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Değerli İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi,
Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Öğrencilerimiz, 

Bu kılavuz Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında Üniversitemizde almış 
olduğumuz tedbirleri ve kampüs ortamı konusunda benimsediğimiz ilkeleri
sizlerle paylaşmak üzere hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu
“Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne ve Yükseköğretim Kurulu'nun 
yayınlamış olduğu "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında
Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"na dayanılarak oluşturulan 
metin, Üniversitemize özgü karakteristikler ve dinamikler dikkate alınarak, katılımcı 
bir süreçle son hale getirilmiştir. Aldığımız önlemler ve dolayısıyla bu kılavuz,
pandemiyle ilgili gelişmeler doğrultusunda güncellenecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Kılavuzun devamında detaylarını bulacağınız kampüs içi önlemleri, en uygun sayıda 
personelle, en etkin hizmeti verecek şekilde almamız gerekmektedir. Bu dönemde 
fiziksel olarak kampüste bulunarak yapılması gereken işler değerlendirilmeli ve 
kampüse ihtiyaç duyulanın üzerinde giriş olmamalıdır.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Üniversitemizin önceliği tüm İEU ailesinin 
sağlığını korumak, asli sorumluluklarımızı mümkün olan en yüksek nitelikte
yerine getirmektir. Aşağıda yer alan hatırlatmaları ve kampüsümüzde bu süreçte 
geçerli olacak ilkelerimizi bilgilerinize sunar, belirtilen tüm maddelerin titizlikle 
uygulanması için hassasiyetinizi rica ederim. Zira bu günleri geride bıraktığımızda 
gurur duyacağımız bir mücadele hepimizin birlikte, uyum içinde hareket etmesi 
halinde mümkün olacaktır. 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat AŞKAR
Rektör

Rektör’ün Mesajı
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Covid-19’dan 
korunmak için:

• Ev dışına çıkıldığında yüz maskesi
kullanılmalıdır. Nemlenmiş, yıpranmış 
maskeler değiştirilmelidir.

• İnsanlarla temas ve yakın iletişime
dikkat edilmeli, 2 metre sosyal mesafe
korunmasına dikkat edilmelidir.

• Sıklıkla eller yıkanmalı (20 sn süreyle), 
bunun mümkün olmadığı durumlarda
alkol bazlı el dezenfektanıyla hijyen
sağlanmalıdır.

• Öksürme, aksırma durumlarında ağız 
bölgesi varsa tek kullanımlık mendille
kapatılmalı, mümkün olmadığı durumlarda 
kolun iç kısmı ile kapatılarak saçılma
önlenmelidir.

• Hastalık belirtisi gösterilmesi durumunda 
(ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) sağlık 
birimlerine haber verilmeli diğer insanlarla 
temas edilebilecek ortamlardan uzak
durulmalıdır. Covid-19 şüphesi halinde
ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattına 
başvurulmalı ve karantina süresi dolmadan 
ya da yapılacak test sonucu negatif olmadan 
evden çıkılmamalıdır.

• Toplu taşıma ile ulaşım sağlayan kişiler
tek kullanımlık maske kullanmalı, araç 
içerisinde mümkün olduğu kadar az yüzeye 
temas etmeli, araca binerken/inerken
ellerini dezenfekte etmeli ve diğer kişilerle 
sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sehayat 
etmeye özen göstermelidir. 

• Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemeli ve 
kalabaklık ortamlarda bulunulmamalıdır.

• Yurtdışından dönülmesi halinde ya da
aynı evde yurtdışından gelen bir kişinin 
bulunması halinde 14 gün evde karantina 
uygulanmalıdır.
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YÜZ MASKESİ TAKINIZ SOSYAL MESAFEYİ
KORUYUNUZ

ELLERİNİZİ SABUN VE
SUYLA YIKAYINIZ
VEYA DEZENFEKTAN
KULLANINIZ

EL SIKIŞMA VE
TEMASTAN
KAÇININIZ

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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Üniversite’de Alınan Tedbirler 
Genel Kurallar

• Üniversitemizde devam eden Covid-19 
tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve 
takip edilen süreçlerden sorumlu kişiler
ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Konu ile ilgili her türlü bilgilendirme ve
öneri için covid19@ieu.edu.tr adresine 
başvurabilirsiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Covid-19 
Sorumluları

    Esen Zeynep EGE
    Genel Sekreter Yardımcısı
    0232 488 8405
    esen.zeynep@ieu.edu.tr 

    Tamer DÜNDAR
    İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
    0232 488 8148
    tamer.dundar@ieu.edu.tr

    covid19@ieu.edu.tr

• Covid-19 teşhisi konulmuş ya da ateş, 
öksürük, nefes darlığı vb. hastalık belirtisi 
gösteren kişiler ile Covid-19 teşhisi
konulmuş kişilerle son 14 gün içinde teması 
olan kişilerin yöneticileri ile iletişim kurarak 
işe gelmemesi gerekmektedir. İlgili birim 
yöneticilerinin şüpheli durumlarda
üniversite içinde tedbirlerin alınabilmesi
için Covid-19 sorumlusuna bilgilendirme 
yapması gerekmektedir. 
 

Türkiye’de Covid-19 salgının başlamasını 
takiben Üniversitemiz salgından korunma 
amacıyla çeşitli önlemler almıştır.
Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de
tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için 
sağlıklı, güvenli bir kampüs alanı sağlamak 
için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması
ve kampüsü kullanan herkes tarafından 
hassasiyetle uygulanması önem
taşımaktadır.

• Kampüse girişte güvenlik görevlileri 
tarafından ateş ölçümü, HES kodu ve 
maske kontrolü yapılacaktır. Kampüse giriş 
yapacak tüm çalışan, öğrenci ve misafirlerin 
Hayat Eve Sığar uygulaması, e-devlet ya da 
SMS aracılığıyla süresiz HES kodu alması 
gerekmektedir. 
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Üniversite’de Alınan Tedbirler 
Genel Kurallar

HES kodu üç yöntem ile alınır:

1. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS 
ve Android) ile,

Cep telefonlarınızdan “Hayat Eve Sığar” 
uygulaması indirilir, “HES Kodu İşlemleri” 
bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” 
butonuna tıklanır. 

HES Kodu Nasıl Alınır?
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Üniversite’de Alınan Tedbirler 
Genel Kurallar

2. 2023 kısa numarasına göndereceğiniz 
SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak 
sırasıyla; 

T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri 
Numarasının son 4 hanesi  paylaşım süresi 
(gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS 
göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 
99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına 
boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik 
numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi 
(gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS 
göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile 
başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için 
Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında 
boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport 
Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 
2023’e SMS göndererek,

3. e-Devlet ile,

https://www.turkiye.gov.tr/saglik
bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme 
adresinden, e-Devlet üzerinden HES Koduna 
ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve 
detaylarını görüntüleme işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.

HES Kodu Nasıl Alınır?

https://www.turkiye.gov.tr/saglikbakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme
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• Ateşi 37.5 derecenin üzerinde olan kişiler 
kampüse alınmamaktadır. Bu durumda ilgili 
kişinin başka hastalık belirtileri varsa en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurması
gerekmektedir. Ateş nedeniyle kampüse 
alınmayan kişilerle ilgili bilgi Covid-19 
sorumlusuna iletilecektir. Kurum hekiminin 
takibi ve değerlendirmesi üzerine ilgili 
kişinin izolasyonda kalmasının uygun 
görülmesi halinde İnsan Kaynakları
Departmanı'na bilgi verilecektir.
Bu durumdaki personelimiz çalışmalarına 
evden devam edecekler ve kampüste
yerine getirmesi gereken
görevlerinden idari izinli sayılacaktır. 

• Kampüse girdikten sonra ateş, öksürük, 
nefes darlığı gibi hastalık belirtileri gösteren 
kişilerin maskelerini çıkartmamaları ve
en kısa zamanda sağlık ofisine
başvurumaları gerekmektedir.

• Kampüs içerisinde (tek kişi çalışılan
ofisler hariç) ağzı ve burnu kapatacak
şekilde maske takmak zorunludur.
Gün içinde maske değiştirilme ihtiyacı 
olduğunda güvenlik noktalarına
başvurulabilir. 

• Kampüsün her alanında 2 metre sosyal 
mesafeye dikkat edilmelidir.

• Çalışanlar işe başlamadan önce ve belli 
aralıklarla ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.

• Çalışanlarımız kampüse kartlı giriş
sistemini kullanarak girebilirler.
Öğrencilerimiz fakülte veya ilgili idari
birimlerin önceden bilgilendirmesi ve 
randevu ile kabul edilecektir. 

• Kampüse ziyaretçi kabul edilmemektedir.
İş nedeniyle kampüse girmesi gereken 
ziyaretçilerin ilgili birimler tarafından en az 
bir gün önce kampus-yardim@ieu.edu.tr 
adresine bildirilmesi gerekmektedir.

• Kampüse giriş yapan ziyaretçilerin
kampüste olası Covid-19 vakası görülmesi 
ihtimaline karşı iletişim bilgileri güvenlik 
birimi tarafından alınacak ve bu bilgiler
İdari İşler Müdürlüğünde saklanacaktır. 
İletişim formları herhangi bir vaka
durumunda Sağlık Bakanlığına sunulacak, 
ihtiyaç olmadığı takdirde bir ay içinde
imha edilecektir.

• Teması en aza indirmek için kampüs 
içerisinde herkes kendi çöpünü çöp
kutusuna atmalıdır. Virüsten korunmak
için kullanılan maske, eldiven gibi kişisel 
hijyen malzemeleri için kampüste ayrı çöp 
kutuları yerleştirilmiştir. Bu tür atıklarınızı 
belirlenmiş çöp kutularına atmanız önem 
taşımaktadır.

• Kargo ofisinde tüm kargolar dezenfekte 
edildikten sonra ilgili birimlere dağıtılacaktır. 
Bu nedenle yoğunluğu ve riski en aza 
indirmek için kişisel kargolar teslim
alınmayacaktır. Kişisel kargolar ulaştığında 
kargo sahibi tarafından teslim alınmalıdır. 
Kargo sahibinin alamaması durumunda 
kargo şubeye teslim edilecektir.

• Covid-19 teşhisi veya şüphesi bulunan 
kişilerin son 14 gün içinde kampüste
bulunmuşlarsa mutlaka Covid-19
sorumlusuna ya da Üniversitenin sağlık 
birimine en kısa zamanda bilgi vermeleri
ve kurum doktoru tarafından sorulacak 
soruları cevaplandırmaları gerekmektedir.

    Necmi DURMAZ
    Kurum Doktoru
    0232 488 8267
    necmi.durmaz@ieu.edu.tr
    covid19@ieu.edu.tr
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Kampüste ortak alanların
kullanımı:
• Kampüs içerisinde ortak kullanılan tüm 
alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat 
edilmesi önemlidir. Özellikle yemekhane, 
kantin alanlarında mesafeyi koruyacak 
şekilde sıraya girilmelidir ve oturma düzeni 
için yerleştirilmiş işaretlere uygun olarak 
oturulmalıdır. 

• Üniversitemizde genel temizlik işlemlerinin 
yanı sıra sık dokunulan ve ortak kullanılan 
alanlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 
Ancak bulunulan yerleri daha önce veya 
sonra başka bir kişinin kullanabileceği 
unutulmamalı ve bulaşma riskini en aza 
indirmek üzere her alan temiz kullanılmalı 
ve mecbur olunmayan hiçbir yüzeye 
dokunulmamalıdır. 

• Kampüs içerisinde ortak kullanılan tüm 
alanlar pencerelerin açılması yöntemiyle 
havalandırılmaktadır. 

• Kampüsümüzde bulunan asansörler 
kullanımı en aza indirecek şekilde ayarlanmıştır. 
Asansörlerin girişinde bulunan kapasite ve 
kullanım kurallarına uyulmalıdır. Bu süreçte 
mümkün olduğu kadar asansörlerin
kullanılmaması tavsiye  edilmektedir. 

• Kampüs içerisinde yakın temas içerisinde 
olunan ekipman, araç gereçlerin
(bilgisayar, kırtasiye malzemesi, laboratuvar 
malzemeleri vb.) ortak kullanılmamasına 
özen gösterilmelidir. Ortak kullanımın söz 
konusu olduğu durumlarda ekipmanlar 
dezenfekte edilmeli, ihtiyaç halinde
temizlik ekiplerinden destek alınmalıdır.

• Kampüs genelinde açık alanlarda bulunan 
su makinaları bulaşma riskini azaltmak 
üzere kaldırılmıştır.
Sadece kapısı kapatılabilen ve sınırlı sayıda 
kullanıcının olduğu alanlarda su makinaları 
bulunmaktadır. 

• Sigara içme alanlarında teması en aza 
indirmek üzere masalar kaldırılmış ve 
oturma alanları sosyal mesafeyi gözetecek 
şekilde düzenlenmiştir. Sigara dumanı ile 
birlikte bulaşma riskinin bulunması nedeniyle 
bu alanlarda da sosyal mesafeye dikkat 
edilmesi önem taşımaktadır.

• Üniversitemizde bulunan mescidler geçici 
bir süre için kapatılmıştır. Bu amaçla yakın 
bölgedeki cami imkanları kullanılmalıdır. 

• Üniversitemiz kampüsünde bulunan sokak 
hayvanlarının takibi ve bakımı ilgili öğrenci 
kulübü ve hayvansever çalışanlarımız 
tarafından İdari İşler Müdürlüğümüzün 
desteği ile yapılmaktadır. Ancak hijyenin 
önem taşıdığı bu dönemde özellikle yeme 
içme alanlarına yakın bölgelerde hayvanların 
beslenmemesi, binaların içerisine hayvan 
alınmaması önem taşımaktadır.

• Kampüsümüzde yer alan tüm işletmeler 
Sağlık Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu
genelgeler çerçevesinde denetlenmektedir. 
Bu alanlarda tüm kampüste olduğu gibi 
genel kurallara uyulması ve özellikle 
sergilenen ürünlerin tek tek ellenmemesi, 
ürünlerin satıcıdan talep edilmesi,
ödemelerin personel kartı veya mümkünse 
temassız kredi kartı ile yapılması konusunda 
hassasiyetiniz önem taşımaktadır. Kartlar 
görevlilere verilmemeli, kişinin kendisi 
tarafından okutulmalıdır.

• Kampüste veya işletmelerde devam eden 
uygulamalarla ilgili şikayet ve öneriler İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımıza iletilebilir.
    
    Tamer DÜNDAR
    İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
    0232 488 8148
    tamer.dundar@ieu.edu.tr
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Sınıf ve Laboratuvar
Kullanımı:

Sınıf ve Laboratuvar Kullanım Kuralları:

• Öğrencilerimizin kampüse girişinden 
tibaren maske takmaları gerekmektedir. 
Sınıf/Laboratuvarda bulundukları zamanda 
da maskelerini çıkartmamaları önem
taşımaktadır. Maskesi olmayan ya da
maskesini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz 
giriş güvenlik kabininden destek alabilirler.

• Sınıf/Laboratuvarda oturma düzeni
sosyal mesafe kuralını gözetecek şekilde 
ayarlanmıştır. Öğrencilerimiz kampüs 
içerisinde, bekleme alanında ve sınıf
laboratuvar içerisinde sosyal mesafe
kuralına uygun davranmalıdır.

• Kampüs içerisinde el dezenfektanı
bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sınıfa/
laboratuvara giriş ve çıkışlarda ellerini 
yıkamaları veya el dezenfektanı
kullanmaları gerekmektedir.

•  Bulaşma riskini azaltmak ve dezenfekte 
işlemlerini yönetebilmek için her öğrencinin 
tek bilgisayarda/alanda çalışması, sürekli 
alan değiştirmemesi gerekmektedir.

• Öğrenciler ders takibi veya çalışmaları
için gerekli süre kadar kampüste kalmalıdır. 
Çalışma tamamlandıktan sonra kampüsten 
çıkış yapmaları beklenmektedir. 

• Sınıfta/laboratuvarda yiyecek ve içecek 
tüketilmemelidir. 

• Öğrencilerimizin maske ve eldiven gibi 
kişisel hijyen malzemelerini üniversite 
içerisinde bulunan özel çöp kutularına ve 
diğer tüm atıklarını da genel çöp kutularına 
atmaları, sınıf/laboratuvar veya genel 
kullanım alanlarında çöplerini bırakmamaları 
önem taşımaktadır. 

• Bulaşma riskini en aza indirmek için 
sınıf/laboratuvar içerisinde klima sistemi 
çalıştırılmamaktadır. Alan sürekli olarak 
pencerelerin açık tutulması yoluyla
havalandırılmaktadır. 

• Öğrencilerimizin sınıf/laboratuvar 
kullanımı için en az 3 gün önce bağlı
oldukları fakülte sekreterliği aracılığıyla 
rezervasyon yaptırması gerekmektedir. 
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Dönem içerisinde bilgisayar veya internet sıkıntısı nedeniyle kampüs 
imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için bilgisayar 
laboratuvarı ve çalışma alanları hizmete sunulacaktır.
Bu alanların kullanımı için öğrencilerimizin fakültelerinden izin 
almaları ve rezervasyon onayı ile kampüse girmeleri gerekmektedir. 



Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Etkinlikler ve
Toplantılar
• Üniversitemizde etkinlikler ertelenmiş ve 
mümkün olan etkinlikler çevrimiçi platforma 
taşınmıştır. Bu süreçte kampüste 20 kişinin 
üzerinde kişinin bir araya gelmesini gerektirecek 
etkinlik veya toplantı düzenlenmeyecektir.

• Toplantılar eğer mümkünse çevrimiçi 
olarak düzenlenmelidir. 

• Üniversitemizde toplantı odaları sosyal 
mesafeyi gözetecek şekilde hazırlanmış
ve kapasiteleri tekrar düzenlenmiştir.
Yüz yüze yapılması gereken toplantı veya 
görüşmeleriniz için belirlenen kapasitelere 
uygun toplantı salonunu önceden rezerve 
ederek kullanabilirsiniz.

Bilgi ve rezervasyon için;
kampus-yardim@ieu.edu.tr 

• Toplantılar sırasında hazırlanan düzene 
uyulmalı ve sosyal mesafeyi koruyarak 
oturulmalıdır. 

• Toplantı süresince maske takmaya devam 
edilmelidir.

• Katılımcılar toplantı öncesi ve sonrasında 
ellerini yıkamalı, eğer mümkün değilse 
toplantı salonunda bulunan el dezenfektanları 
kullanılmalıdır. 

• Toplantı odasında bulaşma riskini en
aza indirmek için klima çalıştırılmamalı, 
havalandırma pencereler açılarak
sağlanmalıdır. 

• Toplantı süreleri mümkün olduğu kadar 
kısa tutulmalı, uzun süren toplantılarda
belli sürede ara verilerek odanın
havalandırılması sağlanmalıdır.

• Toplantı odalarında yeme içme ikramı 
yapılmayacaktır. Sadece gerekli hallerde
su ikramı (kapalı şişelerde olmak koşuluyla) 
yapılabilir. 

 • Toplantı katılımcılarının diğer kişilerin 
temasını önlemek için kendi atıklarını çöp 
kutusuna atmaları gerekmektedir. 

• Toplantılarda teması azaltmak için ortak 
kullanılan malzemeler kaldırılmıştır. Tüm 
katılımcıların kendi kırtasiye malzemelerini 
(not defteri, kalem vb.) getirmeleri tavsiye 
edilmektedir. 

• Beş (5) kişinin üzerinde katılımı olan tüm 
toplantılar için Toplantı Katılım Liste’nin 
doldurulması gerekmektedir. Toplantı 
odasında boş olarak bırakılan listeler
doldurarak bırakabilirsiniz. Bu listeler
İdari İşler Müdürlüğü tarafından saklanacak 
ve ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili 
kurumları ile paylaşılacaktır, ihtiyaç
duyulmaması haline bir ay sonra imha 
edilecektir. 

• Toplantıya katılım sonrasında Covid-19 
teşhisi veya şüphesi bulunan kişilerin en 
kısa zamanda Üniversitemiz sağlık birimine 
bilgi vermesi gerekmektedir.
     
     Necmi DURMAZ
     Kurum Doktoru
     0232 488 8267
     necmi.durmaz@ieu.edu.tr
     covid19@ieu.edu.tr 

• Toplantı sonrasında katılımcılardan birinde 
Covid-19 teşhisi konulması halinde, toplantı 
Katılımcı Listesi esas alınarak tüm katılımcılara 
konu ile ilgili bilgi verilecektir. Bu durumda 
toplantıya katılan kişilerin 14 gün süre ile 
kendilerini karantinaya almaları ve hastalık 
belirtisi göstermeleri halinde en yakın sağlık 
kurumuna başvurmaları, aynı zamanda 
bulaşma riskini göz önüne alarak sağlık 
birimimize bilgi vermeleri gerekmektedir.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 9
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Ofis ve Çalışma Alanlarının
Kullanımı
• Ofis alanları 4 m2’ye en fazla bir kişi 
düşecek ve oturma noktaları arasında en
az 2 mt olacak şekilde düzenlenmelidir.
Bu koşullara uymayan ofislerde çalışanlar 
için evden çalışma ya da nöbet usulü çalışma 
opsiyonu değerlendirilmeli, bunun mümkün 
olmadığı durumlarda alternatif çalışma 
alanları ve süreleri düşünülmelidir.
(Alternatif çalışma alanları veya varolan
alanlarda ek tedbir ihtiyaçları birim
yöneticilerinin değerlendirmesi ile
kampus-yardim@ieu.edu.tr adresine
başvurabilirsiniz.)

• Tek kişinin çalıştığı ofisler haricinde
çalışma alanlarında da maske takılması 
gerekmektedir. 

• Ofislerde öncelikle pencerelerin açılması 
yöntemiyle taze hava sirkülasyonu sağlanmalı, 
klimanın kullanılması halinde maske
takılmalıdır. 

• Bilgisayar, mouse, klavye, telefon gibi 
ekipmanlar ortak kullanılmamalıdır.
Ortak kullanılması gereken ekipmanların 
kullanıcı değişiminde mutlaka dezenfekte 
edilmesi gerekmektedir. 

• Kampüse kişisel nedenlerle ziyaretçi kabul 
edilmemektedir. İşle ilgili olmayan arkadaş, 
akraba, vb. ziyaretçiler kampüse davet 
edilmemelidir. 

• Kampüse gelen tüm çalışanlarımızın,
ortak alanlar dışında sadece kendi
ofislerini kullandığı varsayılarak temizlik 
işlemleri yapılmaktadır. Kampüste ofis 
dışında bir alanın kullanılması durumunda 
dezenfekte edilebilmesi için güvenlik 
birimine bilgi verilmesi gerekmektedir.

• Ofislere ziyaretçi alınması durumunda 
içeriye tek tek kabul edilmesi tavsiye
edilmektedir. Ofisin büyüklüğüne göre bir 
ofis alanında 2-5 kişi bulunmalıdır.
Beş kişi ve üzerinde görüşmeler için
toplantı odaları kullanılmalıdır.

Bilgi ve rezervasyon için;
kampus-yardim@ieu.edu.tr 
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Kütüphane
Kullanımı
• Kütüphane kitap alışverişi için açık olacak, 
ancak serbest dolaşıma kapalı olacaktır. 

• Kitap almak ya da teslim etmek isteyenler 
kütüphane desk’inde görevli kişiye talepte 
bulunarak kitaplarını bu kişiden almalı ve 
yine aynı yere teslim etmelidir.

• Kütüphaneye girerken ve çıkarken el 
dezenfektanı kullanılmalıdır.

• Kütüphanede maske takılması zorunludur. 

• Kütüphaneye geri teslim edilen kitaplar 
bulaşma riskini en aza indirmek üzere üç 
gün süreyle karantinaya alınmaktadır.

• Kütüphane içinde mümkün olduğu kadar 
az süre kalınmalıdır. 

• Kütüphaneye tek tek girilmesi gerekmektedir. 
İçeride hizmet alan başka bir kişi varsa içeri 
girmeden önce diğer işlemin bitmesi
beklenmelidir.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 11
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Yemekhane ve Dinlenme
Alanlarının Kullanımı
• Yiyecek içecek tüketilen tüm alanlara 
girerken ve çıkarken eller yıkanmalı ya da 
dezenfekte edilmelidir.

• Maske sadece yemek yerken çıkartılmalı, 
onun dışında sürekli ağzı ve burnu kapatacak 
şekilde takılmalıdır.

• Yemekhane, kafeterya ve dinlenme alanlarında 
sosyal mesafeye uygun olarak sıraya girilmeli 
ve oturma düzenine dikkat edilmelidir.

• Yemek alırken ya da alışveriş yapılırken 
ürünlere dokunulmamalı, sadece tüketilecek 
olan ürün satıcıdan teslim alınmalıdır.

• Yemekhane ve kafeteryalarda oturma 
düzeni sosyal mesafe kuralını gözetecek 
şekilde düzenlenmiştir. Oturma düzenine 
uygun hareket edilmeli, sandalyelerin sayısı 
ve yeri değiştirilmemelidir. 

• Ödemeler personel kartı ile ya da mümkünse 
temassız kredi kartı ile yapılmalıdır. Kartlar 
görevliye verilmemeli, makinaya kişinin 
kendisi tarafından okutulmalıdır.

• Yemekhanede çatal, kaşık, bıçak ve
peçeteler tek paket içinde sunulmaktadır. 
Tuz, baharat, limon, yağ, vb. ihtiyaçlar 
teması en aza indirmek üzere yemek
servisi sırasında karşılanmalıdır. 

• Yemekhane alanında su makinaları 
kaldırılmıştır. Yemek alma sırasında tek 
kullanımlık kapalı bardakta su sağlanmaktadır.

• Yemek sonrasında tepsiler kişinin kendisi 
tarafından kaldırılmalı ve masa temiz
bırakılmalıdır.
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Okul Araçlarının
Kullanımı
• Okul araçları içerisinde maske takılması 
zorunludur.

• Araç kapasiteleri sosyal mesafeyi
gözetecek şekilde düzenlenmiştir.
Araç talepleri DYS üzerinden en az 3 gün 
önce yapılmalı ve talep sırasında kullanacak 
kişi sayısı belirtilmelidir. Araç içerisinde 
belirlenen kapasiteye ve oturma düzenine 
uygun hareket edilmelidir.

• Okul araçlarını kullanan şoför, personel
ve ziyaretçiler kişisel hijyen kurallarına 
uymalıdır. Eller araca binmeden önce
ve sonra dezenfekte edilmelidir. 

 • Araç içerisinde birden fazla kişi olması 
halinde havalandırma iç hava sirkülasyonu 
düğmesi kapalı olacak şekilde çalıştırılır. 
Ziyaretçi taşınması durumunda öncelikle 
pencerelerin açılması yöntemiyle
havalandırma tercih edilmelidir.

• Araçların her kullanım sonrası sıklıkla 
dokunulan alanları öncelikli olmak üzere 
dezenfekte edilmektedir. 

• Araç içerisinde yiyecek-içecek
tüketilmemelidir. 

• Kullanıcılar araçta çöp bırakmaması ve 
araç dışına çıkartarak uygun çöp kutusuna 
atmaları önem taşımaktadır.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 13
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Sağlık Ofisinin
Kullanımı
• Acil durumlar dışında sağlık ofisine 
randevu alınarak gidilmelidir. 

• Sağlık ofisine girerken mümkünse yalnız, 
değilse en fazla bir refakatçi ile girilmelidir. 

• İçeride maske çıkartılmamalıdır. 

• Doktorun/hemşirenin yönlendirmeleri 
doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına 
uygun olacak şekilde hareket edilmelidir. 

• Sağlık ofisine girerken ve çıktıktan sonra 
eller yıkanmalı ya da el dezenfektanı ile 
temizlenmelidir. 

• Covid-19 ile bağlatılı olabilecek belirtisi 
olan kişilerin en kısa zamanda sağlık ofisi
ile iletişime geçmesi ve kurum doktorunun 
yönlendirmesi doğrultusunda kampüs 
içerisinde minimum temasa neden olacak 
şekilde, maskelerini takarak kendilerini 
başka kişi ve ortamlardan uzak tutmaları 
gerekmektedir. Bu amaçla sağlık ofisinin 
karşısında bir izolasyon odası
oluşturulmuştur.

Randevu ve detaylı bilgi için;

     Necmi DURMAZ
     Kurum Doktoru
     0232 488 8267
     necmi.durmaz@ieu.edu.tr
     covid19@ieu.edu.tr 
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Acil Durum ve İzolasyon Prosedürü
(Çalışan)
Kampüse giren herkes için:    *Ateş ölçümü yapılır.     *HES kodu kontrolü yapılır.

ATEŞ 37,5 ALTINDA ve HES KODU RİSKSİZ

ATEŞ 37.5 ÜZERİNDE veya HES KODU RİSKLİ/TEMASLI

• Çalışan içeri alınır.

• Kampüs içerisinde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar görülmesi halinde
kurum doktoru bilgilendirilir.

• Kişi izolasyon odasına alınır

• Ev izolasyonu ve en yakın sağlık kurumları ile ilgili bilgi verilir ve güvenlik görevlisi 
tarafından bilgi formu doldurulur.

• Bilgi formu Kurum doktoruna iletilir.

• Kurum doktoru Covid-19 Sorumlusuna değerlendirme sonuçlarını iletir.

• Covid-19 semptomlu kişi (olası olgu) en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

• temaslı kişilerin bulunması durumunda kurum doktoru ve Covid-19 sorumlusu 
tarafından filyasyon çalışması yapılır.

• Covid-19 sorumlusu tarafından kampüs içerisinde alıncak dezenfeksiyon işlemleri 
koordine edilir. Filyasyon sonucunda ev izolasyonu uygun görülen kişiler için ilgili 
birimlerin bilgilendirmesi yapılır.

• Olası olgu ve kampüsteki temaslılar 14 gün boyunca kurum doktoru tarafından
takip edilir.
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Acil Durum ve İzolasyon Prosedürü
(Yurtta kalan öğrenci)
Kampüse giren herkes için:    *Ateş ölçümü yapılır.     *HES kodu kontrolü yapılır.

ATEŞ 37,5 ALTINDA ve HES KODU RİSKSİZ

ATEŞ 37.5 ÜZERİNDE veya HES KODU RİSKLİ/TEMASLI

• Öğrenci maske ile içeri alınır.

• Kampüs içerisinde semptom görülmesi halinde kurum doktoru bilgilendirilir.

• Öğrenci yurttaki izolasyon odasına alınır.

• Öğrenci maske ile içeri alınır 

• Kurum doktoru bilgilendirilir

• Yurttaki izolasyon odasına alınır.

• Kurum doktoru tarafından değerlendirme yapılır.

• Kurum doktoru Covid-19 Sorumlusuna değerlendirme sonuçlarını iletir.

• En yakın sağlık kuruluşuna ambulansla  yönlendirilir.

• Yurtta izolasyon prosedürü uygulanır

• Temaslı kişilerin bulunması durumunda kurum doktoru ve

• Covid-19 sorumlusu tarafından filyasyon çalışması yapılır.

• Covid-19 sorumlusu tarafından kampüs içerisinde alınacak dezenfeksiyon işlemleri 
koordine edilir. Filyasyon sonucunda yurtta  ya da evde izolasyonu uygun görülen 
kişiler için ilgili birimlerin bilgilendirmesi yapılır.

Olası olgu ve kampüsteki temaslılar 14 gün boyunca kurum doktoru tarafından takip edilir.
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Acil Durum ve İzolasyon Prosedürü
(Misafir)
Kampüse giren herkes için:    *Ateş ölçümü yapılır.     *HES kodu kontrolü yapılır.

ATEŞ 37,5 ALTINDA ve HES KODU RİSKSİZ

ATEŞ 37.5 ÜZERİNDE veya HES KODU RİSKLİ/TEMASLI

• Misafir ilgili birim onayı ile isim ve iletişim bilgisi alınarak kampüse kabul edilir.

• Kampüs içerisinde semptom görülmesi halinde acilen kurum doktoru bilgilendirilir.

• Kişi ihtiyaç halinde izolasyon odasına alınır.

• Misafir kampüse kabul edilmez.

• Misafire ev izolasyonu ve en yakın sağlık kurumları ile ilgili bilgi verilir ve güvenlik 
görevlisi tarafından bilgi formu doldurulur.

• Bilgi formu Kurum doktoruna iletilir.

• Kurum Doktoru Tarafından yüzyüze veya telefonla değerlendirme yapılır.

• Kurum doktoru Covid-19 Sorumlusuna değerlendirme sonuçlarını iletir

• Misafir o anda kampüsteyse ve Covid-19 semptomu gösteriyorsa ev izolasyonuna
ya da en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

• Temaslı kişilerin bulunması durumunda kurum doktoru ve Covid-19 sorumlusu 
tarafından filyasyon çalışması yapılır.

• Covid-19 sorumlusu tarafından kampüs içerisinde alınacak dezenfeksiyon işlemleri 
koordine edilir. Filyasyon sonucunda ev izolasyonu uygun görülen kişiler için ilgili 
birimlerin bilgilendirmesi yapılır.

• Kampüste Temaslı bulunması durumunda 14 gün boyunca kurum doktoru
tarafından takip edilir.
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TEMASLI TAKİBİ,
SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA 
İZLEMİ VE FİLYASYON
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* T.C. Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu
Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi 
ve Filyasyon Rehberine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE 
HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON

Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan 
bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik 
korunma önlemleri alınmadan yakın temas 
etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 
14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum 
semptomları açısından kurum doktoru 
tarafından telefon ile sorgulanarak
izlenecektir.

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, 
COVID-19 pozitif hastanın semptom 
başlangıcından önceki 48 saatten
itibaren temaslıları değerlendirmeye alınır.
Virüsün kuluçka döneminde ve semptom 
başlangıcından önceki dönemde atılım 
dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için
yeterli değildir. Ancak uluslararası
otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik
Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol 
Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde
süre 48 saat olarak
belirlenmiştir.

1.1. Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde 
temaslılara yönelik yapılacaklar

Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi 
tespit edildiğinde;

1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın 
özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) 
belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına 
alınır.

2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse;

a. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem 
alınmaz.

b. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya 
devam ederek 14 gün boyunca kendilerini 
ateş ve solunum semptomları açısından 
takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla 
ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

4. Test sonucu pozitif gelirse;

a. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına 
uygun 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum 
semptomları açısından evde takip edilir ve 
sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir, onamları 
alınır. Gerekli görülen durumlarda aktif 
takip yapılabilir.

b. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam 
ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve 
solunum semptomları açısından takip
etmeleri konusunda bilgilendirilir.

c. Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük 
takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum 
semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse 
tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık 
kuruluşuna başvurması sağlanır.



Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

TEMASLI TAKİBİ, SALGIN
YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ 
VE FİLYASYON
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1.1.1. Yakın Temaslı

• Kesin veya olası bir vakaya damlacık
enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri 
almadan doğrudan bakım sağlayan, 
COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile 
birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte 
hasta ziyareti gibi sağlık merkezi ilişkili 
maruziyeti olan kişiler 

• COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı 
paylaşan (okul öncesinde ve okul
çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler

• COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde 
aynı odayı paylaşanlar

• COVID-19 hastasıyla direkt temas eden 
(örn. el sıkışan) kişiler

• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, 
balgam vb) ile korunmasız temas eden 
kişiler

• COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha 
yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle 
yüz yüze kalan kişiler

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 
(hastane veya banka bekleme salonları, 
otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden 
yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir 
arada kalan kişiler.

• COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat 
eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan 
koltukta oturan kişiler

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar 

• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar.

1.1.2. Temaslı

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 
(hastane veya banka bekleme salonları, 
otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1metreden 
uzak mesafede bulunmuş kişiler.

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 
(hastane veya banka bekleme salonları, 
otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan 
kısa süre bulunmuş kişiler.

• COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha 
yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle 
yüz yüze kalan kişiler.

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda
15 dakikadan uzun süre ile maske takarak 
bulunmuş kişiler.
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YAKIN TEMASLILAR

• Tüm yakın temaslı tanımına uyan kişiler 
Covid-19 sorumluları tarafından tespit edilir.

• Yakın temaslı incelemesi amacıyla Covid-19 
Bilgi Formu vakanın her bir yakın temaslısı 
için ayrı ayrı doldurulur.

• Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek, 
son yakın temaslarından sonraki 14 gün 
boyunca telefon aracılığıyla takip edilir.

• Yakın temaslılar; özellikle ateş ve solunum 
semptomları açısından izlenir; ancak bu 
kişilerde titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, 
baş ağrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve 
diğer semptomlar da dikkate alınarak
telefonla günlük olarak takip edilir.

• Yakın temaslıların başka bir nedenle
hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün
boyunca evde kalması ve toplu alanlardan 
uzak durması istenir. Toplu alanlara
gitmesinin zorunlu olduğu hallerde ise
mutlaka maske takılmalı, sosyal mesafe 
kuralına uyulmalıdır.

• Semptom gelişmesi durumunda ilgili 
kişinin en yakın sağlık kuruluşuna
başvurması gerekmektedir.

TEMASLILAR (Yakın teması olmayanlar)

• Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem 
alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına 
uyulması, maske takılması ve el hijyeni 
başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına 
dikkat edilmesi konuları
hatırlatılır.

• Temaslılardan kendilerini 14 gün boyunca 
ateş ve solunum semptomları gelişimi için 
takip etmeleri, bu semptomlardan birinin 
gelişmesi durumunda maske ile en yakın 
sağlık kurumuna başvurması istenir.


