Karar Tarihi : 23.03.2020
Karar No
: 2020/…2…
Üniversitemiz COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 23.03.2020 tarihinde saat
11:00 de Genel Sekreterlik Toplantı salonunda toplanarak Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’nın ilgili Genelgeleri
doğrultusunda COVID-19 Salgınının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu
salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete
uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde aşağıda belirtilen kararları alarak
birimlere duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
1- 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanlar
dışındaki personelin birimlerindeki çalışma ortamlarında sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına
uygun olarak çalışmalarının sağlanmasının ve bu konunun birim amirleri tarafından takip
edilmesine,
2- Her birim için, alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanı belirlenmesine( fakülte/ enstitü/
yüksekokul /meslek yüksekokulu sekreterleri, şube müdürleri veya görevlendirilen diğer
personel) bu kişinin komisyon kararlarının birimlerde uygulanmasını takip etmesine ve riskli
durumları komisyona bildirmesinin sağlanmasına,
3- Odaların saat başı havalandırılması sorumluluğu odada görevli personelde olmak üzere, her
binada ortak alanları belli periyotlarla havalandırması ve temizliği için yeterli destek hizmetleri
personelinin görevlendirilmesine,
4- Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör ve elektrik düğmelerinin
uygun dezenfektanlar ile temizlenmesi ve bu uygulamanın kayıt altına alınmasına,
5- Kullanılmayan umumi tuvalet, lavabo, derslik ve laboratuvarların kapalı tutulmasına, kullanılan
lavaboların ise kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesine ve bu uygulamanın kayıt
altına alınmasına,
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6- İş akışı ve hizmetin gereği olarak yoğun olan ve sık ziyaretçi alan birimlere yeteri kadar
dezenfektan seti, sıvı sabun, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesine,
7- Üniversitemize dışarıdan gelenleri karşılayan personelin (güvenlik görevlileri, öğrenci işleri
birimleri vb.) 1(Bir) metre mesafe kuralına dikkat etmesi konusunda uyarılmasına,
8- Kampüse yolcu taşıyan araçların hijyen durumlarının değerlendirilmesi ve gerekirse sürücülerin
eğitilmesi hususunda ilgili taraflardan talepte bulunulmasına,
9- Servis aracı hizmeti vermeye devam etmekle birlikte, teması azaltmak için servis yerine şahsi
araçlarla işe geliş-gidişin özendirilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda servis araçlarında
aralıklı oturmalarının sağlanmasına ayrıca servis araçlarında dezenfektan bulundurulmasına,

10- İçişleri Bakanlığımızın 21.03.2020 tarihli Genelgesi kapsamında Üniversitemizde tüm
birimlerde bulunan, yemekhane ve kantin hizmetlerinin 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici
olarak durdurulmasına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
pastane ve fastfood restoranımızda sadece mesaide çalışan personelimize yönelik oturma ve
toplanma olmaksızın personel odalarına sipariş usulü, paket servis, gel-al benzeri şekilde
hizmetlerin devam etmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÖREVİ
BAŞKAN

ADI SOYADI

İMZA

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

ÜYE

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

ÜYE

Doç. Dr. Remzi CAN

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

ÜYE

Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Osman Savaş ÇETİNER
Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

ÜYE
ÜYE
ÜYE
Raportör

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Fahrettin YÜKSEL
Hukuk Müşaviri Sedat BULUT
Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI
2

