanlarında ve 

dersliklerde salgın süresi boyunca yeme-içme yapılamayacaktır.  

 Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, yerleşke içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen 

atık kutularına atılacak, usulüne uygun olarak imha edilecektir. 

 

  



 

                                                                                

GÜVENLİ LABORATUVAR KURALLARIMIZ 

 Tüm laboratuvar kuralları, T.C. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün zorunlu tuttuğu standartlara uygun 

olarak düzenlenmiştir. 

 Laboratuvarlara giriş-çıkışlarda ve laboratuvar içi alanlarda fizikî mesafe kuralları uygulanır.  

 Laboratuvar içinde en az 1 metre fizikî mesafe korunmalıdır.  

 Laboratuvarlarda öğrenci başına 4 metrekare olacak şekilde maksimum kişi kapasiteleri 

belirlenmiştir. 

 Tüm öğrencilerin laboratuvarlara girerken el hijyenini sağlaması zorunludur. El hijyeninin 

sağlanması amacıyla, ellerin öncelikli olarak su ve sabunla yıkanması; su ve sabuna 

ulaşılamayan mecburi durumlarda ise sırasıyla kolonya veya dezenfektan ile el hijyeninin 

sağlanması gerekmektedir. 

 Her katta ortak alanlarda el dezenfektanları bulunmaktadır.  

 Şahsi gereçler, yiyecek ve içecekler mutlak surette laboratuvar teknik alanına sokulmamalıdır.  

 Mobil cihazlar (telefon, tablet vs.) uygun yerlere konulmalıdır. Bu cihazların enfeksiyon 

ajanlarına çok yakın olduğu durumlarda, laboratuvardan çıkarılmadan önce bir koruyucu ile 

korunduğundan veya dezenfekte edildiğinden emin olunmalıdır.  

 Laboratuvarlarda önlük kullanımı zorunludur. Önlükler her uygulama sonunda en az 60 °C’de 

yıkatılarak dezenfekte edilmelidir. 

 Eldiven kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygun tek kullanımlık eldivenler giyilmelidir. 

Eldivenler dezenfekte edilmemeli, sağlamlık açısından kullanılmadan önce mutlaka kontrol 

edilmelidir. Eldivenli ellerin yüz bölgesine temasından kaçınılmalıdır. 

 Çalışırken sıçrama riskine karşı gerekli durumlarda koruyucu gözlük, yüz siperleri (siperlikler) 

kullanılmalıdır. Göz koruyucuları her kullanımdan sonra düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. 

 Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, belirlenen atık kutularına atılmalıdır.  

 Her deneyden sonra kullanılan ekipman ve cihazlar ile ortak kullanılan yüzeyler, uygun 

kimyasallar ile dezenfekte edilir. 

 Laboratuvarların, her ders sonrası doğal havalandırması yapılmakta olup, hava sirkülasyonu 

sağlanarak ortamdaki kirli havanın atılması sağlanır. 

 Laboratuvarlara hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmez. 

 Laboratuvarlarda bulunan lavabo ve evyeler kişisel hijyen ihtiyaçları için kullanılmayacaktır. 

 

 
 



 

                                                                                              

GÜVENLİ KÜTÜPHANE KURALLARIMIZ 

 Kütüphane içinde okuma, çalışma ve oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine 
izin verilmemelidir. 

 Kütüphane girişinde kütüphane personeli tarafından maske ve mesafe kontrolü yapılmaktadır. 

 Kütüphane girişine COVID-19 kurallarını gösteren duyurular konulmuştur ve maske takma ile ilgili 
afişler asılmıştır. 

 Kütüphane binasına girerken el dezenfektanı kullanılması gerekir. Kütüphanede her katta 
bankolara el dezenfektanları konulmuştur. 

 Kütüphane binasına girerken ateş ölçümü yapılır. 38 °C  ve üzerinde ateşi olanlar  sağlık merkezine 
gönderilir. BÜKOVKOM’a bilgi verilir. 

 Kütüphanede en az 1,5 m. sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerekir. Bu kapsamda bankolara 
koruyucu siperlikler takılmıştır. 1,5 m. sosyal mesafe şeritleri konulmuştur. 

 Asansörler içinde kapasite sayısına dikkat edilmesi ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için 
gerekli uyarılar yapıştırılmıştır. 

 Kütüphanede çalışma masalarındaki oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 m. olacak şekilde çapraz 
olarak düzenlenmiştir. Oturma düzeni yüz yüze olmamalıdır. Çalışma masalarına ‘boş bırakın’ uyarıları 
yapıştırılmıştır. 4 kişilik masalarda 2 kişi çapraz ve 2 kişilik masalarda tek kişi oturtulmaktadır. 

 Kütüphane kullanıcı kapasite sayısı yarıya indirilerek azaltılmıştır. 

 Elektronik kaynak taraması ve kitap taraması yapılan bilgisayarlarda sosyal mesafe kurallarına göre 
düzenlenmiştir. 

 Kitap ödünç ve iade işlemi sonrası kullanıcının ve personelin el dezenfektanı kullanması 
zorunludur. 

 İade edilen kitaplar 1 gün süreyle bekletilip, daha sonra raflarda yerlerine kaldırılır. 

 Kütüphane her gün düzenli olarak temizlenmektedir. Salonlar, personel ofisleri günlük olarak 
temizlenmektedir. Tuvaletler 1/10 sulandırılmış çamaşır suyuyla, lavabolar 1/100 sulandırılmış çamaşır 
suyuyla, idari ofisler genel temizlik maddesi ile, kapı kolları, telefonlar, çekmece vb.  1/100 sulandırılmış 
çamaşır suyuyla, bilgisayar ve düzenekleri genel temizlik maddesi ya da %70’lik alkol ile dezenfekte edilir.   
Takip planıyla temizlik takibi yapılmaktadır. 

 

 



 

                                                                                                

 Tuvaletler en az günde 2 kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmektedir. Takip çizelgesiyle 
takip edilmektedir. Tuvaletlere hijyenle ilgili afişler asılmıştır. 

 Havalandırma % 100 taze hava verecek şekilde düzenli olarak merkezi havalandırma sistemi 
tarafından yapılmaktadır. 

 Okuyucuların üzerinde bulunan kitaplar, okuyucular kütüphaneye gelmeden de otomatik olarak 

uzatılmaktadır. 

 Danışma hizmetlerinde yüz yüze hizmetin yanısıra,  e-posta, web formu, telefonla da hizmetler 

verilmektedir. 

 Kütüphane kaynaklarına uzaktan erişimi kolaylaştırmak için elektronik kaynaklar, veritabanları ve 

uzaktan erişim için gerekli işlemler(Proxy) konusunda online eğitimler yapılmaktadır. 

 Grup çalışma odaları ve kareller randevu usulüyle kapasite azaltılarak ve 1,5 m. sosyal mesafe 

kurallarına uyularak kullanılmaktadır. 

TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI 

 Video konferans, telekonferans gibi uygulamalar ile toplantı ve konferansların yapılmasına 

yönelik yönlendirmeler yapılmaktadır.  

 Toplu etkinliklerin yapıldığı mekânların kullanılmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu mekânların 

sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemesi yapılmaktadır. 

 Yapılacak etkinliklere yönelik katılımcı sayısı ve süre kısıtlamaları uygulanmaktadır. 

 Salon kapasitelerine (4m2 alana bir kişi olacak şekilde) ilişkin bilgilendirmeler giriş kapılarında 

belirtilmektedir.  

 Toplantıdan sonra özellikle sık temas edilen yüzey ve alanların uygun 

temizliği/dezenfeksiyonu yapılmakta ve salonun havalandırılması sağlanmaktadır. 

 Merkezi havalandırma sistemi, doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Klimaların kullanılması yasaklanmıştır. 

 Toplantı ve konferans salonu girişlerinde dezenfektan noktası oluşturulmuş ve el antiseptikleri 

konulmuştur. 

 

 



 

 

BEKLEME ALANLARI VE GENELALANLAR: 

 Sosyal mesafe kuralının uygulanmasını sağlamak amacıyla genel alanlarda ve asansörlerde 

dikkat edilmesi gereken mesafeyi (1 metre tercihen 2 metre) belirten uygun işaretlemeler 

yapılmıştır. 

 Genel alanlar ve bekleme salonlarındaki koltuklar arasındaki mesafe en az bir metre olacak 

şekilde işaretlenmiştir. Bu kurala uyulmasını kolaylaştırmak amacıyla gerektiği takdirde koltuk sayısı 

azaltılmaktadır. 

 

 Asansör kapılarına sosyal mesafe kuralına uygun olarak binebilecek kişi sayısı belirlenerek 
asılmıştır. Kişilerin yüz yüze gelmeyecek şekilde durması gereken alanlar ile maskenin asla 
çıkarılmaması ve konuşmamaya gayret edilmesine yönelik uygun yerlerde uyarı ve işaretlemeler 
yapılmıştır. Zorunlu olmadıkça asansörlerin kullanılmaması gerektiğine yönelik uyarılar asılmıştır. 

 

 

 

 Genel alanlara el antiseptikleri konulmuştur. 

 

 



 

                                                                                        

GÜVENLİ OFİSLER 

 Ofis kullanımına yönelik maksimum 4 m2 bir kişi düşecek şekilde kişi kapasitesiteleri 

belirlenmiş ve giriş kapılarında ilan edilmiştir. 

 Salgın süresince ofislere misafir/ziyaretçi kabul edilmeyecek, açık alanlarda ya da bekleme 

alanlarında görüşme tercih edilecektir.  

 Ofislerde yakın temaslı grup çalışmaları yapılmayacaktır. 

 Yemek yeme/içme sırasında maske çıkarılması gerektiğinden; ofislerde yemek yeme 

esnasında ofis girişinde yer alan kişi kapasitelerine dikkat edilecektir. 

 Ofis kullanıcılar tarafından kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırılacaktır. 

 Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için ofiste klima/vantilatör kullanımı 

yasaklanmıştır. 

 

 Ofis malzemeleri ortak kullanılmayacak, kullanılması 

zorunlu durumlarda kullanımdan önce mutlaka dezenfekte 

edilecektir. 

 

 

 Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi değiştiriniz. 

Ellerinizi sabunla en az 20 sn. yıkayınız ya da dezenfekte ediniz. 

                    
 



 

                                                                                                 

GÜVENLİ YEMEKHANE/KAFETERYALAR 

 Yemekhanelerimizde oturma düzeni T.C. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün belirlediği standartlar 

doğrultusunda planlanmıştır.  

 Yemekhanelere hiçbir akademik ve idari personel ya da öğrenci maskesiz olarak giremez. 

Yeme-içme faaliyetleri dışında herkes maske takmalıdır.  

 Yemekhane girişinde herkesin el hijyenini sağlaması zorunludur. El hijyeninin sağlanması 

amacıyla, öncelikli olarak su ve sabunla yıkanması; su ve sabuna ulaşılamayan mecburi durumlarda ise 

sırasıyla kolonya veya dezenfektan ile el hijyeninin sağlanması gerekmektedir. 

 Yemekhane giriş ve çıkışlarında, yemek alma sırasında ve tüm güvenli yemekhane alanı 

içinde fizikî mesafe kuralları uygulanır; sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda zemin üzerinde yer alan 

güvenli mesafe uyarı etiketlerine uygun şekilde hareket edilmelidir. 

 Her öğrenci, idari ya da akademik personel yemeğini bitirdikten sonra masalar ve tepsiler, 

yemek üretim alanları için uygun olan kimyasallar ile dezenfekte edilir. 

 Yemekhanede açık büfe sunum yapılmamaktadır. Yemek alımı esnasında kişi ile yemekhane 

çalışanı arasında bariyer bulunmaktadır. 

 Çatal, bıçak, kaşık ve su gibi ürünler kapalı ve paketli olarak verilmektedir. Tuz vb. baharatlık 

ürünler ise tek kullanımlık kapalı paketlerde sunulmaktadır. 

 Yiyecek ve içecek için belirlenen alanlar dışındaki ortak kullanım alanlarında, salgın süresi 

boyunca yeme-içme yapılamayacaktır. 

 Yemekhanelerimizin sık aralıklarla, doğal havalandırması yapılmakta olup, hava 

sirkülasyonu sağlanarak ortamdaki kirli havanın atılması sağlanır. 

 Yemekhanede görevli personelin maske kullanması zorunludur. Personel sık aralıklarla el 

hijyenini sağlar. 

 Yemekhane çalışanlarından hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması 

gereken personel çalıştırılamaz. 

 

 



 

 

 

GÜVENLİ SPOR SALONU KURALLARIMIZ  

 Spor salonu giriş çıkışlarında ve spor salonu içi alanlarda sosyal mesafe kuralları 

uygulanmaktadır.  

 Spor salonlarında kullanıcı başına 6 metrekare olacak şekilde maksimum kişi kapasiteleri 

belirlenmiştir.  

 Spor salonuna maskesiz kullanıcı alınmamaktadır.  

 Spor salonlarına girişte, kullanıcıların ateşinin ölçülmesi sağlanmakta ve herhangi bir 

COVID-19semptomu olup olmadığının tespiti açısından form doldurularak taahhütname alınmaktadır.  

 Yapılan ateş ölçümü ile vücut sıcaklığı 38 °C olarak ölçülen ve/veya diğer COVID-

19semptomları bulunan kişilerin sağlık merkezine yönlendirilmesi sağlanmaktadır.  

 Spor salonuna girilmeden önce el hijyeninin sağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 

Kullanıcıların öncelikle ellerini su ve sabunla yıkamaya yönlendirilmesi; su ve sabuna ulaşılamayan 

mecburi durumlarda ise sırasıyla kolonya ve dezenfektanlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu 

amaçla, ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

 Spor salonu kullanımında havlu vb. malzemelerin kişisel kullanılması gerekmektedir.  

 Spor salonlarında temizlik günlük olarak yapılmakta olup sabit veya hareketli bütün alet ve 

cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek 

dezenfekte edilmektedir. 

 

 

 

 



 

                                                                                               

 

GÜVENLİ, SERVİS VE HİZMET ARAÇLARI KURALLARIMIZ 

 Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmıştır.  

 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği yerleştirilmiştir. 

 Araçlarda şoför ve tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyuncaçıkarmamalıdır. 

 Servis araçlarında yolcular,  aracın en gerisindeki sıradan başlayarak ön kısma doğru sağ 

ve sol sıralarda cam tarafına oturulmalıdır. Cam tarafı dolduğunda yine geriden öne doğru koridor 

tarafına çaprazlama şekilde oturtulmalıdır.  

 Servis aracı içerisinde damlacık oluşturma ihtimali sebebiyle yolcular konuşmamalı ve 

bağırmamalıdır. 

 Zorunluluk durumları hariç servis araçlarında yiyecek ve içecek tüketilmesi 

yasaklanmıştır. 

 Araçlarda klimanın iç hava sirkülasyon özelliği kapatılarak kullanılmaktadır. 

 Pencereler mümkün olabildiğince sık sık açılarak havalandırma sağlanmaktadır. 

 Araçlar her görev sonunda özellikle sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol 

dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) Sağlık Bakanlığı 

tarafından ruhsatlandırılmış antiseptikler kullanılarak dezenfekte edilmektedir. 

 

 

 



 

 

GÜVENLİ YURT KURALLARIMIZ 

 Odanıza oda arkadaşınızdan başka birinin girmesine kesinlikle izin vermeyiniz. 

 Odadaki eşyaların (oda telefonu, tuvalet ve banyo, yatak, dolap, kişisel eşyalarınızın tamamı 

dahil) başkaları tarafından kullanımına izin vermeyiniz başkalarına ait kişisel eşyaları kesinlikle 

kullanmayınız. 

 Yurtlarda çalışan ve konaklayan kişilere el hijyeni, maske kullanımı, sosyal mesafe ve genel 

hijyen konusunda yapılacaklar ile ilgili ortak alanlara bilgilendirici afişler asılmıştır. 

 Yurda girişte ateş ölçümü yapılarak ateşi 38 derece ve üzeri çıkan öğrencinin kaydı alınarak 

sağlık birimine yönlendirilmektedir. 

 Yurda girişte/çıkışta ve ortak alanlarda maske takmak zorunludur. 

 Yurtlara konaklayan kişilerin tarih, isim-soy isim, adres, iletişim bilgileri kaydedilmektedir. 

 Aynı odada birden fazla kişinin kaldığı durumlarda yatak araları en az 2 metre ve yatak 

başları birbirinin tersi yönde olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

 Ayrı odada kalan öğrencilerin bir araya gelmesi, odalarda toplanması ve odadan odaya 

geçişler pandemi önlemleri kapsamında yasaklanmıştır. 

 Temizlik camlar açık bir şekilde yapılmakta ve temizlik bittikten sonra odaların en az 1 saat 

havalandırılması sağlanmaktadır. 

 Sık temas edilen yüzeyle olan kapı kolları, tırabzanlar, düğmeler, ahizeler, ortak kullanılan 

kumandaların temizliğine özellikle dikkat edilmektedir. 

 Tuvalet ve lavabo temizlikleri sık sık yapılarak, temizleme zamanları kaydedilmektedir.  

 Odalardaki klima/vantilatör kullanımları yasaklanmıştır.  

 Tıbbi atıkların uzaklaştırılması için her kata el teması gerektirmeyen atık kutuları 

konulmuştur.  

 Yurtlarda kalan kişiler arasında COVID-19 pozitifliği çıkması halinde Acil Durum Eylem 

Planı’na göre işlem yapılmaktadır. 

 Yurt yönetimince belirlenen pandemi kurallarına uymayan öğrenciler hakkında disiplin 

işlemleri uygulanmaktadır.  

 Pandemi süresince yurtlara misafir kabulü yapılmamaktadır. 

 Herhangi bir belirti ya da sağlık sorunu yaşadığınızda, yurt sorumlusu ile iletişime geçiniz. 

 

 

 



 

 

 

İZOLASYON ODALARI 

Riskli temaslı ya da belirti gösteren olası vakaların izolasyonu için Sağlık Merkezi ve Yurtlarda birer tane 

olmak üzere izolasyon odaları kurulmuştur. 

 

 

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRMESİSTEMLERİ 

 Tüm alanlardaki sistemler gözden geçirilerek düzenli bakımlar yapılmaktadır. 

 Bu dönemde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmakta ve bu sistemlerdeki taze   

hava dışarıdan alınmaktadır. 

 Tüm klima ve vantilatör kullanımları yasaklanmıştır. 

 Pencerelerin sık sık açılarak ortamın havalandırılması sağlanmaktadır. 

 Havalandırma sistemlerindeki filtreler düzenli olarak kontrol edilerek gerektiği takdirde 

değiştirilmektedir. 

 



 

 

                                                                                    

COVID-19 VAKA TESPĠTĠ VEYA TEMASLI DURUMUNDA ĠZLENECEK SÜREÇ AKIġ ġEMASI 

Kişinin ateşi 
38C üzeri mi?

HayırEvetŞüpheli öğrenci/
çalışan mı? 
ziyaretçi mi

Ziyaretçi

Öğrenci/
çalışan

Öğrenci/çalışan kendi  aracı yoksa 

hizmet aracı ile B.Ü Ankara Hastanesi 

Covid polik. yönlendirilir. 

Öğrenci/çalışan maske 

ile eğitime/çalışmaya 

devam eder 

Öğrenci/çalışan koronavirüs belirtileri 

göstermesi durumunda bina birim 

sorumlusuna haber verilir. 

Bina sorumlusu şüpheli 

öğrenci/çalışan sağlık 

merkezine yönlendirir.

Şüpheli öğrenci/çalışan sağlık 

merkezinde izolasyon odasına 

alınıp muayene edilir. 

Şüpheli öğrenci/çalışan hizmet aracı 

ile B.Ü Ankara Hastanesi Covid 

polik. gönderilir.

Şüpheli öğrenci/

hasta test sonucu 

pozitif mi?

HayırEvet

Öğrencinin mi?
Çalışanın mı?

Öğrenci

Bina/Birim Takip Sorumlusu 

tarafından öğrencinin ailesi, temas 

eden arkadaşları bilgilendirilir ve 

sağlık durumları takip edilir.

Çalışan
Çalışanın evde izolasyon ve tedavi 

süreci başlar.

Bina/Birim Takip Sorumlusu tarafından 

çalışan ile temas eden aynı ortamda 

bulunan çalışanlar bilgilendirilir ve 

sağlık durumları takip edilir.

Öğrenci/çalışan eğitim/

çalışmaya devam eder.

BÜKOVKOM  tarafından değerlendirilerek ek tedbirlerin 

alınması sağlanır.

Hizmet aracı 

dezenfekte edilir.

Kampus girişinde öğrenci/

çalışan/ziyaretçi karşılanması

Kampuse kabul edilmeyerek 
Sağlık kuruluşuna gitmesi için  

yönlendirilir.

Temaslı 

çalışanlarda aynı 

birimde / aynı 

anda 3 ve daha 

fazla vaka 

görüldü mü?

Evet

Hayır

Aynı dersi alan 

aynı anda 3 ve 

daha fazla vaka 

görüldü mü?Evet

Öğrencinin evde/yurtta izolasyon 

ve tedavi süreci başlar.

Hayır

 



 

 

 

 ve el antiseptiği ile 

 

 

COVID-19 ÖĞRENCĠ YOL HARĠTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

KAMPÜS  DIġINDA KENDĠNĠ ĠYĠ 

HĠSSEDĠYORMUSUN? 

 

EVET 

HAYIR 

MASKE VE DEZENFEKTAN ĠLE 

KAMPÜSE GELEBĠLĠRSĠN 

EVDE KENDĠNĠ ĠZOLE ET VE EN 

YAKIN SAĞLIK KURULUġUNA 

BAġVUR VE SAĞLIK 

MERKEZĠNE BĠLGĠ VER 

KAMPÜSTE KENDĠNĠ ĠYĠ 

 HĠSSEDĠYOR MUSUN? 

 

HAYIR 
BĠRĠM/BĠNA COVID-19 

SORUMLUSUNA BĠLGĠ VER 

ĠKĠ KAT MASKE TAK. 

HAYIR 

BĠRĠM/BĠNA COVID-19 

SORUMLUSUNA BĠLGĠ VER 

ĠKĠ KAT MASKE TAK. 

YURTTA  KENDĠNĠ ĠYĠ  

HĠSSEDĠYORMUSUN? 

 

K 



 

 

BİNA/BİRİM COVID-19 TAKİP EKİBİ 
AKADEMİK BİRİMLER 

 

BİRİM ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Diş Hekimliği Fakültesi  Prof. Dr. Ayşe GÜLŞAHI/ Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 2030025/2063 

Esra AYDENİZ / Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 2030025/2063 

Eczacılık Fakültesi  
 

Prof. Dr. F. Nevin ÇELEBİ/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1534 

Prof. Dr. Cihat ŞAFAK/Dekan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1534 

Filiz OĞUZ/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6906-07 

Eğitim Fakültesi  
 

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6619 

Doç. Dr. Miraç ÇETİN/Dekan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1081 

Serdar SOY/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6803 

Fen-Edebiyat Fakültesi  
 

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ /Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6804 

Dr. Öğr. Üyesi Defne TUTAN/Dekan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6806 

Sümer BİRBEN/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6809 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi 

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK /Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6637 

Nida AYDIN /Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6816 

Hukuk Fakültesi  
 

Doç. Dr. Z. İpek YÜCER/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1779 

Doç. Dr. M. Emin AKGÜL/Dekan Yardımcısı  Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6640 

Gamze OSKAY/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6640-41 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
 

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU /Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 2159 

Nilgün GEBEŞ/Fakülte Sekreteri  Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6819 

İletişim Fakültesi  
 

Doç. Dr. F. Senem GÜNGÖR/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 2082 

Rabia AKSAKAL/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6822 

Mühendislik Fakültesi  
 

Prof. Dr. Yusuf Tansel İÇ/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6658-59 

Doç. Dr. Derya YILMAZ/Dekan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1303/6658 

Mehtap AYDEMİR/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6658/1391 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  
 

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6669 

Prof. Dr. H. Baran YOSMAOĞLU/Dekan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6673 

Merve BİLGİN/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6825 

Tıp Fakültesi  
 

Prof. Dr. Derya ALDEMİR/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 2129065/2226-6679 

Mine ALTINÇEKİÇ/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 2129065 

Semra SIR/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6679 

Ticari Bilimler Fakültesi  
 

Prof. Dr. Serpil CULA/Dekan Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6828 

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU/Dekan Yardımcısı  Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1724 

Burcu YILMAZ/Fakülte Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6833 

Devlet Konservatuvarı Prof. Mahmut Kamerhan TURAN/Müdür Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 3019 

Doç. Ayşe Gülüm ÖTENEL/Müdür Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 3020 

Nalan ACER/Konservatuvar Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6703 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyda ÖKDEM/Müdür Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6716 

Öğr. Gör. H. Tolga ÇAĞATAY/Meslek Yüksekokulu Sek. Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6715 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖKTEM/Müdür Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1017 

Ör. Gör. Selçuk TEMEL/Müdür Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1017 

Nilgün IŞIK/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1006-6717 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Arif KOÇOĞLU/Müdür Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1222 

Sema NAZLI/Meslek Yüksekokulu Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1082-6722 

Kahramankazan Meslek 
Yüksekokulu 

İbrahim DAYLIK/Müdür Yardımcı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 8141919-111 

Gözde KUBAT/Müdür Yardımcı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 8141919-112 

Nesrin TELLİOĞLU/Meslek Yüksekokulu Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 8141919-119 

Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Nida BİRGÜL/Müdür Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 5020699 

Aynur YÜCE/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 5020699 

Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Meral KIZRAK/Müdür Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1345 

Öğr. Gör. Mustafa BULUT/İngilizce Hazırlık Birimi 
Başkanı 

Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1457 

Elif ŞAHİN/Yüksekokul Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6623 



 

 

 

BİNA/BİRİM COVID-19 TAKİP EKİBİ 

İDARİ BİRİMLER 

BİRİM ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Rektörlük Giray ŞAHİN/Genel Sekreter Yardımcısı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6613-6612 

Satı AKTAŞOĞLU/Yönetici Sekreteri Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6613-6612 

BiyoTek Teknoloji Geliştirme 

Merkezi 

Ali İhsan ÜNLÜ /Genel Müdür BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1265 

Arzu GÖZER/Laboratuvar Sorumlusu Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1275 

Deney Hayvanları Üretim ve 

Araştırma Merkezi 

Fidan Didem ŞİŞMAN/Müdür Yardımcısı  BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6846-1651 

Özge PİLEVNE/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6846 

Thermopolium Gastronomi 
Akademisi (TGA) 

Ebru VURAL/Müdür BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6838 

Seçil BÖLÜK/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6839 

Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
(BÜGEV) 

Aytül BAKKALOĞLU/Yönetici BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1231 

Leyle DOĞANKOLLU/Sekreter Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1231 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Mehmet ALTUN/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6898 

Mehmet EJDER/EBYS Sistem Sorumlusu Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6859 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

Nermin GÜL/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 3035 

Şebnem PANAYIR/Daire Başkan Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 3034 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Prof. Dr. Senem GENÇTÜRK HIZAL/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6755 

Nazife ACER/Müdür Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6757 

Personel Daire Başkanlığı 
Nilgün HAMAMCIOĞLU/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6742 

Çiğdem KARAKOÇ/Şef Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6743 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

İlknur ÖZEN/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6769 

Beknur GÖZÜTOK/Spor Hizmetleri Müdürü Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1229 

Yurt Müdürlüğü Şükrü YETİŞİR/Müdür BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6772-6771 

Kader BİLCAN/Müdür Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6771 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Deniz AKYAŞAR/Şef BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6902 

İlkgül KARACA EYLENCEOĞLU/Memur Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6900 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
Özlem ÇALIŞKAN/Daire Başkanı BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6751-6753 

Zeynep Zerrin AKMERMER Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1116 

Satın Alma Müdürlüğü 
Rıza GÜRDAL/Müdür BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6865 

Murat ASILİSKENDER/Müdür Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6871 

Ayniyat Saymanlığı 
Beyla ERKAN/Şef BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6880 

Çetin BAL/Depo Sorumlusu Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6885 

Güvenlik Müdürlüğü 
Recep ÇETİN/Müdür BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6777 

Ozan ŞAHİN/Şef Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6778 

Servis Hizmetleri 
Bülent KAYA/Sorumlu BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6860 

Ali AZGIN/Amir Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6861 

Teknik Servis Ali MELİKOĞLU/Sorumlu BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6852 

Sertan YÜKSEL/Şef Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1400 

Çamaşırhane Ertan BİLİR/Ekip Şefi BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 1295 

Gülseren Daşdelen/Şef Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 6855 

Kurum Ev İdaresi 
Dilara TAŞ/Sorumlu BİNA COVID-19 Takip Sorumlusu 6864 

İbrahim MUTLU/Amir Yardımcısı Birim COVID-19 Takip Sorumlusu 1202 

 

 

 

 

http://biyotek.baskent.edu.tr/
http://biyotek.baskent.edu.tr/
https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/idari-birimler/deney-hayvani-uretim-ve-arastirma-merkezi/160
https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/idari-birimler/deney-hayvani-uretim-ve-arastirma-merkezi/160
https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/idari-birimler/bilgi-islem-daire-baskanligi/142
http://lib.baskent.edu.tr/
http://lib.baskent.edu.tr/
http://ogrisl.baskent.edu.tr/
https://www.baskent.edu.tr/tr/idari_birimler
http://sks.baskent.edu.tr/
http://sks.baskent.edu.tr/
https://www.baskent.edu.tr/tr/idari_birimler
https://www.baskent.edu.tr/tr/idari_birimler
http://satinalma.baskent.edu.tr/kw/index.php
http://ogm.baskent.edu.tr/
http://ulasim.baskent.edu.tr/
https://www.baskent.edu.tr/tr/idari_birimler


 

 

 

 

COVID 19 ACİL DURUM TELEFONLARI LİSTESİ 

SAĞLIK BAKANLIĞI AMBULANS 112 

ALO SABİM 184 

ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 03125924400 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ ACİL HABERLEŞME LİSTESİ 
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SANTRALİ 0312 2466666 

SAĞLIK MERKEZİ 0312 2466773 

YURT MÜDÜRLÜĞÜ 0312 2466771 

BÜKOVKOM covid19@baskent.edu.tr 

 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM ZĠNCĠRĠ 

 

http://covid19.baskent.edu.tr 

1 

•Hastalık Belirtilerini Hisseden ve/veya Temaslı Olduğunu 
DüĢünen Öğrenci ve/veya ÇalıĢan  

2 
•Birim/Bina Sorumlusuna Bilgi Verir. 

3 

•Birim/Bina Sorumlusu Sağlık Merkezine Bilgi Verir ve 
Yönlendirme Yapar.  

•Sağlık Merkezi Tarafından BaĢkent Üniversitesi Hastanesi 
COVID-19 Polikliniğine Yönlendirilir. 

mailto:covid19@baskent.edu.tr
http://covid19.baskent.edu.tr/



