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Fakültemizde Grip Aşısı uygulanmaya başlanmıştır. Aşı olmak isteyen personellerin Mediko
Sosyal Biriminin içinde bulunan Aşı Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.
Üniversitemiz Rektörlük Teşkilatına bağlı birimler ve Rektörlük kadrosunda olup biriminizde
görevli personel için bugüne kadar yapılan eğitimlere çeşitli sebeplerden dolayı katılamayan
personellerinizin durumları dikkate alınarak 01.12.2014-24.12.2014 tarihleri arasında yapılacak
olan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Bilgilendirme Eğitimine katılmaları gereklidir. Programa
ulaşmak için tıklayınız.
Üniversitemiz Beyazıt Yerleşkesinin yeniden yapılanması kapsamında otopark kullanım alanları
sınırlı olduğundan 01.01.2015 tarihinden itibaren araç geçiş kartı çıkarılması gerektiği
bildirilmiştir. Araç Geçiş Kartı Çıkarılması Talimatı ve Araç Giriş Kartı Otopark Kullanım
Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.
26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 32.
Maddesinde belirtildiğine göre 2547 sayılı Kanuna Geçici Madde 70 eklenmiştir. Mesai saatleri
dışında serbest meslek faaliyetlerinde bulunmakta olan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta
olan öğretim üyelerinin bu faaliyetler sona erinceye dek Üniversite ödeneği ve ek ödeme
ödenemez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar
bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç
31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni
iptal edilir.
Engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması, engelli
bireylerin sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara
dikkat çekmek amacıyla her yıl 3 Aralık günü ''Dünya Engelliler Günü” olarak ele
alınmaktadır.
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Dünya AIDS Günü 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV' in yayılması ve AIDS
hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır. Böyle bir günün
varoluşunun diğer bir amacı ise bu hastalıktan yaşamını yitirenleri anmaktır.
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