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COVID-19 SALINI KONTROL DENETLEME RAPORU  

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE ALINAN ÖNLEMLER 

Giriş 

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan 
kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya 
Sağlık Örgütü'ne bildirmesiyle haberdar olmuştur. İlk başta Çin ve çevresini etkileyen 
bölgesel bir "epidemi" olarak algılanan salgının sonraki günlerde Asya sınırlarını aşıp halk 
sağlığını küresel çapta tehdit etmeye başlamasıyla, dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlenmiş, 
salgının kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi 
haline gelmiştir. 

Türkiye’de Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı 10 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vaka 
saptanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde bir kişiye ilk kez 
koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurmuştur. Aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından COVID-19 küresel ölçekte pandemi olarak ilan edilmiştir. 
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/, Erişim: 25.07.2020).  

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4 Şubat günü tüm yükseköğretim kurumlarından, gerekli 
önlemleri almaları, koruyucu tedbirleri duyurmaları istemiş, 7,5 milyon öğrenci eğitim aldığı 
207 üniversitenin rektörünü Corona virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek 
için 11 Mart 2020 saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırmış, 6 Mart’ta, yükseköğretim 
kurumlarında Kovid-19 hastalığına ilişkin alınması gereken tedbirler, “Seyahat ve Yurtdışı 
Toplantılar”, “Uluslararası Katılımlı Toplantılar”, ve “Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler” 
halinde üç başlıkta toplanmış ve ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrenciler de dikkate alınarak 
yükseköğretim kurumlarına gönderilmiş, 12 Mart’ta devlet kararıyla ülkemizdeki bütün 
yükseköğretim kurumlarında 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta eğitime ara verilmiş, bu 
süre içinde üniversitelerin uzaktan öğretim olanakları ve kapasiteleri tespit edilmiştir. 
Üniversitelerin ilgili uzmanlarından oluşan bir heyet ile 17 Mart 2020’de Uzaktan Öğretim 
Yol Haritası belirlenmiştir. Üniversitelerin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta 
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders havuzlarında yer 
alan, dijital ortamdaki bütün derslerin, 23 Mart haftasından itibaren YÖK bünyesinde 
oluşturulan YÖK Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen ara yüzle açık 
erişime açılması ve diğer üniversitelerin dijital ders malzemelerinin de bu havuza ilave 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan 
sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerimizin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının 
olmadığı da göz önünde bulundurularak, dileyen öğrencilerimizin talep etmeleri halinde 2019-
2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine imkân sağlanmıştır 
(https://covid19.yok.gov.tr/, Erişim: 25.07.2020).  
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COVID-19 Salgını Döneminde Süleyman Demirel Üniversitesinin Süreç Yönetimi  

15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı,4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 5 bölüm,1 
direktörlük, 21 koordinatörlük ve 47 araştırma uygulama merkezi ile faaliyetlerine devam 
eden, toplam 369.671,52 kapalı alana sahip Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri 
(37.500 öğrenci) başta olmak üzere çalışanlarının (4.387 çalışan) ve paydaşlarının (sağlık1, 
spor, kütüphane tesislerinden yıllık faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyonu aşmaktadır) 
sağlığını korumak için genelde tüm sağlık alanında özelde ise Yeni Koronavirüs (COVID-19) 
Hastalığı Kapsamında gerekli önlemleri en hızlı ve etkin bir biçimde almayı hedeflemiştir. Bu 
hedeflerini Üniversite; stratejik planlarına, faaliyet raporlarına, performans programlarına ve 
eylemlerine yansıtmıştır. Kaliteli sağlık hizmeti temel hedefleri arasında yer alan Üniversite 
hızla büyüyen sağlık kapasitesi ile sağlık alanında bölgesinin lider aktörlerinden biri olmayı 
sürdürmektedir. 

Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak 
üzere Sağlık Bakanlığı ve Isparta Valiliği ile koordineli bir şekilde Yeni Koronavirüs 
(COVID-19) Hastalığına karşı zaman kaybetmeksizin işbirliği yapmış gerekli önlemleri ivedi 
bir şekilde almıştır. Alınan tedbir ve bilgilendirmeler hem resmi yazılar hem de sosyal medya 
hesaplarından paylaşılmıştır. Süreç yönetiminde başta eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere 
Üniversitenin sorumluluğu alanına giren tüm hizmetlerin aksamaması, yine başta öğrenciler 
olmak üzere herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyet ve çaba 
gösterilmiştir.  

Tablo: Süleyman Demirel Üniversitesi Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı Kapsamında 
Alınan Tedbir ve Bilgilendirme Yazıları Özet Tablosu 

Tarih 
Evrak 
No 

Konu 

18.02.2020 29146 YÖK tarafından gönderilen Korona Virüs Koruma ve Kontrol 
Önlemleri yazısının tüm personelle paylaşılması 

19.02.2020 30139 Çin'den gelen personel ve öğrencilerin listelerinin istenilmesi 

11.03.2020 41687 

1.Tüm yurtdışı görevlendirmelerin iptal edilmesi 2.Yurtdışı adresli 
izinlerin iptal edilmesi 3.Yurtdışından gelen personelin 15 gün süreyle 
evde istirahat etmeleri için idari izinli sayılmaları 4.Tüm personelin 
ateş, öksürük ve solunum sıkıntısına karşı duyarlı olmaları ve belirti 
göstermeleri durumunda hastanelere müracat etmeleri 

13.03.2020 43170 Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla resmi web sayfası ve sosyal 
medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar gösterilmemesi 

13.03.2020 43633 
60 yaş üzeri olanlar ile belgelendirmek koşuluyla kronik hastalığı olan, 
engelli ve hamile olan personellerin 3 hafta süreyle idari izinli 
sayılmaları 

16.03.2020 44105 

1.Umreden dönen vatandaşlarla irtibat haline geçmiş olan personelin 
15 gün süreyle evlerinde karantina kurallarına uygun olarak kalmaları 
ve bu süre içinde idari izinli sayılmaları 2.60 yaş üzeri olanlar ile 
kronik hastalığı olan personellerin 3 haftalık idari izin sürelerinin 12 
daha uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı yazısının paylaşılması 3. 

 
1 2019 yılında yaklaşık 525.000 muayene, 60.000 ameliyat gerçekleştirilmiştir. 35.000 yatan hastaya hizmet 
verilmiştir. Benzer şekilde bir yılda kütüphane kullanıcı sayısı yıllık 1.154.000 kişiye ulaşmıştır.  
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Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelin yıllık 
izin taleplerinin karşılanacağı, izin hakkı olmayanlar için mazaret izni 
kullandırılacağına ilişkin bilgilendirmenin yapılması 

17.03.2020 44834 

İdari izinli olmayan personellerin, birimlerde iş düzenini bozmayacak 
şekilde ve her birimde işlerin sağlıklı yürütülmesini temin edecek 
asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla dönüşümlü olarak 
çalışmaya başlaması 

17.03.2020 45222 

1.Dönüşümlü çalışma planı çerçevesinde çalışan personellere 
çalışmaların evden de devam edeceği, kendileriyle ihtiyaç duyulduğu 
anda iletişim kurulabilecek mekanizmaları oluşturmaları, gerektiğinde 
işyerine gelebilecek durumda bulunmaları ve evlerinden zorunlu haller 
dışında çıkmamaları gerektiği konusunda bilgi paylaşımı yapılması 

31.03.2020 49488 

ISUBU Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve 
Uluslararası İlişkiler Ofisinde eşi veya aynı evde ikamet eden kişilerin 
olması durumunda birimine bilgi vererek bu kişilerin 15 gün süreyle 
idari izinli olarak evlerinde karantina koşullarına uygun olarak 
kalmaları, hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakın hastaneye 
başvuru yapmaları, 15 gün sonunda ise Üniversitemiz Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliğine başvurmaları gerektiği ve başvuru 
sonucu yapılan değerlendirmenin Personel Daire Bşk. bildirilmesi 
konusunda bilgi paylaşılması 

15.04.2020 52594 

1. 18.03.2020 tarihli YÖK toplantısı sonucunda bahar yarı yılı eğitim-
öğretiminin uzaktan eğitimle yapılması karar alındığının duyurulması 
2. Kantin, büfe, çay ocağı vb taşınmazlara ait kira bedellerinin salgın 
sebebiyle faaliyet gösterilmeyen sürelere ait olan kira bedelerinin 
indirilmesi/iade edilmesi/mahsup yapılması, okulların kapalı olduğu 
dönem için ısınma gideri tahakkuku yapılmaması, elektrik ve su 
tüketim bedellerinin gerçekleşme miktarına göre tespit edilerek (süzme 
sayaç vb) tahsil edilmesi, yiyecek ve içecek otomat yerlerinin kira 
borcu tahakkuklarının aktif durumda olan binalarda yer alan makine 
sayısına oranlanarak hesaplanması kararı alındığının bildirilmesi 

29.04.2020 55368 

Sürekli işçi kadrosunda çalışan temizlik personellerine yönelik 
uygulanan iş güvenliği kapsamında Covid-19'a karşı alınması gereken 
önlemler kapsamında birimlerde "Hazırlık Ekibi" oluşturulmasına 
yönelik bilgilendirmenin ile oluşturulacak ekibin yapacakları 
çalışmaların neler olduğunun bildirilmesi 

29.04.2020 55369 

Sürekli işçi kadrosunda çalışan yardımcı teknik hizmetler 
personellerine yönelik uygulanan iş güvenliği kapsamında Covid-19'a 
karşı alınması gereken önlemler kapsamında birimlerde "Hazırlık 
Ekibi" oluşturulmasına yönelik bilgilendirmenin ile oluşturulacak 
ekibin yapacakları çalışmaların neler olduğunun bildirilmesi 

04.05.2020 55867 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının virüsün neden olduğu 
hastalık sebebiyle işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini 
bildiren yazısının tüm personele duyurusunun yapılması 

12.06.2020 66689 "Yeni Normal" olarak adlandırılan süreçte alınacak tedbirlerin neler 
olduğuna ilişkin "İç Genelge" yayımlanması ve personele duyurulması 

30.06.2020 74939 

Tüm personele sosyal mesafe kurallarına uyulması, bürolara ziyaretçi 
kabul edilmemesi, maske kullanılması ve hijyen kurallarına 
hassasiyetle uyulması gerektiği ve uymayanların uyarılması konusunda 
bilgi verilmesi 
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08.07.2020 82127 
Covid-19 Salgını Kontrol Tablosunun oluşturulması ve tüm birimlerin 
bu tablo aracılığıyla denetlenmesi için bir komisyon oluşturularak 
denetim faaliyetlerinin başlatılması 

  Ayrıca İl Pandemi Kurulu kararlarının tamamı, kararların alınması 
sonrasında tüm personelle resmi yazı ile bildirilmiştir. 

 

COVID-19 SALGINI KONTROL DENETLEME SÜRECİ  

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 97620747-929 (2822, 3018, 2708, 
3671, 9653, 6671)- E.82127 Sayı ve 08.07.2020 tarihli yazısı ile “Üniversitemize bağlı 
Birimlerde pandemi süreci ile ilgili kitlesel etkileri olabilecek olayların öngörülmesi, 
değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin ilgili yazının ekinde yer alan COVID-19 Salgını 
Kontrol Tablosu doğrultusunda denetlenmesi işlemlerini yürütmek üzere Rektörlük makamı 
tarafından 6 kişilik bir ekip görevlendirilmiştir. Ekipte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 
(Maliye Bölümü) 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinden (Hemşirelik Bölümü) 1, Rektörlükten 1, 
Tıp Fakültesinden (Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı ABD) 2 öğretim elemanı yer 
almıştır.  

Ön toplantı iki öğretim elemanının katılımıyla 09.07.2020 tarih ve saat 14:00’de, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Rektörlük 
tarafından gönderilen ilgili yaka kartları ile COVID-196 Salgını Kontrol Listesi hazırlanmış, 
ekibin diğer üyeleri ile iletişim sağlanmış ve ilk toplantı tarihi ve saati belirlenmiş, ekip ile 
daha hızlı iletişim için whatsup grubu kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi 
Rektörlüğünün COVID-19 salgını sürecinde yapılan faaliyetlere ilişkin ilgili birimlerden bilgi 
talep edilmesi kararlaştırılmıştır.  

İlk toplantı altı öğretim elemanın katılımıyla 10.07.2020 tarih ve saat 10:00’da İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda denetim süreci 
planlanmış, görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Buna göre denetim ekibi aşağıdaki tabloda yer 
alığı şekliyle belirlenmiştir. Denetim sonrasında nihai toplantı 24.07.2020 tarihinde 
gerçekleştirilmiş ve birim raporlarının genel değerlendirmesi ele alınmıştır. 

Tablo: Fakülteler Denetim Ekibi ve Tarihi Tablosu 

Denetlenen Birim Denetleyen Ekip 

  
Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
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Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
  
Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Teknik Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Tıp Fakültesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 

 

Tablo: Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler, Denetim Ekibi ve Tarihi Tablosu 

Denetlenen Birim Denetleyen Ekip 

Meslek Yüksek Okulları  

Adalet MYO Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
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Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 

Enstitüler  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Su Enstitüsü Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 

Yüksekokullar  

Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Sivil Havacılık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Yabancı Diller Yüksekokulu Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 

Rektörlüğe Bağlı Birimler  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Enformatik Bölümü Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
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Güzel Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Koordinatörlükler   

Koordinatörlükler 

Açık Öğretim Fakülteleri Koordinatörlüğü 

Adım Üniversiteleri Koordinatörlüğü 

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi 
Koordinatörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Dönem 2 Koordinatörlüğü 

Dönem 3 Koordinatörlüğü 

Dönem 4 Koordinatörlüğü 

Dönem 5 Koordinatörlüğü 

Dönem 6 Koordinatörlüğü 

Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörlüğü 

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü 

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Ertokuş Bey Derslikleri Koordinatörlüğü 

Farabi Kurum Koordinatörlüğü 

Kalkülüs Koordinatörlüğü 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü 

Mevlana Koordinatörlüğü 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 
Koordinatörlüğü 

Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
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Ösym Koordinatörlüğü 

Teknokent Koordinatörlüğü 

Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje 
Koordinatörlüğü 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

Web Koordinatörlüğü 

YLSY Burs Koordinatörlüğü 
Rektörlük  

Rektörlük  

Bilimsel Araştırma Projeleri 

Dış İlişkiler Ofisi 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Genel Sekreterlik 

Hukuk Müşavirliği 

İç Denetim Birimi 

Kalite Komisyonu 

Kurum İdari Kurulu 

SDÜ Etik Kurulları 

Son Soruşturma Kurulu 

Süleyman Demirel Ödülleri Değerlendirme 

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 

 

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
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Genel Sekreterlik  

Arşiv Şube Müdürlüğü 

Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Enerji Yönetimi Birimi 

Evrak Şube Müdürlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 

Kurullar Sekretaryası 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı 

Mevzuat Şube Müdürlüğü 

 

Personel Daire Başkanlığı 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Yayın Komisyonu Başkanlığı 

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı 

 

Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 

Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
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Tablo: Hastaneler ve Diğer Merkezler 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
  

Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
  
YETEM-Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
  
Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve 
Anaokulu Müdürlüğü  

Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
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Tablo: Yemekhaneler, Kafeler, Sosyal ve Spor Tesisleri 

Yemekhane (Batı)  Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Yemekhane (Doğu) Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Taş Kafe (Batı)  Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Alakart (Doğu) Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 

Kantinler (Batı) Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
Kantinler (Doğu) Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Sosyal Tesisler (Merkez) Öğr. Gör. Fatime UYSAL 

Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Sosyal Tesisler (Kampüs) Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Açık Spor Tesisleri (Doğu-Batı) Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Kapalı Spor Tesisleri (Doğu-Batı) Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Otobüs Durakları (Doğu-Batı) Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK 

Arş. Gör. Servet Derya YILMAZ 
Banka/Bankamatik/PTT vb. öğrencinin 
personelin sıklıkla iş ve işlem yaptığı yerler 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF 

Arş. Gör. Murat DÜNDAR 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Adı: Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Zekai KÜNAR (İdari İşler Şube Müdürü) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, bina içi uygun maske kullanımı, kullanılan maskeler için 
katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının 
sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, koridorlar ve 
merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, odalarda, çalışanların 
arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması, aktif kullanılan tüm çalışma 
masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının önerilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
Ayrıca binada güvenlik noktası mevcut değil, güvenlik noktası oluşturulması önerilmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Tıp Fakültesi Binası Birim Adı: Deney Hayvanları ve Tıp 
Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli İbrahim ONARAN (Birim Sorumlusu) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması ve kişilere girişte el 

dezenfektanı kullandırılması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlanılması 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü yapılması, sıvı 
sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, bina giriş kapılarına en az 5 metre 
mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması 
hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Deprem ve Jeoteknik 
Araştırma Merkezi Binası 

Birim Adı: Deprem ve Jeoteknik 
Araştırma Merkezi 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimiz, 17.07.2020 tarihinde saat 15.55’te Deprem ve Jeoteknik 
Araştırma Merkezine denetlemeye gitmiş olup birimin kapalı olması nedeniyle denetleme 
yapılamamıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Diş Hekimliği Fakülte Binası Birim Adı: Diş Hekimliği Fakültesi 
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

10.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Gül Emine ŞENER (Fakülte Sekreteri) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Yemekhane kullanımı için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon 

yaptırılması 
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• Yemekhanede sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması 
• Yemek yiyen kişilerin 25 dakika içerisinde salonu terke etmesinin sağlanması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi, koridorlar ve merdiven 
başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, abdesthanelerin kapalı tutulması, sıvı 
sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi 
tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 
dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi maddeleri ile ilgili, gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Eczacılık&İlahiyat Fakülte 
Binası 

Birim Adı: Eczacılık Fakültesi 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

10.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Hüseyin ÖZDEMİR (Öğrenci İşleri Personeli) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlanılması 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması 
hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının 
sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 
bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, 
asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan 
turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı ve birimde temizlik personelinin sayıca 
yetersiz olduğu düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Isparta Meslek Yüksekokulu 
Binası 

Birim Adı: Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Salih TEKİN (Mali İşler) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması 
hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının 
sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 
bildirilmesi, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, 
kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

  



28 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Eğitim Fakülte Binası Birim Adı:  Eğitim Fakültesi 
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

10.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Hüseyin ÖZER (Fakülte Sekreteri) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, bina içi uygun maske kullanımı, koridorlar ve merdiven 
başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi 
tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin 
sensörlü olmasının sağlanması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında 
bilgilendirme yazısı asılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, 
mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması, 
odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, 
bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile 
ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak 
çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 

 

  



30 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Ertokuş Bey Derslikleri Birim Adı: Enformatik Bölümü 

Merkezi Derslikler 
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Ali Osman KORKMAZ (Temizlik İşleri Personel Şefi) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 

kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 
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• Yemekhane kullanımı için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon 
yaptırılması 

• Yemekhanede sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması 
• Yemek yiyen kişilerin 25 dakika içerisinde salonu terk etmesinin sağlanması 
• Kütüphanede sosyal mesafeye uyumun sağlanılması 
• Kütüphanede ödünçten dönen kitaplara karantina uygulamasının yapılması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, kullanılan maskeler için katlarda ayrı 
atık kutuları oluşturulması, bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması, 
koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, sıvı sabun 
düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, abdesthanelerin kapalı tutulması, mescit 
havalandırılmasının sağlanması, asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında 
bilgilendirme yazısı asılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması 
hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara 
içme alanı oluşturulması, koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması maddeleri 
ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak 
çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Mühendislik Fakülte Binası Birim Adı: Mühendislik Fakültesi 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Bünyamin DURMUŞ (Şef) & Serdar GÜMÜŞBAŞ (Memur) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, 
mescit havalandırılmasının sağlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından 
kullanılması hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü 
olmasının sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm 
personele bildirilmesi, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan 
turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Kurumsal İletişim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Binası 

Birim Adı: Kurumsal İletişim 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Ünal BOYEKİN (Şef-Büro Yönetimi Birimi) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü 
olmasının sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, odaya 
ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Eğitim Fakültesi Binası Birim Adı: Isparta Sağlık Hizmetleri 
MYO 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

10.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Nurdan SİNAP (Personel İşleri) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
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• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 
yazısı asılması 

• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması 
hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının 
sağlanması, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması, 
asansör kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yazısı asılması, odaya 
ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina 
giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, koridorlardaki ortak 
su sebillerinin kaldırılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte temasa 
neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

Birim Adı: Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Mehmet Serkan SALMAN (Muhasebe Yetkilisi-Mali 

Hizmetler Uzman Yardımcısı) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, personele gelen kargoların zemin 
katta tesliminin sağlanması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması 
hakkında bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının 
sağlanması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 
bildirilmesi, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, ortak kullanım 
alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin sağlanması ve temizlik 
personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, bina giriş kapılarına en az 
5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
Ayrıca birimde çalışan temizlik personelinin sayıca yetersiz olduğu düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Isparta Meslek Yüksekokulu 
Binası 

Birim Adı: Su Enstitüsü 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Talip KARALI (Memur) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında bilgilendirme 

yazısı asılması 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, koridorlar ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan 
bulundurulması, tuvaletlerin aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılması hakkında 
bilgilendirme yazısı asılması, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, odaya 
ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, 
kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı ISUBU Teknoloji Fakültesi 
Binası 

Birim Adı:  Teknik Eğitim Fakültesi 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Bilal GÜÇLÜ (Fakülte Sekreteri) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescit havalandırılmasının sağlanması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina içi uygun maske kullanımı, sıvı 
sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, mescit girişinde sosyal mesafe/aynı 
anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması, mescit havalandırılmasının 
sağlanması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması, odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. Ayrıca girişte temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun 
olmadığı düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Ertokuş Bey Derslikleri Birim Adı: Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

17.07.2020 

Denetim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK & Dr. S. Derya YILMAZ 
Görüşülen Birim Personeli Hacer SARIBAŞ (Personel İşleri) 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek yaptığı denetim sonucunda, alınmış 
önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Koridorlarda duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Genel bina havalandırma veya genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Personel odalarında çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske 

kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Çöplerin ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında biriktirilmemesinin sağlanması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 

kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlanılması 
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Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Öğretim elemanlarının odalarında çalışma masaları arasında 2 metre mesafe 

bırakılması (6-7 kişi aynı odada kalmakta, mesafe korunamamakta) 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması, bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması, bina içi 
uygun maske kullanımı, sıvı sabun düzeneklerinin sensörlü olmasının sağlanması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, öğretim elemanlarının 
odalarında çalışma masaları arasında 2 metre mesafe bırakılması (6-7 kişi aynı odada 
kalmakta, mesafe korunamamakta) maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda 
birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca girişte 
temasa neden olan turnikelerin aktif olarak çalışmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Tıp Fakültesi Binası  Birim Adı: Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 10.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Hatice ŞENGÜDEN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine 

asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 
kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte görevli yok) 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok) 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışan personel var) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere ile) sağlanması (pencere-havalandırma yok) 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz biraraya gelinmemesi uyarı afişinin asılması 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 

sağlatılması 
 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan; bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte görevli yok), bina girişinde uyarı afişleri ve yer 
işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), bina içi uygun maske kullanımı,odalarda, 
çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz 
çalışan personel var), mescit havalandırılmasının (pencere ile) sağlanması (pencere-
havalandırma yok), tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması , bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında 
çöplerin biriktirilmemesinin sağlatılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması 
hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Bankalar, PTT, İşletmeler  Birim Adı: Halk Bankası SDÜ Şubesi  
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Güzel Sanatlar 
Fakültesi Yanı 

Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 11.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili bölgede yaptığı denetim 
sonucunda, sadece Halk Bankası açık olup, diğer işletme, kantin ve PTT kapalıdır. Halk 
Bankasında alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör yok 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması (Tuvaletler tek kişilik) 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit, abdesthane yok 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması (genel merkezleri aracılığıyla önlemler alınıyor) 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 
kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 

• Yemekhane, kütüphane yok 

• Ayrıca müşteriler için bekleme bölümünde fiziki mesafe sağlanmış, çalışanlar 
için masa üstüne şeffaf ayraç konulmuş. 

 
Alınmamış Önlemler:  

• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması (merkezi klima 
kullanılıyor) 

• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (merkezi klima 
kullanılıyor) 

• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 

sağlatılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, binada genel havalandırma/genel 
klima sistemi kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor), bina içi klima ya da 
havalandırma-vantilatör kullanılmaması (merkezi klima kullanılıyor), tuvaletlerde sensörlü 
sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara 
içme alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin 
asılması, ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 
sağlatılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Yemekhane (Doğu)  

Alakart (Doğu)  

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 12.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Alim Çimen KAYA 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (sadece yük asansörü çalışıyor) 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması (çalıştırılmıyor) 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 

kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 
• Yemekhane kullanımı için her gün online (internet veya kiosk sistemi) rezervasyon 

yaptırılması 
• Yemekhanede sosyal mesafeye uyulmasının sağlanması (masalar uygun düzenlenmiş) 
• Yemek yiyen kişilerin 25 dakika içerisinde salonu terke etmesinin sağlanması 
• Kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) 
hususunun tüm personele bildirilmesi 

• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (merkezi havalandırmaya 

bağlı olduğundan çalıştırılmıyor) 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 

sağlatılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 
dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm personele 
bildirilmesi, tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, tuvalet 
girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara 
açılması (merkezi havalandırmaya bağlı olduğundan çalıştırılmıyor), bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda 
maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları ve 
çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlatılması maddeleri ile ilgili, 
gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Diş Hekimliği Fakültesi 
Binası  

Birim Adı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 10.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Tuncay YÜKSEL 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (asansör yok) 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit-abdesthane yok 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 

kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 
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• Yemekhane, kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok) 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüm personele 

bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 

sağlatılması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan bina girişinde uyarı afişleri ve 
yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tuvaletlerde havalandırma sistemi ve 
ara ara açılması (havalandırma sistemi yok), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı 
yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması ve bu alanda 
maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, ortak kullanım alanları 
ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin sağlatılması, kullanılan 
maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması maddeleri ile ilgili, gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır. 

 

  



54 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Diş Fakültesi Hekimliği 
Fakültesi Binası  

Birim Adı: Engelli Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 10.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Gül Emine ŞENER 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişki İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması (Ameliyathanede 

mevzuata uygun çalıştırılıyor) 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit-abdesthane yok 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 
sağlatılması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 
kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 

• Yemekhane, kütüphane yok 
• Poliklinikte hastalar arası 2 metre mesafe sağlanmış,  
• Serviste yatan hastalar için tek kişilik odalar sağlanmış 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
• Ayrıca , hasta ve hasta yakını için 2 metre mesafe bırakılması, serviste tek kişilik 

hasta odası tahsisi, poliklinik muayenelerinin hasta ve sağlık çalışanı açısından 
gerekli fiziksel mesafe bırakılması ve işlem sonrası havalandırma-dezenfeksiyon 
yapılması 

 

Alınmamış Önlemler:  

• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması (asansör içinde var sadece) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması (yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 
 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan; Asansör girişinde uyarı afişi 
bulundurulması (asansör içinde var sadece), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme 
alanı oluşturulması ve bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi uyarı afişinin 
asılması maddesi ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Tıp Fakültesi Binası  Birim Adı: Dönem 2,3,4,5,6 
Koordinatörlüğü  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

İlgili birimler Tıp Fakültesi Binası içinde olduğundan, Tıp Fakültesi denetimi içinde 
raporlanmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Teknokent Koordinatörlüğü  Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

21.07.2020 13.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Çiğdem CİNGÖZ 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthane yok 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarında çöplerin biriktirilmemesinin 
sağlatılması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Çalışan kantin personelinin, maske, eldiven ve serviste kapalı karton bardak 

kullandırılması, gerekli uyarıların yapılması 
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• Yemekhane kapalı 
• Kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok, dezenfektan 
var) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok) 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(özellikle giriş katında bulunan özel şirket ofislerinde maske kullanımı yok) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) 

hususunun tüm personele bildirilmesi 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması (yok) 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok) 

 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan,   bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok, dezenfektan var), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok), bina içi uygun maske kullanımı, 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, odalarda, çalışanların 
arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (özellikle giriş 
katında bulunan özel şirket ofislerinde maske kullanımı yok), odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması (oda girişine yazı ile) hususunun tüm 
personele bildirilmesi, asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, mescit girişinde 
sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması (yok), 
bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, mescit 
havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok) maddeleri ile ilgili, 
gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük  Birim Adı: Web Koordinatörlüğü  
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020  08.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Rektörlüğe bağlı olduğu görülen ilgili birime ait fiziki bir mekan ve personel  tespit 
edilememiştir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük Binası  Birim Adı: Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli İsmail AKKAYA 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine 

asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (yazıların gelmediği söylendi) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(yazıların gelmediği söylendi), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde 
havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü 
sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara 
içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin 
asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı  Birim Adı: Kantinler (Batı)  
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020  08.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

İlgili birimlerin kapalı olduğu tespit edilmiştir. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük Binası  Birim Adı: Yayın Komisyonu 
Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Hülya UYSAL 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine 

asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane, kütüphane yok. 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, tuvalet girişinde uyarı afişi 
bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük Binası  Birim Adı: Ulusal ve Uluslararası Proje 
Koordinatörlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Dürdane DUMAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
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• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok) 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, tuvalet girişinde uyarı afişi 
bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör 
kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda 
girişinde uyarı yazısı yok) maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük Binası  Birim Adı: Bilimsel Araştırma Proje 
Koordinatörlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Zeynel TUFAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
(odada maskesiz çalışanlar var) 

• Binanın uygun yerlerine afiş asılması (afişler yok, gelmediği söylendi) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok) 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması (koridorda dezenfektan yok) 
•  
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odalarda, çalışanların arasında 2 
metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odada maskesiz çalışanlar var), 
binanın uygun yerlerine afiş asılması (afişler yok, gelmediği söylendi), odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm 
personele bildirilmesi (oda girişinde uyarı yazısı yok), bina girişi duvara monte dezenfektan 
bulundurulması (koridorda dezenfektan yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Bilgi Edinme Şube 
Müdürlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Keramettin ÇALIŞKAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(odada tek kişi çaışıyor). 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: ÖYP Koordinatörlüğü 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Dürdane DUMAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine 

asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, tuvalet girişinde uyarı afişi 
bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması(havalandırma 
sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: İdari ve Mali İşler 
Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Bekir TÜRK 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 
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• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Koruma ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Binnaz YÜKSEL 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 
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• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması  
• Mobese Odası’nda yoğun sigara dumanı kokusu mevcut. 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması (ve odada sigara içiminin engellenmesi) , bu alanda maskesiz bir araya 
gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması 
hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Arşiv Şube Müdürlüğü 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Mehmet KARAGÖZ 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (arşivin kendine ait bir 

havalandırma sistemi var, pencere havalandırması yok) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(tek kişi çalışıyor, fakat birçok personel odaya girip çıkıyor) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
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• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 
sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(yazıların gelmediği söylendi), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde 
havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü 
sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara 
içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin 
asılması ve ayrıca, arşivin kendine özel havalandırma sistemi ve pencereli havalandırma 
olmaması sebebiyle arşive maskeli girişin sağlanması ve aynı anda sadece bir ziyaretçi 
(personelin) girişinin sağlanmasının uygun olacağı  kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Evrak Şube Müdürlüğü 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Hatice ÇENGEL 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
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• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
(2 metre sağlanmış fakat maskesiz 3 çalışan var) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske 
kullandırılması (maskesiz 3 çalışan var), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Adım Üniversitesi 
Koordinatörlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli İsmail AKKAYA 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 
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• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Mevzuat Şube Müdürlüğü 
Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli İsmail AKKAYA 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
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• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK BİNASI Birim Adı: Açık Öğretim Fakültesi 
Koordinatörlüğü 

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli İsmail AKKAYA 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 
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• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika 
ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi 
(uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma 
sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun 
makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Ertokuş Bey Ders 
Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Kütüphane binası içinde olduğundan, kütüphane denetimi içinde raporlandı. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Avrupa Kredi Toplama ve 
Transfer Sistemi 
Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Cengiz GAZALOĞLU 

 

RAPOR 

Koordinasyon odası Fen Edebiyat Fakültesi binası içinde olduğundan, Fen Edebiyat Fakültesi 
denetimi içinde raporlandı. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı REKTÖRLÜK Birim Adı: Sağlık Kültür Spor Daire 
Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Yemekhane 
Binası 

Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 16.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada vantilatör 
kullanılıyor) 

• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 
(odalarda maskesiz çalışan var) 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişinde uyarı afişleri ve yer 
işaretleri kullanılması, odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun 
(oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), oda içi klima ya 
da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada vantilatör kullanılıyor), odalarda, 
çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odalarda 
maskesiz çalışan var), kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması, 
tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara 
açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Uluslararası İlişkiler Genel 
Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 14.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Bahattin DUMAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması  
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 

odası kilitli değil) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin 
sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, 
derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm 
personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Farabi Kurum Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 14.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 

• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması  
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 

• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 
odası kilitli değil) 

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (odada klima 
kullanılıyor) 

• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin 
sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, 
derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm 
personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) , oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör 
kullanılmaması (odada klima kullanılıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Mevlana Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 14.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 

• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması  
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 

• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 
odası kilitli değil) 

• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 
yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 

• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin 
sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, 
derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm 
personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör 
kullanılmaması (vantilatör çalışıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

YLSY Burs Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Hukuk Fakültesi Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Hukuk Fakültesi binası içinde yürütüldüğünden, Hukuk Fakültesi denetiminde raporlandı. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Erasmus Kurum 
Koordinatörlüğü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 14.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi Ceyda ŞATAF, Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması  
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 

odası kilitli değil) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(odada maskesiz çalışılıyor) 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması, personele gelen kargoların zemin katta tesliminin 
sağlanması , asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması, tüm toplantı alanlarının (amfi, 
derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil) odaya ziyaretçi 
süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm 
personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), odalarda çalışanların arasında 2 metre mesafe 
bırakılması ve maske kullandırılması (odada maskesiz çalışılıyor), oda içi klima ya da 
havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör çalışıyor), tuvalet girişinde uyarı afişi 
bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Rektörlük Birim Adı: 

Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü 

Lokasyon 
Adı 

Açık Spor Tesisleri  

Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli  

 

RAPOR 

Açık Spor Tesisleri’ndeki tenis kortları binası içinde yürütüldüğünden, Açık Spor Tesisleri 
denetiminde raporlandı. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Kariyer Planlama ve 
Mezunlarla İletişim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 16.00 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Ali Yasin KAFES 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör yok 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit yok 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  
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• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik, ateş ölçümü , 
dezenfektan yok) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 

odası kilitli değil) 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (ortak sebil var) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışanlar mevcut) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması (yok) 

 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (güvenlik, ateş ölçümü , dezenfektan yok), bina girişinde uyarı 
afişleri ve yer işaretleri kullanılması, bina içi uygun maske kullanımı, bina girişi duvara 
monte dezenfektan bulundurulması, binanın uygun yerlerine afiş asılması, tüm toplantı 
alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı odası kilitli değil), 
koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (ortak sebil var), odaya ziyaretçi süresinin 
15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele 
bildirilmesi (uyarı yazısı yok), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması 
ve maske kullandırılması (maskesiz çalışanlar mevcut), tuvalet girişinde uyarı afişi 
bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık 
kutuları oluşturulması (yok) maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

YETEM (Yenilikçi 
Teknolojiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi)  

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

23.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Mevlüt KAYACAN 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane yok) 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik, ateş 
ölçümü yok) 

• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı 
salonu açık) 

• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 
bulunması (küçük olduğundan 2 kişilik olarak yazılan uyarı yazısının 1 kişi olarak 
değiştirilmesi) 

• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (pencere ve havalandırması yok) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(odada maskesiz çalışılıyor) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması (bir arada maskesiz 
oturuluyor) 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik , ateş ölçümü yok, tüm toplantı alanlarının 
(amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (toplantı salonu açık), mescit girişinde 
sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin bulunması (küçük 
olduğundan 2 kişilik olarak yazılan uyarı yazısının 1 kişi olarak değiştirilmesi), mescit 
havalandırılmasının (pencere) sağlanması (pencere ve havalandırması yok), odalarda, 
çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (odada maskesiz 
çalışılıyor), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda 
girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı 
afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma 
sistemi yok), tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş 
kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir 
araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması (bir arada maskesiz oturuluyor) maddeleri 
ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı  

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Tolga CELLAT 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi var) 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması  
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
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• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması 

• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, maske 
yok) 

• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (kilitli 
değil) 

• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane ayrı var ve açık) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok, maske yok), tüm toplantı alanlarının 
(amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (kilitli değil), abdesthanelerin kapalı 
tutulması (abdesthane ayrı var ve açık), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı 
yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi 
ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı HHUKUK FAKÜLTESİ 
BİNASI 

Birim Adı: 

Adalet MYO 
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Şule Sıdıka KORKMAZ 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış. 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
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Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok,ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler 

kilitli değil) 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışan var) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 
 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve 
yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, 
toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması 
(abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske 
kullandırılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı 
yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi 
ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Güzel Sanatlar Fakültesi  

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Ali ERKORKMAZ 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi var) 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Abdesthane yok 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
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Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yok) 
• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (girişte güvenlik yok) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler 

kilitli değil) 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (oda içi ortak sebil kullanılıyor) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışan personel var) 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması (vantilatör kullanılıyor) 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma yok) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, Bina girişinde uyarı afişleri ve yer 
işaretleri kullanılması (yok), bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması 
(girişte güvenlik yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli 
tutulması (derslikler kilitli değil), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması 
hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), 
koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması (oda içi ortak sebil kullanılıyor), odalarda, 
çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maskesiz 
çalışan personel var), oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
(vantilatör kullanılıyor), mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması (havalandırma 
yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Hukuk Fakültesi Binası  

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Ali ÇUHADAR 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
• Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış. 
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• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 
özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok,ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler 

kilitli değil) 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışan var) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve 
yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, 
toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması 
(abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske 
kullandırılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı 
yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi 
ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı HUKUK FAKÜLTESİ  Birim Adı: 

Sivil Havacılık Yüksek 
Okulu 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Nuran HATAPÇIOĞLU 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Mescit girişinde sosyal mesafe/aynı anda namaz kılacak kişi sayısı uyarı afişinin 

bulunması 
• Mescitlerin açık olması 
• Mescitte personelin kendi seccadesiyle namaz kılması 
• Mescit havalandırılmasının (pencere) sağlanması 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması 
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• Yemekhane yok ve kütüphane personel olmadığından kapatılmış. 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 

 

Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok,ateş 
ölçülmüyor) 

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok) 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler 

kilitli değil) 
• Abdesthanelerin kapalı tutulması (abdesthane açık) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maskesiz çalışan var) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (güvenlik yok, ateş ölçülmüyor), bina girişinde uyarı afişleri ve 
yer işaretleri kullanılması (yer işaretleri yok), tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, 
toplantı odası vb.) kilitli tutulması (derslikler kilitli değil), abdesthanelerin kapalı tutulması 
(abdesthane açık), odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske 
kullandırılması (maskesiz çalışan var), odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile 
sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı 
yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, tuvaletlerde havalandırma sistemi 
ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi 
bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı 
oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması, 
maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim yetkilisinin 
bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Birim Adı:  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü Denetim 
Tarih/Saati  

14.07.2020 09.30 

Denetim Görevlisi Dr Öğr Üyesi  Ceyda ŞATAF , Araş. Gör. Dr Murat DÜNDAR 
Görüşülen Birim Personeli Mehmet SARI 

 

RAPOR 

Denetleme ekibimizin, Süleyman Demirel Üniversitesi Covid-19 Salgını Tedbirlerine 
İlişkin    İç Genelge ’sinde belirtilen hususları gözeterek ilgili birimde yaptığı denetim 
sonucunda, alınmış önlemler ve henüz alınmamış önlemler şu şekilde saptanmıştır; 

Alınmış Önlemler:  

• Bina girişinde uyarı afişleri ve yer işaretleri kullanılması 
• Bina içi uygun maske kullanımı 
• Bina girişi duvara monte dezenfektan bulundurulması 
• Personele gelen kargoların zemin katta tesliminin sağlanması 
• Asansör girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Binanın uygun yerlerine afiş asılması 
• Koridor camlarının açılarak binanın havalandırılması 
• Tuvaletlerde sıvı sabun ve temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması 
• Tuvaletlerin temizlik sonrası havalandırılması (havalandırma ya da ana kapı ile) 
• Binada genel havalandırma/genel klima sistemi kullanılmaması 
• Oda içi klima ya da havalandırma-vantilatör kullanılmaması 
• Tüm toplantı alanlarının (amfi, derslik, toplantı odası vb.) kilitli tutulması 
• Mescit yok 
• Koridorlardaki ortak su sebillerinin kaldırılması 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında el dezenfektanı/kolonya kullanımının 

önerilmesi 
• Ortak kullanım alanları ve çalışma odalarının uygun maddelerle temizliğinin 

sağlanması ve temizlik personelinin sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması 

• Kullanılan maskeler için katlarda ayrı atık kutuları oluşturulması 
• Yemekhane ve kütüphane yok 
• Kronik hastalığı bulunan personelin e-Nabız sisteminden temin ettiği belgelerinin 

özlük birimine tesliminin sağlatılması 
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Alınmamış  Önlemler:  

• Bina girişi ateş ölçümü ve el dezenfektan kullandırılması (herkesin ateşi ölçülmüyor) 
• Odalarda, çalışanların arasında 2 metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması 

(maske kullanmayan personel var) 
• Personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 

bulunmaması (giriş kapısı yakınında maskesiz bir arada bulunan personeller var) 
• Odaya ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan 

yazı ile) tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok) 
• Tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması 
• Tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) 
• Tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması 
• Bina giriş kapılarına en az 5 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu 

alanda maskesiz bir araya gelinmemesi için uyarı afişinin asılması 

 

Sonuç: İlgili genelgede belirtilen ve eksikliği saptanan, bina girişi ateş ölçümü ve el 
dezenfektan kullandırılması (herkesin ateşi ölçülmüyor) odalarda, çalışanların arasında 2 
metre mesafe bırakılması ve maske kullandırılması (maske kullanmayan personel var) 
personelin bina dışında da sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maskesiz bir arada 
bulunmaması (giriş kapısı yakınında maskesiz bir arada bulunan personeller var), odaya 
ziyaretçi süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması hususunun (oda girişine asılan yazı ile) 
tüm personele bildirilmesi (uyarı yazısı yok), tuvalet girişinde uyarı afişi bulundurulması, 
tuvaletlerde havalandırma sistemi ve ara ara açılması (havalandırma sistemi yok) , 
tuvaletlerde sensörlü sıvı sabun makinesi bulundurulması, bina giriş kapılarına en az 5 
metre mesafede sigara içme alanı oluşturulması, bu alanda maskesiz bir araya gelinmemesi 
için uyarı afişinin asılması, maddeleri ile ilgili, gerekli tedbirlerin alınması hususunda birim 
yetkilisinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi                       

Birim Adı: İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

11:00/10.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Esin ÖZKAN-Şef: Latif AKKOÇ 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane kapalı durumda ve mescit sık sık 

havalandırılmakta 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış ve çay ocağına sadece yetkilinin girmesine 

izin verilmiştir. 
• Kantinin açılması durumunda, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak 

adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak 
gerekli tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir. 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde ateş ölçümünün yapılmaması 
• Bina içinde usulüne uygun şekilde maske kullanılmaması 
• Kapalı alanların özellikle (tuvalet, mescit, sınıf gibi) havalandırma pencerelerinin 

açılması, doğal havalandırmanın sağlanması 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Yine sadece girişte değil, öğrenci işleri girişinde ve bankolarında dezenfektan 

bulundurulması 
• Öğrenci işleri bankolarının daha sık dezenfekte edilmesi 
• Sınıf ve amfilerin yeterli havalanması için camların açılabilir olması 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimun kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

 
Sonuç: Kurumda COVID-19 salgınına yönelik önlemler büyük ölçüde alınmış durumda. 
Ancak duvara monte el dezenfektanlarının bulunmaması, bina girişinde ateş ölçümünün 
yapılmaması, dersliklerde doğal havalandırılmanın yapılamaması, tuvaletlerde alınacak 
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önlemlerin eksikliği söz konusu. Özellikle öğrenci işleri çalışma odasında çalışma masaları ve 
koltuklar arasındaki mesafenin en az 2 metre den az olduğu ve maske takılmadığı, odada 
vantilatör kullanıldığı, çalışan eleman sayısının metrekareye göre fazla olduğu dikkat 
çekmiştir. Buna yönelik acilen öğrenci işlerinde çalışan personellerin pandemi sürecinde 2 
ayrı odaya bölünmesi önerilmiştir. Eksikliklerin 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni 
Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate 
alınarak giderilmesi önerilmiştir 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Merkezi Derslikler Birim Adı: İletişim  Fakültesi                    
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

09:30/13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Nurettin DAĞLI 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane kapalı durumda ve mescit sık sık 

havalandırılmakta 
• Tuvalet kapılarının ve camların açık olduğu ve sık sık havalandırıldığı 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor 
• Bina içinde usulüne uygun şekilde maskenin kısmen kullanıldığı, 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin 

olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 
• Merkezi derslikler girişinde turnikeler aktif olarak çalışmaktadır. Temasa yol açan bu 

durum merkezi derslikler yetkililerine iletilmiştir.  

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-
19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli 
önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun 
eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Isparta Meslek Yüksekokulu Birim Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü                  
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                Denetim 
Tarih/Saati  

10:30/13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Yahya ŞENLİK 

 

Alınmış Önlemler:   
 

• Gerekli mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Güvenlik noktasında maske bulunmadığı, ancak enstitü sekreteri haftalık personel 

sayısına göre maske temin edildiğini belirtmiştir. 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında kişisel hijyen için uygun el dezenfektanı ya 

da kolonya mevcuttur. 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin 

olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-
19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli 
önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun 
eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Isparta Meslek Yüksekokulu Birim Adı: Sosyal Bilimler Enstitüsü                  
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                Denetim 
Tarih/Saati  

11:00/13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Doç.Dr. Muharrem GÜRKAYNAK 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Tuvalet kapılarının  ve camların açık olduğu  ve sık sık havalandırıldığı 

Alınmamış Önlemler: 

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin 

olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

 

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-
19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli 
önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun 
eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Tıp Fakültesi Birim Adı: Tıp Fakültesi                       
Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

11:30/13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Dekan Yardımcısı: Doç.Dr.Kanat GÜLLE / Fakülte 

Sekreteri: Zafer DURAN 

 

Alınmış Önlemler:   
 

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane açık durumda ve mescit sık sık 

havalandırılmakta 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Binanın dezenfekte işlemi kendi imkanları ölçüsünde yapılmış 
• Ortak kullanılan için su sebilleri kaldırılmış  
• Amfi, sınıflar ve uygulama laboratuvar doğal havalandırma için uygun olup öğrenci 

sayılarının yeniden düzenleneceği dekan yardımcısı tarafından bununla ilgili 
çalışmalarının olduğu söylendi 

• Kantin denetimin yapıldığı gün açılmış olup, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni 
Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge 
dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir. 

Alınmamış Önlemler:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 
• Abdesthanenin açık olması, kontrollü şekilde sık dezenfekte edilmesi önerildi 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Tıp Fakültesi Birim Adı: SDÜ Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi              

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

09:30/14.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Başhekim Yardımcısı: Dr.Öğretim Üyesi Mehmet 

ERDOĞAN  
Hastane Başmüdürü: Kazım KAHRAMAN 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış, abdesthane açık durumda(2.7.2020 tarihli, 

25164454-249-E.5563 sayılı, Koronovirüs Tedbirleri (Cami ve mescitlerde cemaatle 
İbadet edilmesi Hakkında ile ilgili yazıda 30.06.2020 tarihinden itibaren açılması)  
yazısı din görevlisi tarafından gösterilmiştir 

• Mescitte tek kullanımlık seccadeler mevcuttur 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış  
• Seminer odaları doğal havalandırma için uygun  
• Kantin açık olup, 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan 

COVID-19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli 
tedbirlerin alınacağı kurum yetkilileri tarafından bildirilmiştir. 

Alınmamış Önlemler:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 
• Abdesthanenin açık olduğu, kontrollü şekilde sık sık dezenfekte edilmesi önerildi 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı İlahiyat Fakültesi Birim Adı: İlahiyat Fakültesi  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

11:00/14.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Fakülte Sekreteri: Kadir GÜLCÜ : 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal  mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış , 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış  
• Sınıflar doğal havalandırma için uygun  
• Kütüphane ile ilgili tüm önlemler alınmış 
• Binanın dezenfektanı sınav sonrası çamaşır suyu ile tüm sınıf ,sıra ,kapılar silinmiş 

 
Alınmamış Önlemler:  

• Tuvalet kapıları ,sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 
• Güvenlik noktasında maskesiz kişilere verilmek üzere maske bulunmamakta 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı SDÜ Kreş ve Anaokulu Birim Adı: SDÜ Kreş ve Anaokulu
  

Lokasyon 
Adı 

Batı Kampüsü                                               Denetim 
Tarih/Saati  

09:00/16.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Memur: Ömer BAŞ /Deniz YILDIRIM 

 

Alınmış Önlemler:   

• Girişte ateş ölçümü yapılmakta  
• Güvenlik noktasında maskesiz kişilere verilmek üzere maske bulunmakta 
• Çocuk ve veli girişleri 2 ayrı yerden yapılmakta 
• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Çocuklar yemekhanede değil, sınıflarında yemekleri yemekte sosyal mesafeyi 

korumak adına 
• Sınıftaki öğrenci sayısı max .10 kişiyi geçmemekte 
• Mescit yok fakat depo olan yer mescit olarak kullanılmakta sadece 1 kişi ve camlar 

sürekli açık 
• Girişte duvara monte dezenfektan bulunmakta 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Ortak kullanım için su sebilleri yemekhanede ve sınıf içinde mevcut olup tek kişi 

tarafından kontrollü kullanıldığı  
• Sınıflar doğal havalandırma için uygun  
• Binanın dezenfekte işlemi oyuncaklar da dahil her hafta kurum kendisi yapmakta 

 
Alınmamış Önlemler:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimun kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutusu olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Eğirdir Sağlık Hizmetleri 
MYO 

Birim Adı: Eğirdir Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu   

Lokasyon 
Adı 

Eğirdir   Denetim 
Tarih/Saati  

10:40/16.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Şef: Ramazan ULUTAŞ 

 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Sınıflar doğal havalandırma için uygun 
• Yemekhane kapalı  

 
Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmamakta ve güvenlik noktasında maske 
bulunmamakta 

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimun kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmamış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

 
 

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Ata Yalvaç Sağlık Hiz. MYO Birim Adı: Ata Yalvaç Sağlık 
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu   

Lokasyon 
Adı 

Yalvaç/Isparta                                     Denetim 
Tarih/Saati  

12:00/16.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Berna SERTGÖZ 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Kubilay GÜNGÖRER 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmamakta  
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmış  
• Sınıflar doğal havalandırma için uygun 
• Binanın dezenfeksiyonu belediye tarafından yapılmış 

Alınmamış Önlemler:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmamış 
• Tuvalet girişinde ve asansör kabininde kullanacak maksimum kişi sayıları ile ilgili 

uyarı metinlerinin olmaması 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 
• Güvenlik noktasında maske bulunmamakta, herkes maskesini kendi temin etmekte 

 

Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Taş Kafe Birim Adı: Taş Kafe 

Lokasyon 
Adı 

Batı Yerleşkesi                                  Denetim 
Tarih/Saati  

08:45 /20.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Aşçı: Süleyman KÖSE 

 

Alınmış Önlemler:   
 

• Kafe 3 haftadır açık olup, gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• 200 kapasiteli kafe 60 kişi olarak yeniden masa düzenlenmesi yapılmış, kullanılan 

çatal, bıçak ve kaşıklar kapalı olup bulaşık makinesinde uygun derecede yıkanmakta 
• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta 
• Maskesi olmayanlar kafeye alınmamakta bununla ilgili uyarı girişte mevcut, 
• Girişte maskesi olmayanlar için de maske bulundurulmakta 
• Girişte duvara monteli dezenfektan mevcut 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Mutfakta hijyen kurallarına dikkat edilmekte, personel eldiven ve maske kullanmakta 
• Doğal havalandırma uygun bir şekilde yapılmakta 

 
Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tuvalet girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması 
• Ortak kullanım için su sebilleri kaldırılmamış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil 

  
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Sosyal Tesis (KONUKEVİ) Birim Adı: Sosyal Tesis 
(KONUKEVİ) 

Lokasyon 
Adı 

Isparta /Merkez                                Denetim 
Tarih/Saati  

10:00 /20.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Kurum Müdürü: Mustafa ŞENER 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta 
• Resepsiyonda maskesi olmayan personel ya da müşteri için maske bulunmakta 
• Girişte ve resepsiyon deskinde dezenfektan, mevcut 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Hiçbir şekilde dışarıdan paket yiyecekler odalara çıkarılması yasak 
• Ziyaretçiler yukarı odalara alınmamakta aşağıda ya da bahçede görüşülmekte 
• 2 kez özel bir firma tarafından binanın dezenfeksiyon işlemi yapılmış 
• Doğal havalandırma uygun bir şekilde yapılmakta 
• Sebiller kaldırılmış 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta 
• Restoran, düğün salonu ve toplantı salonu kapalı 

 
Alınmış Önlemler:  

• Sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tuvalet girişinde maksimun kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut değil 

  
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Yapı İşleri ve Teknik Daire Birim Adı: Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Lokasyon 
Adı 

Batı Yerleşkesi  Denetim 
Tarih/Saati  

15:30 / 17.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Daire Başkanı: Abdullah GÜÇ 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri  alınmış 
• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmakta 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta 
• Oda ve koridor havalandırmaları uygun camlar sürekli açık 
• Sebiller kaldırılmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış 

 

Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tuvalet girişinde maksimun kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin olmaması 

 
 
  
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. Güvenlik görevlisi bulunmadığı için gelen kargocuların 
yukarıya çıkmaması için uyarı yazısı ve yazının yanına zil butonu konulması kararlaştırıldı.  
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Mimarlık Fakültesi  Birim Adı: Mimarlık Fakültesi  

Lokasyon 
Adı 

Batı Yerleşkesi  Denetim 
Tarih/Saati  

13:30 / 13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Fakülte Sekreteri Belgin ÇEKİN 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta 
• Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık 
• Sebiller kaldırılmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış 
• Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut 

 
Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:  

• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Güvenlik görevlisi sürekli bulunmadığından ateş ölçümü kısmen uygun. 

  
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Atatürk Spor Salonu Birim Adı: Spor Bilimleri Fakültesi 
Lokasyon 
Adı 

Doğu Yerleşkesi Denetim 
Tarih/Saati  

14:00 / 14.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Fakülte Sekreteri Nihal KUTSAL 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış. 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta. 
• Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık. 
• Sebiller kaldırılmış. 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut. 
• Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış. 
• Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut. 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 

 
Alınmamış Önlemler:  

• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Genel temizlik için alanın çok büyük olmasından dolayı temizlik elemanı sayısının 

yetersiz olduğu gözlemlenmiş olup imkanlar dahilinde takviye temizlik personeline 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 

  



133 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı 10:00 / 22.07.2020 Birim Adı: Kütüphane  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Yerleşkesi Denetim 
Tarih/Saati  

 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Daire Başkanı Uğur BULGAN 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal mesafe önlemleri alınmış. 
• Mescit girişine uyarı metinleri asılmış ve mescit sık sık havalandırılmakta. 
• Oda, koridor ve sınıf havalandırmaları uygun camlar sürekli açık. 
• Sebiller kaldırılmış. 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut. 
• Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış. 
• Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut. 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 

 
Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:  

• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmamakta 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Çalışma maslarında çalışanların arasına koruyucu siperlik yapılması uygun olacağı 

görüşülmüş olup bu konuyla ilgili daire başkanlığın istem yapmış olduğu belirtilmiştir. 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı  Birim Adı: Batı Yemekhanesi  

Lokasyon 
Adı 

Doğu Yerleşkesi Denetim 
Tarih/Saati  

12:00 / 22.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Şef Kadir ÇAKMAKÇI 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli sosyal  mesafe önlemleri  alınmış. 
• Oda , koridor ve sınıf  havalandırmaları uygun camlar sürekli açık. 
• Sebiller kaldırılmış. 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut. 
• Binanın pandemi döneminde dezenfeksiyon işlemi yapılmış. 
• Tuvalet ve asansör girişinde maksimum kişi sayıları ile ilgili uyarı metinleri mevcut. 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Çatal, Bıçak, Kaşık Kağıt paket içinde 
• Tuz, Karabiber, Pulbiber tek kullanımlık paketler içinde 
• Ekmek paketli tek kişilik 
• Su bardak su şeklinde 
• Çalışanlar maskeli ve eldivenli 
• Tek kullanımlık Amerikan servisle yemekler alınıyor 

 
Alınmayan ve Alınması Gereken Önlemler, Kurumun Eksiklikleri:  

• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 

 
Sonuç: 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-19 Salgını 
Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı, 
kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun eksikliklerinin de bu genelge 
doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Salgın Kontrol Denetim Raporu 

 

Bina Adı Isparta Meslek Yüksekokulu Birim Adı: Türk Dili, Atatürk 
İlkeleri ve İnkilap Tarihi           

Lokasyon 
Adı 

Doğu Kampüsü                                                    Denetim 
Tarih/Saati  

10:30/13.07.2020 

Denetim Görevlisi Öğr.Gör. Fatime UYSAL& Öğr.Gör. Ali ŞENKAYNAĞI 
Görüşülen Birim Personeli Türk Dili Bölüm Sekreteri Aylin İNCE 

A.İ.İ.T. Bölümü Sekreteri Hilal DÜNDAR 

 

Alınmış Önlemler:   

• Gerekli mesafe önlemleri alınmış 
• Kullanılmış maskelerin atılabileceği çöp kutuları mevcut 
• Kargo teslimleri bina girişinde yapılmakta 
• Aktif kullanılan tüm çalışma masalarında kişisel hijyen için uygun el dezenfektanı ya 

da kolonya  mevcuttur. 

Alınmamış Önlemler:  

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmıyor 
• Tuvalet kapıları, sıvı sabun düzeneklerinin ve muslukların sensörlü olmaması 
• Tüm koridor ve merdiven başlarında duvara monte dezenfektan bulunmaması 
• Tuvalet girişinde kullanacak maksimun kişi sayıları ile ilgili uyarı metinlerinin 

olmaması 
• Çalışma odalarına ziyaret sebebiyle gelenlerin en fazla 15 dakika kalabileceğine dair 

oda girişlerine bilgilendirme metni asılması 

Sonuç: Kurumda 12.06.2020 tarih ve 66689 sayılı Yeni Normal olarak adlandırılan COVID-
19 Salgını Tedbirlerine Yönelik İç Genelge dikkate alınarak kısmen de olsa gerekli 
önlemlerin alınmaya çalışıldığı, kurumda alınmayan, alınması gerekli önlemler ve kurumun 
eksikliklerinin de bu genelge doğrultusunda giderilmesi önerildi. 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 97620747-929 (2822, 3018, 2708, 
3671, 9653, 6671)- E.82127 Sayı ve 08.07.2020 tarihli yazısı ile “Üniversitemize bağlı 
Birimlerde pandemi süreci ile ilgili kitlesel etkileri olabilecek olayların öngörülmesi, 
değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin ilgili yazının ekinde yer alan COVID-19 Salgını 
Kontrol Tablosu doğrultusunda denetlenmesi işlemlerini yürütmek üzere Rektörlük makamı 
tarafından görevlendirilen denetim ekibinin genel değerlendirmesi ve önerileri aşağıda yer 
almaktadır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün ve bağlı birimlerin genel olarak gerekli 
önlemleri hızlı ve etkin bir şekilde aldığı ve söz konusu önlemleri belirli bir seviyeye taşıdığı, 
denetim sırasında görüşülen sorumluların konuya vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Salgın 
sürecine kısa sürede uyum sağlandığı, esnek çalışma sistemine geçildiği, derslerin ve 
toplantıların uzaktan yapılması kararlarının alındığı ve sonuçta salgınla mücadelede başarılı 
bir politika izlendiği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan salgının başlangıcından itibaren 
sürdürülen etkin mücadelenin ve yürütülen başarılı politikaların devamı açısından denetim 
ekibi, COVID-19 salgını kapsamında bazı önlemlerin güçlendirilmesi ve bu önlemlere öncelik 
verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Denetim sürecinde birimler arasında salgına yönelik 
hassasiyet farklılıkları olduğu anlaşılmaktadır. Bazı birimler salgına yönelik tedbirleri 
ciddiyetle yürütürken bazı birimler daha esnek yaklaşımlar sergilemektedir. 

COVID-19 Salgını Kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün ve 
Rektörlüğe Bağlı Birimlerinin Birim Raporları Dikkate Alınarak Öncelikli Olarak Alması 
Gerektiği Değerlendirilen Önlemler ve Öneriler:  

• Maske kullanımının yaygınlaştırılması, birim yöneticilerinin personelin maske 
kullanımına yönelik bilinç düzeyini yükseltmesi için gerekli hassasiyeti göstermesi, 
birim yöneticilerinin maske ve sosyal mesafe konusunda örnek davranışlar 
sergilemeleri,  

• Sosyal mesafe kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla birim yöneticileri 
tarafından alınması gereken önlemlerin yanı sıra (odalardaki kişi sayısının 
seyreltilmesi vb.), çalışanlara gerekli uyarıların belirli aralıklarla hatırlatılması,  

• Sigara içme alanlarında kontrolsüz bir biçimde sosyal mesafe kurallarının ihlal 
edilmesi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda bu alanlara yönelik 
birim yöneticilerin gerekli düzenlemeleri yapması, sigara içme alanlarının 
oluşturulması ve buralara gerekli uyarı yazılarının asılması, 

• Salgın tehlikesi atlatılıncaya kadar birim girişlerinde yer alan turnikelerin ivedi olarak 
kapatılması ve temassız geçiş alanı oluşturulması,  

• Birimlerdeki WC’lerde yer alan muslukların tamamı yapılamasa dahi sınırlı sayıda 
(bir veya ikisinin) fotoselli/sensörlü olarak değiştirilmesi, benzer şekilde bazı 
WC’lerde yer alan el kurutma makinelerinin ivedi olarak fotoselli/sensörlü 
peçeteliklere dönüştürülmesi,  

• Birim yöneticilerinin dezenfekten, maske ve diğer temizlik malzemeleri konusunda 
rutin kontrolleri belirli bir sistematik dahilinde gerçekleştirmesi, ilgili sorumluların da 
etkin bir şekilde sık aralıklarla denetlenmesi,  

• Atık maske kutularının sayılarının arttırılması, bu kutuların yerlerinin personele 
duyurulması,  

• Ateş ölçümünün sorumluluğunun güvenlik mi yoksa ilgili birim çalışanı mı olduğunun 
açıklığa kavuşturulması, sorumluluk tanımının netleştirilmesi,  
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• Birimlere gelecek ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıt altına alınması, “15 
dakika ziyaret” kuralının personele hatırlatılması,  

• Vantilatör vb. havalandırma araçlarının kullanımının salgın sürecince yasaklanması,  
• Bazı birimlerin WC’lerinde doğal havalandırmanın olmaması, dışarıya açılan 

pencerelerinin bulunmaması ciddi bir tehlike olarak değerlendirilmekte ve bu durumun 
da ivedi olarak planlamaya alınması gerektiği düşünülmektedir.  

• Birimlerin bazılarında personel oturma mesafesinin oldukça yakın ve tek bir odada 
bulunan personel sayısının da fazla olduğu tespit edilmiştir.  

• Üniversitenin yüz yüze eğitim-öğretim hayatına başlaması ihtimalinde birimlerin 
öğrenci sayısı, kapalı alan büyüklüğü, havalandırma sistemleri, ortak kullanım alanları 
gibi değişkenleri, mesafe, maske ve hijyen kurallarını dikkate alarak büyük bir 
hassasiyetle dikkate almalıdır. Örneğin öğrencilerin maskelerini takmadan geldiği, 
maskesinin yırtılması gibi bir durumda birimlerin anında öğrenciye maske sağlama 
kapasitesinin olup olmadığı; sınıfların hangi aralıklarla temizlenebileceği (temizlik 
elemanı sayısı, malzeme stok durumu vb.), her sınıf girişinde el hijyenine yönelik 
aparatların yapılabilirliği, doğal havalandırmanın yeterli düzeyde olup olmadığının 
tespiti (eğer yeterli değil ise açılabilir pencere sayısının arttırılması) gibi pek çok konu 
birim yöneticileri tarafından değerlendirilmelidir. Maske, dezenfekten gibi 
malzemelere kısa sürede ulaşılabilirlik önem taşımaktadır. Birimlerde bu eksikliklerin 
düzenli bir şekilde takibinin ve kontrolünün sağlanması için bir personelin “COVID-
19 Salgın Kontrol Görevlisi” adı altında görevlendirilmesinin yerinde olacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca olası okulların açılması durumunda birimlerin her 
öğrencinin ateş ölçümünü yapabilecek kapasitesinin olup olmadığını değerlendirmesi, 
eksikliklerin tamamlanması gerektiği anlaşılmaktadır. 

• Denetim sürecinde kantinlerin kapalı olduğu görülmüştür. Ancak açılması halinde açık 
yemek-fast food-sıcak içecek hazırlanmasının riskli olduğu değerlendirilmekte sadece 
kapalı ürünlere yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yine simit gibi ürünler de 
açık olduğundan satışa sunulmamalıdır. 

• Öğretim elemanlarının ve diğer ofislerin temizliğini gerçekleştiren temizlik görevlileri 
tüm odalara girdiğinden ve ilgili temizlik elemanının muhtemel hastalığı halinde süper 
taşıyıcı olma ihtimali gözardı edilmemeli salgın sürecinde oda içi temizliğin ilgili 
personelin kendisinin gerçekleştirmesi, atıklarının belirli noktalara yine personelin 
kendisinin atması önerilmektedir.  

• Otobüs duraklarında yer işaretleri ile kişiler arası mesafe sağlanmalıdır.  
• Yemekhanelerde toplu halde maskesiz bulunmak risk oluşturacağından randevulu 

sistem veya birimlere özgü saatler dilimlenerek yoğunluğun düşürülmesi sağlanabilir. 
Özellikle yazın bu alanların pencere ve kapılarının hizmet sunumu sırasında açık 
tutulmasının gerektiği değerlendirilmektedir. 

• Tıp fakültesi polikliniklerinin yoğunluğu ve bu yoğunluğun oluşturacağı riskler dikkat 
çekicidir. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarının hasta ve hasta yakınları 
tarafından ihmal edildiği görülmektedir.  Bu bağlamda polikliniklere sınırlı sayıda 
randevulu hasta kabulünün yapılması önerilmektedir. İnternet üzerinden danışma, 
doktor-hasta buluşmasının sanal ortamda gerçekleştirilmesi gibi uygulamalara yer 
verilebilir. Uzaktan muayene ile belirli ölçüde de olsa zamandan tasarruf sağlanabilir, 
hastanede oluşan yoğunluğun önüne geçilebilir. Başarılı olması halinde uygulamanın 
genişletilmesi değerlendirilebilir.   




