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KÜN ÖĞRENCİ EVLERİ  

COVİD-19 BİLGİLENDİRME VE KAYIT TAAHHÜTNAME FORMU 

 

 

Kapadokya Üniversitesi Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOVKOM) 

tarafından belirlenen ve aşağıda …… madde olarak verilen kuralları okuduğumu, anladığımı, 

bu kurallara uymamam halinde KÜN öğrenci evleri ile ilişiğimin kesileceğini, öğrenci evlerinde 

konaklayamayacağımı bildiğimi beyan eder; bu kurallara uymamam halinde yaşayacağım hak 

kayıplarından hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı taahhüt 

ederim. 

 

 

       Öğrencinin Adı-Soyadı: 

       İmza: 

       Tarih:  

 

 

ÖĞRENCİ EVİ KURALLARI 

1. Öğrenci evlerine ilk kabulde HES kodunun görevli personele ibraz edilmesi zorunludur. 

2. Öğrenci evlerinin girişinde ve içinde 1,5m. sosyal mesafe daima korunmalı, zemin 

işaretleyicilerine mutlaka uyulmalıdır. 

3. Öğrencilerimiz, öğrenci evlerinde odalarda ve ortak yaşam alanlarında birbirleriyle ve 

çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafeyi en az 1m. olacak şekilde sürekli korumalıdır. 

4. Öğrenci evlerine tıbbi maskesiz girmek yasaktır. Öğrenci evlerinde, odadan çıkıldığı andan 

itibaren ortak alanlarda kuralına uygun (ağız ve burunu birlikte tam kapatacak şekilde) tıbbi 

maske takılması zorunludur. 

5. Öğrencilerimizin, kişisel koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, vb.) öğrenci evleri 

içerisinde bulunan tıbbi atık kutularına atmaları zorunludur. 
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6. Öğrenci evinde kalan her öğrenci kişisel eşyalarını sadece kendisi kullanmalıdır. 

7. Öğrenciler ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalıdır. 

8. Öğrenci evlerine konaklayan öğrenci ve personel dışında ziyaretçi girişi yasaktır. 

9. Öğrenci evlerinin içinde grup toplantıları veya etkinlikleri yapılması yasaktır. 

10. Öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimizin giriş/çıkış saatleri (filyasyon için veri 

oluşturacağından) kayıt altına alınacaktır. 

11. Öğrenci evlerinin girişlerinde el antiseptiği uygulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 

38°C'nin üzerinde olan öğrenciler öğrenci evlerine alınmayacak, Covid-19 yönünden 

değerlendirilmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir,   

12. KOVKOM tarafından belirlenen aralıklar ile gün içinde öğrencilerin ateş ölçümleri ve 

semptom kontrolleri yapılacaktır. Ateşi 38°C'nin üzerinde olan, öksürük, burun akıntısı, 

solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan /gelişen, Covid-19 pozitif tanısı alan veya temaslısı olanlar 

tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere bir sağlık kuruluşuna 

yönlendirilecektir,   

13. Covid-19 tanısı kesinleşen yada temaslı olan öğrencilerimiz izolasyona alınacaktır. 

İzolasyon öğrencinin öğrenci evindeki odasında olabileceği gibi, aynı binada veya başka bir 

binada da olabilecektir. İzolasyona alınan öğrencilerin sağlık durumları günlük olarak takip 

edilecek gerekli görülmesi halinde, öğrenci bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. İzolasyon 

sırasında öğrencilerimizin temizlik ve beslenme ihtiyaçları karşılanacaktır. Öğrenciler, 

izolasyona alınmaları durumunda KOVKOM tarafından belirlenen izolasyon kurallarına 

uymakla yükümlüdürler. 

14. Olası vaka konumundaki kişi ile aynı odayı paylaşan öğrencilerin cerrahi (tıbbi) maske 

takması sağlanarak öğrenci evlerinde konaklayan diğer öğrencilerden izole edilmesi 

sağlanacaktır. Öğrenci Evleri Müdürlüğü Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli gördüğü 

durumlarda oda değişikliği yapabilir, bu durumda öğrencinin belirlenen odaya geçmesi 

zorunludur. Sonucu Covid-19 olarak değerlendirilen vakanın temaslısı öğrenciler Sağlık 

Bakanlığı Covid-19 rehberine göre yönlendirilecektir. 

15. Öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimiz, kendilerinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes 

darlığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi enfeksiyon belirtileri/semptomları olduğundan 

şüphelenmeleri durumunda Öğrenci Evi Sorumlularına bilgi vermek zorundadırlar.  

16. Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen, temaslı, şüpheli temaslı/kesin vaka/olası vaka 

öyküsü olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralı doğrultusunda öğrenci evine 

gelmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimiz, yurt dışından dönüş belgesi/ 

PCR raporu/sağlık kuruluşu tarafından verilen rapor vb. evraklarını Öğrenci Evleri 
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Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.  Belge ibraz etmeyen öğrencilerin, öğrenci 

evlerinde konaklamalarına izin verilmeyecektir. 

17.Covid-19 yönünden yüksek risk taşıyan kronik hasta/gebe öğrencilerimizin durumlarını 

bildiren sağlık raporunu Öğrenci Evleri Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur. 

 

 


