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Üniversitemiz Koronavirus ile Mücadele Komisyonunun almış olduğu 2020/1 sayılı karar 

gereği koronavirus pandemisi ile mücadele kapsamında aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır. 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17/03/2020 

 

1- Üniversitemizde örgün eğitim öğretime ara verilmiş ve ayrıca Üniversite içerisinde 

yapılması planlanan her türlü toplantı, sosyal etkinlik, seminer, konferans ve sportif 

müsabakaların ertelenmiştir. 

2- Kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü eğitim faaliyetleri durdurulmuştur. 

3- Eğitime ara verilmesi kararı, sağlık, fen ve mühendislik alanlarındaki staj, 3+1, 7+1 gibi 

işyerinde eğitim programları ile intörnlük uygulayan programları da kapsamaktadır. 

4- Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri hariç her türlü lisansüstü programdaki 

eğitime ara verilmiştir. 

5- Doktora tez izleme, yeterlilik ve tez savunma sınavları daha sonra açıklanacak bir tarihe 

kadar ertelenmiş, ancak uzaktan eğitim teknolojileri ile yapılmasına karar verilen, 5/i, (ortak 

dersler), önlisans, lisans tamamlama, tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri ile yüksek 

lisans ve doktora tez savunma sınavlarının karar verildiği şekliyle yapılmasına devam 

edilecektir. 

6- Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısmı 

devam edecek, sınavlar ise ileride duyurulacak bir tarihte yapılacaktır. 

7- Öğrencilerimizin kafile olarak veya bireysel olarak yurtiçi ve yurtdışı seyahat gerektiren her 

türlü etkinlikleri ertelenmiştir. 

8- Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci 

bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. 

9- Tüm öğrencilerimiz (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte 

pandeminin durumuna göre sorun yaşayabileceğinden veya uçuşlar iptal olabileceğinden, 

döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar 

yaşayabileceğinden, yurtdışına seyahat edecek olan öğrencilerimizin bu hususu dikkate 

almaları gerektiği konusunda mesaj ile uyarılmıştır.  

10-  Yükseköğretim Kurulundan Rektörlüğümüze bildirilen listedeki ülkemize giriş çıkış yapan 

yabancı uyruklu öğrencilerden, son 14 günde giriş yapanlar belirlenmiş ve  14 gün süreyle 

kendilerini Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde izole etmeleri gerektiği, herhangi bir ateş 

veya öksürük şikayeti varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği kendilerine 

bildirilmiştir. 

11- Yurtdışından gelen personel ve öğrencilerimizin 14 günlük karantina uygulamasına özen 

göstermeleri için yurtdışından gelenler 14 gün boyunca idari izinli sayılmıştır. 

12- Birimlerimize değişik programlarla gelen lisansüstü program veya doktora sonrası 

araştırmacıların ülkeye girişlerinden sonra 14 gün süreyle izole edilmesi için gerekli 

tedbirler alınmıştır. 
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13- Yurt dışında faaliyet gösteren okul ve kurumlarda gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci 

Sınavları (OMÜ-YÖS) ertelenmiştir. 

14- Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan bütün personelin 

yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri 

durdurulmuştur. 

15-  Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere 

kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin izin 

durumlarının ilgili birim amirlerince değerlendirildikten sonra Rektörlükçe karar 

verilmektedir. 

16- Sürekli Eğitim Merkezindeki eğitimlere ve pedagojik formasyon eğitimine ara verilmiştir. 

17- Yüzme havuzu, kapalı spor salonları, AKM, Havza Fizik Tedavi Merkezinde bulunun 

termal havuz, sauna ve hamam daha sonra ilan edilecek tarihe kadar kapatılmıştır. 

18- Anaokulumuz ve Kütüphanelerimiz, daha sonra ilan edilecek tarihe kadar kapatılmıştır. 

19- Akademik değişim programlarına ilişkin çağrılar ve bu programlara katılarak yurtdışına 

gitmesine karar verilen öğrencilerin yurtdışı faaliyetleri daha sonra ilan edilecek tarihe kadar 

durdurulmuştur. 

20- Yapılması zorunlu olan akademik ve idari toplantıların elektronik ortamda yapılacaktır. 

21- Üniversite kampüsü içerisine, el yıkama talimatları ve virüsten korunma yollarına ilişkin 

bilgilendirici afişler asılmıştır. 

22- Web sayfasından öğrenciler, akademik ve idari personel, pandemi ve alınan önlemler 

hakkında bilgilendirilmektedir. 

23- Üniversitemizde ortak kullanım alanları, girişler, yemekhaneler, servis araçları, yurtlar, 

derslikler, ayrıca kapı kolları gibi çok sayıda kişi tarafından temas edilen yüzeylerin 

dezenfekte edilmesi için gerekli ekipman ve malzemeler temin edilmiş ve belirli aralıklarla 

dezenfekte çalışmaları sürdürülmektedir. 

24- Üniversitemizde özellikle temizlik personelinin hijyen kurallarına uymaları konusunda 

uyarılmış ve bu personellere gerekli eğitimler verilmiştir. 

25- Üniversitemizde temizlik ve dezenfeksiyon için gerekli malzeme ve ekipmanların ivedilikle 

tamamlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. 

26- Yemekhanelerde yemek servis süresinin 12-13 yerine 12-14 arasına alınmış ve kişilerin 

birbirlerine yaklaşmalarını sınırlandırmak için sandalyeler azaltılmıştır.  


