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1. KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ACİL DURUM EYLEM PLANININ AMACI 

Koronavirüs Acil Durum Eylem Planı, 

• COVID-19 salgını acil durumunun öncesinde, sırasında ve sonrasında can kayıplarının en aza 

indirilmesini,  

• Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden 

planlanmasını,  

• Doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin hareket tarzının belirlenmesi için 

gerekli yetki görev ve sorumlulukların tanımlanmasını, 

• COVID-19 Küresel Salgını süresince Acil Durum Yönetiminin doğru ve hızlı karar alması için 

çalışma planının oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

2. KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ACİL DURUM EYLEM PLANININ KAPSAMI 

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü kapsar. 

3. KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ACİL DURUM EYLEM PLANI 

SORUMLULARI 

     COVID-19 salgını Acil Durum Eylem Planının uygulanmasından; üst yönetici, acil durum hazırlık 

ekibi, acil durum denetim ekibi üyeleri ile tüm çalışanlar sorumludur. 

4. TANIMLAR 

Acil Durum: İşyerinde çalışan bütün personelin, ziyaretçilerin, işyerine yakın tesislerin 

çevresindekilerin veya yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına 

neden olabilen, işyerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, işyerine veya doğal 

çevreye zarar veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış 

olaylar. 

Acil Durum Planı: Acil durumlarda yapılacak çalışmaların görev alacak personelin, kullanılacak 

donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerin 

tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar çalışanların 

toplanacağı güvenli bölgelerin belirtildiği plan. 

Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, 

olaya ilk müdahaleyi yapan, arama/kurtarma/söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım 

uygulayan ekip. 
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Olay: Ulusal veya uluslararası afet, iş kesintisi, kayıp, acil durum ve kriz olarak tanımlanabilecek 

ya da bunlara yol açabilecek durum. 

Dezenfektan: Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların 

öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması için kullanılan kimyasal madde. 

Hijyen: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan 

temizlik önlemlerinin tümü. 

Salgın: Bir hastalığın ya da başka bir durumun birçok kimseye, hayvana ya da bitkiye birden 

bulaşması. 

Epidemi: Bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın kontrolden çıkarak yaygınlaşması 

durumu. 

Pandemi (Küresel Salgın): Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda 

insanı tehdit eden bulaşıcı hastalık. 

COVID-19: İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde aralık ayının sonlarında solunum yolu hastalığı 

belirtileri ile (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen ve bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüs. 

Karantina: PCR testi pozitif olan veya pozitif olan ile temaslı olan kişileri 14 günlük süre boyunca 

kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. 

5. YASAL DAYANAK 

 2019/5 sayılı Küresel Grip Salgını (Pandemi) Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Türkiye 

Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20.03.2020 tarihli İşyerlerinde 

Koronavirüs (COVID-19) salgınına Karşı Alınması Gereken Önlemler duyurusu. 

 COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 

(06.09.2021), 

 Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulama Rehberi (YÖK, Ağustos 

2021), 

 Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi (YÖK, Ağustos 

2021) 
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6. YASAL MEVZUAT 

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20.03.2020 tarihli 

İşyerlerinde Koronavirüs (COVID-19) salgınına Karşı Alınması Gereken Önlemler konulu 

duyurusunda; 

Önlemler ve gerekli hazırlıklar iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu iş yerlerinde 

Kurul tarafından, diğer iş yerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde 

işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk 

yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülür. Sağlık 

hizmeti sunan iş yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunması halinde enfeksiyon kontrol 

komiteleri ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütür. 

6.1 Hazırlık Ekibi; 

 Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütür, 

 İş yerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütür, 

 Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine eder, 

 Acil durum planını güncel tutar. 

Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs 

Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlayacaktır. 

Kurul ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla 

yükümlüdür. 

6.2 Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi; 

 Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19’a göre güncellenerek acil 

durum planının devreye alınması, 

 İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun çalışanların COVID-19 

maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, 

 Çalışan temsilcileri ile çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi 

ve plan kapsamında ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiği hususunda farkındalık 

düzeylerinin artırılması, 
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 COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi 

veya mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir. 

18.06.2013 tarih 28681 sayılı RG İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte; 

6.3 İşverenin yükümlülükleri 

MADDE 5 –  

(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 

a)  Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek 

muhtemel acil durumları belirler. 

b)  Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

c)  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri 

yapar.  

d)  Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. 

e)  Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 

niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda 

eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

f) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 

dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

g)  Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar 

yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

h)  Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile iş yerinde müşteri veya 

ziyaretçi olarak bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. 

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları, işverenlerin konuya 

ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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6.4 Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları 

MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 

a)  Acil durum planında belirtilen hususlara göre alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere 

uymak. 

b)  İş yerindeki makine, cihaz, araç-gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve 

güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil 

durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. 

c)  Acil durumun giderilmesi için, işveren ile iş yeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine 

intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. 

d)  Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye 

düşürmeyecek şekilde davranmak. 

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, istenmeyen sonuçların 

önlenmesi için bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine 

imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça 

yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. 

6.5 Acil durum planı 

MADDE 7 –  

(1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil 

durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin 

alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin 

oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek 

hazırlanır. 

6.6 Acil durumların belirlenmesi  

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate 

alınarak belirlenir:  
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  a) Risk değerlendirmesi sonuçları. 

  b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.  

  c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.  

  d) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.  

    e) Sabotaj ihtimali. 

6.7 Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler  

MADDE 9 –  

(1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları 

önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. 

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli 

olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.  

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas 

alır. 

B –KÜRESEL SALGIN YÖNETİMİ 

 1. KORONAVİRÜS (COVID-19 ) TANISI VE YAYILMASI 

Hastalık esas olarak hasta bireylerin konuşma, hapşırma, öksürme ile ortama saçılan 

solunum salgılarının damlacık yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. Hastanın 1-2 m yakın 

çevresindeki havada bulunan solunum damlacıklarının duyarlı kişilerin ağız, burun, göz 

dokularına yerleşmesi sonucu enfeksiyon gelişir. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, 

hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara temas etmiş duyarlı kişilerin ellerini 

temizlemeden ağız, burun veya göz dokusuna dokunması ile de enfeksiyon bulaşmaktadır. 

Semptomsuz kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler 

de bulaştırıcı olabilmektedir. Tüm toplum COVID-19 gelişmesi açısından risk altındadır. 

Enfeksiyon esas olarak solunum sistemini tuttuğu için yaygın belirtileri ateş, öksürük ve 

nefes darlığıdır. Bunların dışında görülen belirtiler genel olarak şunlardır: 

• Baş ağrısı, 

• Boğaz ağrısı, 
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• Burun akıntısı, 

• Kas ve eklem ağrıları, 

• Halsizlik, 

• Koku ve tat alma duyusu kaybı, 

• İshal. 

2. SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME 

Şu anda COVID-19'a karşı korunmada farklı aşılar geliştirilmiştir. Bu kapsamda tüm 

toplumun aşılanması önem arz etmekte olup hastalığın yayılımının engellenmesi açısından 

Üniversitemiz personel ve öğrencileri arasında aşının teşvik edilmesi gerekmektedir. COVID-

19’un personel ve öğrencilerimiz arasında yayılmasını engellemek için üst yönetici, birim 

amirleri, tüm personel ve öğrenciler tarafından gerekli önleyici tedbirler alınmalıdır. Bununla 

birlikte salgının yayılımının önlenmesi için aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır. 

Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi (2021), 

07.09.2021 tarih, 2021/1 sayılı Aksaray Üniversitesi COVID-19 Komisyon Kararları; 

 Kampüs içerisinde, dersliklerde, toplantı salonlarında; maske, mesafe ve temizliğe dikkat 

edilmeli ve özellikle kapalı alanlar sürekli havalandırılmalı ve maske kullanımı 

sağlanmalıdır. 

 Kampüs içerisinde yer alan ortak kullanım alanları (asansör, tuvalet, dinlenme ortamları 

kütüphaneler vs.) düzenli olarak temizlenmelidir. 

 Bina girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılmalıdır. 

 Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem 

ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyu kaybı gibi belirtileri gösteren personel ve 

öğrenciler sağlık merkezlerine yönlendirilmelidir. 

 Tüm binalarda uygun noktalara yeterli sayıda dezenfektan yerleştirilmelidir. 

 Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık alanlarda yapılmalı, 

 Etkinlikler en az sayıda katılımcıyla en kısa sürede gerçekleştirilmeli, 

 Kişilerin ve özellikle gençlerin asemptomatik olabileceği düşünülerek sınıf oturma 

düzeninde, kişiler arasına mesafe konulmalıdır. Dersin içeriği, faaliyetleri ve 

uygulamalarına göre gerekirse mesafe artırılmalıdır. 
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 Blok ders yapılmamalı, ders aralarında salonun büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara 

verilerek ortam havalandırılmalıdır. 

 Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle 

dikkat edilmelidir 

 Dersliklerde, yemekhanelerde, kütüphane ve kantin gibi ortak kullanılan alanlarda oturma 

düzeni ve mesafeler salgın şartlarına uygun olarak önceden ayarlanmalıdır. 

 Ortak kullanılan mekanlarda damlacık yayılımının önlenmesi amacıyla mümkün 

olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. 

 Donanım ve ekipmanların kapalı alanda yer alması durumunda ilgili personel, bu kapalı 

alanların hazırlanması ve fiziki mesafenin korunması gibi genel kurallara uymalıdır. 

 İlgili ekipman ve donanımların mümkün olan en az sayıda kişi tarafından kullanımına 

olanak verecek biçimde çalışma düzeni sağlanmalıdır. 

 Öğrenciler ve öğretim elemanları yanlarında el dezenfektanı bulundurmalıdır. 

 Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen 

sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz 

olarak saklanmalıdır. 

 Büfe, kantin kafeterya, yemekhaneler sık sık havalandırılmalı, el antiseptikleri 

bulundurulmalı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme 

yapılmalıdır  

 (HSYS-TL-001 Aksaray Üniversitesi Mutfak İşleyiş ve Hijyen Prosedürüne ayrıca 

uyulacaktır). 

     3. TEMİZLİK VE HİJYEN 

Tüm yerleşkelerimizde hijyen ve sanitasyon kapsamında hazırlanan ve aşağıda ayrıntıları 

belirtilen proses, plan ve talimatlara uyulması, bu konuda birim amirlerinin gerekli tedbirleri 

alması gerekmektedir. Konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerde İdari Mali İşler Daire 

Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği yapılacak ve aşağıda yer alan standart 

talimatlara uyulacaktır. 

• HSYS-TL-007 Aksaray Üniversitesi Temizlik Malzemeleri Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-012 Aksaray Üniversitesi Bulaşık Deterjanı Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-013 Aksaray Üniversitesi Cam Temizleme Deterjanı Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-014 Aksaray Üniversitesi Çamaşır Suyu Kullanma Talimatı  

• HSYS-TL-016 Aksaray Üniversitesi Kireç ve Pas Sökücü Kullanma Talimatı, 
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• HSYS-TL-017 Aksaray Üniversitesi Klor Dezenfektan Tablet Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-018 Aksaray Üniversitesi Sıvı El Sabunu Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-019 Aksaray Üniversitesi Yüzey Temizleme Deterjanı Kullanma Talimatı, 

• HSYS-TL-017 Aksaray Üniversitesi Klor Dezenfektan Tablet Kullanma Talimatı, 

• HSYS-PRS-001 Aksaray Üniversitesi 13811 Hijyen ve Sanitasyon Prosesi. 

   4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

COVID-19’da bulaşma esas olarak damlacık ve temas yoluyladır. Üniversiteler toplu bulunulan 

ve uzun zaman geçirilen ortamlar olduğu için gerekli önlemler alınmadığında COVID-19’un 

yayılması açısından riskli olabilir. Bulaşmada en büyük risk, enfekte ortamdan daha ziyade 

enfekte bireylerdir. Aşılanma hastalıktan korunmada ve hastalığın bulaştırılmasının 

önlenmesinde çok önemlidir. Üniversitelerde bulunan herkes yani yöneticiler, öğretim 

elemanları, öğrenciler, idari personel ve temizlik, kafeterya, kantin, kütüphane, güvenlik, 

kırtasiye, yurt gibi birimlerde çalışanlardan her biri hem hasta olma hem de hastalık bulaştırma 

riski taşır. Dolayısıyla yerleşkelerde bulunan her bir birey kişisel korunma önlemlerine 

uymalıdır. COVID-19’dan korunmada farklı kişisel ekipmanlardan ya da donanımlarından 

yararlanmak mümkündür.  

Yayınlanmış çok sayıda çalışmada maskenin COVID-19 için koruyucu olduğu gösterilmiştir. 

Maske kişiye özeldir, kişiler sadece kendi maskesini kullanmalıdır. Toplum içinde bulaşma 

riskinin önlenmesinde tek kullanımlık cerrahi maske veya yıkanabilir bez maske kullanımı 

önerilmektedir.  

İki yaş altındaki çocuklar ile ağır fiziksel aktivite yapmakta olanlar ya da hekim tarafından maske 

takması yasaklanmış olan kişiler dışında herkes maske takabilir (Konuya ilişkin olarak YÖK 

tarafından yayımlanan Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberinin(2021), 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar / Donanımlar, başlıklı 4 üncü Maddesindeki hükümler 

dikkate alınacaktır). 

 5. BİNA İÇERİSİNDE KORONAVİRÜS (COVID-19) ŞÜPHELİSİNİN TESPİTİ 

Bina içerisinde/çalışma ortamında COVID-19 şüphelisi var ise, Aksaray Üniversitesi 

Koronavirüs Komisyonu tarafından oluşturulan KYS-İA-377 COVID-19 Vaka/Yakın 

Temaslı/Temaslı Takibi İş Akış Formunda belirtilen süreçler takip edilerek, şüphelinin en kısa 

sürede bir sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştirilecektir. 
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 6. EL YIKAMA PROSEDÜRÜ 

El hijyeni gerekli olduğu her durumda ve uygun şekilde uygulanması halinde enfeksiyonların 

önlenmesinde “en temel” ve “en basit” yoldur. El hijyeni su ve sabunla yıkama ile sağlanabileceği 

gibi, el antiseptikleri ile ovalama şeklinde de sağlanabilir. El antiseptiklerinin kullanılması da çoğu 

durumda el yıkama kadar etkilidir. El hijyeni sağlanmadan önce; kolların sıvanması, bilezik, yüzük-

saat gibi aksesuarlar ile takma tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartılması gereklidir. Aşağıdaki 

durumlarda el hijyeni uygulanır:  

•  Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra, 

•  Yemek yemeden önce ve yedikten sonra, 

•  Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, 

•  Diş, ağız, yüz ve göz temizliğinden önce, 

•  Burun temizliğinden sonra, 

•  Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, 

•  Çöplere ve bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra, 

•  Pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra, 

•  Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, 

•  Hayvanlarla temas ettikten sonra, 

•  Dışarıdan eve/ ofise gelindiğinde. 

Bunların dışında ellerin görünür şekilde kirlendiği her durumda su ve sabunla en az 20 saniye 

yıkanması gerekir. İyi bir netice alabilmek için; 

• Önce su ile eller ıslatılır, 

•  Ellere 3-5 ml sabun alınır, 

•  En az 20 saniye süre ile eller ovalanır, 

• Ellerin içi ve sırtı, parmak araları ve uçları, başparmaklar ve el bilekleri sabun ile ovulur, 

• Eller su ile durulanır ve kurulanır, 

• Kâğıt havlu kullanarak musluk kapatılır. 
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Ayrıca HSYS-TL-004 Aksaray Üniversitesi El Yıkama Talimatları formu da dikkate 

alınmalıdır. 

7. EL DEZENFEKTANI KULLANMA PROSEDÜRÜ 

 Avuç içine tüm eli ıslatacak miktarda sıvı dezenfektan alınmalıdır. 

  Avuç içleri birbiriyle ovuşturularak sıvı dezenfektanın ellerin tüm yüzeyine yayılması 

sağlanmalıdır. 

  Sıvı dezenfektan bilekler dâhil ellerin her iki yüzeyine yayılmalıdır. 

  Eller birbirine ovuşturularak sıvı dezenfektanın kuruması beklenmelidir. 

  Ellerde görünür bir kirlilik var ise el dezenfektanı kullanılmamalı, eller yıkanarak hijyen 

sağlanmalıdır. 

Ayrıca HSYS-TL-011 Aksaray Üniversitesi Alkol Bazlı El Dezenfektanı Kullanma 

Talimatına uyulmalıdır. 

  8. KORONAVİRÜS (COVID-19) KÜRESEL SALGIN SONRASI YAPILACAK 

İŞLEMLER 

 Küresel salgının, iş yerine etkilerinin tespiti yapılarak oluşan maddi ve manevi kayıplar belirlenir. 

 Küresel salgın sürecinde kurum içi ve dışı yaşanılan olumlu ve olumsuz tüm gelişmeler raporlanır. 

 Küresel salgın sonrasında işyerleri komple dezenfekte edilerek temizlik çalışması yapılır. 

 Küresel salgın nedeniyle işyerinde alınan olağanüstü tedbirler kaldırılarak, işyeri normal çalışma 

düzenine yeniden kavuşturulur. 

 Küresel salgın süresi boyunca kullanılan, malzeme ve ekipmanlardan eksilenler ve eksikliği 

belirlenenler tespit edilerek temini yapılır. 

 Küresel salgın dair acil durum eylem planı güncellenir. 
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9. KORONAVİRÜS (COVID-19) KÜRESEL SALGIN ACİL DURUM EKİPLERİNİN 

OLUŞTURULMASI 

9.1 COVID-19 Acil Durum Hazırlık ve İzleme Ekibi: 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COVID-19 ACİL DURUM HAZIRLIK VE İZLEME EKİBİ 

SIRA ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ TELEFON NO 

1 Evrim ÇELİK Enstitü Sekreteri Ekip Başkanı  0 (382) 288 27 02 

2 Hasan ÇETİN Bilgisayar İşletmeni Ekip Üyesi  0 (382) 288 27 05 

3 Serkan UĞUR Bilgisayar İşletmeni Ekip Üyesi  0 (382) 288 27 07  

4 Erkut ALİMERT Bilgisayar İşletmeni Ekip Üyesi  0 (382) 288 27 06 

 

9.2 COVID-19 Acil Durum Hazırlık ve İzleme Ekibinin Görevleri 

• Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu tarafından salgın hastalığın yayılımının önlenmesine ilişkin alınan kararları takip etmek, 

Rektörlük İdari Birimler tarafından uygulanmasına yönelik tedbirler almak. 

• Aksaray Üniversitesi Koronavirüs Komisyonu tarafından alınan (maske, hijyen, afiş bastırma, 

bilgilendirme, HES sorgulama vs.) kararların tüm idari birimlerde uygulanmasını sağlamak. 

• Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek. 

• Acil Durum Eylem Planını güncel tutmak. 

• İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek. 

• Şüpheli vaka olması durumunda, personelin amiri ile koordineli olarak, COVID-19 Vaka/Yakın 

Temaslı/Temaslı Takibi İş Akış Formundaki süreci yürütmek.  

• Kalite Koordinatörlüğü, Personel Daire Başkanlığı ile koordineli olacak şekilde personelin acil 

durumlarla ilgili eğitim almalarını ve tatbikatlarla bu eğitimin pekiştirilmesini sağlamak. 

• Acil durum malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek. 
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9.3 Acil Durum Denetleme Ekibi: 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COVID-19 ACİL DURUM DENETLEME EKİBİ 

SIRA ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ TELEFON NO 

1  Doç. Dr. Mehmet Ali HINIS Müdür Ekip Başkanı  0 (382) 288 27 00 

2 Doç. Dr. Fazliye KARABÖRK Müdür Yardımcısı Ekip Üyesi  0 (382) 288 27 03 

3 Doç. Dr. Tunçar ŞAHAN Müdür Yardımcısı  Ekip Üyesi  0 (382) 288 27 04 

4 Evrim ÇELİK Enstitü Sekreteri Ekip Üyesi   0 (382) 288 27 02 

 

9.4 Acil Durum Denetleme Ekibinin Görevleri 

 Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu tarafından salgın hastalığın yayılımının önlenmesine ilişkin alınan kararların tüm idari 

birimler tarafından yerine getirilip getirilmediğini denetlemek. 

 Aksaray Üniversitesi Koronavirüs Komisyonu tarafından alınan kararların tüm idari birimlerde 

uygulanıp uygulanmadığını denetlemek. 

 Tespit edilen aksaklıklar konusunda ilgili birimleri yönlendirmek. 

 

9.5 Acil Durum Telefon Numaraları: 

ACİL DURUM NUMARALARI 

SIRA BİRİM TELEFON NO 

1 AMBULANS 112 

2 SABİM 184 

3 MEDİKO SOSYAL 0 (382) 288 39 81  

4 
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ve 

ARAŞTIRMA HASTANESİ 
0 (382) 502 20 00 (10 Hat)  
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10. KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

COVID-19 küresel salgını hastalığı hakkında, tüm personelimizi, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı 

bilgilendirmek amacıyla Aksaray Üniversitesi web sitesinde COVID-19 penceresi açılmış olup, salgın 

süresince her türlü bilgi paylaşımı bu sekme üzerinden yürütülecektir. Paydaşlarımız https://asucovid-

19.aksaray.edu.tr/ linki üzerinden konuya ilişkin bilgi edinebilecektir.

https://asucovid-19.aksaray.edu.tr/
https://asucovid-19.aksaray.edu.tr/
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