
 

Mecidiyeköy, 5.6.2020 

      Özü      
 

Pandemi süreci yeni 
çalışma düzeni hk. 

 

 
GENEL DUYURU 

No: 6 
 

Ulusal düzeyde coronavirüs salgınıyla mücadele konusunda gelinen nokta ve 
önümüzdeki süreçte alınacak bir takım tedbirlerle hayatın normalleşme sürecine girmeye 
başlaması gözönüne alınarak, üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunması, virüsün 
bulaşma riskinin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla Sandığımızca yürütülen faaliyetler aşağıda 
belirtilen kapsamda yerine getirilecektir. 

 
Bununla birlikte; coronavirüs hastalığına yakalanan ya da yüksek ateş, öksürük, 

nefes darlığı, koku ya da tat alma duyu kaybı şeklindeki belirtileri taşıyan üyelerimizin direkt 
olarak anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. 

 
1. Sağlık merkezlerimizde 1.7.2020 tarihinden itibaren randevulu hasta kabulüne 

başlanacaktır. Buna göre; 
 

 Mecidiyeköy sağlık merkezimiz ve laboratuvarımız ile Bahariye sağlık merkezimiz 

Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 10:00 – 16:00; 

 

 İzmir sağlık merkezimiz hafta içi 10:00 – 16:00, 

 

 Adana sağlık merkezimiz hafta içi 10:00 – 13:00 

 

saatleri arasında hizmet verecektir. 
 

2. İdari birimlerimiz 15.6.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine ofis ortamında devam 
edecektir. Çalışanlarımızın toplu ulaşımdan kaynaklı bulaşı riskini azaltmayı teminen 
Mecidiyeköy hizmet binamızdaki idari birimlerimiz Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma 
günleri 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 
 

3. Sağlık merkezlerimizde hizmet verilen branşlarla ilgili sağlanan sevk esneklikleri bir süre 
daha devam edecektir. Bu çerçevede 1.7.2020 tarihinden itibaren sağlık merkezlerimiz 
randevulu olarak hizmet vermeye başlayacak olmakla birlikte; üyelerimiz branş bazında 
geçerli süreleri  www.aksandik.org internet sitemiz veya Aksandık Bizimle mobil 
uygulamamız kanalıyla sorgulayarak anlaşmalı sağlık kurumlarımıza direkt olarak 
başvurabilirler. 
 

4. Mecidiyeköy ve Bahariye sağlık merkezleri doktor muayeneleri ile laboratuvar tahlilleri için 
randevusuz hasta kabul edilmeyecektir. Randevusu bulunan üyelerimizin, randevu saatine 
en erken 15 dk. kala bina girişine izin verilecektir. Doktor muayene randevuları 22.6.2020 
tarihinden itibaren internet sitemiz üzerinden ya da çağrı merkezimiz kanalıyla 
alınabilecektir. 
 
 
 
 
 
 

http://www.aksandik.org/


 
 

5. Her akşam yapılan gün sonu temizliğine ilave olarak genel detaylı temizlik yapılacak olan 
Çarşamba günleri Mecidiyeköy ve Bahariye hizmet binalarımız kapalı olacaktır. İdari 
personelimiz, çağrı merkezlerimiz ve doktor görüşme hattımız Çarşamba günleri evden 
çalışmaya devam edecektir. 

 
6. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın hizmet binalarımıza girişi sırasında ateş ölçümü yapılarak 

38 derece ve üstünde olanların girişine izin verilmeyecektir. Hizmet binalarımızın içerisinde 
maske kullanımı zorunlu olacaktır. 

 
7. Mecidiyeköy hizmet binamızda; 
 

 Üyelerimizin 3. ve 4. katta bulunan idari ofis katlarına çıkmalarına izin verilmeyecektir. 
 

 Elden getirilen her türlü belge ve kargolar güvenlik masasında teslim alınacak, 4 iş günü 
bekletilecek ve 5. gün işleme alınacaktır. 

 
 Asansöre en fazla iki kişi binebilecektir. 

 

 Sandığımıza iletilecek her türlü talep için dahili telefon numaraları yerine çağrı 
merkezimizin kullanılması gerekmektedir. 

 
Bilgi edinilmesini rica ederiz. 
 

Saygılarımızla, 
AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI 

TEKAÜT SANDIĞI VAKFI 
 

       
 

Koray PAMUKÇU 
Vakıf Müdürü 

Barış MUNGUL 
Vakıf Müdür Yrd. 

 
 
 
 
Çağrı Merkezi No : 0850 202 54 54 
Doktor Görüşme Hattı No : 0850 939 24 94 


