
KAMPÜS ALANI İÇERİSİNDE COVID-19 İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Değerli KTO Karatay Üniversitesi Ailesi,  

Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde görev yapan tüm idari ve akademik 

personellerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları önemle rica edilmektedir. 

 

1. Kapalı ofisler sık sık havalandırılmalıdır. 

2. Ofislerde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar mutlaka maske takmalıdır. Üniversite tarafından tüm 

çalışanlara ihtiyaç halinde maske temin edilecektir. 

3. Maske, eldiven gibi tıbbi atıklar fuaye alanları girişinde bulunan Tıbbi Atık Kutularına atılmalıdır. 

4. El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.  

5. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 

kullanılmamalıdır.  Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir. 

6. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanlar işyeri hekimi veya işyeri sağlık personeline yönlendirilmelidir. 

7. Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalıdır. 

8. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir. 

9. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri kullanıma kapatılmıştır. İhtiyaçlar Üniversite tarafından kişiye özel tek kullanımlık olarak temin 

edilecektir. 

10. Toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar ertelenmeli, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler 

uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmelidir. 

11. Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

12. Yemek öncesinde ve sonrasında eller bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

 



HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI KAPSAMINDA COVID-19 İÇİN UYULMASI 

GEREKEN KURALLAR 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

KARAR TARİHİ: 06.04.2020 

KARAR NO: 17 

1. İl genelinde düğün ve asker organizasyonlarında konvoyların yasaklanmasına, 

2. Motor büyüklüğüne bakılmaksızın tüm motosikletlerin ve ATV tipi araçların sadece bir kişinin kullanmasına (kurye hariç olmak üzere) ve 

trafikte gruplar halinde değil tek tek dolaşmasının sağlanmasına, 

3. Hususi otomobillerde sürücü dahil en fazla 3 yolcu bulunmasına ve araç içerisinde bulunan bütün yolcuların maske kullanımının zorunlu 

hale getirilmesin, 

4. Kapalı ceza infaz kurumundan tahliye olacaklar, gerekse de Açık kurumlardan izne çıkacakların gidecekleri yerlere seyahatlerinde aksama 

yaşanmaması adına Valilik Makamınca görevlendirilecek personelle Cezaevi personelleri ile cezaevindeki muhtemel çıkış yapacak kişilere 

seyahat belgesi verilmesi yönünde çalışma başlatılmasına, Valilik Makamının talimatı ile personel görevlendirilerek işlemlerin aksamaya 

sebep olmadan tamamlanmasına, ayrıca şehir dışına gidecek hükümlülere ulaşım araçlarının da organize edilmesi kapsamında Cezaevi 

önünden hareket etmesi için gerekli tedbirleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca görevlendirilecek personel ile birlikte yapılmasına, 

ayrıca ceza infaz kurumu önünde tahliye sonrasında insanların toplanmasına müsaade edilmemesi konusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzce 

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

5. İl genelinde Belediyeler, derneklerce işletilen ve personel görevlendirilen tuvaletler hariç tüm tuvaletlerin kapalı tutulmasına, 

6. 04.04.2020 tarih ve 14 Karar Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 5.Maddesinin “Konya Büyükşehir Belediyesinde” İl İçi Yolcu Taşıma 

Belgesi” ile yetkilendirilen özel şahıs veya firmaların merkez ilçeler (Karatay-Meram-Selçuklu) hariç olmak üzere 28 ilçe merkezi ve 

mahallelerinden Konya il merkezine ve ilçelerden ilçelere tüm ulaşım seferlerinin 15 (onbeş) gün süreyle durdurulmasına, ilçelere bağlı 

mahallelerden ilçe merkezine yapılan yolcu taşımalarının ise en az olacak şekilde planlanması şeklinde güncellenmesin, 

7. Aile hekimlerimiz tarafından evde izlenen hastalarımızın karantinaya uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla sabit telefonları var ise 

sabit telefonlara istenmesine yoksa zaman zaman cep telefonundan evde olup olmadığına dair konum göndermesinin istenmesine, 



Yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak 

üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir. 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

KARAR TARİHİ: 09.04.2020 

KARAR NO: 19 

1. 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle 

başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde 

oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı 

konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. 

belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına İlimiz sınırları 

içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, 

2.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30.03.2020 tarih ve E.7970 sayılı yazısı ile Covit 

19 salgınının azaltılmasına yönelik olarak talep edilen; 

        a)    Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında yüksek risk teşkil eden çöp konteynırlarından sokak toplayıcıları tarafından yapılan toplama 

faaliyetlerinin durdurulmasına, 

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, tüm Kaymakamlıklara 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine karar verilmiştir. 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

KARAR TARİHİ: 09.04.2020 

KARAR NO: 20 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can 

kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. 



 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (nCovid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 

03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi, 03.04.2020 tarih ve 13 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarih ve 0116127989 barkod sayılı ‘‘Sağlık Hizmetlerinin Devamlılığı’’ konulu 

yazıları ile ‘‘Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile 

topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı sahadan tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve 

koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, halen içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi sürecinde de 

sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Her ne kadar düzenlemede istisna olarak tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak üzere sokağa çıkılması 

kapsam dışındadır. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, 

ülke genelinde şartlar normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların aşağıda yer alan haliyle yürütülmesi için il genelinde gerekli çalışmaların 

yapılması …’’ istenilmektedir. 

 Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Bu işlemler için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği 

birimine gidebilmeleri için il düzeyinde gereken düzenlemelerin yapılmasına ve konuyla ilgili güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesine, 

2. Birime gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve 

özel bir alan oluşturup, gerekli tedbirlerin alınarak iş ve işlemler yapılmasına,  

3. Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak 

tekrar topuk kanı istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb) verilmesi gereken grubun karantina da olması durumunda, 

kendisi ve aile için gerekli önlemleri almış İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesinin 

sağlanmasına, 

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, tüm 

Kaymakamlıklara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmesine karar verilmiştir. 


