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KARAR
Rektörliik Makamlnın 13.03.2020 tarih ve 78635392-050-E. 1338493 sayılı oluru ile
kurulan koronavirüs salgını ile mücadele komisyonu tarafindan 13.03.2020 tarihi saat 13:00 de
yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Akademik ve idari

personelden, dekanlar, enstitüyüksekokulu,/meslek yüksekokulu
konservatuvar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş iizerinde olanlar, konik hastalığı
bulunanlar, engelli ve hamile olanlann idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Bunun

dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmalan hususu
mazeretleri çerçevesinde itgiti birim yöneticileri (dekarı/müdür/daire başkanı)
tarafindan değerlendirilecektiı.

2.

Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları
ikinci bir dul.uruya kadar iptal edilmiştir.

3.

Ögrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programlan, sosyal

4.

Tıp ve diş hekimliği dahil ttim sağlık programlan, fen ve mühendislik programlan ile
ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intömlük ve uygulamah eğitimlere devam eden
öğenciler de tatil kapsamrndadrr.

faaliyetler, küttürel geziler, sportif faaliyetler, müsabaka vb önceden pIanlanmrş olanlar
dahil tüm faatiyetleri ve yurtdışı çıkışları ikinci bir duluruya kadar iptal edilmiştir.

5. Tıpta, diş

hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü
öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecektiı.

6.

Uzaktan eğitim usul ve esaslarrna göre açılmtş, halihazırda uzaktan eğitim pIograml
olarak yiirütülmekte olan programlar da tatil kapsammdadır.

7. Tiirn

öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıklan takdirde dönüşte
pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği,
döndüklerinde en az 14 giin eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar
yaşayabilecekleri hususunda tiniversitemiz web sayfası ve sms aracılığı ile
bilgilendirilecektir.
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8.

Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamrnda yurtdışında olup dönecek
olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için üniversitemizce
gerekli tedbirler alınacaktır. Yu( dışından dönen öğrencilerin dış ilişkiler ofisine
müacaatta bulunması gerekmektedir.

9.

Tıp fakültesindeki intömler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve Tıp
Fakültesi Dekanlığınca uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer
alabileceklerdir.

l0. Merkezi kampüs ve ilçelerdeki yemekhane hizmetleri geçici olarak durdurulmuştur.
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