
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Yönergesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Sorumlular, Yasal Dayanak, Tanımlar,  Komisyon Görev İşleyişi ve Çalışma 

Esasları 

1.Amaç 

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu olarak 

Haliç Üniversitesi COVID-19 Pandemi Yönetimi ve Eylem Planı kapsamında devam etmekte olan 

COVID-19 pandemisi sırasında Haliç Üniversitesi kampüslerinden hizmet alan ve hizmet veren tüm 

paydaşların sağlıklarının güvence altına alınması ile ilgili tüm  kontrol planlarının yapılması ve  kontrol 

önlemlerinin planlı bir şekilde uygulanması, kampüs içerisindeki COVID-19 ile ilgili acil durumun 

erken tespiti için yetki, görev ve sorumlulukların tanımlanması ve kampüs içerisinde COVID-19 

yayılma riski en aza indirecek  tedbirlerin alınması, sürdürülebilir ve etkin eğitim planlarının  

oluşturulmasıdır. 

2.Kapsam 

Madde 2-(1) Bu yönerge;  Haliç Üniversitesinde eğitim hakkı kazanmış öğrencileri, Üniversitede’ki  

akademik ve idari personeli, tedarikçi firmaları, Haliç Üniversitesi kampüslerinin sınırları içerisinde 

ziyaret amaçlı bulunan herkesi ve ayrıca Haliç Üniversitesi’ne ait bina, tesis, arazi ve öğrencilerin 

mesleki uygulamaya gidecek kurumları kapsar. 

3.Sorumlular 

Madde 3-(1) Covid 19 önlem planının uygulamasından, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, Covid-19 

Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu ve Haliç Üniversitesi’nde çalışan tüm personel 

sorumludur.  

4.Yasal Dayanak 

Madde 4-(1) Üniversitemiz; COVID-19 önlemleri kapsamında, TC Bakanlar Kurulu, TC Sağlık 

Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, YÖK tarafından zorunlu 

kılınan tüm tedbirlere uymalıdır. Ancak; salgının bölgesel olarak arttığı (ör., ülke içindeki üniversiteler 

arasındaki) ve yerel (ör., aynı üniversitenin programları arasındaki) farklılıklar gösterdiği durumlarda, 

yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların kararlarıyla örtüşecek farklı uygulama planları yapılması 

gerekebilecektir. 

5.Tanımlar 

Madde 5 (1)  

Antisepsi: Canlı dokular üzerinde bulunan, hastalık yapıcı mikroorganizmaların kimyasal maddeler 

kullanılarak etkisiz hâle getirilmesidir.  

Antiseptik: Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere denir.  

SARS-CoV-2: COVID-19 hastalığına neden olan insandan insana bulaşabilen virüstür. Bu virüs, 

damlacık ve dolaylı temas ile vücuda girer. Hastalık, belirtisiz enfeksiyondan özellikle risk altındaki 

bireylerde ağır seyirli zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonuna kadar değişen yelpazede seyreder. 

COVID-19: SARS-CoV-2 virüsüne bağlı olarak gelişen yeni Koronavirüs hastalığına verilen isimdir. 

COVID-19, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, 



öksürük, nefes darlığı) görülen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de 

tanımlanmıştır. 

Dekontaminasyon: Malzeme ya da yüzeylerin, kontaminasyon oluşturan kirleticilerden arındırılarak 

kullanım öncesi haline döndürülmesinde uygulanan işlemlerin bütünüdür. Bir yüzeyi çıplak elle 

dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak şekilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan 

mikroorganizmalardan arındırma işlemi de dekontaminasyon olarak tanımlanır. 

Damlacık Yolu ile Bulaşma: Enfekte kişilerin öksürmeleri, aksırmaları ve konuşmaları sırasında 

ortama saçılan damlacıkların, etrafta bulunan duyarlı kişiler tarafından solunması ile gerçekleşen 

bulaşma yolu. 

Dezenfeksiyon: Enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde, bir nesneyi veya ortamı 

mikroorganizmalardan arındırma işlemidir. 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılması önerilen kimyasal maddelerin tamamına verilen 

isim. 

El Hijyeni: Ellerin su ve sabunla yıkanması veya antiseptiklerle ovalanması. 

İzolasyon: Enfekte hastalardan diğer kişilere hastalık etkenlerinin bulaşmasını önlemek için alınan 

fiziksel önlemlerdir.  

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalma şüphesi olan ancak hastalık belirtisi göstermeyen 

durumdaki insanların hastalığın en uzun kuluçka süresi kadar kimse ile temas ettirilmemek suretiyle 

alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı.  

Kişisel Koruyucu Donanım: Bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan tasarlanmış 

donanım. 

Enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan mikropların (bakteri, virüs, parazit vb. etkenlerin) vücuda  

girerek çoğalmasıdır. 

Epidemi: Bir enfeksiyon veya hastalığın belirli bir zaman diliminde belirli bir bölge veya toplumda 

beklenenden daha fazla görülmesidir. 

Endemik Düzey: Belirli bir coğrafi alan veya popülasyon içinde bir ajanın veya sağlık durumunun 

sürekli ve belli bir yoğunlukta mevcudiyetini ifade eder. 

Pandemi: Bulaşıcı bir hastalığın oluşturduğu küresel salgın.  

Temas Yolu ile Bulaşma: Enfeksiyon etkeninin, doğrudan veya mikroorganizma bulaşmış yüzeylere 

(kapı kolu, asansör düğmesi vb) eller aracılığı ile temas edilerek alınıp enfeksiyon kirli ellerin ağız, 

burun ve göze teması ile vücuda taşınmasıdır.  

Temizlik: Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması 

işlemidir 

Sterilizasyon: Bir nesne veya ortamın, sterilizasyon güvence düzeyini sağlayacak şekilde 

mikroorganizmalardan, sporlar dahil arındırılması işlemidir. Daha çok tıbbi cihazlar için yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Görevleri 

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu 



Madde 6.1. Üniversitemiz Senatosunun 09.03.2021 tarih ve 2021/03-09 sayılı kararı ile Rektörlüğe 

verilen yetki kapsamında, Üniversitemizin değişik birimlerinden (fakülte/yüksekokul/meslek 

Yüksekokulu/Güvenlik Destek Daire başkanlığı/İnsan kaynakları daire Başkanlığı) oluşan   "Covid-19 

Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu" kurulmuştur.  

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Görevleri  

Madde.6.2. Komisyon YÖK Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve 

Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu esaslarına uygun olarak üniversitenin fiziksel koşullarını göz 

önünde bulundurarak aşağıda belirtilen konular için Covid-19 ya da herhangi bir  pandemi koşullarına 

uygun gerekli düzenleme ve hijyenik önlemleri alır. 

1. Covıd-19 Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

 Farkındalık ile İlgili Alınması Gereken Önlemler 

 Eğitim, Öğretim ve Araştırma Alanları  

 Derslikler ve Etüt Salonları  

 Toplantı/Konferans Salonları/Çok Amaçlı Salonlar 

 Laboratuvarlar  

2. Hizmete Mahsus Alanlar  

 Kütüphaneler 

 Misafirhaneler/Yurtlar/Pansiyonlar 

 Büfeler/Kantinler/Kafeler/Yemekhaneler 

 Teknik Birimler/Atölyeler 

 Eğitim Kuruluşları Hizmet Araçları 

 Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımalı Eğitim Hizmetleri 

 Tesisat/Donanım/Ekipman 

3.Spor Alanları 

 Kapalı Spor Salonları 

 Yüzme Havuzları 

 Açık Spor Tesisleri, Halı Sahalar 

4. Sosyal Alanlar 

 Parklar/Açık Alanlar 

 İbadethane/Mescit 

 Sergiler/Müzeler 

5. Genel Ortak Kullanım Alanları 

 Tuvaletler/Lavabolar 

 Soyunma Odaları ve Duşları 

 Asansörler 

 Bekleme Salonları/Lobiler/Koridorlar 

 Kuruluş Girişi, Güvenlik, Danışma 

6. Personel Çalışma ve Dinlenme Alanları 

 Ofisler (İdari Odalar, Rehberlik Servisi vb.) 

 Öğretim Üyeleri Dinlenme Odaları 

7. Diğer Alanlar 

 Gıda Depoları 

 Su Depoları 



8.Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları ve Tedarikçiler 

9.COVID-19 Pozitif Olgu Saptanan Alanların Dezenfeksiyonu 

10.Kişisel Koruyucu Donanımlar 

 Maske 

 Göz Koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik 

 Eldiven 

 Personel İş Kıyafetleri 

11. Eğitim  

 Covid 19 hakkında akademik, idari personel ve öğrenci eğitimi 

 Eğitici ve uyarıcı levhaların asılması 

12. Küresel Salgın Sürecinde Koruma, Kontrol Önlemleri ve Vaka Yönetim 

13. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu İşleyişi ve Çalışma Esasları 

Madde 7. (1) Komisyon başkanının görevleri; Rektör tarafından görevlendirilen sorumlu bir öğretim 

üyesi görevleri şunlardır:  

a) Komisyon toplantılarına başkanlık etmek. 

b) Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu’nun çalışmalarının amaca uygun 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

c) Komisyon kararlarını rektörlüğe iletmek. 

d) Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu’nu temsil etmek. 

e) Bu yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak 

f) Pandemi ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli planlama için kurulu toplamak 

 

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu: Kurul üniversitenin değişik akademik  

birimlerinden (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) Güvenlik Destek Daire Başkanlığı, İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığından bir temsilci, Hemşire, Kurum Hekimi, Psikolog’tan oluşur. 

Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu çalışmaları ile ilgili kararları almak, 

b Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu  üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara 

bağlamak 

c. Pandemi ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve senatoda görüşülerek nihai karar için gerekli 

düzenlemeleri yapmak  

d. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını 

belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

  

 

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu yönerge hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Bu yönerge Üniversite Senatosunun 25.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir.  

 


