
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININA İLİŞKİN  

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI VE ALINAN ÖNLEMLER 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

Üniversitemizin Değerli Öğrencileri ile Akademik ve İdari Personeli, 

Galatasaray Üniversitesi, Yeni Koronavirüs (COVID-19) tehdidi karşısında ülkemizde ilk vaka 

görülmeden gerekli koruyucu önlemleri almaya başlamış, görülen ilk vaka ile birlikte 

Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlarla eşgüdüm halinde 

çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2020 tarih ve 20/11 sayılı toplantısında Yeni 

Koronovirus (COVID-19) nedeniyle alınan önlemlere ilişkin olarak aşağıdaki karar 

alınmıştır: 

“Yeni Koronovirus (COVID-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilk aşamada; 

- Üniversitemizde 3 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması planlanmış olan seminer, 

çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, öğrenci kulübü toplantıları da dahil olmak 

üzere tüm etkinliklerin ertelenmesine, 

- Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeli için çalıştay, sempozyum, 

kongre, konferans, değişim programı, yarışma gibi nedenlerle 3 Nisan 2020 tarihine 

kadar yurtdışı görevlendirme yapılmamasına,  

- Halihazırda yurtdışında bulunanlara ilişkin görevlendirmeler hariç olmak üzere, daha 

önce yapılmış yurtdışı görevlendirmelerden 3 Nisan 2020 tarihine kadar olanların 

iptaline,  

- Yurtdışı seyahat gerçekleştiren öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin 

Üniversitemizi bilgilendirmelerine ve yurda dönüş tarihinden itibaren tedbiren 14 gün 

izinli/idari izinli sayılmalarına  

oy birliği ile karar verildi.” 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan önlem 

kararı doğrultusunda, Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle 

eğitime ara verilmiştir. Tatil kararı sadece öğrencileri kapsamakta olup, Yükseköğretim 

Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tehdidine Karşı Koruyucu ve Önleyici Politikalar 

Galatasaray Üniversitesi, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tehdidine Karşı Koruyucu ve 

Önleyici Politikalarını bir acil eylem planı çerçevesinde, bilgilendirme, eğitim, tedarik, hijyen, 

personel ve olası temas vaka durumu alt başlıklarından oluşan altı madde kapsamında 

oluşturmuştur.  

1- Bilgilendirme 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

- Yeni Koronavirüs salgınından korunma önlemlerine katkı sağlamak amacıyla farkındalık 

oluşturup, yeni virüse karşı hazırlıklı olunması açısından, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 



Örgütü’nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri içeren 

bilgilendirme e-postası öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize gönderilmiştir.  

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın 

Yeni Koronavirüs enfeksiyonu, enfeksiyonunun etkeni, bulaşma yolları, enfeksiyondan 

korunma konularını içeren COVID-19 afişleri, Üniversitemiz öğrenci ve personel 

yemekhaneleri, çok amaçlı spor salonu, tuvaletler ile tüm ilan panolarında duyurulmuştur. 

- COVID-19 hakkında bilgilendirme e-afişlerine Üniversitemizdeki dijital ekranlarda sıklıkla 

yer verilmesi sağlanmıştır. 

- Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Koronavirüs (COVID-19)’ten Koruma ve Kontrol Önlemleri” 

konulu yazısı tüm birimlere gönderilmiş ve personele duyurusunun yapılması sağlanmıştır. 

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın 

Yeni Koronavirüs enfeksiyonu, enfeksiyonunun etkeni, bulaşma yolları, enfeksiyondan 

korunma konularını içeren COVID-19 bilgilendirme internet sayfası linki Üniversitemiz web 

sitesinde paylaşılmıştır. 

2- Eğitim 

- Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından Yeni Koronavirüs tehdidinden korunma 

önlemleri çerçevesinde tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimize yönelik, 18 Şubat 

2020 tarihinde iki seans ve 12 Mart 2020 tarihinde ise bir seans halinde “Yeni Koronavirüs 

(COVID-19) Temel Bilgilendirme Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. 

3- Tedarik 

- Üniversitemiz bünyesinde temizlik ve hijyen için gerekli olan sıvı sabun, tuvalet kağıdı, el 

kurutma havluları, çamaşır suyu vb. temizlik ürünlerinin stok kontrolü yapılmış, ihtiyaç 

duyulan antiseptik ve dezenfektan ürünler ile el dezenfektanı sıvıları ve aparatlarının temini 

sağlanmıştır. 

- Medikal maske stoklarının kontrolü yapılmıştır. 

4- Hijyen 

- Üniversitemiz personel ve öğrenci yemekhaneleri ile binalarının uygun noktalarına el 

dezenfektanı aparatları yerleştirilmiş olup, el dezenfektanı sıvıları ile doldurulmaktadır. 

- Üniversite derslikleri, öğrenci ve personel yemekhaneleri, ıslak zeminleri, kütüphane, çok 

amaçlı salonlar ile ortak mahallerin antiseptik ve dezenfektan ürünlerle sıklıkla temizlenmesi 

sağlanmaktadır. 

- Üniversiteye hizmet veren personel servis araçlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi 

sağlanmaktadır. 

5- Personel 

- Üniversitemizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında alınacak karar ve tedbirler ile 

yürütülecek iş ve işlemlerin koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU görevlendirilmiştir. 



- Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik ilgili birimlerin katılımıyla toplantılar 

düzenlenmiştir. 

6- Olası Temas Vaka Durumu 

- Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu vakası ile temas etme olasılığında ateş, öksürük, 

solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikâyetleri bulunan öğrencilerimiz 

ile akademik ve idari personelimizin ivedilikle 112’ye bilgi vererek sağlık kuruluşlarına 

müracaat etmesi ve sağlık taraması tamamlanana kadar diğer personel ve öğrencilerden ayrılıp 

medikal maske takması yönünde bilgilendirme yapılmıştır. 


