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Kapsamı:
Bu rehber, tüm Yaşar Üniversitesi çalışanlarına, öğrencilerine, tedarikçi ve

taşeron firmaları ile ziyaretçilerine yönelik alınan tedbirler, uyulması gereken 

kurallar ve pandemi sürecinde geçerli olan çalışma koşulları ile ilgili bilgiler içerir.

Yaşar Üniversitesi’ne ait tüm alanlarda (yerleşkeler ve öğrenci yurdu dahil olmak 

üzere) alınan tedbirler ve çalışma koşulları pandemi süreci göz önünde tutularak  

kişileri azami düzeyde koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

Yaşar Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

YÖK’ten gelen tüm yasal uyarıları dikkate almakta, çalışanların, öğrencilerin ve 

temas ettiklerinin sağlığı için gerekli tüm tedbirleri uygulamaktadır. Hastalığın 

yayılmasını durdurabilmek için kişisel önlemler ve kurallara uyum büyük önem 

arz etmektedir. 



Alınan Tedbirler:
Yaşar Üniversitesi’ne ait tüm alanlarda hijyen önlemleri arttırılmıştır. El 

ile sık temas edilen ortak alanlardaki yüzeyler (kapı kolu, trabzan, turni-

ke, asansör düğmeleri vb.) gün içinde düzenli olarak temizlenmektedir.

Kütüphane, yemekhane, öğrenci yurdu, çalışma ortamları, ofisler, 

tuvaletler gibi tüm ortak yaşam alanları, 1.5 m olan sosyal mesafeye 

uygun şekilde düzenlenmiştir.

Alanlara Covid-19 pandemisine yönelik uyulması gereken kurallar ve 

sosyal mesafe düzeni ile ilgili afişler, zemin işaretleri, tabelalar ve 

seperatörler yerleştirilmiştir.

Selçuk Yaşar Kampüsü girişlerinde HES kodu kontrolü ve temassız 

ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmaktadır.

Merkezi iklimlendirme sistemlerimizin düzenli olarak bakım ve temizlikleri 

yapılmaktadır.

Ortak yaşam alanlarında el dezenfektanı bulundurulmaktadır. Ayrıca 

her personele ihtiyacını karşılayacağı kadar maske ve siperlik temin 

edilmektedir.

Yemekhanede, masa ve oturma alanları arasında 1,5 metre sosyal 

mesafe kuralına göre düzenleme yapılmıştır.

Rektörlük Konferans Salonu ve Fuaye gibi etkinlik için kullanılan alanlar ve 

sınıfların kişi kapasitesi pandemi koşullarına göre düzenlenmiştir.



Uyulması Gereken Genel Kurallar:

Bulaşma riski taşıyan atıklar için (maske, kağıt mendil vb.)

kampüsün belli noktalarına konulan çöp kutuları kullanılmalıdır.

Spor Salonu, Fitness Center gibi kalabalık kullanılan alanlar

kullanıma kapalıdır. Personel ve tüm ziyaretçilerin kalabalık

oluşturacak ortamlar yaratmamaları gerekmektedir.

Asansörler, içinde azami 2 kişi olacak şekilde kullanılmalı,

belirtilen kişi sayısı aşılmamalıdır.

Personel servis araçlarında maske takmak zorunludur.

Yemekhaneye giriş-çıkışlarda personel kartı basılması, tüm personel 

ve öğrencilerin 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyması 

gerekmektedir.

Yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek tüm personelin seyahat 

durumlarını üniversitemizin iş yeri hekimine bildirmeleri zorunludur.

Kampüs giriş çıkışlarında tüm ziyaretçilerin ve öğrencilerin HES Kodu 

göstermeleri gerekmektedir. Personelin HES kodu kontrolü ise Sağlık 

Bakanlığı’nın e-devlet üzerinden başlattığı Toplu HES Kodu Sorgulama 

uygulamasıyla,  sistemden günlük ve toplu olarak takip edilmektedir. 

Ayrıca tüm girişlerde görevliler tarafından ateş ölçümü yapılmaktadır.
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Kampüs sınırları içerisinde maske kullanımı zorunludur.

Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kampüs sınırları içerisinde sosyal 

mesafe kurallarına özen göstermeleri gerekmektedir.
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