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Sevgili Öğrencilerimiz;

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi, yüz yüze eğitim ile 4 

Ekim 2021 günü başlayacaktır. Sizlere öncelikle sağlık ve başarı dolu bir 

akademik dönem diliyoruz. Bu dönemde, COVID-19 salgını ile ilgili bir 

sonraki duyurumuza kadar yerleşkemizde yürütülecek olan akademik 

ve idari uygulamalara ilişkin önemli bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Yerleşkemizde COVID-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu ve diğer resmi otoritelerin kamu sağlığının korunmasına yönelik 

olarak belirlediği kural ve uygulama prensiplerine uygun olarak hazırlanmış 

olan COVID-19 Salgını Acil Durum Planı uygulamasının üçüncü aşaması 

yürütülmeye başlanacaktır. Bu aşamada bulaşma riskinin azaltılmasına yönelik 

dokümantasyonda belirtilen her türlü önlem idaremizce alınmakta olup, gerek 

çalışanlarımızın gerekse öğrencilerimizin kişisel sorumlukları olan önlemlere 

uygun olarak hareket etmesi beklenmektedir. COVID-19 Salgını Acil Durum 

Planı ve uygulama eklerine MyTEDU-Portal bağlantısından erişilebilmektedir. 

TSE Güvenli Kampüs Belgesi ile sertifikalandırılan bu kapsamdaki uygulamalara 

yönelik kısa açıklama ve özet bilgilere, daha önce yapılmış duyurulara ve ilgili 

resmi otoritelere ait önemli bağlantılara Üniversite WEB sayfasında yer alan 

COVID-19 Gündemi bağlantısından erişilebilmektedir. 

www.tedu.edu.tr

https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01%20COVID-19%20Salgını%20Acil%20Durum%20Planı.pdf
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/navigation/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari?StartUri=/documents/TED+Universitesi/
https://www.tedu.edu.tr/tr/main/covid-19-gundemi


Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Sağlık Uygulamaları

İngilizce Dil Okulu dahil, tüm fakültelerde ve Lisansüstü Programlar 

Enstitüsünde yüz yüze eğitim-öğretim yapılacaktır. 

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve resmi otoritelerin kamu 
sağlığının korunmasına ilişkin belirlediği kural ve uygulama prensiplerine 
uygun olarak,  gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılabilecektir.

Uygulamalar, bu amaca yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların 

rehberlerine uygun olarak hazırlanmış COVID-19 Teşhis ve Tanısına 

Yönelik Acil Durum Uygulama Planı dokümanına göre yapılacaktır. Bu 

dokümana göre en kritik hususlar; COVID-19 belirtilerine yönelik kişisel 

farkındalık, yerleşke içerisinde tüm fiziki alanlarda maske kullanımı, 

minimum temas, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına mutlak uyum ve 

belirtiler halinde, zamanında sağlık kuruluşuna başvurudur. Yerleşke 

içinde tıbbi malzeme atık yönetimi çok önemli bir husustur. Kullanılmış 

maske, eldiven vb. tıbbi malzemeler için tıbbı atık kutuları kullanılmalı; 

bu kutulara da tıbbi atık dışında herhangi bir atık bırakılmamalıdır.

•

•
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Bu kişilerin Türkiye’ye gelişi sırasında İçişleri ve Sağlık Bakanlığının geliş tarihindeki 

geçerli karantina protokolü uygulanacaktır. Karantina listesindeki ülkeler için 

tıklayınız.

Yurtdışından Türkiye’ye Gelecek Kişiler İçin Karantina Uygulaması

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/Covid-19/SHGM-UGT-10082021.xlsx.html
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Mensup ve öğrencilerimizin, Üniversite Yerleşkesine giriş yapabilmeleri ve yerleşke 

içinde bulunan eğitim, araştırma alanları dahil tüm tesisleri kullanabilmeleri 

için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri önem taşımaktadır.

27 Eylül 2021 tarihinden itibaren en az iki doz aşısını yaptırmış olması ve aşı 

kartını  Sağlık Bilgi Formunu doldurarak beyan etmiş olması, 

27 Eylül 2021 tarihine kadar en az bir doz aşısını yaptırmış olması, aşı kartını 

Sağlık Bilgi Formunu doldurarak beyan etmiş olması ve ikinci doz aşı için 

randevusunu almış olduğunu belgelemesi, 

COVID-19 geçirmiş olması nedeni ile aşı olamayacaklar dışında başka bir 

sebeple aşı olmayan kişilerin  yerleşkeye girişlerinde en fazla 72 saat içinde 

yapılmış PCR negatif test sonucunu covid19@tedu.edu.tr adresine iletmiş 

olması,   
 

COVID-19 geçirilmesi bir doz aşıya eşdeğer olarak kabul edilecektir. Bu 

kişilerin aşı olduklarını veya 2. doz aşı randevularını aldıklarını belgeleri ile 

covid19@tedu.edu.tr adresine bildirmiş olması. 

Uluslararası öğrenci ve personel için aşı uygulaması aşağıda belirtildiği gibidir. 

Bu konudaki koordinasyon, Uluslararası Programlar Ofisi (ipo@tedu.edu.tr) 
tarafından sağlanacaktır.

Oturma izni olmayan kişiler kendi ülkelerinde aşı olduysa, Türkiye’ye 

gelmeden önce, bunu gösterir resmi bir belgeyi ipo@tedu.edu.tr adresine 

bildirmiş olmaları gerekir. Eğer kişinin aşısı yoksa, yabancı kimlik kartı ve 

oturma iznini aldıktan sonra aşı olabilir. 

Oturma izni olan kişiler ise, aşı olduklarına dair resmi bir belge olmaması 

halinde, durumlarını açıklayan bir dilekçe ve T.C. yabancı kimlik kartı 
fotokopisi ile aşı kartı almak için ilgili İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 

başvurmalıdırlar. 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, bu kişilerin Üniversite Yerleşkesine giriş 

yapabilmeleri ve yerleşke içinde bulunan eğitim ve araştırma alanları dahil, 

tüm tesisleri kullanabilmeleri için, TED Üniversitesi tarafından zorunlu 

olarak kabul edilebilecek durumlar dışında, COVID-19 Aşısı & Negatif Test 
Beyanı Uygulaması geçerli olacaktır.

•

•

•

•

•

COVID-19 Aşısı & Negatif Test Beyanı Uygulaması 

›

›

›



Aşılama durumu ve kişinin risk durumu yerleşke girişlerinde, aşağıda 

belirtilen usulde HES Uygulaması üzerinden kontrol edilecek ve 

giriş sağlanacaktır. Bu durumun tespiti için Sağlık Bilgi Formunun 

mutlaka doldurulması, aşılama süreci devam eden kişilerin her bir doz 

uygulamasını takip eden gün içinde formlarını yenilemeleri gerekmektedir. 

COVID-19 Teşhis ve Tanısına Yönelik Acil Durum Uygulama Planı (Öğrenciler) 

için tıklayınız.

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu için tıklayınız.

Sağlık Bilgi Formunu doldurmak veya yenilemek için tıklayınız.

•

•

•

Salgın ve buna bağlı sağlık endişeleri nedeniyle yapılacak yüz yüze ders ve ara 

sınavlara katılmak istemeyen öğrencilere, 2021-2022 Güz Yarıyılına özel olarak 

Ücretsiz İzinli Ayrılma Hakkı verilecektir. Başvurular, aşağıda bağlantısı verilen 

form doldurulduktan ve ıslak olarak imzalandıktan sonra taranarak yim@tedu.

edu.tr adresine iletmek suretiyle en geç 28 Ekim 2021, saat 17.00’ye kadar 

yapılabilecektir. Başvuru formunda izinli ayrılma gerekçesi açıkça belirtilmiş 

ve varsa gerekçeyi destekleyen belgeler forma eklenmiş olacaktır. Başvurular 

TEDÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilerek, karara 

bağlanacaktır. Başvurusu uygun bulunan öğrencilerimizin üzerindeki dersler 

iptal edilecektir. 

Ücretsiz İzinli Ayrılma Hakkı

İzinli Ayrılma Başvuru Formu için tıklayınız.•

https://anket.tedu.edu.tr/index.php/241115?lang=tr
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK20%20COVID-19%20Teşhis%20ve%20Tanısına%20Yönelik%20Acil%20Durum%20Uygulama%20Planı%20-%20Öğrenci.docx
https://covid19asi.saglik.gov.tr
https://anket.tedu.edu.tr/index.php/241115?lang=tr
https://registrar.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/kys-fr-70-izinliayrilmaformu.pdf


•
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Yerleşke Kullanımı

Eğitim ve Araştırma Alanları

Yerleşke Giriş ve Çıkış Noktaları

Yerleşkemizde faaliyet gösteren tesislerin kullanımına yönelik önemli hususlar 

aşağıda belirtilmiştir. Tesislerin çalışma saatlerine ilişkin bilgilere Tesis Faaliyet 
Saatleri Çizelgesi bağlantısından erişilebilmektedir.

Tüm eğitim ve öğretim alanları, seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime açılacaktır. 

Tüm derslikler herhangi bir talebe gerek olmaksızın kullanılabilecektir. Yüz yüze 

sınavlara ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Öğrenciler eğitim - öğretim faaliyetleri, topluluk faaliyetleri, kütüphane 

kullanımı ve idari ihtiyaçlara yönelik çalışma faaliyetleri için yerleşkeye giriş 

yapabileceklerdir. Bu amaçlarla giriş yapmak isteyen öğrencilerimizin yerleşkeye 

giriş-çıkış uygulamaları nedeniyle faaliyet saatinden en geç 30 dakika öncesinde 

yerleşke girişlerinde olmaları gerekmektedir. 

    Eğitim ve Araştırma Alanlarında yapılacak COVID-19 uygulamaları için

     tıklayınız.

Diğer yandan Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında sunulan ve kamusal 

alanlarda riski en aza indirmeyi amaçlayan “Güvenli Alan” uygulaması yerleşke 

girişlerinde kullanılabilecektir. Bu uygulamalar sayesinde kişiler yerleşkede 

bulunan diğer kişilerin riskli olup olmadığını, riskli kişilerle temas edip etmediğini 

gözlemleyebilecek ve yerleşkenin takibi ve sağlık güvenliği sağlanacaktır. 

Yerleşke girişlerinde, yukarıda detayları açıklanan “COVID-19 Aşısı & Negatif Test 

Beyanı Uygulaması” yürürlükte olacaktır. Öğrenci girişlerinin HES & Aşı kodları 
ile entegrasyonu sağlanmış TEDUCard ile yapılması zorunludur.  “COVID-19 

Aşısı & Negatif Test Beyanı Uygulaması” çerçevesinde uygun işlemleri yapmayan, 

HES sorgulaması sonucu riskli olduğu tespit edilen veya yüksek ateş vb. 
nedenlerle olası vaka olarak değerlendirilen kişilerin yerleşkeye girişleri 
mümkün olamayacaktır. Sağlık Bilgi Formlarını henüz doldurmayan öğrenci ve 

mensuplarımızın yerleşkeye girebilmeleri için bu formları ivedilikle doldurmaları 

gerekmektedir. Detaylar için KYS-PD-01-EK6 Üniversite Giriş Çıkış Noktaları 
Talimatı incelenmelidir.

https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/CZ%20-%20Cizelgeler/KYS-CZ-02_TesisFaaliyetSaatleriÇizelgesi-Onaylanmış.pdf
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/CZ%20-%20Cizelgeler/KYS-CZ-02_TesisFaaliyetSaatleriÇizelgesi-Onaylanmış.pdf
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK19%20Eğitim%20ve%20Araştırma%20Alanları%20Kullanım%20Talimatı.docx
https://anket.tedu.edu.tr/index.php/241115?lang=tr
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED Universitesi/14.KYS/01.Yay%c4%b1nlanan_Dokumanlar/PD - Plan Dokumanlari/KYS-PD-01-EK6 %c3%9cniversite Giri%c5%9f %e2%80%93 %c3%87%c4%b1k%c4%b1%c5%9f Noktalar%c4%b1 Talimat%c4%b1.docx
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED Universitesi/14.KYS/01.Yay%c4%b1nlanan_Dokumanlar/PD - Plan Dokumanlari/KYS-PD-01-EK6 %c3%9cniversite Giri%c5%9f %e2%80%93 %c3%87%c4%b1k%c4%b1%c5%9f Noktalar%c4%b1 Talimat%c4%b1.docx


Yerleşke içerisinde ve girişlerinde salgın süresi boyunca sigara kullanımı yasaktır.

COVID-19 Salgını Acil Durum Planı kapsamında uygulamalara devam 

edilecektir. Bu alanlara yönelik fiziksel düzenleme talepleri ve teknik ihtiyaçlar 

MyTEDU Portal sayfasında yer alan “Technical Request” bağlantısı üzerinden 

iletilebilecektir. 

      Ofis ve Çalışma Alanlarındaki COVID-19 Uygulamaları ile ilgili tıklayınız.

       Fiziksel düzenleme ve teknik ihtiyaç talepleriniz için tıklayınız.

Ofis ve Çalışma Alanları

Bu aşamada Yerleşkenin İncesu Bloklarında bulunan Kafeterya alanı 

yapılan&yapılacak duyurular çerçevesinde hizmetme açılacak, Aksu Blokları 

kısmında bulunan Chillin işletmesi ise hizmetlerini, salgın uygulamalarına uygun 

olarak hizmetlerini sürdürecektir. Haftalık sipariş uygulamasına son verilecektir.

Yeme-İçme Alanları

   Yeme - İçme Alanlarındaki COVID-19 Uygulamaları ile ilgili tıklayınız.•

•

•
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Sağlık Bilgi Formunu doldurmak için tıklayınız.

Hayat Eve Sığar uygulaması, HES Kodları ve Güvenli Alan uygulaması ile 

ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Aşı Kartı oluşturulmasına yönelik bilgiler için tıklayınız.

KYS-PD-01-EK6 Üniversite Giriş Çıkış Noktaları Talimatı için tıklayınız.

•

•

•

•

https://my.tedu.edu.tr/home
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED Universitesi/14.KYS/01.Yay%c4%b1nlanan_Dokumanlar/PD - Plan Dokumanlari/KYS-PD-01-EK4 Ofis ve %c3%87al%c4%b1%c5%9fma Alanlar%c4%b1 Kullan%c4%b1m Talimat%c4%b1.docx
https://my.tedu.edu.tr/home#Shell-home
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK21%20Yeme%20-%20İçme%20Alanları%20Kullanım%20Talimatı.docx
https://anket.tedu.edu.tr/index.php/241115?lang=tr
https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/HES.pdf
https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-84105/covid-19-asi-karti-nasil-olusturulur-.html
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK6%20Üniversite%20Giriş%20–%20Çıkış%20Noktaları%20Talimatı.docx
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Yerleşkedeki yürürlükte olan diğer uygulamalara İdari Uygulamalar 
bağlantısından erişilebilecektir.  COVID-19 uygulamalarına yönelik tüm öneri, 

şikayet ve talepler covid19@tedu.edu.tr e-posta adresine iletilebilecek, Acil 

Durumlar 0312 585 0 585 Numaralı telefon hattına bildirilebilecektir.

Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kamu sağlığı açısından son derece önemli 

gördüğümüz bu uygulamalara yönelik gösterdiğiniz sabır ve hassasiyet için 

teşekkür ederiz.

Diğer İdari Uygulamalar

      İdari Uygulamalar sayfasına erişmek için tıklayınız. •

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim yüz yüze yürütülecektir.  

Ancak  üniversitemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri derslerde yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin bilgisayar, internet bağlantısı 

vb. teknolojik araçlarını eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar hazır etmesi 

beklenmektedir. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin ders programları 

belli olduktan sonra durumlarını açıklayan ve ad-soyad, adres bilgilerini içeren imzalı 

ve .pdf formatındaki formu yim@tedu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

       Talep Formu için tıklayınız.•

Bu aşamada Yurtlar, Spor Tesisleri ve Kütüphane alanları yapılan&yapılacak 

duyurular çerçevesinde hizmetlerini sürdürecektir.

Yurt, Spor Tesisleri ve Kütüphane

      TEDÜ Öğrenci Yurtları COVID-19 Uygulamaları için tıklayınız. 

      KYS-PD-01-EK26 Spor ve Aktivite Alanları Kullanımı Talimatı için tıklayınız.

      KYS-PD-01-EK27 Kütüphane Kullanımı Talimatı için tıklayınız.

•

•

•

https://www.tedu.edu.tr/tr/main/idari-uygulamalar
https://www.tedu.edu.tr/tr/main/idari-uygulamalar
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK18%20Uzaktan%20Öğretim%20Araclari%20Talep%20Formu.docx
https://yurtlar.tedu.edu.tr/tr/yurtlar/covid-19-uygulamalari-0
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK26%20Spor%20ve%20Aktivite%20Alanları%20Kullanımı%20Talimatı.docx
https://portal.tedu.edu.tr/irj/go/km/docs/documents/TED%20Universitesi/14.KYS/01.Yayınlanan_Dokumanlar/PD%20-%20Plan%20Dokumanlari/KYS-PD-01-EK27%20Kütüphane%20Kullanımı%20Talimatı.docx
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