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Değerli Antalya Teknokent Firmaları,

     

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlamasıyla, virüsün yayılımını en aza indirmek için 
ülkemizde önemli tedbirler alınmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nde yer alan şirketlerin çalışma durumları ile ilgili de 15 Mart 2020 tarihinde üç 
Bakanlık tarafından (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) alınan karar gereği, Teknopark şirketlerinin faaliyetlerinin 
Bölge dışından yürütülebileceği bildirilmiştir.

Bu kararın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yürütülmesi 
uygun bulunmuş olup 01 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında ise; bildirime tabi personel 
sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini 
geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili 
kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma 
süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla uzaktan çalışmaya müsaade edilmesine karar 
verilmiştir. Bakanlık tarafından alınan kararlar da firmalarımıza duyurulmuştur.

      Kovid süreci kapsamında Antalya Teknokent Yönetici Şirket tarafından da temizlik ve 
hijyen kuralları kapsamında kurumumuzda gerekli tedbirler alınarak uygulanmış olup 1 
Haziran tarihinden itibaren de;

• Antalya Teknokent tarafından alınan tedbirler ile uygulanacak önlemleri 

• Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yer alan şirketlerimiz için salgını engellemeye 
yönelik alabilecekleri tedbirleri sizler ile paylaştık.

Koronavirüsü sürecini daha iyi yürütebilmek adına bu dönemde firma çalışanlarımız için 
alacağımız önlemler ve süreç içerisinde yapılacak değişiklikler e-posta duyuruları ile sizlere 
ulaştırılacaktır. 1 Haziran tarihinden itibaren ofislerine dönecek olan çalışanların tarafımızca 
alınan tedbirlere dikkat etmesini, aynı zamanda ofis çalışma alanlarında da bu hususlara 
özen göstermeleri önem arz etmektedir.

Bu süreci tedbirlere uyarak kısa süre içerisinde geride bırakmayı ümit ediyoruz.

 

Sağlık günlerde görüşmek dileğiyle…

İbrahim YAVUZ
Antalya Teknokent Genel Müdürü



Kovid Kapsamında Antalya Teknokent’te 
Alınacak Önlemler ve Uygulamalar

• Çalışanların Ar-Ge binalarına girişinde işe başlamadan önce mesafe kurallarına 
uygun olarak dijital temassız ateşi ölçülecek. Ateşi yüksek olanların sağlık kuruluşuna   
ulaştırılmaları sağlanacak.

• Kişilerin maskesiz olarak binalara girişine izin verilmeyecek. Maskesi olmayan kişilere 
Antalya Teknokent Yönetici Şirket tarafından maske temin edilmesi sağlanacak.

• Ar-Ge binalarının ortak kullanım alanlarında ve lavabolarda, temizlik, dezenfeksiyon 
işlemleri planlı bir şekilde gerçekleştirilerek takibi yapılacaktır.

• Ar-Ge 1, Ar-Ge 2 ve Ar-Ge 3 binalarımızda güvenlik personeli bulundurulacak. Güvenlik 
personeli tarafından ofislerine giriş yapacak olan çalışanların ateş ölçümü ve maske 
kontrolü de yapılacaktır.

• Ar-Ge binalarımızda yer alan el dezenfektan makinelerinin sayısı artırılarak bina 
girişlerinde de kullanımına özen gösterilmesi sağlanacak.

• Antalya Teknokent’e ait olan sosyal tesis Bike Kafe 1 Haziran tarihinde faaliyete  açılacak 
olup kafede oturacak kişiler arası mesafenin sağlanmasına, hijyen, dezenfeksiyon 
işlemlerine dikkat edilecektir. Çalışanlar maskesiz ve eldivensiz çalışmayacaktır.

• Binaların ortak kullanım alanlarında ve ofislerde dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak 
uygulanacaktır.

• Çalışma alanlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir.

• Firmalarımız ile belirli tarihlerde toplantılar düzenlenecektir. Toplantılar video konferans 
yöntemi ile uzaktan gerçekleştirilecektir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Koronavirüs Riskine Karşı 14 kural ile ilgili 
yapılan bilgilendirmeler bina girişlerinde yer alacaktır.



Şirketlerimiz İçin Salgını Engellemeye
Yönelik  Alınabilecek Tedbirler

• Ofis içi çalışmalarda mesafe kuralı gözetilerek ofis oturma alanları yeniden düzenlenebilir.

• Ofiste bulunan ofis malzemeleri (telefon, klavye, mouse vb.) çalışma yerleri dezenfekte  
edilmelidir.

• Firmaların çalışma alanı olan ofislerde uygun olan kapı ve pencereler açık tutulabilir.

• Ofis içinde uygun yerlere dezenfektan konulabilir.

• Ofis personelleri çalışma alanlarında maskeli olarak çalışmalarına özen göstermelidir.

• Lavaboların sosyal mesafe kuralı gözetilerek kullanılması konusunda çalışanlara bilgi   
verilebilir.

• Sosyal mesafe kuralları kapsamında çalışanlar tokalaşma, eller ile yüz bölgesine temastan 
kaçınma konusunda bilgilendirilmelidir.

• Sağlık Bakanlığı’nın duyurmuş olduğu koronavirüs riskine karşı 14 Kural ile ilgili 
bilgilendirmenin ofis içinde uygun bir yere asılması sağlanabilir. 

• Şirket çalışanlarına koronavirüsün yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken 
konular ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri düzenlenebilir.

• Enfekte olmuş çalışanların tespiti durumunda temas etmiş olabileceği diğer çalışanların 
maske takılması sağlanarak işyeri hekimine bilgi verilmesi ya da Sağlık Bakanlığı İletişim 
Merkezi 184 aranarak yetkili kişilerin talimatlarına uygun hareket edilmesi sağlanmalıdır.

• Enfekte olmuş çalışan olduğu ile ilgili Antalya Teknokent Yönetici Şirket’e bilgi verilmesi 
gerekmektedir. 

• Tedavisi tamamlanan çalışanın, sağlık kuruluşu tarafından işe başlamasında sakınca 
görülmediğine dair rapor ile işverenini bilgilendirerek işine devam edebilir. 



Korona Virüs Riskine Karşı

14 Kural
1. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

2. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

3. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. 
Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

4. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

5. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

6. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

7. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

8. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

9. Kıyafetlerinizi 60-90°C’de normal deterjanla yıkayın.

10. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün 
temizleyin.

11. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, 
maske takmadan dışarı çıkmayın.

12. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

13. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

14. Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna 
başvurun.


