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SAYI: 22 

SABAH 
KAHVESİ 
 

Eski, bilindik, sıradan günlerimize geri dönebilmek için 

umutla beklediğimiz bu günler bize sıradan gördüğümüzün 

sıradan olmayışını, tedbirli olup teslimiyeti öğretti. 

Yavaşladığımızı düşündüğümüz ama aksine yeni bir 

yapılanma ile öğrenimi uzaktan deneyimlediğimiz bu 

günleri belki de kendi içimize dönmek ve kendimizi 

geliştirmek adına çok iyi değerlendirmeliyiz. 

 

Önce insan, önce insan sağlığı diyerek sizleri bu ayki 

bültenimizi okumaya davet ediyoruz. 
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Uzaktan Öğretim 
  
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle insanlık, zor ve olağanüstü bir dönemden geçmektedir. 
Ülkemizde de görülmeye başlayan virüse ilişkin üniversitemiz, gerekli tedbirleri T.C. Sağlık Bakanlığı 
ve YÖK Başkanlığı koordinasyonunda almıştır. Ancak bu süreçte hayatın devam etmesi de bir 
zorunluluktur, eğitim hayatı ise insanlığın vazgeçilmezidir. 
 
Bu sebeple, siz değerli öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi için 23 Mart Pazartesi günü itibariyle oldukça güçlü ve en iyiler arasında yer alan 
uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan üniversitemizde, dijital imkânlar ile yıllardır faaliyette 
olan uzaktan öğretim süreci kapsamı genişletilerek uygulamaya başlanmıştır. 
 
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere hep birlikte uzaktan eğitimle 
bir başka tecrübe yaşayacağız. Bu farklı tecrübe için sizlerden isteğimiz, UZEM sayfanızdan derslerinizi 
takip etmeniz olacaktır. 
 
Bu kapsamda; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde; akademik birimler tarafından uzaktan öğretim 
yöntemiyle verilecek derslerin teorik kısımları ve bazı uygulamalar senkron (canlı) olarak bahar 
dönemi ders programında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 
 
Uygulamalı derslerin uygulama kısımları ise sürece göre ileri bir tarihte yoğunlaştırılmış biçimde örgün 
olarak yapılacaktır. Bu süreçte tüm video içeriklerine sistemden ulaşılabilecektir. Sınavlar ve öğrenci 
başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, süreç içerisinde akademik takvim güncellenerek 
planlanacaktır. 
 
Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış 
akademik takvim yapılarak, yaz öğretimi uygulanabilecektir. 
 
Ülkemizdeki yetkili kurumların yapacağı açıklamalar doğrultusundaki yeni düzenlemeler, 
üniversitemizin web sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır. Bu zorlu süreci el 
birliğiyle, tedbiri elden bırakmadan, birbirimize güvenip destek olarak aşacağımıza inanıyoruz. 
Sağlıcakla kalın. 
 

Uzaktan Öğretim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Uzaktan öğretim yöntemiyle verilen dersler hangileridir? 
Dekanlık/Müdürlük tarafından UZEM sistemi üzerinde verilmesi onaylanan dersler ile sınırlı olup  

UZEM sisteminde verilen derslere;  

https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/Duyuru/4238.html linkinden ulaşabilirsiniz.  

UZEM sisteminde ders ekle-sil haftasında sildiğim bir dersi görüyorum. Bu dersten 
sorunlu muyum? 
Ders Ekle Sil haftasında almış ve sonrasında bırakmış olduğunuz derslerin/derslerinizin UZEM 
sisteminizde gözükmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu derslerden sorumlu değilsiniz.   

UZEM sistemine hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilirim? 
Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaptığınız kullanıcı adı (öğrenci no) ve şifrenizle UZEM sistemine 
giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile UZEM sisteme giriş sağlayamayan 
öğrencilerimizin uzem@karatay.edu.tr mail atmaları gerekmektedir.  

UZEM sisteminde teknik bir sorun yaşamaktayım. Ne yapabilirim? 
Sorunu uzem@karatay.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/Duyuru/4238.html
https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/Duyuru/4238.html
mailto:uzem@karatay.edu.tr
mailto:uzem@karatay.edu.tr
mailto:uzem@karatay.edu.tr
mailto:uzem@karatay.edu.tr


 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz’den Bu Süreçte Öğrencilere 

Tavsiyeler 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Tüm dünya olarak yaşadığımız bu olumsuz süreç nedeniyle bir süredir 

geleceği kontrol edemeyeceğimize ilişkin endişelerimiz, korkularımız ön 

planda. Beklemediğimiz şekilde düzenimizin değişmesi ve sonuçların 

öngörülemez olması doğal olarak hepimizi bu duygulara itiyor.  Belli bir 

oranda kaygı bizi hayatta tutmak, tehlikeyi fark edip tedbir almamız için 

önemli ve gereklidir. Ancak kaygının dozu arttığında depresyon, uyku 

bozuklukları, öfke, saldırganlık gibi duygulara daha kolay kapılabiliriz. 

Böyle durumlarda içimizde “Kendimi çok zayıf ve çaresiz hissediyorum” 

sesiyle incinmiş bir çocuk, “Canım sıkılıyor, canımın istediğini yaparım” 

sesiyle dürtüsel çocuk, “Evde sakinliğimi yitiriyorum, öfkeleniyorum, 

kendimi kontrol edemiyorum” sesiyle kızgın bir çocuk sesi belirebilir. Bazen de bu yoğun kaygıyla baş 

edebilmek için uyumsuz bazı stratejiler geliştirebiliriz.” Bana bir şey olmaz” diyerek yok saymak ve 

tedbirlere uymamak, kaygıyı bizden uzaklaştırmak için kaynağı belli olmayan haberleri yayarak 

diğerlerini endişelendirmek, zarar verecek derecede elleri yıkamak gibi takıntılı davranışlara kaçmak, 

tamamen kendi kabuğumuza çekilmek, sürekli uyumak bu uyumsuz stratejilerden bazıları olabilir. 

Kendi ürettiğimiz bu uyumsuz başa çıkma yolları aslında bize iyilik yapmaya çalışırken daha da fazla 

zarar verir, işlevselliğimizi bozar. Geleceği kontrol edemeyeceğimize ilişkin endişemiz, şu anı kontrol 

edebilme fırsatımızı da elimizden almaya çalışır. Bunun yanında içimizdeki “sağlıklı yetişkin” modunu 

harekete geçirmek duygularımızı düzenlemeyi ve davranışlarımızı kontrol edebilmemizi sağlar. Bu 

mod durumları gerçekçi şekilde değerlendirmeyi, işlevselliğimizi devam ettirmeyi, kontrolü ele almayı 

teşvik eder.  

Evde kaldığımız süre içerisinde olumsuz döngülerden çıkabilmek için kısa bazı öneriler verebiliriz. 

✓ Günlük rutinler belirleyin (Online dersler, spor, film izlemek, kitap okumak vb). Üniversitedeki ders 

programınızı gününüzü şekillendirmek için kullanın, Gün içerisinde keyif aldığımız aktivitelere yeni 

yollarla devam edin, zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalın. 

✓ Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla iletişimi koparmayın, telefonla veya internet üzerinden toplu 

görüşmeler yaparak, sosyal destekten mahrum kalmayın. Ailenizle iletişimizi artırın. 

✓ Haberleri günün belli bir saatinde sağlam bir kaynaktan dinleyin, sosyal medya haberlerini daha az 

kontrol etmeyi deneyin. Bunun yerine internetten sanal müze turları yapabilir, tarihi mekanlar, sergiler 

kütüphane ve arşivlere ulaşabilirsiniz.   

✓ Her gün o günün getirdiği güzellikleri fark edin ve şükran duygunuzu ifade edin. 

 

Daha güzel günlerde sizlerle tekrar bir arada olmak dileğiyle, sevgiyle kalın.  

 
 
 



 

 

Ülkemizde de görülmeye başlayan virüse ilişkin KTO Karatay 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol 
Özkalp, altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu. 

 
Konavirüsün uluslararası bir enfeksiyona dönüşmesine 
neden olan faktörleri sıralayan Özkalp, “Virüsün bu kadar 
hızlı yayılarak uluslararası bir enfeksiyon 
oluşturmasındaki nedenleri araştırdığımızda; dünya 
olarak hazırlıksız yakalanma, ne olduğunu anlayamama ve 
bunlara ek olarak bilinen bir virüsün mutasyon geçirerek 
yeni tiplere dönüşmesi gibi faktörler karşımıza çıkıyor. 
Ülke olarak tüm dünyadan daha önce tedbir aldığımız 
ortada. Virüsün çok yayılmamasını bu tedbirlere 
borçluyuz.” dedi. 

 
 

 
“Peygamber Efendimiz, 7. Yüzyılda Karantina Konusunda Uyarmıştır” 
Karantina faaliyetlerinin virüs üzerindeki etkilerini değerlendiren Özkalp, “Karantina çok eskiden beri 
kullanılan bir yöntem. Avrupa’da karantina faaliyetleri 14. yüzyılda başladı. Peygamber Efendimiz ise, 
7. Yüzyılda, bir yerde taun (veba) varsa oraya girmemeyi; bulunulan bir yerde taun çıkarsa da oradan 
ayrılmamayı buyurmuştur. Karantina yönteminde enfekte olmuş hastayı diğer insanlara virüs 
bulaştırmaması için onlardan ayırıp izole ediyoruz. Bu virüsü, kuluçka döneminde on dört gün süreyle 
gözlem altında tutuyoruz. Dolayısıyla karantina, çok büyük önem arz ediyor.” ifadelerine yer verdi. 
 
Kimler Tehdit Altında? 
Koronavirüse karşı tehdit altında bulunan kişi ve gruplara dair önemli açıklamalar yapan Özkalp, 
“Koronavirüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler; yani iki yaş ve altı çocuklar ile yaşlıları 
etkileyebiliyor. Bu nedenle gençlerimiz bu virüsten çok korkmamalıdır. Zira iki ve yirmi beş yaş arası 
dönem, bağışıklık sisteminin tam olarak oluştuğu ve geliştiği bir dönemdir. Yaşlılar ise bağışıklık 
sistemleri zayıf olduğu için risk altındadır. Hastada diyabetik veya solunum güçlüğü gibi başka bir 
hastalık varsa, virüs yine tehdit olabiliyor.” dedi. 
 
“Erken Teşhis Önemli” 
Kuru öksürük, ateş vb. belirtiler durumunda kişilerin Koronavirüs yönünden incelenmesi gerektiğinin 
altını çizen Özkalp, “Her üst solunum yolu rahatsızlığı, Koronavirüs olduğu anlamına gelmez. Fakat 
erken teşhis önemli olduğu için bir solunum yetmezliği, solunum güçlüğü varsa en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulmalıdır. Koronavirüs yönünden hastalardan alınarak incelenen örneklerin 
sonuçları negatif çıkarsa bir problem yok demektir. Aksi durumda, belirti gösteren kişilerin on dört 
günlük kuluçka döneminde izole edilmesi çok önemlidir.” şeklinde konuştu. 
 
Salgından Korunma Yolları 
Koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere değinen Özkalp, “Bütün enfeksiyon hastalıklarında 
alınan önlemler burada da geçerlidir. En başta kalabalık ortamlardan uzak durmak, büyük önem arz 
ediyor. Kolonya gibi alkol bazlı temizlik maddelerinin de kullanılmasını tavsiye ediyoruz. El yıkamak 
ve hapşırıkta ağzı kapatmak gibi kişisel hijyen alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs, 
solunum yoluyla hatta gözlerden dahi girebilen bir virüstür. Ayrıca girdiği yerde çoğalıp hedef organa 
gidiyor.” ifadelerine yer verdi. 
 
 
 



 

 

Koronavirüsle Mücadelede Sağlık Çalışanlarına 3 Boyutlu Maske 
Desteği 
 

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Mimarlık Bölümü 
akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Halil 
Sevim ve öğrencilerden oluşan ekibi, yeni tip 
Koronavirüsle (COVID-19) mücadele eden 
sağlık çalışanları için üç boyutlu (3D) 
yazıcılarla siperlikli maske üretimine 
başladılar. 

 
COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak 
amacıyla kurulan 3 Boyutlu Destek Platformu’na KTO 
Karatay Üniversitesi de destek verdi. Bu platform 

kapsamında hastalar ile yakın temas halinde bulunan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla siperlik 
maske gibi şu anda erişimi mümkün olmayan ya da çok kısıtlı olan ürünler, hızlı bir şekilde üretilip 
ihtiyaç duyulan hastanelere ulaştırılmaya başlandı. 
 
“Ürünü Baştan Tasarladık. Süreyi de Maliyeti de Minimize Ettik” 
 
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü akademisyenlerinden 
Dr. Öğr. Üyesi Halil Sevim, 3 boyutlu yazıcı ile geliştirdikleri siperliklerin gelişim sürecine değinerek, 
“Koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklar sergileyen sağlık çalışanlarımız için ürettiğimiz 
sperlikler 3 boyutlu yazıcılar vasıtası ile üretilmektedir. Tasarlanan ilk üründe tek bir baskı için 3 saat 
süre gerekmekteydi. Bu ürün bazı geliştiriciler tarafından revize edildi ve 1 saat 40 dakikalık baskı 
süresine düşürüldü. Tasarımın mevcut yöntem kullanılarak daha hızlı üretilmesi amacı ile kısa zaman 
diliminde yoğun olarak çalıştık ve ürünü baştan tasarladık. Fonksiyonunda bir kayıp olmadan baskı 
süresini 24 dakikaya indirmeyi başardık ve çoklu basım için uygun hale getirdik. Sürenin kısalması, 
zamandan tasarruf sağlamasının yanında maliyeti de aynı oranda minimize ettik. Bu sayede daha kısa 
süre içerisinde daha fazla siperlik üretimi gerçekleştirebileceğiz.” dedi. 
 
“Konya’daki Hastaneler İçin Hızlı Üretime Geçtik” 
 
Hastanelerin KTO Karatay Üniversitesi ile 3 boyutlu destek platformu üzerinden iletişime geçtiklerini 
ve Konya’daki hastanelerin taleplerini karşılamaya yönelik hızlı üretime geçtiklerini kaydeden Sevim, 
“Konya’daki Meram Eğitim Araştırma Hastanesi, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi ve Beyhekim 
Hastanesi bizlerden talepte bulundu. Taleplerini karşılamaya yönelik olarak bu siperlikleri teslim ettik 
ve diğer hastanelerimize de teslim etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. 
 
“İhtiyacın Hızlıca Karşılanması İçin Modelin Verilerini Açık Kaynak Olacak Şekilde 
Herkesle Paylaşacağız.” 
 
Hızlı üretim ile ihtiyacın çok kısa sürede karşılanmasını hedeflediklerini belirten Sevim, “Hızlı üretilen 
modelin verilerini bizlerden almak isteyenler olursa bizimle iletişime geçmeleri yeterlidir. Açık kaynak 
olacak şekilde herkese göndermeyi planlıyoruz. Böylece daha hızlı üretim sonucunda, ihtiyacı bir an 
önce karşılamayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

 

 



 

 

Duyurular 

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre 2020 YKS 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 
 
Öğrenci kimlik kartı başvurusu, e-posta başvurusu, öğrenci wi-fi başvurusu ve kütüphane uzaktan 
erişim başvurusu için üniversitemize gelmeden taleplerinizi http://bik.karatay.edu.tr/ adresinden 
yapabilirsiniz. 
 
 

 
 
 

Koronavirüs İle Mücadele Eden Gecesi Gündüzü Olmayan Sağlık 

Çalışanları, 

Onurlu Mücadelenizin Yanındayız. 

 
 
 

 

 

 

 

 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 

http://bik.karatay.edu.tr/
http://bik.karatay.edu.tr/

