
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline

YENİ NORMALE HAZIRLIK 





Bildiğiniz gibi, Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce
Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde tüm ülkeye yayıldı, kısa sürede
sırasıyla Avrupa ve diger coğrafyalarda da görüldü ve yayıldığı tüm
ülkelerde, hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler
almaya mecbur bıraktı.

Covid-19'un bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeniyle görüldüğü her
ülkede toplumun hemen her kesiminde ortaya çıkmasının ardından
alınan tedbirler doğrultusunda ülkemizde de kamu ve özel sektör
kuruluşları ile irili ufaklı tüm işletme ve iş yerlerinde faaliyetler
durdurularak, sokağa çıkma yasakları ve kontrollü dolaşıma varan
uygulamalar devreye alınmak durumunda kalındı.

Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedildi ve birçok ülkede de olduğu
gibi ülkemizde de hükümet tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler 
alındı. Salgın 11 Mart tarihinde Dünya genelinde pandemi olarak ilan 
edildi. Türkiye’deki salgının seyrine ve alınan önlemlere
bağlı olarak şirketimiz de, Mart ayı içinde çalışma koşullarında
değişikliğe gitme kararı alarak 17 Mart tarihinde evden çalışma 
düzenine geçti.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Amaç: Bu doküman, TANAP  kapsamında faaliyet gösteren tüm 
çalışanların, Covid-19 salgın dönemi içinde Yeni Normal’e dönüş 
sürecinde salgınla mücadeleyi destekleyecek şekilde TANAP 
tarafından alınması gereken hijyen ve güvenlik koşulları ile TANAP’a 
bağlı lokasyonlarda çalışmakta olan tüm çalışanların, taşeron ve alt 
yüklenici firmaların ve ziyaretçilerin uymaları gereken kuralları ve 
sergilemeleri gereken güvenli davranışları içeren bir rehber olması 
amacı ile hazırlanmıştır. Kullanıcılara kolaylık olması açısından 
alınması ve uyulması tavsiye edilen önlemler ile kurallar işyeri içinde 
insanlar arası etkileşimin ve hareketin olduğu çalışma alanları ile 
sosyal alanları içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Kapsam: Görevi ne olursa olsun, TANAP veya TANAP adına çalışma 
yapılan alanlara giriş yapan herkesi kapsar.

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline



Toplu taşıma araçlarını 
kullanmanız durumunda 
devamlı olarak maskenizi 

takınız. Araçtan inince 
dezenfektan ile ellerinizi 

temizleyiniz.

Aracınızdan inmeden 
önce dezenfektan ile 

ellerinizi temizleyiniz.

İşe Geliş, Ulaşım

Özel Aracınızı park 
ettikten sonra maskenizi 

taktığınızdan emin olunuz.

Özel aracınızda birden 
fazla kişi ile seyahat 

ediyorsanız maskenizi 
takınız.

Servislerde maske takmayı 
unutmayınız ve sosyal 
mesafe kuralına uygun 

oturunuz.



Ayaklarınızı bina girişi ve 
kat girişlerindeki 

dezenfektanlı paspaslara 
basarak geçiniz.

Bina Girişi

Mümkün olduğunca 
hiçbir yere temas 

etmeyiniz.

X-Ray cihazına 
eşyalarınızı koymayınız, 

dedektör ile arama 
yapılmasına müsaade 

ediniz.

Bina Girişindeki 
dezenfektan ile ellerinizi 

temizleyiniz.

Termal kamera ya da 
güvenlik görevlisi 

tarafından ateşinizin  
ölçülmesine müsaade 

ediniz.

Dedektörden geçiş için 
beklerken Sosyal Mesafe 

Uyarı  çizgilerinde 
durunuz. 

Gideceğiniz kat için 
asansör kat tuşlarına 
basmadan güvenlik 

görevlisinden yardım 
isteyiniz. 



Asansör beklerken Sosyal 
Mesafe Uyarı çizgilerinde 

durunuz. 
Asansör

Yakın katlara erişim 
için merdivenleri 

kullanınız.

Katlarda asansör 
çağırmak için tuşlara 

basmadan önce ve sonra 
dezenfektan kullanınız.

Kat asansörlerine 
maksimum 4 kişi, 

Otopark Asansörüne 
maksimum 2 kişi bininiz. 

Asansör içlerinde 
belirlenmiş noktalarda 

durunuz.

Asansör içerisinde 
mümkünse hiç bir yere 

temas etmeyiniz ve 
konuşmamanızı tavsiye 

ederiz.

Çalışma arkadaşlarınız 
ile Sosyal Mesafe 

kurallarına uygun şekilde 
selamlaşınız, tokalaşma 
ve sarılmadan kaçınınız.

Asansör kullanım 
uyarıları ve ikaz 

işaretlerine dikkat ediniz.



Döküman parafları EBA 
üzerinden yapılmaya, 
imzalar  dijital imza 

şeklinde atılmaya  devam 
edilecektir. Islak imza 

atılması zorunlu hallerde 
kişisel kaleminizi 

kullanınız.

Tek başınıza özel odada 
çalışıyorsanız maske 

kullanımı şart değildir.Çalışma Kuralları

Fotokopi makinası, 
kumanda gibi ortak 
ekipman kullanımı 

öncesi ve sonrasında 
dezenfektan kullanınız. 

Mutfağa girmeyiniz.
Mutfak ve Çay

Ocağını kullanma
ihtiyacınız doğduğu

durumlarda Kat
Görevlisinden yardım

isteyiniz.

Açık Ofiste iken alerji, 
hastalık vb. durumunuz 
yok ise sosyal mesafeyi 

koruduğunuz ve iletişime 
geçmediğiniz sürece 
maske takılmayabilir. 

Aksi durumda her zaman 
maske takınız. 

2 kişinin iletişime geçtiği 
her durumda maske 

kullanılması zorunludur.

Açık ofislerde Sosyal 
Mesafe kuralına göre 

düzenlenmiş 
masalarınızda oturunuz.



Maske, eldiven ve diğer 
kişisel hijyen malzeme 

atıklarını ‘Diğer Atık 
Kutuları’na atınız ve 

hemen ellerinizi 
dezenfekte ediniz. 

Zorunlu haller dışında 
katlarda ve katlar 

arasında dolaşmayınız. 

Lavabolarda ellerinizi 
yıkadıktan sonra kağıt 

havlu kullanınız, etrafta 
bırakmayıp çöpe atmaya 

özen gösteriniz.

Kat içerisinde ve katlar 
arasında dolaşmaya 

mecbursanız ellerinizi 
her seferinde su ve 
sabun kullanarak 

yıkayınız ya da 
dezenfekte ediniz.

Yüzyüze eğitim / toplantı 
durumunda toplantı 

odaları için belirlenen kişi 
sayısını aşmayınız. Sosyal 
Mesafe kurallarına uygun 

oturunuz. Toplantı 
süresince maskelerinizi 
çıkarmayınız. Toplantı 

odalarındaki uyarı 
yazılarına uyunuz.

Toplantıları ve  eğitimleri 
mümkün olduğunca 

online yapınız. 



Yeni Normal 1. Aşama 
sürecinde öğlen yemeği için 

dışarı çıkılması yasaktır. 
Sonraki dönemlerde yemek 

için dışarı çıkıyorsanız 
dönüşte mutlaka maskenizi 

değiştiriniz. Gittiğiniz 
mekanda Sosyal Mesafe 
kuralları çerçevesinde 

oturunuz.

Yemek Arası- 
Çalışma Molası

Evden yemek  getirmeniz 
ya da dışarıdan 

siparişlerinizi buzdolabına 
koymanız durumunda 

mutfağa girmeyiniz, Kat 
Görevlisinden yardım 

isteyiniz. Soğuk 
tüketilebilecek yiyecekleri 

tercih ediniz.

Çay, kahve veya diğer 
içeceklerinizi tek 

kullanımlık karton 
bardaklarla içiniz.

Paket siparişleriniz 
resepsiyondan kat 

görevlileri tarafından 
teslim alınacaktır. Lütfen 

yardım isteyiniz.

Evden getirdiğiniz 
yiyecekleri mümkünse 
tek kullanımlık çatal, 

bıçak vb. ile yiyiniz ya da 
kendi malzemelerinizi 
getirecekseniz kirlileri 

bulaşık makinasına 
atmadan eve götürünüz.

Doğum günü kutlaması 
gibi toplu etkinlikler 

yapmayınız.

Sigara İçme Alanlarında 
Sosyal Mesafe 

kurallarına uyunuz.



Kişisel Kargo

Kişisel kargolarınız binaya 
alınmayacaktır. Kargo 

siparişlerinizde lütfen iş 
adresinizi vermeyiniz.

Merkezi klima santrallerinde filtre değişim sıklığı 
arttırılmış ve sistem, faydalanıcıları için %100 taze hava ile 
çalışır hale getirilmiştir. Katlardaki fancoillerde ultraviyole 
ışınla çalışan dezenfeksiyon sistemlerinin kurulumu için 
çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, her kata belirli sayıda 
pencere açılarak ortama doğrudan temiz hava girişi 
sağlanacaktır. Tek başına çalışılan ofislere bir başka kişinin 
alınmaması koşulu ile klima çalışırılabilir ancak tadilat 
çalışmaları bitirilinceye kadar çok mecbur kalmadıkça 
klimaları çalıştırmamanızı önemle rica ediyoruz.

TANAP İşyeri Hekimi'nin Merkez Ofiste Çalışma Saatleri 
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Cuma 09.00 - 16.00, 
Perşemebe 09.00 - 12.00 saatleri arasındadır. 

Havalandırma



Ziyaretçilerin 
sorumluluğu, ziyarete 

gelinen kişide olacaktır. 
Ziyaretçiye mümkün olan 

her durumda refakat 
edilecek ve kurallara 
uyması sağlanacaktır.

Ziyaretçiler ile 
görüşmelerde mutlaka 

Sosyal Mesafe 
kurallarına uyunuz.

Ziyaretçiler

Yeni Normal 1. Aşama 
sürecinde TANAP 

tesislerine ziyaretçi 
kabul edilmesi yasaktır. 

Sonraki dönemlerde 
sadece iş amaçlı, 
önceden randevu 

alınması koşulu ile 
ziyaretçi alınması söz 

konusu olabilir.

Maskesi olmayan 
ziyaretçiler bina içine 

alınmayacaktır. 



Çalışma süresince ateşi 
yükselen personel, 

amirine haber vererek 
maskesini takarak 
hiçbir yere temas 

etmeden derhal işyeri 
hekimine gitmelidir. 

İzolasyon

Diğer TANAP tesislerinde 
TANAP Covid-19 
Algoritması takip 

edilecektir.

Muayenesi ardından 
Covid – 19 şüphesi 

görülen personel Koç 
Kulelerinde 27. kat 
İzolasyon Odası’na 
yönlendirilecektir.

Bina girişinde ateş tespit 
edilmesi durumunda 
personel girişte izole 

edilecek TANAP Covid-19 
Algoritması takip 

edilecektir.



Herkes kendi kullanımı 
için seccade ve tespih 

getirecek, veya pratikte 
mümkünse tek 
kullanımlık örtü 

kullanılacak, ortak 
malzemeler 

kullanılmayacaktır. 

Araçların direksiyon, 
vites gibi el teması 

gerektiren yerlerinin 
temizlenmesi için 

araçlarda alkol bazlı 
dezenfektan ve tek 

kullanımlık temizleme 
mendilleri 

bulundurulacaktır.

Sosyal mesafe kuralları 
doğrultusunda aynı 
anda maksimum  4 

kişinin mescit kullanımı 
mümkün olacaktır. 

Havuz Araçları 
Kullanımı

Mescit Kullanımı
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