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GÖRÜNTÜLEME TARİHİ: 18.05.2020

COVID-19 
GÜNCEL VERİLERİ



Ülkemizde COVID-19 pandemi süreci TÜBİTAK verilerine göre 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. 

https://covid19.tubitak.gov.tr/turkiyede-durum



Dünya genelinde pandemi süreci Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 11 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır.

https://covid19.who.int/



PANDEMİ ÖNCESİ 
HAZIRLIK SÜRECİ

PANDEMİ SÜRECİ PANDEMİ SONRASI 
YENİDEN AÇILMA SÜRECİ

• Çalışma saatleri, 
dönüşümlü çalışma 

• Personel: Yıllık izin, kronik 
hastalara idari izin 

• Maske, eldiven kullanma 
• İade tarihleri, uzatma, ILL 

hizmetleri 
• Çevrimiçi toplantılar 
• Etkinlik iptalleri 
• Danışma hizmetlerini 

çevrimiçi sunma 
• Kitap sterilizasyonu 
• Temizlik hizmetleri 
• El dezenfektanları

• Evden çalışma sistemi 
• Otomasyon sistemine 

uzaktan erişim 
• İş iletişiminde e-posta 

kullanımı 
• Çevrimiçi toplantılar 
• Açık erişimli kaynaklar 
• Web sayfası ve sosyal 

medya  
• Akademik Kaynak 

Rehberi 
• Kişisel gelişim,  
• Risk Analizi 
• Yeniden Açılma Planı

• Bina 
• Bütçe 
• Koleksiyon 
• Kullanıcı 
• Hizmet 
• Personel 
• Acil Durum Planı ve Risk 

Değerlendirmesi 
• Pandemi hakkında bilgi 

toplama 
• Ulusal Kaynaklar 
• Uluslararası Kaynaklar 
• Diğer rehberler 
• Poster 



Kitaplar okuyuculara verilmeden önce ve 
iade alındığında "Kitap Sterilizasyonu" 
yapılmaktadır. Kitaplar cihazda 1 dakika 
taranıp, steril edildikten sonra raflara 
yerleştirilmektedir.  
Cihazda bulunan UV lambaları sayesinde 
1 dakika içinde küf, kitap kurdu, virüs ve 
bakterilere karsı etkili bir dezenfektasyon 
sağlanmaktadır.  
Sterilizasyon cihazı ile aynı zamanda 
telefon ve tablet gibi elektronik eşyalar 
da steril edilebilmektedir.

PANDEMİ ÖNCESİ



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - BİNA
• COVID-19 tanısı ve şüphesi 
 Kütüphanede COVID-19 tanısı ya da şüphesi var mı? 
• Kütüphane binasına girişleri kontrol ve sınırlama 

Kime, ne oranda hizmet verilecek? 

Dış kullanıcılar alınacak mı? 

Yalnızca kaynak ödünç almak için binaya giriş 

Ateş ölçer uygulaması 
Kullanıcıların maske, eldiven kullanımı zorunluluğu 

• Kütüphanedeki kullanım alanlarını sınırlama 
Kullanıcıya kapalı ve açık alanlar 

Uyarı şeritleri ve ikaz işaretleri



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - BİNA
 Kullanıcı hizmetleri bankolarında alan sınırlaması 

Bankolara sosyal mesafeyi koruyan bekleme yer işaretleri 
Bina sıcaklık derecesi 
Çalışma salonlarının yeni oturma planları 
Çalışma masalarında işaret uygulamaları 
Çalışma salonlarının havalandırılması 

• Temizlik 
Temizlik sıklığı 
Genel temizlik dezenfektan listesi 
El dezenfektanları 
Kafeteryaların hijyen denetimi



Güney Kore 
Seongdong Ward, 
Seul  

Karantina görevlileri  
Feb. 16, 2020 tarihinde 
Seongdong Ward 
kütüphanesini 
dezenfekte etmektedir. 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200217003751320This photo provided by the ward office. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)



Covid-19 öncesi



7/24 halka açık 
kütüphaneler için 
önlemler 
 

https://denverite.com/2020/03/16/denver-is-working-on-a-
coronavirus-plan-for-people-experiencing-homelessness-but-so-far-
has-few-details-to-offer/



Sosyal 
mesafeyi 
koruyan 
bekleme yer 
işaretleri

https://theconversation.com/covid-19-
tax-relief-a-snapshot-of-whats-out-
there-135373



Çalışma 
salonlarının yeni 
oturma düzeni 

https://news.cgtn.com/news/2020-05-12/
National-Library-of-China-reopens-with-social-
distancing-rules-QrhufmKcrS/index.html



Bilgisayar 
terminallerinin 
düzenlenmesi 

https://www.utrgv.edu/newsroom/
2020/04/03-utrgv-library-makes-
changes-to-practice-social-
distancing.htm



https://twitter.com/NTUsgLibrary/status/1241910795341950977

Sosyal mesafeyi koruma 
uyarıcıları 



Çalışma 
masalarındaki 
uyarılar 

https://www.straitstimes.com/
forum/good-library-etiquette-is-a-
shared-social-responsibility





“İzinli Biyosidal Ürünler Listesi”
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/3-biyo-
dezenfektanlar/izinli-biyosidal-urunler-isim-sabit/
Izinli_Biyosidal_Urunler_Listesi17-09-2019.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/3-biyo-dezenfektanlar/izinli-biyosidal-urunler-isim-sabit/Izinli_Biyosidal_Urunler_Listesi17-09-2019.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/3-biyo-dezenfektanlar/izinli-biyosidal-urunler-isim-sabit/Izinli_Biyosidal_Urunler_Listesi17-09-2019.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/3-biyo-dezenfektanlar/izinli-biyosidal-urunler-isim-sabit/Izinli_Biyosidal_Urunler_Listesi17-09-2019.pdf


https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/covid-19-sonras%C4%B1-
i%CC%87%C5%9Fyerlerine-geri-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F-plan%C4%B1-ee50c36b34dc

Kütüphane 
kafeteryaları için 
önlemler



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - BÜTÇE

• Pandemi öncesinde belirlenmiş kütüphane bütçesi tekrar gözden 
geçirilmeli, 
• Elektronik kaynak yatırımı için bütçe artırılmalı,  
• İptal edilen etkinliklere dair bütçe kalemleri kütüphane 

bütçesinde belirlenmeli 
• Pandemi nedeniyle gerekli olan dezenfektanlar ve temizlik 

malzemeleri ile korunma amaçlı maske, eldiven, yüz siperi vb. 
kalemler bütçeye eklenmeli, 
• Yapılan bütçe planlaması uyarınca malzeme alımı yapılmalıdır.



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - KOLEKSİYON

• Pandemi sürecinde açık erişime destek sağlayan yayınevleri 
tarafından erişime açılmış olan yayınların kullanım istatistikleri 
incelenmeli, 
• Pandemi sürecinde, basılı kaynaklara erişimde yaşanan sorunlar 

belirlenmeli,  
• Basılı kütüphane kaynakları telif hakkı açısından değerlendirilmeli,  

dijitalleştirme projesine alınabilecek kaynaklar belirlenmeli,  
• Dijitalleştirme projeleri için üniversite yönetiminden destek alınmalı,  
• Diğer kütüphanelerle iş birliği yapılmalı ve işbirliği çalışmaları 

arttırılmalıdır. 



https://library.bilkent.edu.tr/tr/destekleyen-yayincilar-ve-icerik-saglayicilari/



https://library.bilkent.edu.tr/tr/acik-erisim-platformlari-ve-dijital-arsivler/



https://www.wbur.org/artery/2020/03/20/demand-e-books-rises-area-libraries

Covid-19 
sonrası     
e-kaynak 
alımına 
yönelme



https://www.naplesisterlibraries.org/digitization-of-
historical-collections-at-the-municipal-public-library-
in-piekary-slaskie-poland/https://www.genusit.com/understanding-digitisation-equipment/

Kütüphanelerarası 
İş Birliği

Dijitalleştirme



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - KULLANICI

• Kütüphanedeki kullanıcı sayısının sınırlandırılması 
Bina içerisinde bulunacak kullanıcı sayısı 
Masa ve sandalye rezervasyon sistemi  uygulaması 
Bilet uygulaması 
Yalnızca araştırma ve ödünç alma için binaya giriş 
Yaş ve kullanıcı gruplarına göre binaya giriş 

• Bilgilendirme ve iletişim 
Üniversite duyuru sistemi 
Kütüphane web sayfası 
Kütüphane sosyal medya hesapları







PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - HİZMET

• Çalışma saatlerini kısıtlama, 
• Otomatik ödünç-iade sistemlerine yönlendirme, 
• Açık alanda danışma hizmetleri, 
• Grup çalışma alanları, video ve müzik odaları 
• Çevrimiçi etkinlikler 
• Karantina odaları 
• Kitap sterilizasyonu 
• Teknik gereksinimler



Otomatik 
ödünç-iade 
noktaları



https://royalexaminer.com/samuels-public-library-announces-expanded-virtual-resources-available-during-covid-19-quarantine/



Açık hava 
danışma 
masası

https://www.flickr.com/photos/
63545773@N05/6174423539/in/
album-72157627733414592/



Sosyal 
etkinliklerde 
sosyal 
mesafenin 
korunması

https://economictimes.indiatimes.com/
news/international/world-news/keep-
distance-coronavirus-pushing-people-
apart/social-distancing-benches/
slideshow/74773673.cms



PANDEMİ SONRASI YENİDEN AÇILMA SÜRECİ - PERSONEL

https://ourfiniteworld.com/2020/04/21/covid-19-and-
oil-at-1-is-there-a-way-forward/comment-page-55/

• Personelle iletişim 
• Yıllık, idari izin uygulaması 
• İş seyahatleri 
•Maske, eldiven, yüz siperi 
• Sosyal mesafe 
• Kullanıcı hizmetleri seperatörleri 
• Çevrimiçi formlar 
• İş birliği çalışmaları



Kullanıcı hizmetleri için seperatörler

https://www.businesswire.com/news/home/20200327005050/en/Chagall-
Design-Builds-COVID-19-Checkout-Equipment-Protect



ACİL DURUM PLANI VE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ

• Ön hazırlıklar 
• Acil durumların belirlenmesi 
• Acil durumla mücadele ekipleri 
• Hazırlık Ekibi 
 Alınacak tedbirlerle ilgili  
çalışmalar, 
 İşyerindeki hijyen ve temizlik  
çalışmaları  
 Kurum içi ve kurum dışı iletişim 
 Acil durum planı güncelleme

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40969/isyerlerinde-koronaviruse-
covid-19-karsi-alinmasi-gereken-onlemler.pdf



PANDEMİ HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA

Ulusal kaynaklar 
 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği… 

Uluslararası kaynaklar 
 Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Avrupa Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi, Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüleri, IMF, Kanada Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi, OECD, UNESCO… 

Diğer rehberler 
 Colorado Kütüphane Konsorsiyumu, IFLA, ALA, ALIA, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi…  

Ek kaynaklar
https://ankos.org.tr/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-PANDEM%C4%B0-SONRASI-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TE-
K%C3%9CT%C3%9CPHANELER%C4%B0N%C4%B0N-YEN%C4%B0DEN-H%C4%B0ZMETE-A%C3%87ILMASI-REHBER%C4%B0.pdf



Bu posterleri kendi kurumunuzun logonuzu 
ekleyerek kütüphanelerinizde kullanabilirsiniz.  

COVID-19 Sonrası Kütüphane Kullanımı Poster Görüntüleme formatı jpeg; 
İngilizce; https://drive.google.com/open?
id=10UV_arz5W3utT6DoHzELUZbtT21dJzwB 
Türkçe; https://drive.google.com/open?
id=1xMbAHBlrj70ecQZJcYmCgBaf8BPfrxZA 
 
COVID-19 Sonrası Kütüphane Kullanımı Poster Baskı formatı eps; 
İngilizce; https://drive.google.com/open?
id=1UiFWN2ZLYjQQbnha6okkYa8F6Hevc1u9 
Türkçe; https://drive.google.com/open?id=17JrjNU_9pbDEYG9dRgNhxVVPEfV6-
ZIo

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nden Dilan Ayverdi ve 
Taner Korkmaz’a teşekkürler…

POSTER ÖRNEKLERİ

https://drive.google.com/open?id=10UV_arz5W3utT6DoHzELUZbtT21dJzwB
https://drive.google.com/open?id=10UV_arz5W3utT6DoHzELUZbtT21dJzwB
https://drive.google.com/open?id=1xMbAHBlrj70ecQZJcYmCgBaf8BPfrxZA
https://drive.google.com/open?id=1xMbAHBlrj70ecQZJcYmCgBaf8BPfrxZA
https://drive.google.com/open?id=1UiFWN2ZLYjQQbnha6okkYa8F6Hevc1u9
https://drive.google.com/open?id=1UiFWN2ZLYjQQbnha6okkYa8F6Hevc1u9
https://drive.google.com/open?id=17JrjNU_9pbDEYG9dRgNhxVVPEfV6-ZIo
https://drive.google.com/open?id=17JrjNU_9pbDEYG9dRgNhxVVPEfV6-ZIo


POSTER ÖRNEKLERİ – ALIA

https://www.alia.org.au/sites/default/files/
COVID-19%20Staying%20safe%20in%20the%20library_A3%20poster.pdf

Australian Library and Information Service  

Staying safe in the library 

• What we’re doing  
• Stay 1.5 metres apart  
• Keep other people safe



National Library of the Czech Republic, 
Prague [CERL]

https://www.idboox.com/infos-ebooks/covid-19-comment-bien-desinfecter-les-
livres-recommandations-officielles/

POSTER ÖRNEKLERİ – CERL



The Centers for 
Disease Control and 
Prevention (CDC) and 
the Minnesota 
Department of 
Health (MDH).

POSTER 
ÖRNEKLERİ  

https://www.gillettechildrens.org/khm/covid-19-what-you-need-to-know



POSTER ÖRNEKLERİ – 

The College of Mexico A.C.  

https://www.uv.mx/dgbuv/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-post-
covid19-eb.pdf



POSTER ÖRNEKLERİ  

http://www.biblio-covid.fr/generalites/

http://www.biblio-covid.fr/wp-content/uploads/2020/04/infographie-phases-
deconfinement-bibliotheque.png

Kütüphanede temizlemeyi destekleyen 
kaynak site (Fransızca sayfa)



Örnek Tasarım Şablonları

https://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder/copy/
3516b60565a794291a8bbfddb5ad1c8b



Dr. Ebru KAYA, ebrukaya@bilkent.edu.tr

Sağlıklı günlerde tekrar yüz yüze görüşmek dileğiyle…


