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GÜNDEM: 

 

1- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Üniversitemizde toplu 

faaliyet yapılan birimlerimizin (Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, 

Eğitim Karikatürleri Müzesi, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kreş 

ve Gündüz Bakımevi, Rehabilitasyon birimleri, Kütüphane gibi) etkinliklerinin                      

3 hafta boyunca durdurulmasının görüşülmesi; 

 

 

2- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara 

verilmesinin görüşülmesi; 

 

 

3- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizin tüm öğrencileri (Türk ve yabancı uyruklu), 

yurtdışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun 

yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime 

devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda 

bilgilendirilme yapılmasının görüşülmesi;  

 



 

4- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak 

yürütülebilmesi için konuya ilişkin komisyon oluşturulmasının görüşülmesi; 

 

 

 

KARAR: 

 
 
 
1- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Üniversitemizde toplu 

faaliyet yapılan birimlerimizin (Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, 

Eğitim Karikatürleri Müzesi, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kreş 

ve Gündüz Bakımevi, Rehabilitasyon birimleri, Kütüphane gibi) etkinliklerinin                         

3 hafta boyunca durdurulmasının kabulüne, 

 

 

 

 

2- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine                                

16 Mart 2020 tarihinden itibaren 16 gün süre ile ara verilmesinin kabulüne,  

 
 
3- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizin tüm öğrencileri (Türk ve yabancı uyruklu), 

yurtdışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun 

yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime 

devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda 

bilgilendirilme yapılmasının kabulüne,  

 
 
 



 
4- Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim 

Kurulu kararı gereğince Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak 

yürütülebilmesi için konuya ilişkin komisyon oluşturulmasına, öğrenci iletişim ve 

takip sistemi gözden geçirilerek güncellenmesine, akademik ve idari personel ile 

öğrencilerin düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilmesine, 

  Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL   Rektör Yardımcısı 

Prof. Rahmi ATALAY  Rektör Yardımcısı 

  Ersin EROĞLU   Genel Sekreter 

  Cemalettin KUTLU   Genel Sekreter Yardımcısı 

  Tahsin KILIÇ    Personel Daire Başkanı 

 

Karar verildi. 

 

 

 

 

 


