
  

 

COVID-19 ALINAN ÖNLEMLER  

 
Genel Müdürlük binamızda  sağlığınız için tüm önlemler alınmıştır. İlgili otoritelerin ve kurumların 
paylaştığı veriler ışığında ve iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde oluşturduğumuz önlemlerimiz ve 
uygulamalarımız kapsamında, bina ve çalışan hizmetleri, hijyen, teşhis ve sağlık protokollerimiz ihtiyatlı 
bir şekilde düzenlenmiştir. Lütfen siz de aldığımız tüm önlemlere ve kurallara eksiksiz şekilde uyarak 
bize destek olun. Hep birlikte, her birimizin sağlığı için, sorumluluk içinde hareket edelim.  
 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLLERİ:  

 Toplantıdan bir gün önce (16 Temmuz 2020, Perşembe) sizinle iletişime geçilerek sağlık 
durumunuz hakkında aşağıdaki sorular sorulacaktır.  
 
- Yeni Koronavirüs (COVID-19) belirtilerinden (ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı ya da 

boğaz/baş ağrısı, yaygın kas-eklem ağrısı, üşüme-titreme gibi grip benzeri bulgular ya da 
bulantı-kusma-ishal, aniden gelişen tat-duyu kaybı) herhangi birini gösteriyor musunuz?  
 

- Herhangi bir sağlık kuruluşunda size Yeni Koronavirüs (COVID-19) testi yapıldı mı?  
 

- Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs (COVID-19) teşhisi konan kişi/kişilerle yakın temasta 
bulundunuz mu?  

 

- Hastalık şüphesiyle son 14 gün içinde karantinaya alındınız mı? 
 

Bu soruların bir veya birkaçına yanıtınız “Evet” ise Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmamanızı 

rica ederiz.  

 

 Olağan Genel Kurul toplantısının olduğu gün evden çıkmadan önce sağlık durumunuzu kontrol 
etmelisiniz. 37,6 °C ve üzeri ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı, boğaz veya baş ağrısı, yaygın 
kas-eklem ağrısı, üşüme-titreme gibi grip benzeri belirtiler, bulantı-kusma-ishal, aniden gelişen 
tat-duyu kaybı hastalığın en yaygın belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin bir veya birkaçına 
sahipseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı rica ederiz.  

 

GENEL MÜDÜRLÜK BİNAMIZA GİRİŞ  

 Olağan Genel Kurul Toplantısı için girişler ana kapıdan (Zincirlikuyu tarafı) termal kamera ile kontrol 
sonrası yapılacaktır.  

 Termal kamerada vücut ısısı 37.6°C ve üzeri saptanması durumunda misafirimiz, kısa bir süre 
içinde ateşi tekrar ölçülmek üzere maske takılı olarak lokasyonda belirlenen geçici bekleme alanına 
alınacak, ateş ölçümünün tekrar 37.6°C ve üzeri saptanması durumunda binaya girişe müsaade 
edilmeyecektir.  

 
 
MASKE KULLANIMI 

 
Binaya maskesiz girişe müsaade edilmemektedir. Bina içinde bulunulan süre boyunca tıbbi maske 
kullanılması zorunludur ve binadan çıkış yapana kadar kesinlikle çıkarılmamalıdır. Ekstra maske 
kullanımınız için Konferans Salonu girişinde de maske temin edilebilecektir.  
 
Tıbbi Maske Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler  



 
 

 Tıbbi maskeyi takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkamalısınız. Su ve 
sabunun olmadığı durumlarda ellerinizi alkol içerikli el dezenfektanı ile 20-30 saniye ovalamalısınız. 

 Bir tıbbi maskenin kullanım ömrünün yaklaşık 4 saat olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle tıbbi 
maskeleri bu süreye dikkat ederek ve düzenli olarak değiştirerek kullanmalısınız. 

 Tıbbi maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan kısmına hiçbir zaman dokunmamalısınız. 
Maskeye dokunmanız durumunda, ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkamalı veya 
alkol içerikli el dezenfektanı ile ovalamalısınız. 

 Tıbbi maske, kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirmelisiniz. 
 Tıbbi maskenizi kesinlikle başkalarıyla ortak kullanmamalısınız .  
 
Tıbbi Maske Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 
 Tıbbi maskenizi burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına 

dokunulmadan çıkarmalısınız. Lastikli ise, kulak arkasındaki lastiklerden tutarak çıkarmalınız;  ipli 
ise, önce ense bölgesindeki alt ipleri, sonra başın arkasındaki üst ipleri çözerek çıkarmalısınız. 

 Çıkardığınız tıbbi maskeyi, çantaya ve cebe koymamalı; konferans salonu fuaye alanında üzerinde 
"Atık Maske ve Eldiven Kutusu" ibaresi bulunan atık kutularına atmalısınız. Tıbbi maskeyi 
çıkardıktan hemen sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkamalı veya alkol içerikli 
el dezenfektanı ile ovalamalısınız.   

 
 
SOSYAL MESAFE 

 
Sosyal mesafe salgının yayılmasını önlemeye yönelik en etkili yöntemlerden biridir. Bu nedenle, bina 

içerisinde sosyal mesafenin korunabilmesi için düzenlenen tüm işaretlemelere ve bilgilendirmelere 

uyulması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleşeceği salondaki koltuklar en az 1,5 

metre mesafe bırakılacak şekilde işaretlenmiştir. Oturma düzeninde işaretlenmiş koltuklara oturmanızı 

ve diğer toplantı katılımcıları ile yakın temasta bulunmamanızı rica ederiz.  

Sosyal mesafeyi korumak için aşağıdaki durumlara dikkat etmenizi rica ederiz.  
 
 Tokalaşma, sarılma ve öpüşme gibi yaygın selamlaşmalardan kaçının.  
 Kalabalık sohbet ortamlarına katılmayın. 
 Kişisel eşyaları ortak kullanmayın. 

 
 
HİJYEN 

 

 Ortak temas edilen alanlar ve yüzeyler ile çalışma masaları klorürlü ve dezenfektan katkılı TSE ve 
ISO-9001 kalite sertifikasyonlarına sahip yüzey temizleyici ürünlerle temizlenir.  

 Tuvaletler, asansör tuşları ve kapı kolları 30 dakika aralıklarla düzenli olarak temizlenir.  
 Faaliyet raporu, defter ve kalemin olduğu bez çantalar ve kişiye özel su şişeleri toplantıdan bir gün 

önce işaretlenmiş koltuklara tüm hijyen koşulları sağlanarak bırakılacaktır.  
 Toplantı bitiminde fuaye alanında ilgili dokümanı imzalarken bez çantadan çıkan size özel kalemi 

kullanmanızı önemle rica ederiz.  
 

YEMEK HİZMETLERİ  

 Toplantı süresince herhangi bir yiyecek – içecek hizmeti yapılmayacaktır.  
 

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 



 
 

Genel müdürlük binamızdaki havalandırma sistemleri temiz hava ile çalışmaktadır. Temiz hava 
ile çalışan havalandırma sistemimiz dışında kalan klimalar, bulaş riski yaratmamaları için 
çalıştırılmamaktadır.  

 
 

ASANSÖR & MERDİVEN KULLANIMI 

 Asansörler kabinlerdeki işaret sayısı kadar kişi tarafından kullanılabilir. Sosyal mesafeyi 

korumak için bu kurala her zaman uymalısınız. 

 Asansör içerisinde, işaretli alanın üzerinde ve kabinin köşelerine bakacak şekilde durmalısınız.  

 Asansör içerisinde konuşmaktan, yiyecek/içecek tüketmekten ve telefon görüşmesi 

yapmaktan kaçınmalısınız.  

 Asansör çağırma tuşlarına dokunduktan sonra ellerinizi su ve sabunla yıkamalı veya 

dezenfektan kullanmalısınız. 

 Asansör kullanımındaki yoğunluğu azaltmak için katlar arasında merdiven kullanımını tercih 

etmelisiniz.  

 Merdivenlerin sağ tarafını kullanmalısınız ve sosyal mesafeyi korumak için, diğer kişilerle 

aranızda 6 basamak bırakmalısınız.  

 

TUVALET KULLANIMI 

 Sosyal mesafenin korunabilmesi için tuvalet alanlarında kullanılabilecek kabinler 
işaretlenmiştir.  

 Tuvaletler aynı anda işaretli kabin sayısı kadar kişi tarafından kullanılabilir.  
 İşaretli kabinler meşgul ise, tuvaletin dışında beklemelisiniz. 
 Lavaboların kullanımında sosyal mesafenin bırakılmasına dikkat etmelisiniz. Yan yana 

lavaboları aynı anda kullanmaktan kaçınmalısınız.  
 

 SİGARA İÇME ALANI  

 Sigara içmek, Yeni Koronavirüs (COVID-19) bulaş riskini artırdığı için sigara içme alanları geçici 
bir süre için kapalıdır.  

 

 
 

 

 
 

 


