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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: Üniversitemizin tüm birimlerindeki kapalı alanların
dezenfektasyonuna yönelik ilaçlama çalışmalarının yapılmasına, üniversite
olanakları yanında kamu kuruluşlarından yardım alınmasına,
Karar No 2: Lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez
izleme, doktora yeterlilik gibi sınavlara yönelik toplantılara ara verilmesine,
Karar No 3: Kantin, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, açık spor
tesisi hizmetine ara verilmesine,
Karar No 4: 20 Mart 2020 tarihinden itibaren, personele verilen yemek
hizmetine ara verilmesine,
Karar No 5: Toplu olarak bulunmanın mahsurları gözetilerek, Akademik
ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının
mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise
toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılmasına,
Karar No 6: Yurt dışından bulunan öğrencilerimiz ve personelimiz ile
bunların planlanan dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün
karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesine,
Karar No 7: Kapalı mekanların
havalandırılması sorumluluğu
sahiplerinde olmak üzere, her binada genel alanları belli periyotlarla
havalandırmak için destek hizmetleri personellerinin görevlendirilmesine,
Karar No 8: Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar,
asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer
ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesin; ayrıca kullanılmayan dershane,

tuvalet ve lavaboların kapalı tutulmasına, kullanılan lavabo, kapı ve musluklarının
dezenfekte edilmesine ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanmasına,
Karar No 9: Hizmet binalarına yeterince dezenfektan seti aparatlarının
takılmasına,
Karar No 10: COVID-19 virüsünden korunmayı içeren ve ilgili kamu
kurumları ve /veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi
materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanmasına,
Karar No 11: Çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan
yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesinin yararlı olacağına,
Karar No 12: Sürecin uzayabileceği olasılığı gözetilerek, uzaktan eğitimin
altyapının güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanmasına
yönelik çalışmaların başlatılmasına,
Karar No 13: Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak yapılan bütün
çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesine,
Karar No 14: Temininde güçlük çekilmesi halinde merkezi laboratuvarda
dezenfektan üretme imkanının değerlendirilmesine,
Karar No 15: Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma
tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği hususunda bütün
öğrencilere uyarıcı kısa mesaj yazılmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
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