
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININA İLİŞKİN 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

UYGULAMALARI VE ALINAN ÖNLEMLER 

 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi; Yeni Korona Virüs (COVID-19) tehdidi 

karşısında ülkemizde daha ilk vaka görülmeden gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almaya 

başlamış, görülen ilk vaka ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve 

Üniversitemiz rektörlüğü tarafından alınan kararlarla eşgüdüm halinde çalışmalarını 

yoğunlaştırmıştır. 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 (Korona Virüs) yayılmasını önleme konusundaki 

açıklamaları ve YÖK’ün üniversitelere gönderdiği öneriler doğrultusunda fakültemizde 09 

Mart 2020 tarihinden itibaren gerekli olan tüm tedbirler alınmaya başlanmıştır. 

 
1- Genel Önlemler: 
- Yeni Koronavirüs salgınından korunma önlemlerine katkı sağlamak amacıyla farkındalık 

oluşturup, yeni virüse karşı hazırlıklı olunması açısından, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 

Örgütü’nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri içeren 

bilgilendirme e-postası öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize duyurulmuştur. 

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın 

Yeni Koronavirüs enfeksiyonunun etkeni, bulaşma yolları, enfeksiyondan korunma konularını 

içeren COVID-19 afişleri, fakültemiz personel ve öğrenci girişlerine, tüm ilan panoları ile 

fakültemizde bulunan tüm tuvaletlerde asılmıştır.  

 

 

Şekil 1. Personel ve öğrenci girişlerinde bulunan dezenfektanlar ve afişler 

 

 

 



 

 

Şekil 2. Tuvalet ve lavabolarda bulunan uyarı afişleri 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3. Koridorlarda bulunan Covid-19 virüsüne karşı uyarıcı afişler 



- Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Koronavirüs (COVID-19)’ten Koruma ve Kontrol Önlemleri” 

konulu yazısı tüm bölümlere gönderilmiş ve tüm personelimize duyurusunun yapılması 

sağlanmıştır. 

- Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı olarak akademik ve idari personelimize 

maske giyme zorunluluğu getirilmiştir ve sosyal mesafeyi koruma yönünde bilgilendirmeler 

yapılmıştır.  

- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın 

Yeni Koronavirüs enfeksiyonunun etkeni, bulaşma yolları, enfeksiyondan korunma konularını 

içeren COVID-19 bilgilendirme internet sayfası linki üniversitemiz web sitesinde 

paylaşılmıştır. 

 

 
 

Şekil 4. Personel ve Öğrenci girişi duyuru afişleri 

 

 

2- Eğitim - Öğretim 

- 16.03.2020 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Eğitim 

Öğretime üç (3) Hafta ara verilmiş ve Üniversitemiz Senatosunun aldığı kararla 06.Nisan.2020 

tarihinden itibaren uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir.  

- Uzaktan eğitimle ilgili bölüm koordinatörleri belirlenmiş ve bu işleyişte herhangi bir aksaklık 

yaşanmaması için ilgili eğitimler öğretim üyelerine ve sorumlu öğretim elemanlarına 

verilmiştir.  

- Uzaktan eğitim portalında herhangi bir sorun yaşanmaması için Dekanlık olarak bölüm 

başkanlıklarının kontrolünde haftalık ders programları yenilenmiştir.  

- Uzaktan eğitim dekanlık yönetimini kontrolünde bölüm koordinatörleri tarafından bölümler 

bazında sık sık toplantılar düzenlenerek bu aşamada öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 

gerekli tedbirler alınmıştır.  

- 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İşyeri Eğitimi Covid-19 pandemisi nedeniyle 

16.03.2020 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim-

Öğretim Dairesi Başkanlığının 09.04.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.01-E.25893 sayılı 



kararı ile Fakültemizin 01.04.2020 tarih ve 2020/89 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 

Covid-19 önlemi olarak işyeri eğitimi durdurulmuştur. Bu konuyla ilgili bölüm başkanlıkları 

aldıkları kararları öğrencilerle fakülte web sitesinde duyurmuşlardır.   

- Bölüm Başkanlıklarının iş yeri eğitimi ile ilgili öğrencilere duyurusu yapılan kararların bir 

örneği aşağıdaki linktedir.  

https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033003/İYE%202019-

2020%20Bahar%20dönemi%20Yıl%20sonu%20değerlendirmesi.pdf  

- Tüm laboratuvar ve atölyeler 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 hafta boyunca çalışmaya kapalı 

tutulmuştur.  Laboratuvar ve atölye çalışmalarına, 06 Nisan 2020 tarihinden sonra bölüm 

koordinatörleri tarafından COVİD-19 tedbirlerine uyulması koşuluyla ve kontrollerin sık sık 

yapılması şartıyla çalışmalara devam edilmektedir.  

- Uzaktan eğitim sürecinde derslerin ara sınav değerlendirmesinin nasıl yapılacağının (sınav 

veya ödev/proje) bölüm başkanlıklarınca ders sorumlu öğretim üyelerine sorularak belirlenmesi 

sağlanmıştır. Tüm öğrencilerimize ara sınavların nasıl yapılacağı Fakülte web sitemizden 

duyurulmuştur. 

Örnek: 

https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033001/2019-

2020/Bahar/TF_bilgisayar_vize_sinav.pdf   

-Fakültemizde evinden uzaktan eğitim yapamayan öğretim üyelerimiz için fakülte binasında 

bir oda tahsis edilmiş ve içi uzaktan eğitim verilebilecek şekilde donatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

          
 

Şekil 5. Uzaktan Eğitim Odası 

 

https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033003/İYE%202019-2020%20Bahar%20dönemi%20Yıl%20sonu%20değerlendirmesi.pdf
https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033003/İYE%202019-2020%20Bahar%20dönemi%20Yıl%20sonu%20değerlendirmesi.pdf
https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033001/2019-2020/Bahar/TF_bilgisayar_vize_sinav.pdf
https://www.tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033001/2019-2020/Bahar/TF_bilgisayar_vize_sinav.pdf


 

-Fakültemiz seminer odası yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yapılacak seminerler, tez 

savunmaları, jüri toplantıları ve yapılacak diğer toplantılar için dizayn edilmiş, TV, bilgisayar, 

projeksiyon cihazı ve webcam montajları yapılarak ilgili programlar yüklenmiştir.  

 

      
 

Şekil 6. Online Seminer Odası 

 

 

- Bu süreç içerisinde BigBlueButton web konferans sistemi kullanılarak seminerlerin senkron 

olarak yapılması sağlanmıştır.  

- Fakültemiz Dekanlığı tarafından, Selçuk Üniversitesi 2019/2020 Senatosu Covid-19 sınav 

uygulamaları kararına göre öğretim üyelerine sınavları online yapmaları tavsiye edilmiştir.  

- 16.03.2020 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim öğretime 

verilen ara sonrası öğrencilerin tüm sportif, kültürel faaliyetleri ve teknik geziler 

durdurulmuştur. 

 

3- Tedarik 

- Fakültemiz dekanlık yönetimi bünyesinde temizlik ve hijyen için gerekli olan sıvı sabun, 

tuvalet kâğıdı, el kurutma havluları, çamaşır suyu vb. temizlik ürünlerinin stok kontrolü 

yapılmış, ihtiyaç duyulan antiseptik ve dezenfektan ürünler ile el dezenfektanı sıvıları ve 

aparatlarının temini sağlanmıştır. 

 

4- Hijyen 

- Fakültemiz dekanlık yönetimi tarafından personel ve öğrenci girişlerinin uygun noktalarına el 

dezenfektanı aparatları yerleştirilmiş olup, el dezenfektanı sıvıları ile doldurulmaktadır. 

- Fakülte derslikleri, dekanlık ve öğrenci işleri odaları, öğretim elemanları odaları, öğrenci ve 

personel tuvaletleri, asansör, ıslak zeminleri, merdiven korkulukları, atölye ve laboratuvarlar 



ile ortak kullanım alanlarının ilaçlanması ile antiseptik ve dezenfektan ürünlerle sıklıkla 

temizlenmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Sınıfların, atölye ve laboratuvarlar ile ortak kullanım alanlarının ilaçlanması 

 

- Fakültemizde bulunan kantin ve çay ocağı Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Konya 

Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda hizmetine ara verilmiştir.  

 

5- Personel 

- Fakültemiz Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında alınacak karar ve tedbirler ile 

yürütülecek iş ve işlemlerin koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Fakülte 

Sekreteri görevlendirilmiştir. 

- Fakültemiz memurları ve diğer yardımcı personelleri Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

Konya Valiliği tarafından alınan kararlar doğrultusunda nöbetleşe çalışma sistemine geçilmiş 

ve kronik hastalığı olanların da idari izinli olmaları sağlanmıştır.  

- Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik ilgili birimlerin katılımıyla toplantılar 

düzenlenmiştir. 

 - Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu vakası ile temas etme olasılığında ateş, öksürük, 

solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikâyetleri bulunan öğrencilerimiz 

ile akademik ve idari personelimizin ivedilikle 112’ye bilgi vererek sağlık kuruluşlarına 

müracaat etmesi ve sağlık taraması tamamlanana kadar diğer personel ve öğrencilerden ayrılıp 

medikal maske takması yönünde bilgilendirme yapılmıştır. 


