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: a) 16;03/2020 tarih ve E.21387 sayılı yazımız. �·" · � .. -ııs
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b) Saı?lık Bakanlığı'nm 1 g:03 2020 tarih ve 60-t38742"'929 savılr yazısı. " •'..f ı.. ır1:<: 1� � ....... -� . . ·.,:./< ,,;�·i
Yeni korona viıiis hastalığı (COVID-19) salgncyla iüütadeleJ .kap'samtllda .. ,_.;..·q

yükseköğretiın kunınılanııdaki sağlık lıizmetleriııiıı Sağlık B�kaiılığı · kararla'rıyk_·pa��ieıc ... · /�: j 
yürütülmesine dikkat edilmekte olup Yükseköğretiııı kunuıılanııa· �!ı�e(ifeı<yai_ılaı:. dt'.fflf .,,_�.-��.:�.'- t 
mahiyettedir. Nitekim Sağlık Bakanlığı'ııııı COVİD-19 salgınıyla iı'gHi .. kJlı.;:;1rlan1if .ifiı&�t�' :�1.':".t
alıııarak Yükseköğretiııı Yüıiitme Kunılu'ııda alman kararlar ilgi_(h),yazııııızla göııı.ierilnıişhr.. �-· ...... · · i 

Bu defa Kurulumuza gönderilen Sağlık Bakaıılığı'ıım ilgi (b) yazısı ile yeni ve 
öncekinden farklı kararlar alınmıştır. Salgın ile etkili mücadele kapsamında Sağlık Bakaıılığı 
ile uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla Yükseköğretim Yüıiitıne Kunılu'ımıı 
18 10Ji2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1. Akademik ve idari kadm personele. doğlmı sonrası analık izinlerinin bitimini 
müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir. 

2. Hamile olup lıali hazırda görevde olan akademik ve idari personel. 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde beliıtildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaklar. 
bilahare yıllık izin talep etmeleri halinde bu talebiıı karşılanması cihetine gidilecektiı·. 

3. Yükseköğretim kunıııılarında engelli statüsünde istihdam edilen personel. 
Cuııılımbaşkaıılığı Geııelgesiııde beli11ildiği şekilde on iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır. 

4. Çalışan eşlerin her ikisinin de ilgili yükseköğretim klmımu personeli olması 
halinde. kamu lıizıııetiııiıı sürdüıiilebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin almması kaydıyla. 
okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların yıllık izin talepleri kadın çalışana öncelik 
verilmek kaydıyla rektörlüklerce değerleııcfüilerek planlama yapılacaktır. 

5. 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi uyarınca radyoaktif ışmlarla çalışan 
personele verilmesi gereken l aylık sağlık izni (şua} rektörlüklerin uygun görecekleri 
zamanlarda kullandırılacaktır. 


