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Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığının Önlenmesi
Konusunda Alınan Kararlar

Y

eni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ve bunun önlenmesi konusu, Üniversitemizin
12.03.2020 tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından görüşülmüş olup alınan tedbir kararları aşağıda sunulmuştur:
1. YÖK tarafından alınan karar gereği 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitemiz 3
hafta boyunca tatil edilmiştir. Bu kapsamda;
- Tıp dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans
düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamındadır.
- Tıpta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamındadır.
2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve Dekanlıkça uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir.
3. Akademik ve idari personelden, Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve
Enstitü Müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır.
4. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları
ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecektir.
5. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı
çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecektir.
6. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekler, uçuşları iptal olabilecek, döndüklerinde
en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekler ve başkaca sorunlar yaşayabileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerimizin yurt dışına çıkmamaları şiddetle önerilir.
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7. Son 14 gün içinde yurt dışından gelen ve halen yurt dışında olan bütün akademik
ve idari personel, yurtdışından dönüş tarihlerinden itibaren Sağlık Bakanlığının önerisi
doğrultusunda 14 gün süre ile Yeni Koronavirüs (COVID-19) riski nedeniyle idari izinli
sayılacak, eğitim ve uygulama alanlarından uzak kalacak ve bu süreyi evlerinde geçireceklerdir. Tatilin sona erdiği tarihten itibaren öğrenciler de aynı uygulamaya tabi olacak
ve bu süre zarfında devamsız sayılmayacaklardır.
8. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Erasmus, Mevlana, proje tabanlı Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir. Erasmus ve
Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği kapsamında yeni öğrenci ve öğretim
elemanı kabulü bir sonraki karara kadar geçici olarak durdurulmuştur.
Üniversitemiz birimlerine doğrudan veya Rektörlük kanalıyla yurt dışından stajyer, araştırmacı, gözlemci ve benzeri statüde yeni başvuru kabulü yapılmayacak ve yurt dışından son 14 gün içinde gelmiş mevcut bu statülerdeki kişiler, Ülkemize giriş tarihinden
itibaren Sağlık Bakanlığının önerisi doğrultusunda 14 gün süre ile Yeni Koronavirüs (COVID-19) riski nedeniyle idari izinli sayılacaklar, eğitim ve uygulama alanlarından uzak
kalacaklar, bu süre zarfında bu kişiler devamsız sayılmayacak ve bu süreyi evlerinde
geçireceklerdir.
9. Şehir dışında olan sportif müsabaka, teknik gezi, okul gezisi, şehir dışı toplu kulüp
faaliyetleri gibi etkinliklere ait seyahatler yapılmayacaktır.
10. Yeni Koronavirüs (COVID-19) riski nedeniyle Üniversitemiz içinde şehir dışından katılımcıların veya konuşmacıların bulunacağı toplantılar yapılmayacaktır.
11. Üniversitemizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) riski nedeniyle korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı
olarak görülmemesi, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlerimiz başta olmak
üzere yabancı uyruklu öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline
gelmemeleri için azami dikkat gösterilecektir.
12. Hijyen eğitimi ile ilgili Üniversitemiz birimlerinde gerekli bilgilendirmenin yapılması ve önlemlerin alınması sağlanacaktır. Yeni Koronavirüs (COVID-19) riski konusunda
Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili üst kurumlar tarafından ileride alınacak ek
tedbirler aynen uygulanacak ve süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için
akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecektir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpașa Rektörlüğü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpașa Rektörlüğü 34320 Avcılar/İstanbul
Tel: 0212 404 03 00 / Faks: 0212 404 07 01
iucbilgi@istanbul.edu.tr / istanbulc@hs01.kep.tr

