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REKTÖRLÜK MAKAMINA
Üniversitemizde COVID-19 salgın hastalığı ile ilgili Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve
Güvenliği Direktörlüğü bünyesinde görev alan profesyonel ve danışma kurulu üyelerince hem
üniversitemiz hastanesinde hem de diğer eğitim birimlerinde daha evvel alınması gerekli
önlemler raporlanarak EBYS üzerinden tüm personele Makamınızca iletilmişti.
Bu kapsamda, önerilen önlemlerin uygulanma durumlarının yerinde incelenmesi ve
ayrıca görev başında bulunan Üniversitemiz idarecileri ile diğer akademik ve idari personel,
yardımcı personel ve güvenlik personelinin alınan önlemlerle ilgili görüşleri, talep
ve önerilerinin belirlenmesi için saha ziyaretleri ve kişisel iletişimler yapılarak ekte genel
durumu özetleyen rapor hazırlanmıştır
Bilgilerinize arz ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Güzel YILMAZ
Direktör
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜ
Harran Üniversitesi Kampüs Alanlarında Covıd – 19 Salgın Hastalığı ile İlgili
Alınan Tedbirler ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanlarındaki (Osmanbey Kampüsü, Yenişehir
Yerleşkesi ve Eyyübiye Yerleşkesi) COVID-19 salgın hastalığı ile ilgili Harran Üniversitesi İş
Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü Bünyesinde görev alan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri
Hekimleri ve Danışma Kurulu üyelerince hem üniversitemiz hastanesinde hem de diğer eğitim
birimlerinde daha evvel alınması gerekli önlemler raporlanarak EBYS üzerinden tüm personele
Rektörlük Makamınca iletilmişti.
Bu kapsamda alınması önerilen önlemlerin uygulanma durumlarının yerinde incelenmesi ve ayrıca
görev başında bulunan Üniversitemiz idarecileri ve diğer akademik ve idari personelin, güvenlik
personellerinin alınan önlemlerle ilgili görüşleri, talep ve önerilerinin belirlenmesi için saha
ziyaretleri ve kişisel iletişimler sonusu yapılan değerlendirmede Olumlu Durumlar, Olumsuz
Durumlar ve Öneriler aşağıdaki şekilde rapor haline getirilmiştir;
ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE COVID 19 İLE İLGİLİ ALINAN
ÖNLEMLER AÇISINDAN KARŞILAŞILAN OLUMLU DURUMLAR;
1- Alınan ve önerilen önlemler doğrultusunda esnek mesai çalışma sistemi tüm birimlerde
yaygın olarak uygulanmaktadır,
2- Akademik personel genel olarak özel ikametgahlarında ve gerek duyulan durumlarda
elektronik olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
3- İdareci pozisyonundaki amirler, idari personel ve yardımcı personel dönüşümlü olarak
çalışmalarına devam etmektedir,
4- Çalışma ofislerinde çoğunlukla personeller tek tek oturmakta,
5- Kampüs alanlarında sosyal mesafe uygulamasına genelde uyulmaktadır,
6- Birimlerde iş akışını engellemeyecek şekilde ihtiyaç duyulan sayıda personel
bulundurulmasına dikkat edilmekte,
7- Hastane ve Diş Hastanesi bünyesinde görev alan tüm personele enfeksiyon eğitimleri
verilmektedir,
8- Çalışanlara mevcut koşullar altında gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlar ihtiyaç
duyuldukça sağlanmaya çalışılmakta,
9- Çoğunluk olarak üniversite personelimiz maske ve iş durumuna göre diğer Kişisel
Koruyucu Ekipmanlarını (eldiven, önlük, çizme, tulum, yüz maskesi v.b.) kullanarak
gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır,
10- Salgınla mücadele ve korunma kapsamında kampüs genelinde, idari binalar ve çalışma
ofisleri aralıklı dezenfekte edilmektedir,
11- İdari binalar ve diğer alanlarda görevliler tarafından düzenli olarak rutin temizlikler
yapılmaktadır,
12- Hastane ortamı hariç diğer tüm birimlerde asansörlerin kullanım dışı bırakıldığı
gözlemlenmiştir,
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13- Üniversite bünyesinde gönüllü birimler ve kişilerce sağlık personelinin ve diğer personelin
kullanımına sunulmak üzere Kişisel Koruyucu Donanımlar üretilmektedir,
14- Gerekli kişisel koruyucu donanımların üniversite tarafından sağlandığı; kimi birimlerin
kendi bütçelerini kullanarak bu malzemeleri temin ettiği, bazı birimlerin kendi imkânları
ile sağladıkları kimyasalları karıştırmak yoluyla dezenfektanlarını kendileri ürettikleri;
kimi birimlerde ise imece usulü ile gerekli dezenfektan benzeri koruyucu donanımların
temin edildiği tespit edilmiştir.
ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE COVID 19 İLE İLGİLİ ALINAN
ÖNLEMLER AÇISINDAN KARŞILAŞILAN OLUMSUZ DURUMLAR;
1- Bazı çalışma alanları ve ofislerde personelin (akademi, idari) herhangi bir önlem
alınmadan ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden misafir kabul edildiği görülmüştür,
2- Hijyen ve temizlik işlerinde görevli olan bazı yardımcı personellin başta maske olmak
üzere eldiven, iş elbisesi, gözlük, çizme gibi Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanmadan
işlerini yaptıkları görülmüştür, sorulduğunda nedeninin Kişisel Koruyucu Ekipmanının
eksik olduğunu veya verilmediğini söylemişlerdir,
3- Bazı güvenlik personelinin görevi gereği maske takmadığı görülmüştür, sorulduğunda
maskelerinin yetersiz olduğunu veya verilmediğini söylemişlerdir,
4- Kampüs girişleri güvenlik noktalarında ki güvenlik görevliler tarafından yeterli
dezenfektanın olmadığı söylenmiştir,
5- Maske ve eldiven gibi gerekli Kişisel Koruyucuların sağlanmasında bazı birimlerde
aksaklıkların olduğu ve yeteri miktarda koruyucu malzemenin bulunmadığı tespit
edilmiştir,
6- Bazı kampüs alanlarında personelin kapalı ve kalabalık (birden fazla kişilerin
bulunduğu ortam) alanlarda gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmadığı tespit
edilmiştir,
7- Kurum araçlarına birden fazla binen kişilerin maske kullanmadığı tespit edilmiştir,
8- Bazı birimlerde çay ocağı, mutfak ve benzeri ortak kullanım alanlarının açık ve aktif
olduğu ve hatta çay ocağının çalıştığı gözlemlenmiştir,
9- Birçok birim ve binada Covid-19 virüsünden korunmak için oluşturulan bilgilendirici
ve uyarıcı afişlerin olmadığı tespit edilmiştir,
ÖNERİLER
1- Üniversitemiz kampüs alanlarının giriş noktalarında tüm personel ve misafirlerinin ateşinin
güvenlik birimlerince dijital ve temassız ölçülmesi, yüksek ateşli olan kişilerde maske
kullanmasını sağlayarak en yakın hastaneye yönlendirilmesi,
2- Üniversitemiz tüm personelin virüs salgınıyla ilgili önlemler kapsamında mecbur
kalmadıkça asansörleri kullanmamaları, misafir kabul etmemeleri, sosyal mesafeyi
korumaları, toplu alanlarda maske kullanmaları,
3- Tüm birimlerde özellikle güvenlik ve temizlik personelinin kullanımları için yeterli
miktarda ve ölçüde tutanak karşılığı maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu
donanımların tedarik edilmesi; ihtiyaç durumunda Belediye veya başka kurumların
kanalıyla temin edilmesinin sağlanması,
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4- Üniversitemiz kapalı alanlarında personelin rahatça ulaşabileceği ve eksik olan el
dezenfektanlarının tamamlanması,
5- Üniversitemiz bünyesinde görev yapan sağlık ve güvenlik personellerine Teknoparkta
üretilen koruyucu siperlerin sağlanarak alınan koruyucu önlemlerinin artırılması,
6- Sosyal mesafe kurallarına uymayan ve gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmayan
personellerin amirleri tarafından uygun şekilde uyarılmasına,
7- Kurum araçlarına mümkünse birden fazla kişinin binmemesi, birden fazla kişinin binmesi
durumunda herkesin maske kullanması,
8- T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturduğu bilgilendirici ve
uyarıcı afişlerin Üniversitemiz tüm alanlarına ve herkesi rahatlıkla görebileceği giriş
kapılarına ve panolara asılması,
9- Birimlerdeki çay ocakları ve mutfak gibi ortak alanları mecbur kalmadıkça kapalı
tutulmasına ayrıca kişilerin tek kullanımlık özel malzemelerini kullanmaya özen
göstermesi,
10- Personel servislerinin düzenli olarak temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, servislerde
MASKE ve Dezenfektan sağlanması, maskelerin kullanımının zorunlu kılınması, ihtiyaç
durumunda dağıtılması ve kontrol edilmesi,
11- İmkanlar ölçüsünde Merkezi laboratuvar başta olmak üzere üniversite bünyesinde
dezenfektan ve kişisel koruyucu donanım üretimi yapılarak ihtiyaç duyulan birimlere
sağlanması için gerekli kimyasalların ve malzemelerin temin edilmesi,
12- Üniversitemiz kampüs alanında ki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan
vatandaşların bulunduğu binalarda açığa çıkan atıkların uygun bir biçimde bertaraf
edilmesi,
Katılanlar:
Prof. Dr. Güzel YILMAZ
Prof. Dr. İbrahim KORUK
Prof. Dr. İsmail İYNEN
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ
Prof. Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER
Doç. Dr. Mehmet KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI
Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAYOL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU
Arş. Gör. Bülent BAŞYİĞİT
Has. Müd. Yrd. Bahattin KARADAĞ
Biyolog Cemal ÇAVUŞ
Uzman Hemşire Gülsüm KÖKTEN
Uzman Hemşire Leyla YILMAZ
Psikolog Remzi BAYRAM
Yunus KEKİL

İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü
İş Sağlığı ve Güvenliği Halk Sağlığı Danışmanı
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Etik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi
İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hemşiresi
İşyeri Hemşiresi
İş Sağlığı ve Güvenliği Psikolojik Danışmanı
Çalışan Temsilcisi
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Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Personel Kullanımları için Dezenfektan Temini ve Personel
Tarafından Kullanımı
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Sosyal Bilimler MYO da Dezenfektan Üretiminde kullanılan Etil Alkol, Oksijenli Su ve
Gliserine Karışımı

Üniversitemiz Yenişehir Yerleşkesi Güvenlik Birimi KKD kullanımı
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İSG Birimi Spiral Maske Üretimi (hem ağız hem yüz koruyucu)

Sosyal Mesafe Amacıyla Kullanılan Bir Uyarı

Osmanbey Kampüs Alanı Karantina Yurtlarının Atıklarının Atıldığı Çöp Konteynırları

