
 
KOV KOM 13.03.2020 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI 

Değerli Mensuplarımız, 

Atatürk Üniversitesi olarak Kriz Yönetim Merkezimiz koordinatörlüğünde; dünyayı etkisi 

altına alan Coronavirüs (COVID-19) salgını konusunda sürecin başından bu yana Sağlık 

Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmî 

açıklamaları yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri ivedilikle almaktayız. 

Bu konuda en büyük önceliğimiz öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin yanı sıra hastalarımızın 

ve tüm çalışanlarımızın sağlığıdır. Bu anlayış ışığında COVID-19 enfeksiyonuna karşı 

Üniversitemiz genelinde almış olduğumuz önlemler şu şekildedir: 

1. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, 

akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, 

müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi 

yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi, 

2. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf 

meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç 

olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesine atfen 60 yaş üzerinde bulunanlar ile 

kronik hastalığı (heyet raporlu) bulunanlar, engelli ve hamile olanların idari izinli 

sayılması, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli 

sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde Rektörlüğümüzce değerlendirilmesi, 

3. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dâhil tüm yurtdışı çıkışlarının 

ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi, 

4. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı 

olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımları hariç, devam 

edebilmesi, konunun Rektörlüğümüzce program özelinde değerlendirilmesi, 

5. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan 

kısmının sürmesinin Üniversitemiz tarafından değerlendirilmesi, sınavların ise tatilden 

sonraya ertelenmesi, 

6. Yurt dışından gelecek olan yabancı akademik personelin gelişlerinin durdurulması, 

7. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek 

olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirlerin 

üniversitemizin yetkili kurullarınca alınması ve kişi özelinde değerlendirme yapılması, 

8. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili 

çıkılan çağrıların iptal edilmesi, 

9. Üniversitemiz tarafından yapılan tüm görevlendirmelerin durdurulması, 



10. Yurt dışından dönen akademik ve idari personelin 14 gün idari izinli sayılması, 

11. Dış kurumlarda staj yapan öğrencilerin durumunun ilgili bakanlık tarafından 

belirlenmesi, 

12. Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile 

ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden 

öğrencilerin de tatil kapsamında olması, 

13. Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü 

öğrencilerin de tatil kapsamında değerlendirilmesi, 

14. Kısmî zamanlı çalışan öğrencilerin belirtilen süreler içerisinde izinli sayılmaları, 

15. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi tarafından (Amfi ve sınıf girişlerinde kullanılmak 

üzere) yüksek düzeyli dezenfektan üretiminin başlatılması, 

16. Üniversitemizdeki toplu kullanım alanlarının (yemekhane, koridorlar gibi) ve eğitim 

sonrasında tuvaletlerin, lavaboların, amfilerin, merdiven tırabzanlarının, kapı kollarının, 

asansörlerin, ATM’ler gibi sık temas edilen yerlerin su ve temizlik malzemesi ile 

temizlenmesi, ders aralarında dersliklerin ve koridorların sık sık havalandırılması, 

17. Bireysel temizlik hususunda bilgilendirilmenin yapılması ve bu konuda eğitim 

videolarının hazırlanarak web sayfamızdan ve dijital mecralardan sürekli olarak 

yayımlanması, 

18. Kişilerin bireysel temizliğinde kullanacakları sabun, tuvalet kâğıdı, peçete gibi temizlik 

ürünlerinin eksiksiz ve sürekli temin edilmesi, 

19. Yabancı öğrencilerin ülkeye girmemeleri konusunda eğitim hakları saklı kalmak üzere 

giriş çıkışlarının durdurulması, 

20. Gece eğitimi olan akademik birimlerin gece temizliğinin yapılmasına yönelik gerekli 

çalışmaların sağlanması, 

21. Üniversite personel servislerinin su ve temizlik malzemeleri ile temizlenmesinin 

sağlanması, 

22. Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin 

belirlenmiş olan rektör yardımcıları başkanlığında birer komisyon oluşturulması,  

23. Öğrenci iletişim ve takip sistemi gözden geçirilip güncellenerek, akademik ve idari 

personel ile öğrencilerin düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır.   

  



ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE DİŞ 

HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE ALINACAK ÖNLEMLER 

1. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesi Risk Yönetim 

Ekibi’ne ilave olarak COVID-19 Koordinasyon Birimi oluşturulmasına ve bu birimin; 

§ Rektör Yardımcısı – Prof. Dr. Fuat GÜNDOĞDU 

§ Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörü – Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DOĞAN 

§ Tıp Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Fatih ALBAYRAK 

§ Başhekim Yardımcısı - Prof. Dr. Hakan USLU 

§ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı - Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU 

§ Tıp Fak. Dekan Yardımcısı - Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEN 

§ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı - Prof. Dr. Zülal ÖZKURT 

§ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı - Prof. Dr. Ayşe ALBAYRAK 

§ Başhekim Yardımcısı - Doç. Dr. Mine ÇELİK  

§ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Fatma KESMEZ CAN 

§ Tıp Fakültesi – Prof. Dr. Serhat VANÇELİK 

§ Kurumsal İletişim Direktörü – Doç. Dr. Besim YILDIRIM 

§ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın ERDOĞAN  

§ Hukuk Müşavirliği – Av. Naciya AKAN BİBEROĞLU 

§ Öğrenci İşleri Daire- Başkanı Metin SAYGILI 

§ Personel Dairesi Şube Müdürü Ahmet ŞEBİN‘den oluşması, 
 

2. Üniversitemiz Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren servislerin kapılarının 

ziyaret saatleri dışında tam olarak kapatılmasının sağlanması hususunda tüm hastane 

personelinin ve öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi, 

3. Hasta ziyaret saatlerinin 12.00-13.00 ile 17.00-18.00 olarak düzenlenmesi, 

4. COVID-19 virüsü kapsamında eğitim toplantılarının sürekli yapılması, 

5. Kriz Yönetim Merkezimiz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan afişlerin 

hastanenin uygun yerlerine asılması, 

6. Diş Hekimliği Fakültesinde gribal enfeksiyonu olan hastaların tedavisinin ertelenmesi 

ve hasta ile yakın temasta olan ve tedavi yapan birimlerde görevli sağlık personellerinin 

kişisel koruyucu ekipmanlarla (maske, eldiven, yüz siperi veya gözlük gibi) 

çalışmalarının devam ettirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi, 

7. Hastane ve Diş Hekimliği Fakültesinde temizlik işlemlerinde aksaklık yaşanmaması 

amacıyla gerekli önlemlerin alınması, 

8. Tüm sağlık personellerinin izinlerinin (yıllık izinler dışında yasal izinli olanlar hariç) 

durdurulması, 



9. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanların önünde hasta yakınlarının 

beklemelerinin önlemesi gibi tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. 

Bu enfeksiyona karşı korunmada sorumlu ve sağduyulu hareket etmek adına önümüzdeki 

günlerde yaşanacak gelişmeler ışığında yeni bilgilendirmeler yapmaya ve güncel bilgileri 

paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir, bu dönemde göstermiş olduğunuz hassasiyet ve 

yapıcı davranışlar için teşekkür ederiz. 


