
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ KAPSAMINDA  

KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi” ve Ağustos 2021 tarihinde YÖK tarafından yayımlanan “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına 

Yönelik Uygulamalar Rehberi” doğrultusunda COVID-19 enfeksiyonunun bulaşmasını önlemek ve yayılımını 

azaltmak amacıyla kütüphane kullanımına yönelik bazı önlemler alınmaktadır. Kapalı alanda ve topluluk halinde 

hizmet sunan kütüphaneler, çalışma koşulları sebebiyle enfeksiyonun bulaşması ve yayılması açısından risk 

oluşturabilmektedir.  

ODTÜ Kütüphanesi, araştırma ve çalışma ortamı açısından salgın yönetimine uygun koşulların sağlanabilmesi için 

kütüphane binasında aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerektiğini tüm kullanıcıların ve çalışanların bilgisine 

sunmaktadır:  

 Kütüphane ana bina kullanım kapasitesi 650 kişi ve Rezerv Salonu 80 kişi olarak hizmete açılmıştır.  

 

 Kütüphane binasında bulunan toplam kullanıcı sayısı sistematik olarak takip edilecektir ve anlık kullanıcı 

sayısı bilgilendirme ekranları ve web sayfasından yayımlanacaktır. Kullanıcıların sisteme kayıt 

işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için girişlerde ODTÜ kimlik kartlarının kullanılması gerekmektedir.* 

 

 Kütüphaneye girişlerde ateş ölçümü, HES kodu ve maske kontrolü yapılacaktır. Ateş, öksürük, burun 

akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan kullanıcılar kütüphaneye girmemeye özen göstermelidir.  

 

 Kütüphane, e-Nabız koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlamış kullanıcılar için hizmet vermektedir; aşı 

sürecini tamamlamamış kullanıcılardan en fazla 3 gün önce alınmış PCR testi sonucu (negatif) talep 

edilmektedir.  

 

 Kütüphane ana binası girişinde ve tüm ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına (2 metre) 

uyulmalıdır. Tüm bina içinde kullanıcılar ve personel maske kullanmaya devam etmelidir. 

 

 Kullanıcılar ve personel, Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplarla temas ettiği takdirde mutlaka el 

dezenfektanı kullanmalıdır. El dezenfektanları, her katta salon girişlerinde ve blok aralarında asansör 

yanlarında bulunmaktadır.  

 

 Çalışma salonlarında oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, aynı masada en fazla iki 

kullanıcı çapraz olarak oturabilecek biçimde düzenlenmiştir. 

 

 Gecikme bedeli ödeme işlemleri öncelikli olarak uzaktan ödeme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Kiosk 

kullanımı ve temassız ödeme yöntemi, uzaktan ödeme gerçekleştiremeyen kullanıcılarımız için 

uygulanacaktır.  

 

 Kütüphane binası içinde, sık kullanılabilecek yüzeylere temastan olabildiğince kaçınılmalıdır. Bu 

yüzeylerin kullanımı halinde mutlaka el dezenfektanı kullanılmalıdır. 

 

 Klima sistemi %100 dışarıdan temiz hava alarak çalıştırılmakta ve düzenli filtre bakımı yaptırılmaktadır.  

 

 COVID-19 önlemleri kapsamında, Kütüphane kullanıcılarından, Kütüphane binası girişi ve ortak kullanım 

alanlarında asılan bilgilendirme afişlerini okuması ve belirtilen kurallara uyması beklenmektedir. 

 



* 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan aydınlatma metni için lütfen QR kodla 

yönlendirileceğiniz bağlantıyı inceleyiniz.  
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