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COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında; Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan meslek öncesi 
eğitime ilişkin tedbirlerin ivedilikle alınıp uygulanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Akademinin yeni 
normale geçiş süreci kapsamında eğitimlere başlayabilmesi için Meslek Öncesi Eğitim Çalışma 
Esasları Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kapsamda;

I. GENEL TEDBİRLER

1. Eğitime başlamadan önce hâkim-savcı adaylara, COVID-19 salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında 
Akademi internet sitesinde online olarak bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca COVID-19 önlemlerine 
ilişkin uyarı afişleri adayların görebileceği yerlere asılacaktır.

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı veya solunum sıkıntısı olan, COVID-19 teşhisi konulan veya olası 
COVID-19 teşhisi ile Sağlık Kurumlarının tavsiyesi üzerine izole edilen adayların, Başkanlığımıza 
ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne durumlarını bildirmeleri gerektiği internet 
sitemizde duyurulacaktır. Bu şekilde durumlarını bildiren adayların eğitim süreçlerine ilişkin 
gerekli değerlendirmeler yapılarak kendilerine bu husus da bilgi verilecektir.

3. Akademide yer alan binaların her katında, koridorlarda, öğretim görevlisi odalarında ve sınıflarda 
el antiseptiği bulundurulacaktır.
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4. Adaylara ve öğretim görevlilerine eğitim süresi boyunca kullanabilecekleri kadar maske temin 
edilecektir. Kişiler arası sosyal mesafenin sağlanamadığı yakın temas söz konusu olabileceği 
hallerde maskeye ek olarak yüz koruyucu temin edilecektir.

5. Öğretim görevlilerimizin Akademiye ulaşımlarını sağlayacak araçlar ile öğretim görevlileri odasının 
rutin temizliğinin yanı sıra sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

6. Öğretim görevlilerinin odasında sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

7. Eğitim süresince adayların kullanacağı, çay kazanları, elektronik eşyalar, asansörler, lavabolar 
rutin temizliğinin yanı sıra sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

8. Kapalı alanların pencereleri açılarak sürekli olarak havalandırılması sağlanacaktır.

9. Eğitim başladığında Akademi girişinde yaşanan yoğunluğu asgari düzeye indirilecek şekilde, sosyal 
mesafe kuralına uymayı sağlayacak önemler alınacaktır.

10. Akademi girişinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu 
kullanmalıdır. Ateşi 38oC’den yüksek olan bireylerin Akademiye girişi engellenecek ve gerekli 
sağlık önlemlerinin alınması için ilgili birimlerle irtibata geçilecektir. 
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11. Akademiye giriş yapacak olan aday ve öğretim görevlilerinin, maske kullanması sağlanacaktır.

12. Eğitimin başlangıcında görevliler tarafından adaylara sözlü ve yazılı olarak dikkat etmeleri gereken 
hususlar bildirilecektir: “Değerli adaylarımız, Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı 
şikayeti olan, COVID-19 teşhisi konulan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması 
olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Şikayeti olanların bilgi vermesi eğitim 
süresince sizin, görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından 
önem taşımaktadır. Akademi içerisindeki binalarda, bahçede diğer kalabalık ortamlarda sosyal 
mesafe olan en az 1 metre kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen 
kurallara uyunuz.”

13. Eğitim verecek olan öğretim görevlileri de eğitim süresince uymaları gereken tedbirler konusunda 
bilgilendirileceklerdir.

14. Gün içinde dersi olmayan adayların eğitim binalarına girmeleri önlenecek ve gerekli uyarılar 
yapılacaktır.

15. Binalara, sınıflara giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yoğunluğun azaltılması 
sağlanacaktır.

16. Makul mazeretleri olmadığı sürece aday yakınları Akademiye alınmayacaktır.
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17. Adayların ders aralarında, koridor ve bahçede yığılma olmayacak şekilde bulunmalarını sağlayacak 
düzenlemeler yapılacaktır. 

18. Eğitim süresince adaylar ve öğretim görevlileri ile irtibat halinde olan personelin ve çalışanların da 
gerekli tedbiri yerine getirmesi sağlanacaktır.

19. Eğitim süresince kullanılmış olan maskelerin pedallı kapaklı çöp kutularına atılması sağlanacaktır.

20. Eğitim sona erdikten sonra adayların sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde eğitim 
binaları ve yatılı tesisten ayrılışları sağlanacaktır.

21. Eğitimin yapıldığı yerler ile adayların kullandığı alanların genel temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri 
Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu 
ilkelerine göre yapılacaktır.
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II. KONAKLAMAYA İLİŞKİN TEDBİRLER

1. Yatılı tesiste adayların kalacağı odalar tek kişilik olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu kapsamda 190 
kişi konaklayabilecektir.

2. Konaklama öncesi ve konaklama süresince yatılı tesisin genel temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri 
yapılacaktır.

3. Yatılı tesis içerisindeki ortak alanlar sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde ayarlanacaktır.

4. Çarşaf, havlu, kıyafet vb. tekstil ürünlerinin temizliği en az 60 oC’de yıkanarak sağlanmalıdır.
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III. SOSYAL TESİS VE ORTAK KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER 
      (Kütüphane, Fitnes, Yemekhane, Kafeterya, Kuaför, Terzi, Kırtasiye vs.)

1. Eğitim başlamadan önce yemekhane, kafeterya, eğitim binaları, sosyal alanların genel temizliği ve 
dezenfeksiyon işlemleri yapılacaktır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde 
halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır. Yemekhane ve kafeterya 
dışında su haricinde yeme içme yapılmayacaktır. 

2. Sosyal alanlar ile (kütüphane, fitnes salonu, kuaför, terzi vb.) adayların ortak kullanacağı alanlar, 
sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde ayarlanacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma- rehberi.html

3. Yemekhane ve kafeteryada oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uyarak (4 kişilik masaya 2 kişi 
çapraz oturacak şekilde) hazırlanacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

4. Kuaför ve terziyi kullanacak kişilerin randevu alarak gitmesi, maske kullanması, bu alanlar içerisinde 
sosyal mesafeye uyacak şekilde müşteri kabul edilmesi, kullanılacak eşyaların müşteriye özel olarak 
kullanılması hususunda gerekli uyarılar yapılıp tedbir alınması sağlanacaktır.
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IV. SINIF DÜZENİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

1. Eğitimlerin yapılacağı sınıflarda adayların oturma düzeni 4 metre kareye bir kişi ve her yönden 
kişiler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde planlanacaktır. Bu kapsamda sınıflarımızda 21 kişi 
ile ders işlenebilecektir.

2. Her sınıfta el antiseptiği düzeneği bulundurulacak ayrıca adayların maske ile derse katılımları için 
önlemler alınacaktır.

3. Ders başlamadan, ders sonrasında ve mümkünse ders esnasında pencereler açılarak sınıfların 
havalandırılması sağlanacaktır.

4. Öğretim görevlileri ile adayların ders esnasında maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet 
etmesi için gerekli uyarı görselleri sınıflara asılacaktır.

5. Sınıfların genel temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri rutin olarak yapılacaktır.


