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22Mart2020 tarıh|i ve 31076 sayılı Mfüerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 202014 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Üniversitemiz COVİD-I9 Komisyonu, Komisyon
Başkanı 23.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

(1) Komisyonumuzrın ilk toplantısında alınan kararların aynı şekilde uygulanmt§lna ve

titizlikle takip edilecektir.
(2) Üniversitemizde çalıştınlma biçimine bakılmaksızın her dtizeydeki personel

hakkında uzaktan çalışma veya dönüştimlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri

uygulanabilir.
(3) Birim amirleri, COVID-l9 salgını devam ettiği sürece veya bu usul ve esasların

dayanağı olan genelge yürürlfüten kalkıncaya kadar ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari

sayıda personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkilidir.

Bu planlamanın haftalık yapılması esastır.
(4) Personelin ikamet ettiği evde uzaktan çahşma yoluyla idari hizmetlerini sunmak iÇin

gerekli bilişim altyapısı bulunması halinde öncelikle uzaktan çalışma yöntemİyle çalıştınlması
İsastır. Ancak, evinde bu imköru bulunmayan kişiler, birimdeki personel sayısı da gözetilerek

dönüşümlü çalışma yoluyla çalıştırılır.
(5) Temizlik, güvenlik, teknik ve destek hizmetlerinde çalışan personelİn dönüşümlü

çalıştınlması esastır. Temizlik hizmetlerini yürüten personelin dönüşiimlü çalıştırılmasına
ilişkin planlama İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının eliyle yürütülür.

(6) Güvenlik hizmetlerini ytirüten personelin giinlfü veya haftalık nöbet çİzelgelerİ
yedekli olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca oluşturulacaktır.

(7) Dönüştlmlü olarak çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli
sayılırlar.

(8) Bu usul ve esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle
görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarma esas

görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
(9) IJzaktarı veya dönüşiimlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin

yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak

ve yardımları ile diğer özlük haklan ilgili kanun hfüümleri kapsamında sakhdır.
(ll) İdari izinliler, ıızaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev

mahallerinden ayrılamaz|ar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağnldıklan anda görevine

dönmek zorundadır.
(12) Okul öncesi veya ilk<lğretimde çocuğu bulunan kadın personelin COVID-19 salgını

süresince öncelikle uzaktan çalışma yöntemiyle hizmetinin devamı sağlanacaktır. Ancak,
ikamet ettikleri evde bilişim altyapısı bulunmadığını beyan edenler salgın süresince idari izinli
sayılacaktır.

(13) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşi.imlü veya
uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin bu durumun uımacına uygun hareket
etmediği, keyfi şekilde evini terk ederek salgınla mücadeleye aykırı hareketleri tespit edilirse
hakkındaki idari müeyyideler uygulanacaktır.

(l4) Uzaktan çalışanlar mesai saatleri içerisinde ofis telefonlannın kişisel cep veya sabit
telefonlarına yönlendirilmesi veya cep telefonlarına doğrudan ulaşılabilir olacağrnı, internet
erişimi ile görev tanımlarımda belirtilen sorumlulukları yerine getireceğini, Elektronik Bilgi
Yönetim Sistemi (EBYS) ve diğer kullandığı modüllerle ilgili olarak üzerine düşen görevleri
süresi içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder
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(15) 23.03.2020 tarihi itibarıyla Üniversitemizde açık olan lİsansüstü programlar

uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim hizmeti alınan sistemde olası

sorunlar dikkate alınarak, Bilgi işlem Dairesi başkanlığımızca satın alması yapılan lzmir Katip

Çelebi Üniversitesi ÜBYS sistemi biinyesindeki Uzaktan Eğitim modülü hizmete hazır yedekte

bekletilmektedir. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapı ve materyal ihtİyacı temel düzeyde ihtİyacı

karşılayacak seviyede olup, öğretim üyelerimizin talep ve ihtİyaçlanna cevap vermek i.izere

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız gerekli hazırlıkları yapacaktır.
Yukandaki konulann takibi ilgili birimler tarafindan gerçekleştirlecektir.
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