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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı 

duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

amacıyla toplanan komisyonumuz, Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

1- Kronik hastalık, sürekli tedaviye ihtiyaç gösteren kimseler Covid-19 virüsüne karşı 

daha büyük risk altında olduğundan 16 Mart 2020 tarihinden itibaren izinli sayılmalarına, 

 

2- Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık 

izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin 

kullandırılmasına, “diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’i 

mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,  

 

3- Tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, 

spor müsabakaları, uluslararası hafta vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya 

da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir 

duyuruya kadar iptal edilmesine, örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve 

lisans öğrencileri staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de 

eğitimlerine ara verilmesine, 

 

4- Ara verilen öğretim ve eğitim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda 

yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılarınd adahil edilmesine, 

 

5- Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimdeki 

olası yapılandırmalar ile ilgili YÖK tarafından verilecek kararlara uygun hareket edilmesine,  

 

6- Kütüphanelerin tüm birimleri, okuma salonları, personel ve öğrenci kampı, spor 

salonları ve bütün öğrenci/personel yemekhanelerinin kapatılmasına, 

 

7- Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının 

iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçlarının 

kullanılarak yapılmasına, 

 

8- Her türlü gelişmeye karşı hazırlıkla olabilmek amacı ile, Üniversitemizin mevcut 

uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre geliştirilmesine, 

 

9- Yurtdışında bulunan öğrencilerimizin durumu ile ilgili yetkili üst makamlarının 

talimatları doğrultusunda, gerekli bilgi akışının ivedilikle sağlanmasına, 

 

10- Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle irtibata geçilerek, 

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları ve toplu 

alanlardan uzak kalmaları yönünde bilgilendirmelerde bulunulmasına 

Karar verilmiştir. 


