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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından lisans eğitimi için alternatif 

imkanlar sunulmuş olmasına rağmen (senkron/asenkron uzaktan eğitim öğretim) pandemi 

döneminde lisans eğitimim kapsamındaki uygulamalı eğitimleri 17 Mayıs 2021 tarihinden 25 

Haziran 2021 tarihine kadar kendi rızamla tüm koruyucu önlemleri almak koşuluyla yüz yüze 

eğitim şeklinde almak istiyorum.  

 

Koronavirüs (COVID-19) hastalığının ne olduğunu, süresini, olası sonuçlarını, 

komplikasyonlarını, risklerini ve yüz yüze uygulamalı dersler esnasında bu hastalığa 

yakalanabileceğimi biliyorum. 

 

Yukarıda belirttiğim 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 gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Koronavirüs Salgını için belirlenen ve 

aşağıda 15 (onbeş) madde olarak verilen kuralları okuduğumu, anladığımı, bu kurallara 

uymamam halinde yüz yüze uygulamalı eğitime dahil edilmeyeceğimi bildiğimi beyan eder; bu 

kurallara uymamam halinde yüz yüze uygulamalı eğitime dahil edilmemekten kaynaklı hak 

kayıplarımdan hiçbir şart ve koşulda Nuh Naci Yazgan Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı 

taahhüt ederim. 
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YÜZ YÜZE UYGULAMALI EĞİTİMLER İÇİN KURALLAR 

KAMPÜS KURALLARI 

1- Kampüs girişinde ve içinde 1,5m sosyal mesafe daima korunmalı. 

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 öğrencimizin sağlık durumu sorgulanabilecektir. 

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 10 gün kuralı doğrultusunda kampüse gelmemeleri 

gerekmektedir. 10 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 diş Hekimliği Dekanlığına iletmeleri halinde korunacaktır. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK, LABORATUVAR VE DERSLİK KULLANIMI 

El hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 

1- Laboratuvar/derslik içerisinde aynı sandalyeye oturmaya özen gösterilmelidir. 

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

3- Klinik Gözlem dersi kapsamında kliniklerdeki cihaz ve eşyalara çıplak elle dokunulmamalıdır. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜZ YÜZE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 

1 Pandeminin bölgesel ve yerel seyrine bağlı olarak ve YÖK’ün düzenlemeleri ve alınan Senato 

kararları paralelinde 

a. Uygulama gruplarının sayısında değişiklik yapılabilir veya eğitimin dönüşümlü olarak 

sürdürülmesi yoluna gidilebilir, 

b. Uygulama eğitimlerinin programları değişebilir, 

c. Kalabalık ortamlarda kalma süresini en aza indirmek amacıyla belli saat aralıklarında 

yoğunlaştırılmış pratik uygulama planları yapılabilir, 

d. Kazanımların pekiştirilmesi amacıyla, öğrencilerin dijital ortamda sunum hazırlama ve 

ödev gibi ek uygulamalar yapması talep edilebilir, 

e. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin konuya ilişkin bildirimlerini izlemeli, değişikliklere 

uymalıdır. 

2 Uygulama sahalarına eğitim amaçlı olarak gelecek öğrencilerimize “Pandemiden Korunma 

Eğitimi” verilecektir. Öğrencilerimizin bu eğitime katılmaları ve yüz yüze uygulama yapılan 

laboratuvar/kliniklerin belirlediği korunma kurallara uymaları zorunludur. 

3 Öğrencilerimiz, her bir laboratuvar ve klinik gözlem için belirlenen özel korunma kurallarına 

uymakla yükümlüdür. 

GENEL KURALLAR: 

1 Kişisel koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, vb.) Fakülte ve hastane içerisinde bulunan 

laboratuvar ve kliniklerdeki tıbbi atık kutusuna atılması zorunludur. 

2 Öğrencilerimizin, Covid-19 semptomlarının (ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, eklem 

ağrısı vb.) kendisinde olduğundan şüphelenmesi halinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile 

iletişime geçerek bilgi vermesi gerekmektedir. 

3 Covid-19 yönünden yüksek risk taşıyan kronik hasta öğrencilerimizin, durumlarını bildiren 

sağlık raporunu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına ibraz etmeleri zorunludur. 


