
coV-KoM (covİD_lg KoMİsYoNu) 1. ToPIANTı RAPoRu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı yazısına istinaden
Üniversitemizde Rektör Yardımcısı başkanlığında bir komisyon oluşturulması, Rektörlüğümüzün 15.03.2O2O
tarihli ve E.2000000354 sayılı yazısı ile istenmiş, bu görev Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni
YEKELER'e tevdi edilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyetinde başlayan ve birçok ü|keye yayılan COVlD-19 salgınıyla etkin bir şekilde
mücadele edebilmek, Üniversitemizde COV|D -19 ile ilgili gerekli kontrol ve önlemlerin alınması için bir genel
durum tespiti ve COVİ1-19 Komisyonunun teşekkülü amacıyla Komisyon Başkanı olarak görevlendirilen Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni YEKELER'In 16.03.2020 tarihli çağrısıyla aynı tarihte (16.03.2020) saat 16.30' da
Üniversitemiz idari ve akademik birim amirlerini kapsayan geniş katılımlı bir toplantı tertip edilmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı'nın konuya ilişkin yazısında gereğince Üniversitemizde, öğrencilerle i|etişim ve takip ve
sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi, akademik ve idari persone| ile öğrencilerin düzenli olarak
gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve Üniversitemizde bu mücadele kapsamında alınacak tedbirlere yönelik

çalışmalar toplantıda değerlendirilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusunun doğru anlaşılabilmesi
ve istikrarlı uygulamaların gerçekleşmesi adına görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Tüm katılımcıların görüşleri alındıktan sonra COVİD-19 KoMİsYoNU' nun aşağıdaki isimlerden
oluşmasına karar verilmiş ve KOMİSYON aşağıdaki ifade edilen hususları karara bağlamıştır.

covıD_19 KoMısYoNU:

Prof. Dr. Meftuni YEKELER Rektör yardımcısı Başkan
Doç. Dr. Ramazan KAT|RCl Anabilim Dalı Başkanı Uye
Kadir Ali SEÇER Genel sekreter üye
Ozan ERCAN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üye
Atila ÇETiNKAYA Personel Daire Başkanlığı üye
Bülent KONAK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Uye
Rüştü Yılmaz Öğrenci işleri Daire Başkanlığı üye
Yasin YlLMAZ

A-ogrencl lemsllclsl üye

Komisyonumuz öncelikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen vetüm ülkeleri
olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden Covid-19 virüs salgını ile mücadelede fert fert herkesin sorumluluğunun
olduğu ancak yükseköğretim kurumu olarak Üniversitemizin, diğer kurumlara ve topluma öncü ve örnek
uygulamalar açısından yükümlülük taşıdığı ifade edilmiştir. Bu nedenle virüsün yayılmaması için a|ınacak
önlemler bağlamında, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim kurulu Başkanlığı tarafından
duyurulan hususlara hassasiyetle uyulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Ö g" bağlamda söz konusu Pandeminin tanımı, belirtileri ve virüsle mücadele ile ilgili amir kurumların
talimatları internet sayfamızda paylaşı|mış ve Üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari personelimize ve
tüm öğrencilerimize ayrıca mesaj ve e-posta olarak bildirilmiştir ve ek bilgiler geldikçe güncel paylaşımlarımız
devam etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, Komisyon tarafından Duyurunun tüm birimlerimizce doğru anlaşılması ve
gerekli taleplerin aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi için aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır:

YÖK Başkanlığı'nın ilgi yazsısında izinli sayılması gereken kişilerin "beyana" dikkate alınarak ilgili
birimlerce işlem yapılacak ayrıca bir rapor zorunluluğu getirilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk İzin talebinde
bulunan personele aittir.



Kronik hastalık, sürekli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklardır ve bu hastalarla birlikte sayılan diğer
kimseler Covid-19 virüsüne karşı daha büyük risk altında olduğu kabul edilmektedir. Bu kapsama giren personel
16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır.

Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin
karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususlar, amir
kuruluşlar tarafından vazedilen ilkelere göre, ilgili birimlerin amirleri tarafından değerlendirilecektir.

Bu hükümler gereğince iletilen izin taleplerinin değerlendirilmesi düzenlemenin amacına uygun bir
şekilde yapılması gerekir. Sosyal teması asgari seviyeye düşürmek amacı da dikkate alınarak bu taleplerin, idari
faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirmesi gerekir, Bu yöndeki planlama birimlere ait olmakla birlikte,
tüm izin taleplerinin, ilgili birimin faaliyetlerini aksatmayacağı şekilde asgari personel sayısını muhafaza etmek
kaydıyla, olumlu karşılanmasıtemel ilke olarak kabul edilecektir.

Tüm yurtdışı planlamaları iptal edi|mesi, yurtdışında geçici görevle bulunan personel ile iletişime geçip
durumu hakkında bilgi edinilmesi ve ülkeye dönüşü söz konusu olduğunda gerekli süreç hakkında
bilgilendirilmesi, yeni yurtdışı taleplerinin ilgilitalimat kapsamında değerlendirilip gerekirse YÖr Başkanlığının
nihai değerlendirmesine gönderilmesi sağlanacaktır.

Planlanan tüm akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb.
etkinlikler, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyet planlamalarının ikinci bir
duyuruya kadar iptal edilmesi, Lisansüstü eğitim enstitüsü bünyesinde devam eden Tezli yüksek lisansre
doktora eğitimine 16 Mart tarihinden itibaren üç hafta ara verilmesi ve devamında YÖK Başkanlığı tarafından
gelecek talimata göre hareket edilmesi kararlaştırılm ıştı r.

Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimdeki olası yapılandırmalar
konusunda YÖK Başkanlığı tarafından verilecek kararlara uygun hareket edilecektir.

Personel yemek hizmeti devam etmektedir. Buranın hijyen kurallarına göre temizlenmesi ve temiz
tutulması için gerekli işlemler Cumhuriyet Teknokent ve Yemek hizmeti sunan şirket nezdinde takibi
sağlanacaktır. Bu alanlarda dahil olmak üzere üniversitemiz genelinde gerekli dezenfeksiyon çalışmaları düzenli
olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda;

- Sağlık Bakanlığı tarafından virüsle mücadele talimatı eeldiği andan itibaren gerekli malzeme tedariki
sağlanmış ve temizlik kuralları harfiyen uygulanmaya konmuştur.

- Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan temin edilmiş ve ortak kullanım alanlarında personelimizin
kullanımına sunulmuştur.

- Ortak alan ve yüzeylerin genel temizliği ve günlük sterilizasyon çalışması uygun temizlik materyali ile
aksatılmadan her iş günü uygulanmaktadır.

- Ofis, derslik ve seminer odalarındaki teçhizat ve tefrişat uygun temizlik araçları iIe gün|ük

temizlenmekte, bu işlem günlük olarak uygulanmaktadır. Buna ilave olarak, Bu günden itibaren ortak
alan zemin ve yüzey temizliğinin destek personeli tarafından, ofis temizliğinin ise gerekli materyaller
temin edilmek suretiyle ofiste çalışan personeltarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece, aynı
temizlik materyalinin farklı ortamlarda kullanılmasından mütevellit kontaminasyon olasılığı minimize
edilmiş olacaktır.

- Açık ve kapalı ortak alanlarda, COVİD-19 ile mücadele için bilgilendirme ilanları asılmış, rutin
uygulamaların aksatılmaması için personelve öğrenci mesaj ve uyarısistemi kurulmuştur. Resmiweb
sayfası, e-postası, sms, sosyal medya vb. iletişim kanalları ile sürekligüncellemeler paylaşılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının da mümkün
mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçlarının kullanılarak
u za kta n ya p ı l m a s ı tavsiye cdl[i. e, ./- /--n 1}, 7€ -

Üniversitemizin, lisansüstü eğitim enstitüsünde devam eden programlar için var olan destekleyici
materyal niteliğindeki uzaktan eğitim programı mevcut hali ile devam etmekte olup, uzaktan eğitimin kapsamı
ve süresi ile ilgili konuda YÖK Başkanlığının alacağı kararlara uyulacaktır.

KOMİSYON ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı ile ivedilikle toplanacak ve bu süreçte konunnun ve
uygulamaların yakın takipçisi olacaktır.
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Sıra NO Adı Soyadı Görevi imza

1, Prof. Dr. Meft uni YEKELER Rektör yardımcısı
)

2 Prof.Dr.Tolga KARAKÖY
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri
Fakaltesi Dekanı

3 Doç. Dr. Ramaza n KAT| RCl
Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

Başkanı

4 Kadir A|i SEÇER
Sivs Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Genel sekreteri

5 Alper ZEYTUN Strateji Geliştirme Daire Başkanı

ı/

5 Ozan ERCAN Bilgi İşlem Daire Başkanı

7 Bülent KONAK İdarive Mali İşler Daire Başkanı

8 Mehmet DURAK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

9 Rüştü YlLMAZ Öğrenci İşleri Daire Başkanı

ı

10 Atila çETiNKAYA Personel Şube Müdürü

Ll Erhan YlLMAZ Destek Hizmetleri Şube Müdürü q
L2 İsmail KAYA Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanı

13 Yasin YlLMAZ Araştırma Görevlisi ( Örİİrrı.rı

fuq
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