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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz

Dünyada ve ülkemizde COVID-19 Salgının etkileri ile yaşamaya devam 
ediyoruz. Ülkemizde normalleşme süreçlerinde eğitim öğretim ile ilgili 
alınan kararlar, güncellenen sağlık bakanlığı ve bilim kurulu takip ve tedavi 
rehberleri doğrultusunda görevlerimizi yapmaya gayret gösteriyor ve 
dinamik olan bu dönemi yönetmeye çalışıyoruz. 

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüzyüze eğitim yapılması kararları 
doğrultusunda, Salgın şartlarında eğitimin sağlıklı sürdürülebilmesi ve 
üniversitemizde karşılaşılabilecek sorunların yönetilebilmesi amacıyla 
üniversitemizde '' Pandemi tedbir ve takip komisyonu oluşturduk. Bu 
rehber komisyonumuz tarafından siz değerli idari ve akademik personel 
için karşılaşılabilecek problemlere yönelik tavsiye kararlarından 
oluşmaktadır.

Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon üyelerimize 
teşekkür ediyor, faydalı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Vefik ARICA
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
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COVID-19 Nedir?

Nasıl Bulaşır?

İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, 
bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık; 
Yeni Koronavirüs Hastalığı. COVID-19’a neden olan virüsün adı SARS-CoV-2’dir.

SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama 
saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır.  Ayrıca enfekte kişilerin ortama 
saçtıkları damlacıklara temas yoluyla da bulaşabilir.
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Hangi Belirtiler Varsa  Kendimizde 
Covid-19 dan Şüphe Etmeliyiz?

Enfeksiyon esas olarak solunum sistemini tuttuğu için yaygın belirtiler ateş, 
öksürük ve nefes darlığıdır. Bunların dışında görülen belirtiler genel olarak 
şunlardır: Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, 
koku ve tat alma duyusu kaybı ve ishaldir. Bu şikayetlerden biri veya daha fazlası 
mevcutsa en yakın sağlık kurumuna başvurunuz.

Covid-19 ve en çok karışabilecek durumlar?
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Enfeksiyon Nasıl Önlenir?

Covid-19’da bulaşma esas olarak damlacık ve temas yoluyladır. Üniversiteler, 
toplu bulunan ve uzun zaman geçirilen ortamlar  olduğu için gerekli önlemler 
alınmadığında Covid-19’un yayılması açısından riskli olabilir. 

Enfeksiyonun önlenmesinde en önemli koruma yöntemi etkin aşılamadır. 
Aşılamanın yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam uyumda devam 
etmelidir.   

El hijyeni doğru uygulandığında enfeksiyonların önlenmesinde en temel ve en basit 
yoldur.
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Covid-19 Sorgulaması

• Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı ?
• Öksürüğünüz var mı ?
• Nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya 

ishal var mı ?
• Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu?
• Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?
• Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı 

nedeni ile hastaneye yattı mı?
• Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birisine EVET yanıtı verdiyseniz tıbbi 
maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

OLASI VAKA TESPİT EDİLİR İSE 

• COVID-19 belirtileri tespit edilen bireyler tıbbi maske takılarak en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlendirilmelidir.

• PCR testi veren bireyler  sonuçları çıkana kadar ikamet ettikleri yerde/evlerinde 
izole olmalıdır.

• PCR test sonucu çıkana kadar temaslılara yönelik işlem yapılmamaktadır.

• PCR test sonuçları Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) aracılığı ile İl/İlçe Sağlık 
Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Filyasyon Ekipleri ve Aile Hekimleri 
tarafından izlenmektedir.
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Lütfen güne başlarken COVID-19 belirtisi gösterip göstermediğinizi veya COVID-19 bulaşı açısından 
yüksek riskli temasınız olup olmadığını kontrol ediniz.   

• Ateş
• Öksürük
• Nefes darlığı
• Boğaz ağrısı
• Baş ağrısı
• Kas ağrıları
• Tat ve kokualma kaybı 

İHTİMALİNİZ VAR MI ?

Tıbbi maske takarak en 
yakın sağlık kuruluşuna 
başvurunuz

14 gün ikametinde diğer 
insanlardan kendinizi 
izole ediniz, Filyasyon 

ekipleri ikamet adresinizde 
size ulaşacaktır.

Günlük COVID-19 semptom 
sorgulamasına lütfen 

devam ediniz

Günlük COVID-19 s
emptom sorgulamasına 
lütfen devam ediniz

COVID-19 bulaşı açısından yüksek riskli temas

Son 14 gün içerisinde:
• Yurt dışında bulundunuz mu?
• Ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?
• Yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu

hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?
• Yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan 

birisi oldu mu?

EVET

PCR TESTİ

POZİTİF

HAYIR EVET HAYIR

Tıbbi maske takarak en 
yakın sağlık kuruluşuna 
başvurunuz

Günlük COVID-19 s
emptom sorgulamasına 
lütfen devam ediniz

PCR TESTİ

NEGATİF

COVID-19 SORGULAMASI
OLASI VAKA TESPİTİ
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KESİN VAKA TESPİT EDİLİR İSE 

• PCR testi sonucu pozitif olan bireyler kesin vaka olarak tanımlanmaktadır ve 
Filyasyon ekipleri tarafından evlerinde belirtilerin ortaya çıktığı günden geriye 
dönük 48 saatlik dönemde temas ettiği kişiler belirlenmektedir. 

• Temaslı bireyler, yakın temaslı (yüksek riskli) ve temaslı (düşük riskli) olarak 
değerlendirilmektedir.

• Evde hasta takibinde semptomlar açısından (ateş, öksürük, ishal, tat ve koku 
kaybı, ve/veya solunum yolu semptomları) değerlendirilir, tedavileri başlanır. 
Gerekli görülen durumlarda izole oldukları yerde ziyaret edilerek değerlendirme 
yapılabilir.

• 14 günlük izolasyon süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak 
en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. 
günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun 
negatif olması durumunda kişilerin izolasyonu sonlandırılabilir. 

• COVID-19 hastası ile korunma 
önlemleri almadan (maskesiz veya 
maskenin uygunsuz kullanımı) teması 
olan kişiler aşağıdaki durumlarda 
yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. 

•COVID-19 hastasıyla 2 metreden 
daha yakın mesafede tek seferde 10 
dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, 
konuşan kişiler, 

• COVID-19 hastasına doğrudan 
bakım sağlayan kişiler, 

• COVID-19 hastası öğrenci/öğretim elemanı ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve 
öğretim elemanı, 

• COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, 
sarılma vb.),

• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 
hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli 
olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli 
olsalar bile), 

• COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki 
yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın 
kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste 
çalışanlar kişiler,

• COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde 
aynı odayı paylaşan kişiler maske 
kullanımına bakılmaksızın,

• COVID-19 hastası ile damlacık 
enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun 
maske kullanımı var) önlemleri alınmış 
durumda; 

• COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden 
kişiler 
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YAKIN TEMASLI (Yüksek Riskli) 

• COVID-19 hastası ile korunma 
önlemleri almadan (maskesiz veya 
maskenin uygunsuz kullanımı) teması 
olan kişiler aşağıdaki durumlarda 
yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. 

•COVID-19 hastasıyla 2 metreden 
daha yakın mesafede tek seferde 10 
dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, 
konuşan kişiler, 

• COVID-19 hastasına doğrudan 
bakım sağlayan kişiler, 

• COVID-19 hastası öğrenci/öğretim elemanı ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve 
öğretim elemanı, 

• COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, 
sarılma vb.),

• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 
hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli 
olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli 
olsalar bile), 

• COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki 
yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın 
kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste 
çalışanlar kişiler,

• COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde 
aynı odayı paylaşan kişiler maske 
kullanımına bakılmaksızın,

• COVID-19 hastası ile damlacık 
enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun 
maske kullanımı var) önlemleri alınmış 
durumda; 

• COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden 
kişiler 
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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.09.2021 tarihinde, 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre aşağıdaki kararları almıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak 
amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve 
mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve 
önlemler; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya 
geçirilmektedir. 

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta ve vefat sayılarının 
asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin 
tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması 
açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan 
aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı 
sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.08.2021 tarihli ve 2021-37 sayılı 
kararıyla; 

• COVID-19 hastası ile korunma 
önlemleri almadan (maskesiz veya 
maskenin uygunsuz kullanımı) teması 
olan kişiler aşağıdaki durumlarda 
yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. 

•COVID-19 hastasıyla 2 metreden 
daha yakın mesafede tek seferde 10 
dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, 
konuşan kişiler, 

• COVID-19 hastasına doğrudan 
bakım sağlayan kişiler, 

• COVID-19 hastası öğrenci/öğretim elemanı ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve 
öğretim elemanı, 

• COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, 
sarılma vb.),

• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 
hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli 
olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli 
olsalar bile), 

• COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki 
yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın 
kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, 

• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste 
çalışanlar kişiler,

• COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde 
aynı odayı paylaşan kişiler maske 
kullanımına bakılmaksızın,

• COVID-19 hastası ile damlacık 
enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun 
maske kullanımı var) önlemleri alınmış 
durumda; 

• COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden 
kişiler 

Aynı eğitim grubunda 10 gün içinde ikinci COVID-19 vakası 
tespit edilmesi durumunda:

Servislerde öğrenci/çalışanlardan birinde COVID-19 kesin
vaka saptanması durumunda : 

• Tüm grup yakın temaslı (yüksek riskli) kabul edilir ve 14 gün karantina uygulanır, 
il/ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri ve aile hekimleri tarafından semptomlar 
açısından takip edilir, semptom gelişenlere PCR testi  yapılır. 

• Öğrenci/çalışanlar temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak 
koşuluyla eğitime devam edecekler. Bu durumda, servis şoförü ve varsa rehber 
personel de temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla 
çalışmaya devam edecekler.

• Temaslılar 14 gün boyunca COVID-19 belirtileri açısından izlenecek, belirti gösteren 
kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

- Aşılama çalışmalarının gönüllülük 
esasına göre yürütülmeye devam edilmekle 
birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan 
kesimlerin kaygı ve tereddütlerini 
gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik 
faaliyetlerine valilik ve kaymakamlıkların 
koordinasyonunda ağırlık verilmesi,

….. İçişleri Bakanlığı’nın 31.08.2021 tarihli ve 13807 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı 
süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere 
eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi 
öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda 
(Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları 
halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve 
sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında 
tutulmasına,

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) 
girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) 
kullanacak olan kişilerin; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi 
durumunda olup olmadığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol 
ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğinin belirlenmesine, 

3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara 
girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını 
(uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 
yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına,

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin 
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine 
getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili 1593 Sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın 
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri ve meri mevzuat hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.
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ÖNERİLER

• Kampüs içinde aşı, fiziki mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen konusunda    
   afişler, broşürler hazırlanması, asılması/dağıtılması konusunda çalışmalar yapılması             
     önemlidir. 

• Hazırlık, izleme, müdahale ve değerlendirme konularında çalışabilecek kişi ve gruplar 
     belirlenmeli; iş tanımları, görev yerleri ve gerekli eğitimleri planlanmalıdır. 

• İl/ilçe sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar şubesi ile iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır.
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https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/Kampu%CC%88s%20Ortamlar%C4%B1na
%20Yo%CC%88nelik%20Uygulamalar%20Rehberi%202021.pdf 

YÜKSEK ÖĞRETİM 
KURUMLARINDA 

SALGIN YÖNETİMİ
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