Boğaziçi Üniversitesi
Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu Toplantı Tutanağı (2020/01)

Tarih: 16.03.2020
Sayı: 2020/01

Katılanlar: Mehmed Özkan, Ali İzzet Tekcan, Zeynep Atay, Ayşın Ertüzün, Yavuz Akpınar, Dilek Çalgan,
Zeynep Uysal, Zafer Yenal, Berat Haznedaroğlu, Ayşe Gürel, Necati Aras, Metin Göksel

1. Komisyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın başkanlık yapmasına karar verilmiştir.
2. Olası gelişmeler gözününe alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan
eğitime hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
3. Akademik ve idari personelin çok sayıda kişinin katılacağı yurtiçi toplantılara katılımlarını
sınırlandırmaları kuvvetle önerilmektedir.
4. Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gitmek üzere karar alınmış olduğu halde
henüz Türkiye’den ayrılmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı
çerçevesinde yurtdışına çıkmaları mümkün olmayacak, bu öğrencilere ilişkin kararlar iptal
edilecektir. Değişim programlarında eğitimin uzaktan yapılıyor olması durumunda öğrencilerin
Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmeleri mümkündür.
5. Üniversitemiz personeline hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Birimi’nin faaliyetleri 17.03.202006.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.
6. Akademik ve idari personel 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında yıllık izinlerini
kullanabileceklerdir. Yıllık izinleri bulunmayanların mazeret izni için birim amirliklerine
başvurmaları gerekmektedir.
7. Aptullah Kuran Kütüphanesi 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri
arasında hizmet verecektir. Ödünç alınmış kitapların geri getirilmesi için süre 13.04.2020 tarihine
kadar uzatılmıştır.
8. Aptullah Kuran Kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonları 17.03.2020 tarihinden itibaren
24:00’e kadar açık olacaktır.
9. 17.03.2020 - 06.04.2020 tarihleri arasında kütüphane hizmetlerinden sadece Boğaziçi
Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli yararlanabilecektir.

10. 11 Mart 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Üniversitemiz öğrenci yurtlarında
ikamet edip 06.04.2020 tarihine kadar yurtlarda kalmayacak olan öğrencilerden kalmadıkları
sürenin ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle yurttan ayrılan öğrencilerin yurt müdürlüklerine bilgi
vermeleri gerekmekte olup, yurttan ayrılma bilgisi vermeyen öğrencilerden yurt ücreti tahsil
edilecektir.
11. Hizmet vermekte olan yemekhanelerde yoğunluğun azalması nedeniyle boş tutulan masalar
tümüyle kullanıma açılarak, yemek yiyenlerin mesafeli yerleşimine imkan sağlanacak ve mesafeli
oturma düzeni teşvik edilecektir.
12. Etiler Kapı – Güney Kampüs ve Hisar Kampüs – Güney Kampüs arasında çalışan “shuttle” lar
17.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında çalışmayacaktır. Güney Kampüs – Kuzey Kampüs arası
saatte bir sefer yapan engelli servis aracı hizmet vermeye devam edecektir.
13. Mezunlarımızın resmi işlemler için hariç kampüslerimizi ziyaretleri 06.04.2020 tarihine kadar
durdurulmuştur.
14. Öğrencilerimizin misafirlerini kampüse alabilme uygulaması 06.04.2020 tarihine kadar
durdurulmuştur.
15. Resmi bir amaçla gelenler veya lojmanlarda yaşayanları ziyaret edenler hariç akademik ve idari
personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüslere girişi 06.04.2020 tarihine kadar
durdurulmuştur.

