
GÜVENLİ YERLEŞKELERE
GÜVENLİ DÖNÜŞ KILAVUZU

   COVID-19 Rehberi



“Beykent Üniversitesi olarak tüm
öğrencilerimizin sağlığını korumak

önceliğimizdir.”
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak 
ilan edilen Korona virüs (COVID-19) salgınında
Üniversitemizin temel amacı, öğrencilerimizin 
pandemiyi tanımalarını, pandemi koşul ve kurallarına
uygun hareket etmelerini sağlamak ve böylelikle
sağlıklarını korumaktadır. 

Üniversitemiz, öğrencilerimizin pandemi 
süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmelerini 
amaçlamıştır.
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Dikkat Edilmesi Gereken 
Önemli Bilgiler

1. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat edin.

2. Maskenizi, burnu ve ağzı kapatacak 
şekilde takmaya özen gösterin.

3. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 
20 saniye boyunca ovarak yıkayın.

4. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve 
burnunuza dokunmayın.

5. Tokalaşma, sarılma gibi yakın 
temaslardan kaçının.

6. Bulunduğunuz ortamları sık sık
havalandırın.
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7. Kişisel eşyalarınızı kimseyle ortak
 kullanmayın.

8. Öksürürken – hapşırırken maskenizi 
çıkarmayın.

9. Kullanılmış maskenizi, sadece maske 
atık kutularına atın.

10. Ortak alanlarda belirlenen kullanım 
kapasitesine riayet edin.

11. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin 
uyku düzeninize dikkat edin.

12. Sınıflarda yüksek sesle konuşmayın.

13. Gün içerisinde sağlık durumunuzla 
ilgili sorun yaşarsanız derhal en yakın 
sağlık kurumuna başvurun.
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Öğrenci Yol Haritası

Kendini iyi
hissediyor musun?

HAYIR EVET

Bölüm/Program
başkanına haber 
ver

En yakın sağlık
kuruluşuna başvur

Pandemi kurallarına
uyarak yerleşkeye
girebilirsin

a) Yerleşkeye Gelmeden Önce:

b) Yerleşkede:
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Kendini iyi 
hissediyor musun?

HAYIR

Mümkünse iki 
kat maske tak

Dersteysen dersin
hocasına, değilsen 
bölüm/program
 başkanına haber ver 

En yakın sağlık
kuruluşuna başvur



Güvenli Yerleşkelere Gelirken 
Neler Yapmalıyım ?

Evden çıkmadan önce ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı gibi 
belirtileriniz mevcut olması durumunda en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurmalısınız.

Toplu taşıma kullanacaksanız mutlaka maske kullanmalı
mesafenizi korumalı ve araçtan indikten sonra el hijyenini
sağlamalısınız.

Şahsi aracı ile gelecek olan öğrencilerimiz araçta en fazla
2 kişi olmaya ve aracı sık aralıklarla havalandırmaya
özen göstermelidir.

Girişlerde bekleme yaşanmaması adına HES kodu ile öğrenci 
kimlik kartının eşleşmesinin yapılması gerekmektedir.

Eşleşmenizi OBS (Öğrenci Bilgisi Sistemi) içerisinden 
«Kullanıcı İşlemleri – Hes Kodu İşlemleri» sekmesinden
 yapabilirsiniz. 

Üniversite girişlerinde ateş ölçümü yapılmaktadır. 

Ateşi 37.5 derecenin üzerinde olan ya da kendisini iyi 
hissetmeyen öğrencilerimiz en yakın sağlık kurumuna
yönlendirilmektedir.
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Güvenli Yerleşkelerimizde Uyulması 
Gereken Kurallar

Ağız ve burun kapalı olacak şekilde tüm yerleşkelerimizde maske 
takılması zorunludur.

Kalabalık topluluklar oluşturmamanız önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizin el hijyenini rahat ve etkin bir şekilde sağlayabilmeleri 
için yerleşkelerimizin çeşitli noktalarında el dezenfektanları bulunmaktadır.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamalısınız.

Tokalaşmak, sarılmak ve benzeri fiziki temaslardan şiddetle kaçınmalısınız.

Ellerinizi ağız, burun ve göze temas ettirmemelisiniz.

Tüm yerleşkelerimizde sosyal mesafeyi korumak için uygulanan zemin 
çıkartmaları ve sınırlandırıcı şeritlere riayet etmeniz önem arz etmektedir.

Kullanılan maske ve eldivenler yerleşkelerde bulunan atık maske 
kutularına atılmalıdır.

Öksürürken veya hapşırırken maskenizi çıkarmamalısınız.

Kişisel malzemelerinizi arkadaşlarınız ile paylaşmamanız önem 
arz etmektedir.
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Derslikler/Etüt Salonları
Laboratuvarlar

Sınıf kapasitelerine ve ziksel mesafe kurallarına 
dikkat ederek oturmalısınız.

Sını ara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi dezenfekte etmelisiniz.

Sınıf içerisinde, her zaman aynı sırada oturmaya özen gösteriniz.

Ders esnasında kullandığınız materyaller mümkün olduğunca kişiye özel olmalıdır.

Laboratuvarlar içinde bulunan lavabo ve evyeler kişisel hijyen amaçlı 
kullanılmamalıdır. 

Gün içerisinde bulunduğunuz alanın havalandırılmasını sağlayınız.

Bulunduğunuz ortamlarda yer alan a , poster gibi bilgilendirici materyallere 
dikkat etmelisiniz.

Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takmalı ve sınıfta 
bulunduğunuz süre boyunca çıkarmamalısınız.

Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmamalı, sonrasında 
maskenizi değiştirmelisiniz.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamalısınız.
Yakın temaslı grup aktiviteleri yapmayınız.

Yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
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Toplantı/Konferans Salonları
Çok amaçlı Salonlar

Fiziksel mesafe kurallarına dikkat ederek oturmalısınız.
 
İlgili alanlara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi dezenfekte etmelisiniz.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamalısınız.

Gün içerisinde bulunduğunuz alanın havalandırılmasını sağlayınız.

Salon içerisinde, her zaman aynı koltuğa oturmaya özen gösteriniz.

Bulunduğunuz alanda yer alan a , poster gibi bilgilendirici materyallere 
dikkat etmelisiniz.

Toplantı odalarında ve konferans salonlarında mutlaka ağız ve burnu kapatacak
şekilde maske takınız.

Toplantı odalarında yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

Kullanılması gereken materyaller mümkün olduğunca kişiye özel olmalıdır.
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Kütüphaneler
Kullanım kapatesine ve fiziksel mesafe kuralına göre oturma düzeninize
uyum sağlamalısınız.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamalısınız.

Kütüphanede bulunan kitaplarda kullanılmadan önce ve sonra el antiseptiği 
kullanılmalıdır. 

Yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

Bu alanda konuşmamaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Teslim alınan kitapların bekleme alanına alınarak hijyen koşulları 
sağladıktan sonra tekrar kullanım için raflara yerleştirilmektedir.
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Asansörler
Eğer zorunlu değilseniz asansör kullanmayınız. Asansör yerine merdivenleri 
kullanmak sağlığınız için daha iyi olacaktır. 

Asansör içinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takınız ve 
maskenizi çıkarmayınız.

Asansörler içinde belirlenen kullanım kapasitesine uyunuz.

Asansör içinde işaretli alanlarda durunuz ve fiziksel mesafeyi koruyunuz. 

Yüzünüz, asansörü çevreleyen kabin yüzeylerine dönük hâlde durunuz. 

Asansörü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.

Bu alanda konuşmamaya özen göstermeniz gerekmektedir.
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Büfeler/Kantinler/Kafeler/Yemekhaneler
Yemeğinizi mümkün olduğunca paket olarak alıp açık alanda ve yalnız 
yemeyi tercih ediniz.

Yemekhane ve kantinlere girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi sabunla 
en az 20 saniye yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.

Sıra beklemeniz gerektiğinde zemin çıkartmalarına dikkat ederek 
fiziksel mesafenizi koruyunuz.

Maskenizin ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde olmasına dikkat ediniz.

Maskenizi sadece yemek yerken çıkarınız.

Eğer kapalı alanda yemek yediyseniz, yemekhane ve kantinde mümkün 
olduğunca az zaman geçiriniz.

Belirlenen oturma planına uyunuz. Masalarda karşılıklı değil çapraz 
oturma düzenini kullanınız. 

Kişisel eşyalarınızı (kaşık, çatal, bıçak, peçete) ortak kullanmayınız.
Yemek yerken mümkün olduğunca konuşmayınız.
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Güvenli Yerleşkelere Güvenle Ayrılırken 
Neler Yapmalıyım ?

Yerleşkelerimizden ayrılırken sosyal mesafeyi korumaya 
özen göstermelisiniz.

Ulaşım araçlarında maske kullanımı ihmal etmeyiniz.

Sağlımız için resmi makamların tavsiyelerine uymaya
devam edelim.
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Tüm öğrencilerimizin kurallara uyum
konusunda gösterdikleri hassasiyet için

teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
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Beykent Üniversitesi Çağrı Merkezi
beykent.edu.tr - info@beykent.edu.tr

444 1997

Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Ayazağa - Sarıyer / İST. Fax:  0212 289 64 90

Beylikdüzü Yerleşkesi
Beykent - Büyükçekmece / İST. Fax: 0212 872 28 30

Hadımköy Yerleşkesi
Akçaburgaz Mevkii - Esenyurt / İST

Taksim Yerleşkesi
Sıraselviler - Beyoğlu / İST. Fax: 0212 243 02 78


