
 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GENÇLĠK 

MERKEZLERĠNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik merkezleri 

kapalı alanda, toplu hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve 

ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik 

merkezlerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Gençlik merkezlerinde 

sunulan hizmetler on-line eğitim programlarıyla zenginleştirilmeli ve randevulu sistemle kullanıcı 

kabul etmelidir.  

Gençlik merkezlerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı 

ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Gençlik merkezlerinin girişinde ve 

içerdeki bölümlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.  

 

Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler  

 

Gençlik merkezleri kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir.  

 

Gençlik merkezleri girişinde ateş ölçümü ve semptom sorgulaması, maske ve mesafe 

kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir. Ateş ölçümü yapacak personel maske ve 

yüz koruyucu kullanmalıdır.  

 

Ateşi 38°C’den yüksek olanlar, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, 

COVID-19 tanısı alan veya temaslısı gençlik merkezine alınmamalıdır.  

 

Gençler ve ailelerinin COVID-19 semptomları konusunda eğitim almaları sağlanmalı, 

semptomlar konusunda dikkatli olmaları ve hasta olduklarında sağlık kurumuna gitmeleri 

konusunda bilgilendirilmelidir.  

 

Gençlik merkezlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.  

 

Gençlik merkezlerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) 

uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında 

en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Merkez yöneticileri 

tarafından kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinde yer alan okuma salonları, kurs odaları, toplantı ve etkinlik alanları, 

spor salonlarında yapılacak faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalıdır. Gençlik 

merkezlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda 

kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Etkinlik aralarındaki sürelerde 

koridorların kalabalık olmaması sağlanmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve 

ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. 

Etkinliklerin planlanmasında da bu durum göz önüne alınmalıdır.  

 
Gençlik merkezlerinde okuma/çalışma salonlarında, kurs odalarında ve internet alanındaki 

sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze 

olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en 

az 1 metre) dikkat edilmelidir.  

 



 

Gençlik merkezi içinde kütüphane bulunması durumunda kitap ödünç alma alanlarında alkol 

bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Kullanıcıların ortak kitap, dergi ve gazetelerle temasından 

önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinin koridorları, odaları ve spor salonlarında su dışında içecek ve yiyecek 

tüketilmesine izin verilmemelidir.  

 

Gençlik merkezlerinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske 

kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler 

kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

“COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin Ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.  

 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salginyonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-

rehberi/COVID19-SALGIN_ YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf  
Gençlik merkezinin diğer bölümlerine kantinden paket servis yapılmamalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinde yer alan spor salonunda kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak 

şekilde sınırlandırılmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinde spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle gençlerin birbiri ve 

çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu 

nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.  

 

Yakın temas gerektiren (boks, güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi) sporların yapılmaması 

uygundur. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (en az 1,5 metre) korunarak 

yapılabilir.  

 

Kullanıcıların kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından 

ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.  

 

Spor salonunu kullanacak gençlerin kişisel eşyalarını kendilerinin getirmesi sağlanmalıdır.  

 

Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular 

bulunması sağlanmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinde spor salonları açıldığında “COVID-19 Kapsamında Spor Salonlarında 

Alınması Gereken Önlemler” e uyulmalıdır.  

 

Gençlik merkezinde bulunan mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. Vakit namazları 

bireysel kılınmalıdır. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulmalı 

ve mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da 

maske çıkarılmamalıdır. Seccade ve tespih kişiye özel olmalıdır.  

 

Merkezlerde asansör bulunması durumunda asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde 

belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken 

alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.  

 

Çalışanlara Yönelik Önlemler  

 

Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi 

sağlanmalıdır.  



 

 

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan 

veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık 

kurumuna yönlendirilmelidir.  

 

Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.  

 

Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 

yeterlidir.  

 

Gençlik merkezlerinde idari ofislerde çalışan personel “COVID-19 Kapsamında Ofis ve 

Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uymalıdır.  

 

Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar 

personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.  

 

Öğrencilere Yönelik Önlemler  

 

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan 

bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, 

öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan gençlerin merkeze girmemeleri 

uyarısı yer almalıdır.  

 

Gençler, merkezde bulundukları süre içerisinde diğer gençler ve çalışanlar ile aradaki sosyal 

(en az 1 metre) mesafeyi korumalıdırlar.  

 

Gençlik merkezine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel 

olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı 

kurallarına uyulmalıdır. Gençlik merkezinin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.  

 

Gençler merkeze girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik 

alkol içeren kolonya kullanmalıdır.  

 

Gençlik merkezinde semptomu başlayan gençlere tıbbi maske takılarak en kısa sürede aileleri 

ile iletişime geçilmeli ve sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Bu süre içinde diğer gençler ve 

personel ayrı bir yerde mümkünse ayrı bir odada tutulmalıdır. Bu alan havalandırılmalı, yüzeyler 

temizlenip dezenfekte edilmelidir.  

 

Hasta genç izolasyon süresi sonlanmadan merkeze dönmemelidir.  

 

Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görmeli, oda değişikliği yapılmamalıdır. 

Değişiklik zorunlu ise odaların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır.  

 

 

 

 



 

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması  

 

Merkezlerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler 

daha sık temizlenmelidir.  

 

Merkezlerin özellikle sık dokunulan yüzeylerinin (çalışma/okuma masaları, sandalyeler, 

tırabzanlar, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, telefon ahizeleri gibi) temizliğine dikkat 

edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 

litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) 

kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için 

kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.  

 

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar masaları, bilgisayar klavyeleri, telefon, ders 

araç gereçleri, spor malzemeleri ve diğer cihaz yüzeyleri vb. sık dokunulan yüzeyler her kullanıcı 

sonrası %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonları sağlanmalıdır.  

 

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60ºC’de yıkanması 

önerilir.  

 

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.  

 

Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları 

çalıştırılmamalıdır.  

 

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren 

sabuna gerek yoktur.  
 
Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.  

 

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanmalıdır.  

 

Gençlik merkezleri içinde spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık 

kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.  

 

Gençlik merkezlerinde mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit ve 

varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescitler sık sık havalandırılmalıdır. 

Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.  

 

Gençlik merkezlerinin varsa kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.  

 

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan gençlik merkezlerindeki bölümlerin havalandırması 

temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı 

ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör 

kullanılmamalıdır  

 


