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          Rektörlük Makamının 16/03/2020 tarih ve E.116 sayılı olurlarıyla oluşturulan KGTÜ-COVİD-19 

Komisyonu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN Başkanlığında 16/03/2020 Pazartesi 

günü saat 16.00’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 

 

01- COVİD-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla 16 Mart 2020 

tarihinden itibaren yükseköğretim kurumlarında eğitime üç hafta süreyle ara verilmesiyle birlikte 
Üniversitemizde görev yapan idareci pozisyonundakiler (Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan 

Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Daire Başkanı, Merkez Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Fakülte Sekreteri, 

Enstitü sekreteri, Bölüm Başkanı) hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanların 16 Mart 2020 

tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına, 

02- Üniversitemizde görev yapan engelli çalışanların, hamilelerin, yasal süt izini kullananların, 

Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gurupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, 

kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik 

hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına, 

03- Üniversitemiz personelinden okul öncesi ve ilk öğretimde çocuğu bulunan kadın akademik 

ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlara mazeret 

izini kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin taleplerinin ilgili birim amirleri 
tarafından değerlendirilmesine, 

04- Akademik ve idari personelden önceden planlanmış olanlar da dahil olmak üzere tüm yurtdışı 

çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda Üniversite 

Yönetim Kurulu kararıyla birlikte değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

gönderilmesine, 

05- Yukarıdaki dört madde kapsamındaki taleplerin yazılı ve belgeye dayalı olarak Rektörlüğe 

başvurulması halinde Personel Daire Başkanlığı tarafından işlemlerinin takip edilmesine, 

06- Üniversitemizde yürütülen akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor 

müsabakaları vb. akademik ve idari personel veya öğrenci katılımlı yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler 

(önceden planlanmışlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, 
07- Yurtdışından dönen veya dönecek olan personelin veya öğrencilerin (Türk ve yabancı 

uyruklu) döndükleri günden itibaren 14 gün kuralına uymaları bu süre içinde tedbir amaçlı olarak 

evlerinden çıkmamaları, okula gelmemeleri gerektiğinden bu süre içinde idari izinli sayılmalarının 

uygun olduğuna, kararların Rektörlük Makamına arz edilmesine, oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 


