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COVID-19 salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren 

üç hafta ara verilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’nın 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-

E.21113 sayılı duyurusunun 13. maddesi gereğince; Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve 

dinamik olarak yürütülmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcısı başkanlığında 

oluşturulan komisyonumuz; öğrencilerimizle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek 

güncellenmesi, akademik ve idari personel ve öğrencilerimizin sürekli ve düzenli bir şekilde gelişmeler 

hakkında bilgilendirilmesi görevlerini yerine getirmek üzere, 16.03.2020 tarihinde saat 09:00 ve 13:30 

saatlerinde toplantılar gerçekleştirmiştir. 

 

Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilen COVİD-19 virüs salgını nedeniyle 

ilgili kurumlar tarafından alınan önlemlerin yerine getirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğu, Sağlık 

Bakanlığı tarafından ilan edilen hususlara harfiyen uyulması gerektiği kabul edilmelidir. Bu nedenle 

virüsün yayılmaması için alınacak önlemler, personel veya öğrenci olsun her bir bireyin insani ve vicdani 

görevi olduğu bilinmelidir.  

 

Eğitim ve öğretime ara verilmesinin ve personel izinlerinin amacı tatil olmayıp, COVİD-19 salgınının 

ülkemizde ve bölgemizde yayılımının önlenmesi için serbest dolaşımın sınırlandırılması, sosyal 

izolasyonun ve kalabalık ortamlardan uzak kalınmasının sağlanmasıdır.  

 

Bu kapsamda komisyonumuzun amacı; risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere personelimiz 

ve öğrencilerimiz arasındaki COVİD-19 virüsünün bulaşını ve yayılmasını engellemek,  eğitim ve öğretime 

verilen ara ve personel izinlerinin amacına uygun kullanılması için farkındalık oluşturacak çalışmalar 

yapmak, ülkemizi etkileyebilecek olası virüs salgını ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir 

ve hızlı bilgi akışı sağlamaktır. Komisyonumuz hâlihazırda salgının yayılmaması için alınacak önlemlerle 

ilgili olarak Sağlık Bakanlığımızın sağladığı bilgi ve materyali üniversite Web sayfamızda ve sosyal medya 

hesaplarında  paylaşarak akademik, idari personelimize ve tüm öğrencilerimize duyurmuştur. 

 

 Cumhurbaşkanlığı tarafından birimlere gönderilen resmi yazı kapsamında ve daha sonra YÖK 

Genel Sekreterliği tarafından gönderilen duyuruda bulunan hususlarla ilgili olarak komisyonumuz 

16.03.2020 tarihinde yaptığı toplantılarda aşağıdaki kararları alarak, bilgi ve gereği için paylaşmaya karar 

vermiştir.  
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1)  YÖK duyurusunun 2. maddesinde sayılan personelin 12 gün idari izinli sayılması için görevli 

oldukları birim amirleri tarafından işlem yapılmasına, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın 

akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için 

mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususların ilgili birimlerin amirleri tarafından uygulanmasına, 

keza diğer akademik ve idari personelin yıllık izin talepleriyle ilgili olarak mer’i mevzuat çerçevesinde 

görevli oldukları birim amirleri tarafından işlem yapılmasına,     

Üniversitemiz birimlerinin üst yöneticilerinden kanser  tedavisi,  organ   nakli   gibi   ciddi  sağlık 

sorunu olanların izinleri rektörlük makamınca değerlendirilmesine,      

 Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili karar ve genelgeleri uyarınca Üniversitemizin 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, 

ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinlerinin durdurulmasına,  

 Personelimizin izin konusundaki taleplerinin birimlerine yazılı olarak yapılması ve “beyana 

güven” ilkesine göre değerlendirilmesi esastır. Bu konudaki sorumluluk izin talebinde bulunan personele 

aittir. Ancak bu taleplerin, idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirilmesine,  

 

2)  Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dâhil 

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 Genelgesi uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına gönderilmesine, 

 

3) Üniversitemizde tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel 

faaliyetler, geziler, spor müsabakaları, uluslararası hafta vb. çeşitli kapsamdaki akademik veya idari 

personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dâhil) ikinci bir 

duyuruya kadar iptal edilmesine,  

Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, 

öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,  

Tıpta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine, 

Lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi 

toplantılara da ara verilmesine,  

Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimdeki olası 

yapılandırmalar ile ilgili çalışma başlatılmasına, 

 

4) Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, kütüphanelerin tüm birimleri, okuma salonları, 

yüzme havuzu, spor salonları ve bütün öğrenci yemekhanelerinin kapatılmasına,  kantin, çay ocağı ve 

personel yemekhaneleri gibi hizmet verilmeye devam eden alanlarda ve üniversitemiz genelinde gerekli 

hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının (sık temas edilen kapı kolu, masa, elektrik düğmeleri, telefon vb. 

temas alanlarının su-sabun/deterjan ile tuvaletler ise çamaşır suyu ile) düzenli olarak yapılmasına,  

Akademik ve idari bütün birimlerde kullanılmak üzere kişisel hijyen ürünleri ve el 

dezenfektanlarının hızlı bir şekilde temin edilerek kullanılmasının sağlanmasına, 
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5) Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının (Kongre, 

sempozyum, Çalıştay vb.) mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise 

toplantıların iletişim araçları kullanılarak yapılmasına,  

 

6) Üniversitemiz tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana 

programları ile ilgili çağrılarının duyurularının iptal edilmesine, daha önce alınan başvurularla ilgili 

Yükseköğretim kurulu kararının beklenmesine, 

Herhangi bir değişim programı çerçevesinde yurtdışında bulunan öğrencilerimizin güncel 

gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesine ve Türk diplomatik temsilcilikler (büyükelçilik, konsolosluk ve 

maslahatgüzarlık) ile irtibatlı olmalarının tavsiye edilmesine;  

Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ile irtibata geçilip, Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları, toplu alanlardan uzak kalmaları 

gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapılmasına ve bu kişilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletişim bilgilerinin resmi 

olarak iletilmesine,  

Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen 

öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 

7) Akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize COVİD-19 salgını hakkında web sayfamız, 

sosyal medya hesaplarımız, e-mail ve SMS üzerinden güncel bilgilendirmelerin yapılmasına, 

 

8) Üniversitemizin uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre geliştirilmesi ve eğitime 

hazır hale getirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda YÖK’ün alacağı kararlara göre işlem 

tesis edilmesine,  

 

9) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın 13.03.2020 tarihli 23932784-951.04.11-E.3176 

sayılı yazısına istinaden ikinci bir karara kadar Doçentlik sözlü sınav işlemlerinin ertelenmesine, 

 

10) Komisyon kararları doğrultusunda Üniversitemizde yapılan bütün iş ve işlemlerin resmi 

yazışmaların kayıtlarının tutulmasına, lüzumlu görülenlerin Valilik, Belediye vb. yerel idari kurumlar ile 

ve gerekli ise kamuoyuyla paylaşılmasına, özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ile yakın ilişki içinde çalışılmasına, 

karar verilmiştir. 

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

COVİD-19 SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU 
 

 



Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ahievran.edu.tr adresinden 6e6b04b1-3cfa-4b38-bf94-5e3c8615f540 kodu ile erişebilirsiniz. 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. 
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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Genel Sekreterlik 
 

 

 

Sayı : 78968926-020 

Konu : Görevlendirme (COVİD-19) 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA 

COVID-19 salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden 

itibaren üç hafta ara verilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’nın 13.03.2020 tarih ve 

73112577-000-E.21113 sayılı yazısının 13.maddesi gereğince; Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin 

etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Mustafa Kasım KARAHOCAGİL başkanlığında COVİD-19 SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU 

(KOV KOM) aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen kişilerin komisyon üyesi olarak 

görevlendirilmelerini olurlarınıza arz ederim. 
 

BAŞKAN 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 HİZMALİ 

ÜYE Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR 

ÜYE İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Savaş ÇETİNER 

ÜYE Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY 

ÜYE Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL 

ÜYE Hukuk Müşaviri Sedat BULUT 

RAPORTÖR Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI 

 

 

 
Mehmet Zeki KÜÇÜK 

Genel Sekreter 

 

 

 

O L U R 

 

 
e-imzalıdır 

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA 

Rektör 
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