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TASNİF DIŞI 
* Elektronik nüsha çıktısı kontrolsüz dokümandır. 

** Doldurulduğunda “GİZLİ” gizlilik dereceli doküman özelliği kazanır. 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı  

İletişim Bilgileri (Cep Tel. / E-Posta)   

HES Kodu (Süresiz)   

Kurum Bilgileri  

İkametgâh Bilgileri  

Ziyaret Edilecek Kişi/Birim  

Ziyaret Sebebi (Eğitim, Toplantı vb.)  

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınını 11 Mart 2020 tarihi itibariyle pandemi 

ilan etmiştir. TED Üniversitesi, salgının Türkiye'de ortaya çıktığı günden günümüze kadar geçen süreçte resmi 

otoritelerce bildirilen uygulama yöntemleri ile aldığı önlemlere paralel, sağlık önlemlerini almakta ve gelişmeleri 

yakından takip etmektedir. 

Toplum sağlığını korumak, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmek, maruz kalma 

riskini azaltmak ve çevremizde yayılmasını önlemek amacıyla bu formda geçen sorulara doğru cevap vermenizi rica 

ediyor, desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 

SAĞLIK BİLGİLERİ Evet / Açıklayınız Hayır 

COVID-19 ile ilgili semptomlara yönelik (ateş, 

öksürük ya da nefes darlığı) şikâyetiniz var mı? 

☐ ☐ 

Onay/İmza 

Kontrol amaçlı olarak ateşimin ölçülmesine izin veriyorum. 

Yukarıda paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul 

ve beyan ederim. 

 

ATEŞ ÖLÇÜM SONUCU Evet Hayır 

1 Ateş ölçüm sonucu normal değerlerin üzerinde mi? ☐ ☐ 

2 Ateş ölçüm sonucunu not ediniz:  

Ateş ölçümü sonucunda ziyaretçinin yüksek ateşi olması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna maskeli olarak 

yönlendirilecek, işyeri hekimi bilgilendirilecektir. 

KVKK Aydınlatma Metni 

COVID-19 salgını dolayısıyla işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler yukarıda belirtilen sınırlı amaçlar 

doğrultusunda, yalnızca salgın süresince saklanacak ve daha sonra kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya 

anonim hale getirilmesi uygulamalarından biri ile imha edilecektir. Sağlık bilgileri sadece sağlık merkezi 

personelinin erişiminde olacak, kişilerin şüpheli bir COVID-19 hastalığına yakalanması durumunda, ilgili kişilerle 

temaslı olan kişilerin sadece iletişim bilgileri halk sağlığı yetkilileriyle paylaşılacaktır. 

6698 sayılı kanunun 11'inci maddesinde sayılan haklarınız ile başvuru yöntemleriniz, TED Üniversitesi Kişisel 

Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde ve KVKK Başvuru Formunda detaylı açıklanmış olup ilgili dokümanlara 

https://www.tedu.edu.tr/tr/main/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 

SONUÇ 

Ziyaretçi Kabul Edildi ☐ Ziyaretçi Kabul Edilmedi ☐ 

Yetkili Adı Soyadı İmza 
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