
 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ ÖNLEMLERİ VE 

DERSLERİN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ YÖNERGE 
 

 
COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoludur. Üniversiteler 

toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. 
COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. 
Bu süreç yönetiminde üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
üniversite çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. 
COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.  
 

A. Genel Önlemler  
 

1. Tüm öğrenciler COVID-19 aşısı olmaları konusunda bilgilendirilmeli ve aşı 
olmaları sağlanmalıdır.  

2. Tüm öğrenciler COVID-19 Aşı Kartlarını kuruma bildirmelidir.  

3. SARS-CoV-2 PCR test için numune vermesi gerekenler: 

- İki doz aşısı üzerinden 14 gün geçmemiş veya aşısız öğrenciler, 

- Aşılarını tamamlamadan COVID-19 geçirmiş ve üzerinde üç ay geçmiş 
öğrenciler. 

 Yukarıda belirtilen durumda olan öğrenciler haftada iki kez (Pazar ve 
Çarşamba günü) PCR test için numune vermeli ve negatif sonucunu kurum 
sorumlularına Pazartesi sabah ve Perşembe sabah 08:15’e kadar ibraz etmelidir.  

4. Test sonuçlarının ibrazı şu şekilde yapılır:  
 
Test yaptıran öğrenci disogrenciisleri@cu.edu.tr e-posta adresine Laboratuvar 
Sonuç Raporu’nun üzerindeki KARE KOD net olarak görülecek şekilde pdf halinde 
raporunu yollar. İlgili Dekanlık birimi bu sonucu öğrenci eğitim programı 
takvimine göre Pazartesi veya Perşembe sabah bulunacağı birime en geç 8:30’da 
eğitim/staj sorumlusunda olacak şekilde EBYS üzerinden yollar. Sonucu pozitif 
olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal eden ve okula gelen öğrenciler için 
mevzuatla tanımlanmış idarî/cezaî işlemler yapılır.  
 



5. İki doz aşısı üzerinden 14 gün geçmemiş veya aşısız öğrenciler ile aşılarını 
tamamlamadan COVID-19 geçirmiş ve üzerinde üç ay geçmiş öğrencilerin teorik 
derslere çevirim içi katılması sağlanmalıdır.  

6. Yüz yüze eğitime engel teşkil edecek sağlık sorunu olan öğrenciler sağlık 
durumları ile ilgili belgeleri ile birlikte Dekanlığa başvurmalıdır.  

7. Mümkünse tüm kapalı alanlar ve üniversitede aktif olarak bulunan kişiler göz 
önüne alınarak 4(Dört) metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci 
planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre 
düzenlenmelidir.  

8. Sigara içen kişiler için açık alanda ayrılan alanlarda; sigara içen kişilerin 
maskelerini çıkarmaları ve sigara dumanını üflemeleri nedeniyle kişiler arası 
mesafenin en az 2 metreye çıkarılmalıdır.  

10. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, solunum sıkıntısı ve 
benzeri herhangi bir solunum yolu hastalığı ve/veya ishal şikâyetlerinden 
herhangi biri olan öğrencilerin dekanlığa bilgi vermesi ve sağlık kurumuna 
başvurması önerilmelidir.  

11. Aile, yurt, öğrenci evi vb. kalınan yerde; ateş, öksürük, burun akıntısı, 
solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, 
temaslısı olan kişi bulunması durumunda fakülteye ivedilikle bilgi verilmesi ve 
öğrencilerin üniversiteye gelmemesi gerektiği belirtilmelidir.  

12. COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan 
toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık 
alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe 
kurallarına uyulmalıdır.  

 B. Dersliklerin ve Laboratuarların Kullanımı 

1. 2021-2022 Eğitim –Öğretim yılı tüm sınıfların teorik dersleri hibrit (yüz yüze ve 
çevrimiçi) olarak yürütülecektir. Sınıf mevcudu liste sırasına göre 3 gruba 
ayrılacak ve her grup sırasıyla 1 hafta derslere yüz yüze katılabilecektir. 
Öğrenciler, yüz yüze haftasında hem teorik hem de laboratuar (uygulama) 
derslerine katılacaklardır. Bu süreçte, Covid-19 geçiren ve karantina sürecinde 
olan öğrenciler çevrimiçi olarak dersleri takip edeceklerdir. 

2. Teorik dersler, ders programındaki akışa uygun şekilde yapılacaktır. Ders 
saatlerinin mümkün olan en kısa süre (tercihen 30 dk) ile sınırlı tutulması, blok 
derslerin yapılmaması ve ara vererek dersliklerin havalandırılması sağlanmalıdır. 

3.  4 ve 5 sınıfların klinik dersleri belirlenen şekliyle klinikte yürütülecektir.  



4. Hava koşulları el verdiği sürece camlar açık olarak ders yapılmalıdır ders 
aralarında hava akımı oluşacak şekilde sınıflar havalandırılmalıdır. 

5. Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz 
oturma olmalıdır.  

6. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 
yapılmamalıdır.  

7. Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri ile laboratuarda kullanılan malzemeler 
kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmamalıdır.  

8. Eğitim birimlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, 
kütüphane, okuma salonu vb) mümkünse daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü 
olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu alanlarda yeme içme uygun değildir, 
yeme içmenin dış ortamlarda, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılması 
uygundur.  

  
 
NOT: Bu önlemler Sağlık Bakanlığı, YÖK rehberleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis 

kararları (23.08.2021 -2021/23) uyarınca hazırlanmıştır. Güncellemeler 

yapılacaktır. 

 


