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COVİD-19 BİLGİLENDİRME VE KAYIT TAAHHÜTNAME FORMU 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından lisans eğitimimi kendi rızamla tüm koruyucu 

önlemleri almak koşuluyla yüz yüze eğitim şeklinde almak istiyorum. 

 

Aşağıda belirtilen bilgileri okudum, anladım ve tamamının doğru olduğunu kabul ediyorum. Bu bilgiler 

doğrultusunda Korona virüs (COVID-19) hastalığına yakalanırsam ve/veya bu hastalığa bağlı herhangi bir 

komplikasyon gelişmesi durumunda tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi ve Rektörlüğüne bağlı tüm birimlerin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve 

taahhüt ederim. 

 

NNY Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından belirlenen ve aşağıda 21 madde olarak verilen kuralları 

okuduğumu, anladığımı, bu kurallara uymamam halinde derslere/eğitime dahil edilmeyeceğimi bildiğimi beyan 

eder; bu kurallara uymamam halinde derslere/eğitimlere dahil edilmemekten kaynaklı hak kayıplarımdan hiçbir 

şart ve koşulda NNY Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini sorumlu tutmayacağımı taahhüt ederim. 

 

 

       Öğrencinin Adı-Soyadı: 

       İmza: 

       Tarih:  

 

 

NNY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KURALLARI 

1. Kampüs girişinde ve içinde 1,5m sosyal mesafe daima korunmalı, zemin işaretleyicilerine uyulmalıdır. 

2. Kampüse tıbbi maskesiz girmek yasaktır. 

3. Girişte el antiseptiği uygulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 38°C'nin üzerinde olan öğrencilerimiz 

kampüse alınmayacak ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

4. Kampüs girişinde HES Kodu ile kişi sağlık durumu sorgulanabilecektir. Aşılarını tamamlayanlar aşı 

kartlarını Dekanlık mail adresine PDF dosya olarak gönderilecektir. 

5. Kampüse öğrenci ve personel dışında ziyaretçi girişi yasaktır. 

6. Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen veya şüpheli temas/kesin vaka/olası vaka öyküsü olan 

öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralı doğrultusunda kampüse gelmemeleri gerekmektedir. 

14 günlük evde izleme (karantina) sürecine giren öğrencilerimizin devamsızlık ve sınav hakları, yurt 

dışından dönüş belgesi/PCR raporu/sağlık kuruluşu tarafından verilen rapor vb. evraklarını ilgili 

dekanlığa iletmeleri halinde korunacaktır. 
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NNY DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KANTİN VE YEMEKHANE KULLANIMI 

7. El hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 
8. Masa ve sandalyelerin yerleri değiştirilmemelidir. 
9. Kantin ve yemekhane görevlilerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uyulmalıdır. 
10. Yiyecek-içecek tüketimi dışındaki durumlarda maske çıkarılmamalıdır. 

NNY DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK, LABORATUVAR VE DERSLİK KULLANIMI 

11. Laboratuvar/derslik içerisinde aynı sandalyeye oturmaya özen gösterilmelidir. 

12. Sandalyeler arası mesafe korunmalı, laboratuvar/derslik içerisindeki uyarılara uyulmalıdır. 

13.  Klinik Gözlem dersi kapsamında kliniklerdeki cihaz ve eşyalara çıplak elle dokunulmamalıdır. El hijyeni 

ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 
 

NNY DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜZ YÜZE  EĞİTİMLERİ 

14. Pandeminin bölgesel ve yerel seyrine bağlı olarak ve YÖK’ün düzenlemeleri paralelinde  
a.  Sınıflarda öğrenci sayısında değişiklik yapılabilir veya eğitimin dönüşümlü olarak sürdürülmesi 

yoluna gidilebilir,  
b. Ders programları ,süreleri, teneffüs süreleri değişebilir, 
c. Kalabalık ortamlarda kalma süresini en aza indirmek amacıyla belli saat aralıklarında 

yoğunlaştırılmış DERS  planları yapılabilir, 
d. Kazanımların pekiştirilmesi amacıyla, öğrencilerin dijital ortamda vaka tartışması, proje, sunum 

hazırlama, makale yazımı, ödev gibi ek uygulamalar yapması talep edilebilir, 
e. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin konuya ilişkin bildirimlerini izlemeli, değişikliklere uymalıdır. 

15. Uygulama sahalarına eğitim amaçlı olarak gidecek öğrencilerimize Pandemiden Korunma Eğitimi 
verilecektir. Öğrencilerimizin bu eğitime katılmaları ve staj/uygulama yapılan kurumun belirlediği 
korunma kurallara uymaları zorunludur. 

16. Öğrenci, her bir laboratuvar için belirlenen özel korunma kurallarına uymakla yükümlüdür. 

GENEL KURALLAR: 

17. Kişisel koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, vb.) bina içerisinde bulunan tıbbi atık kutusuna atılması 
zorunludur. 

18. Öğrencilerimizin, Covid-19 semptomlarının (ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı vb.) 
kendisinde olduğundan şüphelenmesi halinde Diş Hastanesi Başhemşiresi ile iletişime geçerek bilgi 
vermesi gerekmektedir. 

19. Covid-19 yönünden yüksek risk taşıyan kronik hasta/gebe öğrencilerimizin, durumlarını bildiren sağlık 
raporunu ilgili dekanlığa ibraz etmeleri zorunludur.  

20. 2.dozaşısını olmayanlar 48 saatte bir PCR testini yaptırıp sonuçları 2. Katta bulunan ENFEKSİYON 
KONTROL BİRİMİ ne getirmeleri zorunludur. 

21. Öğrencimizin temaslı olması durumunda ‘’Temaslı Risk Değerlendirme Formu’ ’doldurulup Dekanlığın 
onayı ile gerekli işlem yapılır. 

 


