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Son dönemde dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen 

Koronavirüs (COVID-19) salgını, ülkemizde de etkisini hissettiriyor.

Toplum sağlığını yoğun bir şekilde tehdit eden bu salgınla mücadele kapsamında, 

toplumun her bir kesimine büyük görev ve 

sorumluluklar düşüyor.

Bu sorumluluğun bir gereği olarak, Yıldızlar Yatırım Holding olarak 

ofis alanlarımızda, üretim sahalarımızda ve tüm ortak alanlarımızda gerekli tüm 

önlemleri almakta olduğumuzu YAKİK olarak 

sizlerle paylaşmak isteriz.

Bu zorlu dönemde, en büyük önceliğimiz siz değerli çalışanlarımızın, 

paydaşlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığı ve güvenliği olup,

bu amaç doğrultusunda YAKİK’te alınan tüm tedbirleri

bu kitapçıkta bulabilirsiniz.



 TOPLANTI ve 
UZAKTAN EĞİTİM

Şirket içi / dışı toplantılar, yüz yüze yerine mümkün olduğunca 
telekonferans ya da video konferans formatında planlanmaktadır. 
Video konferanslarda kişi sınırını artıran düzenlemeler yapılmıştır. 
Tüm şirketlerimizde geçerli olmak üzere internet erişim hızı 
Bilgi Teknolojileri bölümümüz tarafından artırılmıştır.

Yüz yüze yapılması gerekli bulunan toplantılar maksimum 3 kişi 
olarak gerçekleştirilebilecek; katılımcıların arasında minimum 
1,5 metre olması zorunlu kılınmıştır. Şirket dışında gerçekleştirilen 
yemekli toplantılar iptal edilmiştir.

Mümkün olduğunca yüz yüze iletişim yerine telefon veya 
e-mail ile iletişime geçilmiştir. 

Nisan ayı sonuna kadar, yapılması planlanan  geniş katılımlı eğitimler, 
sosyal etkinlikler ve organizasyonlar iptal edilmiştir. Uzaktan eğitim 
modellerine geçilmiştir. 



OFİSLERİMİZDE
YAŞAM

23.03.2020 tarihinden bu yana şirketlerimize ziyaretçiler hijyen 
kontrolleri yapıldıktan sonra alınmaktadır. 

Kronik rahatsızlıkları olan, 65 yaş üstü ve hamile çalışanlarımız 
idari izinli sayılmıştır.

İdari binalarımız içerisinde yer alan çalışma ortamlarımız ve toplantı 
salonlarımız sürekli olarak dezenfekte edilmektedir.

Personel servislerimizde geçerli olan koltuk sabitleme uygulaması 
yemekhanelerimizde de uygulanmaya başlanmıştır. Çalışanlarımızın 
idari İşler tarafından kendileri için belirlenen yerlere oturmaları ve 
yemek saatlerine mutlak suretle uymaları rica olunur.

Sizlerin sağlığının korunmasını amaçlayan tedbirler kapsamında, 
İstanbul ofisimizdeki asansör kullanımının, binada bulunan tüm 
çalışanlarımızı ve alt işverenlerimizi kapsayacak şekilde 
geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

65+

√



SEYAHATLER

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge 
kapsamında tüm servislerimiz yüzde 50 oranında kapasiteyle 
çalışmaya geçmiştir.

Tüm servis ve şirket araçları ile ilgili hijyen çalışmaları en üst 
seviyeye çıkarılmış olup, tüm araçlarımız günlük olarak dezenfekte 
edilmektedir. Bakanlık bünyesinde yayınlanan talimat uyarınca, yurt 
içi ve yurt dışı seyahatler iptal edilmiştir.  

Ulaşımlarını personel servislerimizle sağlayan çalışanlarımız, idari 
işler’e ilettikleri tek bir servisle yolculuk yapabilecek. Servis kullanan 
tüm personelimiz sadece İdari işler tarafından kendileri için 
belirlenen ve iletilen koltuğa oturacak; başka bir koltukta 
seyahat edemeyecek.

30 büyük şehrimizde alınan önlemler ve bu şehirlerimizde 
oluşturulan İl Pandemi Kurulları’nın kararı uyarınca; Kocaeli, 
İstanbul, Antalya, Samsun, Kütahya ve Manisa’daki tesislerimizde 
çalışan tüm personele, servis yolculukları için maske tedariki 
sağlanacak; ilgili personelin yolculukları sırasında 
maske takmaları zorunlu olacak.

%50

√



SEYAHATLER

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesinde; çalışma hayatı içerisinde yer alan 
yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde 
bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışların; 
bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) 
belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabileceğinin altı çizilmiştir.
 
Söz konusu genelgeye uyum zorunluluğumuz kapsamında, yukarıdaki 
şartları taşıyan personelimizin servis seyahatleri sırasında aşağıdaki 
belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
 • İkametgâh belgesi (e-devletten temin edilecektir)
 • Sigortalı hizmet dökümü (e-devletten temin edilecektir)
 • İşe giriş bildirgesi (İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz’den 
      e-posta ile temin edilecektir)

03.04.2020 Cuma akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu 
açıklamalarla beraber; Üretim tesislerimizin, depolarımızın ve genel 
müdürlük binalarımızın bulunduğu şehirlerde Valiliklerimiz vasıtası ile de  
yapılan bilgilendirmeler ışığında; Tesislerimizde çalışan tüm 
personellerimize, servis yolculuklarında ve çalışma ortamlarında takmaları 
için her gün sabah ve akşam mesai giriş çıkışlarında güvenlik noktalarında 
verilmek üzere iki adet maske tedariği sağlanmış; ilgili personellerin hem 
yolculukları sırasında hem de çalışma ortamlarında maske takmaları 
zorunlu hale gelmiştir.

Şirket veyahut şahsi hususi araçları ile seyahat eden tüm çalışanlarımızda 
araçlarında mutlaka maske bulundurmak zorundadır. Araç içerisinde birden 
fazla kişi seyahat ediyor ise maske kesinlikle takılacak ve sosyal mesafe 
mutlaka gözetilerek oturulacaktır. İlgili İnsan Kaynakları & İdari İşler 
bölümlerimiz bu hususta sizlere destek olacaktır.



ÜRETİM
TESİSLERİMİZDE

YAŞAM

Malzeme getiren araçlar tesise girmeden önce, şoför ve malzeme 
dağıtım yapan personelin ateşi ölçülmekte; söz konusu personele 
maske ve eldiven taktırılarak tesislere girişleri sağlanmaktadır.

Malzeme getiren firmaların araçlarının dezenfekte yapıldığına dair 
belge talep edilmektedir. 

Malzemeleri teslim alacak tüm personele; dışarıdan gelen sevkiyat 
şoförleri ve ilgili çalışanlara maske ve eldiven takma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Teslim alınan tüm malzemeler dezenfekte işlemlerinin ardından, 
oluşturulan karantina bölgesine alınmakta; uygun şartlar 
sağlandıktan sonra dağıtımları yapılmaktadır.

Her vardiya çıkışında olacak şekilde, dezenfeksiyon işlemleri; 
günde 3 kere (her vardiya değişimlerinde) başta kontrol odaları, 
pullpit, laboratuvar, soyunma odaları gibi alanlar olacak şekilde 
işletme içerisinde riskli görülen alanların tamamı için 
gerçekleştirilecektir.



HİJYEN VE
MEDİKAL ÖNLEMLER

Giriş ve çıkışlar başta olmak üzere, şirketlerimizde yoğunluğun fazla 
olduğu alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
 

Tesislere giriş yapan personelimizin ateşleri günlük olarak 
ölçülmekte; ilgili birimlerimiz söz konusu incelemelerin yakın takibini 
gerçekleştirmektedir.

Yemekhanelerimizde hijyen önlemleri üst seviyeye çıkarılmış olup, 
yemek yeme düzeni sosyal mesafeye göre planlanmış; yemek yeme 
saat aralıkları genişletilmiştir. Ortak kullanım alanları 
grubunda yer alan çatal bıçak ve salata bar paketli olarak servis 
edilmeye başlanmıştır.

Güvenlik, sevkiyat, kantar ve ambar personellerinin, faaliyetleri 
sırasında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm tesis ve idari binalarımızda su sebilleri kaldırılmıştır ve 
paket suya geçilmiştir. Çay servislerinde ise hijyen 
koşulları arttırılmıştır. 



COVİD -19 VİRÜSÜNDEN 
KORUNMAK İÇİN HAZIRLANAN

ŞİRKET İÇİ
“AFİŞ UYGULAMALARI”











20 SANİYE

SUYA 
SABUNA DOKUN!

SIK SIK YIKAYIN!
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında

Ellerinizi 20 saniye boyunca bol su ve sabun ile yıkayın.





MESAFELER 
ENGEL DEĞİL!

 KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZDEKİLERİ RİSKE ATMAYIN. 
SOSYAL MESAFENİZİ KORUYUN.

KORONAVİRÜS (COVID-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA

1,5 m



ELLERİNİ KorANA
BULAMA!

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Lütfen kendinizi ve çevrenizdekileri riske atmayın.

KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında

Ellerinizi 20 saniye boyunca 
bol su ve sabun ile yıkayın.20 SANİYE



YEMEKHANEYE 
GİRMEDEN ÖNCE

ELLERİNİZİ YIKAYINIZ!
Yemekhaneye girmeden önce ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız, 

yemek esnasında ve sosyal alanlarda mesafeye dikkat ediniz.

KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında;

20 SANİYE



ÇOK YAŞAYın!
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık 
kağıt mendil ile örtün, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise 

dirsek içinizi kullanın, mümkünse kalabalık yerlere girmeyin,
eğer girmek zorunda kalınıyorsanız ağız ve burnunuzu kapatın.

Çok yaşayın!

Tıbbi maske 
kullanılmalıdır.



EN BÜYÜK ŞIKLIĞINIZ
BAĞIŞIKLIĞINIZ 
KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında;

Bol bol meyve ve sebze yiyip ve su içmeyi ihmal etmeyin. 
 Bağışıklığınızı güçledirici gıdalar tüketmeyi tercih edin. 

vitamini tüketin



KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında;
Tıbbi maskeyi doğru bir şekilde takmak, çıkarmak; takma öncesinde ve 

çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir.

Tıbbi maske kullanın ve hiçbir şekilde 
maskenizin dış yüzeyine dokunmayın.

 

DOĞRU MASKE
DOĞRU ÖNLEM!

MASKE TAKMA

MASKE ÇIKARTMA



KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında; 
Tıbbi maske kullanın, kendinizi ve çevrenizdekileri riske atmayın!

Tıbbi maske 
kullanılmalıdır.

 

EN DEĞERLİ TAKINIZ
MASKENİZ!



KORONAVİRÜS (COVID-19) Önlemleri Kapsamında;
Alışverişlerinizde tıbbi maske kullanın ve sosyal mesafeye dikkat edin.

Kendinizi ve çevrenizdekileri riske atmayın!
 

Aldığınız ürünleri dezenfekte etmeden 
evinize sokmayın!

 

ALIŞVERİŞTE
SOSYAL MESAFEYE

DİKKAT!



COVID-19
DIŞARIDAN EVE 

DÖNME KURALLARI

Unutmayın! Her şeyi tamamen dezenfekte
etmeniz mümkün değildir. Ama tehlikeyi
en aza indirebiliriz.

Eve girdiğinizde ellerinizi sabunlu
suyla yıkamadan hiç bir yere 

dokunmayın.

Ayakkabılarınızı mümkünse
kapının dışında çıkartın.

Ev hayvanınızı gezdirdiyseniz, onun
patilerini de dezenfekte edin.

Duş alın... Eğer duş alma imkanınız
yoksa vücudunuzun el, yüz, boyun gibi

açık kısımlarını sabunla yıkayın. 

Kapı girişine koyacağınız bir kutu içine
çantanız, cüzdanınız ve anahtar gibi

eşyalarınızı bırakın.

60

Yıkama sıcaklığı en az 60 derece olmalıdır. 
Kıyafetlerinizi çıkartıp, daha sonra 
yıkanmak üzere bir poşete koyun.

Eldivenlerinizi bir poşete koyup çöpe atın.
Ellerinizi sabunlu suyla yıkayın.

Çanta ve benzeri kapalı alışveriş 
ürünlerinizi klorlu suyla silin. 1lt. suya 

20ml çamaşır suyu karıştırıp bu 
yüzeylere püskürtün.

Eldivenlerinizi takın! Telefonunuzu alkol 
içerikli dezenfektan ile silin. Gözlük 

kullanıyorsanız gözlüğünüzü de sabunlu 
suyla iyice yıkayın.



COVID-19
EVDEN DIŞARI

ÇIKMA KURALLARI

Unutmayın! Her şeyi tamamen dezenfekte
etmeniz mümkün değildir. Ama tehlikeyi
en aza indirebiliriz.

Uzun kollu bir üst kıyafet
(mont/ceket vs.) giyin.

Saçlarınızı toplayın. Yüzük, küpe, bilezik, 
saat vb. aksesuarları kullanmayınız.

Evden çıkmadan önce mutlaka
maskenizi takın.

Toplu taşıma araçlarını kullanmayınız.
Köpeğiniz ile birlikte çıkacaksanız, 

köpeğin dışarıdaki yüzeylere
 temas etmesine izin vermeyin.

Yanınızda tek kullanımlık 
peçete veya eldiven

bulundurun. Siz de yüzeylere 
temas etmekten kaçının.

Kullanılmış mendil ve eldivenleri 
kapaklı çöp kutlarına ve mümkünse 

bir poşete koyup atın.

Hapşırırken veya öksürürken kolunuzun 
içini kullanın. Elinize veya havaya doğru 

asla hapşırmayın veya öksürmeyin.

Alış verişlerde mümkün olduğunca nakit para
kullanmayın. Eğer paraya temas etmek zorunda

kalırsanız ellerinizi mutlaka alkol bazlı bir
dezenfektan ile dezenfekte edin.

Herhangi bir yüzeye temas etmeniz 
durumunda, ellerinizi bol sabun ve 
suyla yıkayın. Yıkama imkânı yoksa 

dezenfektan kullanın

Yıkanmamış veya dezenfekte 
edilmemiş eller

ile başka yerlere dokunmayın.

Sosyal mesafe kurallarına uyun. 
İnsanlar ile aranızda en az 1,5-2 m olacak 

şekilde mesafeyi koruyun.



ELLERİMİZİ SIK SIK 
YIKAMALIYIZ!

Yeterince sabun alalım

Baş parmaklarımızı ovalayalım

Elimizi bol suyla duruluyalım Musluğu havluyla kapatalım Ellerimiz artık tertemiz

Parmaklarımızı kenetleyip ovalayayım Parmaklarımızı kenetleyip ovalayayım

Sabunu avuç içimizde
iyice köpürtelim.

Sol elin üstünü sağ elle, sağ elin üstünü
sol elle ovalayalım. 

KORONAVİRÜS (COVID-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA

   ELLERİMİZİ YIKARKEN
• Bol su ve sabun kullanmalı 
• Ellerimizi en az 10-15 saniye iyice ovuşturulmalı 
• Parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeli 
• Toplam el yıkama süremiz 40-60 saniye olmalıdır. 







YILDIZLAR
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