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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 21113 sayılı 

yazısı gereği ve COVID-19 pandemisine ilişkin Yükseköğretim kurumlarında 

alınacak karar ve tedbirler ile yürütülecek iş ve işlemlerin etkin ve dinamik bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için 16.03.2020 tarihli ve E.4831sayılı Rektörlük 

oluru ile kurulan Komisyonumuz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk 

MISTIKOĞLU’nun başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

Karar No 1: Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 21113 sayılı 

yazısında zikredilen yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar 

ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık 

Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser 

hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, 

organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün 

idari izinli, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari 

personelimizin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı 

bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari 

personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem 

yapılmasına, personelimizin izin konusundaki taleplerinin “güven esasına” göre 

birimlerince değerlendirilmesinin rektörlük makamına arzına, 

Karar No 2: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 

21113 sayılı yazısının 3. Maddesinde, Yükseköğretim kurumlarında görev yapan 

akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm 

yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi 

durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih 

ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi istenmekte olup bu durumda 

ki  personelimizin tespiti amacıyla ilgili akademik ve idari birimlerden bilgi 

alınmasına, 

Karar No 3: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 

21113 sayılı yazısının 9. Maddesinde, Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) 

yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun 

yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün 



eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri 

hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesi istenmekte olup bu 

durumda olan öğrencilerimizin tespit edilmesi ve öğrencilerimize, mail, telefon, 

mesaj vb. gibi iletişim kanallarıyla ulaşılarak bilgilendirilmelerine, 

Karar No 4: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 

21113 sayılı yazısının 10. Maddesinde, Mevlana veya Erasmus gibi değişim 

programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders 

intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin 

yükseköğretim kurumlarınca alınması istenmekte olup, bu durumdaki 

öğrencilerimizin mail, telefon, mesaj vb. gibi iletişim kanallarıyla ulaşılarak 

bilgilendirilmelerine, mer'î mevzuat çerçevesinde gerekli senato kararının 

alınması için rektörlük makamına arzına, 

Karar No 5: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/03/2020 tarihli ve 

21113 sayılı yazısının 13. Maddesinde, öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin 

gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin 

kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar 

verilmiş olup, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı tarafından personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip 

sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarını yürütmesine, 

Oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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