
 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

KOV-KOM KOMİSYONU (ÇEVRİMİÇİ) 3. TOPLANTI KARARLARI 

 

Bursa Teknik Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında oluşturulan BTÜ Kov-Kom (Covid-

19 Komisyonu) 24 Ağustos 2020 tarihinde saat:11.00 da tüm komisyon üyelerinin katılımıyla zoom programı 

üzerinden çevrimiçi olarak toplandı ve toplantı gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.  

 

Karar-1: 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı faaliyetlerinin başlaması, sınıfların durumu ve uzaktan eğitim 

tercihi konusu görüşmelere açıldı. 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda konuya ilişkin olarak Üniversitemiz Senatosuna uzaktan eğitim 

yapılmasına ilişkin öneride bulunulmasına, Senato tarafından uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmeşi 

durumunda üniversitemiz tüm akademik birimlerince uzaktan eğitim hazırlık çalışmalarını yapmasına, 

Sektörel Eğitim Programı (SEP) uygulamasına devam edilmesine karar verildi. 

 

Karar-2: Cuma namazlarının kapalı-açık alanda kılınmasının değerlendirilmesi görüşmelere açıldı. 

Yapılan görüşmeler sonucunda hava koşulları elverişli olduğu sürece Cuma namazlarının, gerekli sosyal 

mesafe, maske, hijyen ve güvenlik koşullarının sağlanması şartıyla açık havada kılınabileceğine, hava 

şartlarının elverişli olmaması durumunda ise kapalı mekanda yine ilgili pandemi mücadele önlemleri 

alınması şartıyla kılınmasına karar verildi.  

Karar-3: 31 Agustos - 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan kayıt işlemlerinin değerlendirilmesi konusu 

görüşmelere açıldı. 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemiz web sitesinde kayıt kılavuzu duyurusunun yapılarak kayıt 

işlemlerinin online olarak yapılmasının duyuru ekranında özellikle vurgulanması, buna rağmen kayıt 

işlemlerine yüz yüze gelen öğrenciler için de kayıt işlemlerinin Mimar Sinan Yerleşkesi B Blk. Öğrenci 

Merkezi önündeki açık alanda pandemiyle mücadele önlemlerine uygun şartlarda yapılmasına karar 

verildi. 

 
Karar-4. Üniversitemiz yerleşkelerindeki bloklarda ve binalarda yeterli sayıda elektrikli ilaçlama makinası, 

termal kamera, Üniversite giriş-çıkışlarında güvenlik personelince kullanılmak üzere temassız otomatik 

ateş-ölçer cihazı,  riskli alanlarda temizlik yapan personel için tek kullanımlık ekipman (tulum, eldiven, 

maske vs.) alınması ve personele yıkanabilir kumaş maske dağıtılması konusu görüşmelere açıldı. 

Yapılan görüşmeler sonucunda konuya ilişkin olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca gerekli satın 

almaların yapılmasına ilişkin hazırlık çalışmalarını yapması ve üniversite senatosunun 2020-2021 

akademik yılında örgün eğitim olması durumunda eğitim-öğretim süresi başlamadan ilgili satın alma 

işlemlerinin tamamlanmasına karar verildi. 

 

Karar-5: Covid-19 pozitif veya şüpheli vaka tespiti sonrasında personeller için ve ortak kullanılan fiziki 

alanlarda ve güvenlik noktalarında alınması gereken önlemler ile ofislerin ve ofis araç-gereç, 

mefruşatlarının ve ortak kullanım alanlarının temizlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi konusu görüşmelere 

açıldı. 

 



Yapılan görüşmeler sonucunda Covid-19 pozitif veya şüpheli vaka tespiti durumunda ilgili kişiler derhal 

sağlık kuruluşlarınca kontrol/tedavi/karantinada bulunduklarından bu kişilere ait çalışma alanlarında 

pandemi önlemleri rehberinde belirtilen dezenfeksiyon  (ilaçlama, havalandırma vs.) işlemlerinin 

yapılmasına ayrıca üniversitemizde mevcut ortak kullanılan alanlarda da aynı dezenfeksiyon işlemlerinin 

periyodik olarak detaylı bir şekilde yapılmasına, tüm personelin çalışma ofislerinde kullandıkları özel 

alanlarındaki masa, bilgisayar, telefon, araç-gereç gibi cihaz ve materyallerin temizliğinin virüs temas ve 

bulaşma riskinin azaltılması açısından kişilerin kendisi tarafından yapılmasının daha uygun olacağına 

karar verildi.  

 

Karar-6: Üniversitemiz binalarında bulunan ve personele servis yapan çay ocaklarının faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi konusu görüşmelere açıldı. 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemizde faaliyet gösteren çay ocaklarında görevli personelin  

belirlenmesinin, belirlenen personel dışındaki kişilerin çay ocağı hizmetleri ve servisinde  bulunmamasının 

ve çay ocaklarında fazladan masa, sandalye, koltuk ve kanepe vb. mefruşatın bulundurulmamasının virüs 

temas ve bulaşma riskini azaltması açısından ilgili birimlerce dikkate alınmasına, çay ocaklarının giriş 

bölümlerine gerekli uyarıcı bilgileri içeren levhaların asılmasına karar verildi.  

 

Karar-7: Birimlere gelen karantina bilgilerinin ve sağlık raporlarının kurum hekimine ulaştırılması ve 

gerekli önlemlerin alınması konusu görüşmelere açıldı.  

 

Yapılan görüşmeler sonucunda olası karantina ve sağlık raporlarının işyeri hekimliğine derhal bildirilmesi 

hususunda Üniversitemiz tüm birimlerinin azami hassasiyet göstermesi ve devamlı surette süreçlerle ilgili 

iş yeri hekimliği ile koordinasyon içerisinde olunması gerektiğine karar verildi. 

 

 

 

Karar-8: Gündem maddeleri dışındaki görüş ve önerilerin değerlendirmeler görüşmelere açıldı. 

Üniversitemiz iş yeri hekimliğinin önerisi üzerine temas ve bulaşma risk grubu yüksek risk grubunda olan 

temizlik personeline “Covid-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Mücadele ve Farkındalık Eğitimi” 

konulu eğitim verilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU)  

Adı Soyadı Adı Soyadı 

Prof. Dr. Egemen ARAS (Başkan) Rektör Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL (Üye) 

Dr. Serhat YAMALI (Üye)İşyeri Hekimi Azam AY (Üye)Genel Sekreter Yardımcısı 



Ali DEMİREL (Üye) İMİD Başkanı Öğr. Gör. Av. Ensar IŞIK (Üye) 

Mehmet ERMAN (Üye)  SKS Daire Başkanı 

Prof.Dr. Ömer KOZ (Üye) ve Öğr. Gör. Derya İde (Üye) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 

İbrahim GÜNGÖR (Üye)Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğr. Gör. Alev CUYDUR (Raportör) 

Emre KILINÇER (Üye) 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı 

Hatice ETYEMEZ (Raportör) 
SKS Şube Müdürü 

 


