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– En önemli öncelik çalışan sağlığı ve 

güvenliğidir. 

– Geri dönüş planınız, İnsan Kaynakları 

ekibinizin danışmanlığı ile, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Hukuk, Kalite ve Risk 

ekiplerinizden temsilcilerin yer aldığı bir 

komitenin görüşlerine uygun olarak 

hazırlanmalıdır. Ayrıca, kurumunuz 

dışından bulaşıcı hastalıklar uzmanı bir 

sağlık görevlisinden hazırladığınız geri 

dönüş planınızı COVID-19 tehlikesi 

kapsamında değerlendirmesini talep 

edebilirsiniz.

Temel ilkeler
– COVID-19 virüsü için aşı ve/veya 

etkili bir tedavi yöntemi 

yaygınlaşmadığı sürece virüs çevrede 

kalarak sağlık için bir tehdit unsuru 

olmaya devam edecek.

– Hükümet ve/veya yerel yönetimler, 

sağlık otoriteleri ile işbirliği halinde, 

risk seviyelerinin ve sınırlamaların 

çerçevesini çizerek önlemlerin 

azaltılması veya kaldırılması 

konularında yönlendirici olacak.

– Kurumlar devletin koyduğu kurallara 

ve yönergelere mutlak uyum 

sağlayacak şekilde «geri dönüş» 

planlarını oluşturmalıdır .

Varsayımlar
– COVID-19 tehdidinin mevcut 

durumunun kurumlar ve toplum 

tarafından anlaşılabilmesi için 

hükümet ve/veya yerel yönetimlerin 

belirleyecekleri risk seviyeleri takip 

edilecek.

– Hükümetin COVID-19 tehdit 

düzeyine bağlı olarak sağlayacağı 

yönergeler ile, kısıtlamaların ne 

zaman hangi alanlarda kaldırılacağı 

ve vatandaşlarının güvenliğini ve 

refahını nasıl sağlayacağı 

konularında rehberlik etmesi 

beklenecek.

Devlet önlemleri

YASAL UYARI: Bu dokumanda yer alan bilgiler genel niteliktedir ve belirli bir bireyin veya tüzel kişiliğin özel koşullarına yönelik değildir. Bu dokumanın size ulaştığı

tarihten sonra içinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya gelecekteki geçerliliklerine dair bir garanti verilememektedir. Özel durumların kapsamlı bir şekilde incelemesinden

sonra verilecek uygun profesyonel tavsiyeler olmadan bu tür bilgiler üzerinde hareket edilmemelidir.
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COVID-19 krizi ile başa çıkmanın 4 aşaması

“Hızlı bir şekilde evlere 

kapanmak zorunda kaldık –

uzaktan çalışma stiline 

geçtik ve iş sürekliliği 

planlarımızı uyguladık”

Reaksiyon

“İşimizi uzaktan yürütüyor, 

müşterilerimize hizmet veriyor 

ve operasyonlarımızın 

devamlılığını sağlıyoruz.”

Dayanıklılık

Yavaş yavaş iş yerlerimizde 

çalışmaya geri dönme, yüz 

yüze toplantılara katılma, 

olası seyahatleri planlama, 

vb.”

Toparlanma

“Yeni dünyadaki ofis 

yapılanmamız nasıl olacak, 

neleri şimdiden planlıyor 

olmalıyız?”

Yeni Gerçeklik

İşyerlerine geri dönüşler Toparlanma aşamasının bir parçasıdır. Kurumlar uzun dönemli politikaları hakkında bir karar verirken 

(evden çalışma, seyahat kuralları vb.) COVID-19 aşısı veya tedavisi bulunduğunda geçilecek olan Yeni Gerçeklik aşamasını 

göz önünde bulundurduklarından emin olmalılar.
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Güven Seviyesi 1 – Evde kalma

Güven Seviyesi 2 – Sağlık & güvenlik yönergeleri

Güven Seviyesi 3 – Kişisel koruyucu ekipmanların 

yaygınlaşması

Güven Seviyesi 4 – Kapsamlı test ve temas takibi

Güven Seviyesi 5 – Vatandaşların etkinleştirilmesi

Güven Seviyesi 6 – Aşı

Toplumun güveni ve inancı ekonomik toparlanma için kritiktir
Çalışanlar için kapsamlı bir işyerine geri dönüş planı hazırlamak, toplumdaki güveni arttırmak ve ekonomik iyileşmeyi 

sağlamak için gereklidir.

Ekonomik 

toparlanma

Kamu 

güveni
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İş gücümüzü ofislere geri döndürmeli miyiz?

Yerel sağlık kurumlarının yönergeleri doğrultusunda, COVID-19 bağışıklığı geliştirmiş kişilere öncelik verilmesi de dikkate alınabilir.

Kurumların, çalışanlarının iş yerlerine geri dönmelerini sağlayarak neyi elde etmeyi amaçladıklarını netleştirmeleri gereklidir. Kurumlar, 

ayrıca, ticari faydalara karşın oluşabilecek riskleri de değerlendirmelilerdir.

Kurumlar, geri dönüşleri aşamalı olarak planlayabilir. Planlarını uygulamaya almadan önce, hangi grupların ilk önce geri dönmesi gerektiği 

kararı ile birlikte, ele alınması gereken birkaç husus bulunmaktadır. Dikkat edilecek noktalar:

1 Ofis operasyon ekipleri

Ruh sağlığı ve refah durumlarına ilişkin riskler2

Evdeki çalışma alanlarının elverişsizliği3

Belirli ofis ekipmanlarına erişim4

Evde çalışma uygulamasının çalışanların iş üzerinde/ 

uygulamalı öğrenmelerine olan etkisi
5

Rollerin yerine getirilebilmesi için gerekli ek ekipman 

ihtiyaçları
6

Uzaktan çalışma ile etkin bir şekilde yerine 

getirilemeyen sorumluluklar
7

Ofis dışında çalışma ile kısmen ya da tamamen 

yerine getiremeyen sorumluluklar
8

Yetersiz kalan internet bağlantısı9

Ofise ulaşırken toplu taşıma araçlarına bağlı olma10



İş yerine geri dönüş
Kurumların, çalışanlarının tümünün veya belirli bir bölümünün çalışmak için iş yerine geri dönmesinin 

faydalı olacağına karar vermesi durumunda, en kısa sürede bina yönetimi ve sigorta şirketleri ile 

iletişime geçerek gerekli risk değerlendirmelerinin yapıldığına dair teyit almalıdırlar.

Kurumlar, müşterilerinin ve iş yerlerine gelen ziyaretçilerinin yanı sıra, öncelikli olarak, çalışanlarının 

sağlığını ve refahını korumakla yükümlüdür. Bu nedenle, hükümet tarafından getirilen kısıtlamaların 

bir süre sonra hafifletileceğini ya da kaldırmaya başlayabileceğini öngörerek, o dönem öncesinde 

planlamalarını detaylı bir şekilde oluşturarak, düzenli ve etkili bir geri dönüş sürecinin uygulamaya 

alınmaya hazır olduğundan emin olmaları önem taşımaktadır. 
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İş yerine geri dönüş sistemi
Bu süreçte bilgilendirilmesi gereken üç ayrı paydaş grubu tanımlanmaktadır. İş yerine geri dönerken, bu grupların doğru bir şekilde 

bilgilendirilmesi ve koordine edilmesi gereklidir. Faaliyetler ve prosedürler, her bir paydaş grubuna en iyi oranda fayda sağlayacak 

şekilde tasarlanmalıdır.

Çalışanlar ve iş yerine gelen 

ziyaretçiler

Çalışan ve ziyaretçilerin sağlığını ve 

güvenliğini sürdürmek için onlara hangi 

bilgilerin sağlanması gereklidir?

Ofis yöneticileri ve iş birimi liderleri

İş yerinin çalışan ve ziyaretçi erişimine 

uygun hale getirilmesi için ofis yöneticileri ve 

iş birimi liderlerine ne tür bilgiler verilmesi 

gereklidir?

COVID-19 özel görev ekibi, risk, 

hukuk, politika, yönetişim

COVID-19 özel görev ekibinin yanı sıra, 

çalışanları güvenli bir şekilde işyerine geri 

getirmek için gerekli tüm risk, politika ve 

yönetişim bileşenlerini oluşturmak için hangi 

bilgilere ihtiyaç duyulur?

Özel görev 

ekibi, 

yönetişim & 

risk

Çalışan / ziyaretçi 

sağlığı & güvenliği

İş yeri 

hazırlığı & 

yönetimi
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1
2

COVID-19 özel görev ekibi

3

4

5

Yönetim Kurulu yönetişimi

İşyerine geri dönüş yaklaşımı

Sağlık ve hükümet yönergeleri

Sigorta incelemesi

Risk & sağaltım planı

İş hukuku/yasal inceleme6

7

Çalışanların geri dönmeye hazır olması

Çalışanların aktif olması (fiziksel/sanal)

Ofise ulaşım ve seyahat yönergeleri

9

10

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

11

Çalışan eğitimi ve sertifikasyon

12
Çalışan refahı, sağlığı ve hijyeni

Sosyal mesafe kuralları

13

14

8

Teknoloji ve güvenlik

İş yerinin yeniden tasarlanması

Temizleme protokolü dahil olmak üzere tesis 

operasyonları

Yemekhane, mutfak ve ortak alanlar

İş gücü yönetimi

Erişim yönetimi

Temas izleme protokolleri

Temas, semptom, test & bireysel izolasyon 

takibi
15

16

17

18

19

20

21

22
23

Çalışma 
grupları, 

otoritenin 
yönetimi &

risk

Çalışan/ 
sağlık & 
güvenlik

İş yerinin 
hazırlanması
& yönetim

Vaka yanıt prosedürü

Yapılacak her yenilik sonrasında iletişim, izleme (iç ve dış) ve raporlama temel süreçlerdir.

Ofise geri dönüş sistemi



9

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., bir İsviçre kuruluşu olan KPMG International Cooperative’e bağlı bağımsız üye firmalardan oluşan KPMG ağının üyesi  bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

Sistem adımlarının uygulanması başarı için şarttır
Ofise dönüş yolculuğunuzun her adımını yerine getirmek için sizinle beraber çalışacağız. 1. aşamada ne kadar kapsamlı olmamız gerektiğini, 

çalışanlarınızın ne zaman ofise dönmesi gerektiğini ve şu anki uygulamalarınızı anlamak için bir değerlendirme çalışması yapacağız. Buna dayanarak, sizi 

ileri götürecek zaman planını belirleyeceğiz.

Yapılacak her yenilikle birlikte; iletişim, izleme (iç ve dış) ve raporlama temel süreçler olarak uygulanmalıdır.

Mevcut durumu
değerlendirme

Temel hususlar:

– Çalışanları geri getirmek için

uygun zamanı belirleme

– Kurum çapında bugüne

kadar yapılan uygulamaların

değerlendirilmesi

– Kritik konuların, alanların ve

engellerin tanımlanması

1
Geri dönüşün gelecek 
fazlarını planlama

Temel hususlar:

– Planın her alanında

performansın

değerlendirilmesi

– İş yerindeki insan sayısının

arttırılması veya azaltılması

– Uygulamaların etkisinin

ölçümlenip geliştirmelerin

yapılması

4+

Temel hususlar:

– 1. adımda tespit edilen

alanlardaki eksikliklerin giderilmesi

– Çalışanların geri dönüşe hazır

olma durumlarının değerlendirilmesi

– Uygulama planlarının

geliştirilmesi

– Kritik engellerin ele alınması

2
Planlama ve 
eksiklikleri giderme

Temel hususlar:

– Plandaki her alanın doğru ve

etkili bir şekilde organize

edildiğinden emin olunması

– Tüm paydaş grupları ile etkili

iletişimin kurulması

– İlerlemeleri izlemek ve

raporlamak için yöntemlerin

geliştirilmesi

3
Geri dönüşün birinci 
fazını gerçekleştirme
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Amacımız, tasarlayacağımız planın… 

Çalışanların iş yerlerine ve müşterilerine 

aşamalı olarak geri dönüşü

Ofise geri dönüş süreci kademeli ve fazlar halinde olmalıdır. Bu 

sayede; kurumlar, ofislerine daha fazla çalışan ve ziyaretçi kabul 

etmeden önce süreçlerini ve önlem protokollerini test etme, 

değerlendirme ve güncelleme şansına sahip olur.

Örneğin, kurumlar iş yerinde bulunması kritik olan veya iş yeri 

dışında farklı bir yerde görevlerini yerine getiremeyen çalışan 

gruplarını içerecek şekilde bir ilk aşama geri dönüş planı 

hazırlamak isteyebilirler. Kademeli olarak yürütülecek bir geri 

dönüş planı, ofise dönme konusunda endişeleri olan çalışanların 

duygusal olarak hazırlanmalarını sağlayacak ek bir süre verir. 

Hükümetler yeni bir salgın gibi bir tehdidin yeniden aktifleşmesi 

durumunda yeniden kısıtlamaları uygulamaya aldıklarında, 

aşamalı bir geri dönüş yaklaşımı kurumlar tarafından da yanıtın 

hızlı ve uygun bir şekilde verilmesine olanak sağlayacaktır.

Kademeli geri dönüşleri sağlaması Sağlık ve güvenlik risklerini azaltması
Çalışanlar, müşteriler ve toplum için sağlık ve güvenlik 

risklerinin azaltılması

Kurum planları, COVID-19’a yakalanma konusunda yüksek risk 

grubunda olabilecek çalışanlarını gözeten protokoller içermelidir.

Yüksek risk kriterleri konusunda farklılık gösteren tanımlar

olabildiği için riski doğru anlamak için devletin yetkilendirdiği

sağlık uzmanlarına başvurulmalıdır.

Uzaktan çalışmanın, kısıtlı çalışma alanına ve imkanına sahip 

olan çalışanlar üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir.

Kurumlar, ofis dışında çalışmalarını sürdürebilecek olan ve ofise 

ulaşmada toplu taşıma kullanan çalışanların geri dönüşlerini 

erteleyebilirler.
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Risk sağaltımında temel önlemler
Kurumların iş gücünün tamamı veya bir kısmı için ofise geri dönüşün 

gerekli olduğunu belirledikten sonra riski azaltmak adına uygulaması 

gereken önlemler dört temel alandadır.

Bu önlemler, hükümet ve sağlık otoritelerinin rehberliğine dayanmaktadır, 

bunlar arasında: Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, 

T.C. Sağlık Bakanlığı – Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı yer

almaktadır.

UYARI: COVID-19 hakkındaki güncel bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ve

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi gibi kuruluşlardan temin

edilmektedir. Hükümetler burada önerilenlerden farklı bir yönerge

yayınlayabilir ve kurumların bu dört temel önleme ek olarak veya bu dört

temel önlem yerine farklı yönergeleri izlemelerini tavsiye edebilir.

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)1
Fiziksel mesafe
(Sosyal mesafe)2

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)3

Ofis temizliği 

ve hijyeni4
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Amaç, bireylerin sağlığını ve güvenliğini korumak ve potansiyel enfeksiyon riskinden 

kaçınmaktır. Kurumlar, çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin kendilerini iyi 

hissetmediklerinde evde kalmasını sağlayacak uygulamalara yer vermelidir.

Risk sağaltımında temel önlemler

Bina yönetimine danışın

Ofisiniz kiralıksa, çalışanlar ofise 

döndüklerinde hangi prosedürleri 

uygulamayı önerdiklerini anlamak için 

bina yönetimine danışın.

Çalışanlarınıza özet bilgiler verin

Hastalık belirtisi gösteren, hastalık belirtisi gösteren

biriyle yaşayan veya son 14 gün içerisinde COVID-19

testi pozitif çıkan birisi ile temas haline geçmiş

çalışanlarınıza evde kalmalarını söyleyin.

Ateş ölçümleri

Kurumlar, ofislere geri dönmeden önce 

çalışanlarının kendi sağlık 

değerlendirmelerini yapmalarını tavsiye 

edebilir. Ofiste herhangi birinin kendini iyi 

hissetmemesi ve ateş gibi belirtiler 

yaşaması durumunda derhal kişinin eve 

gönderilmesi ve profesyonel tıbbi 

konsültasyon sağlanması gereklidir. 

Kendi kendini kontrol etme

Çalışanlarınızın proaktif olarak kendi sağlıklarına dikkat 

etmeleri ve gözlemlemeleri gerektiğini hatırlatın ve 

kurum olarak onlara güvenliklerini sağlamak için belirli 

protokollerin olduğuna dair güven verin. Kurumlar bu tür 

bir iletişimi sağlamadan önce hukuk,  risk yönetimi 

ve/veya bilgi güvenliği ekiplerine danışmalıdır.

Erişim kontrolleri 
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)1

2

3

4

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni
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 Ofise dönüş konusunda bina/ofis yönetimine danışılması ve bir zaman planı üzerinde 

anlaşılması

 Hastalığın yayılmasını engellemek için bina giriş-çıkış prosedürleri hakkında ofis/bina 

yönetimi ile birlikte çalışmalar yaparak (örneğin, sıcaklık kontrolleri, kızılötesi kapılar veya 

sıcaklık tabancaları) görünür emniyet göstergeleri ile kontrollerin sağlanması

 Ziyaretçi politikası ve sürecinin geliştirilmesi

 Personel ve ziyaretçilerin ofise giriş yapmadan önce tamamlamaları gereken bir bildirim 

süreci hazırlanması

 Çalışanların sağlık durumları, karantina beyan durumu, konum verileri ve analitik verileri (veri 

gizliliği kurallarına uygun olacak şekilde) saklamak için bir veri tabanı oluşturulması

 Onaylanmış vakalar için bir müdahale ekibi oluşturulması

 Hastalık belirtisi gösteren çalışanlar için ofiste izolasyon alanlarının belirlenmesi ve tahliye 

planlarının oluşturulması

 Tüm politika, düzenleme ve iletişimlerin en az haftada bir defa gözden geçirilmesi

Risk sağaltımında temel önlemler
Erişim kontrolleri – örnek kontrol listesi

1

2

3

4

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni
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Risk sağaltımında temel önlemler

Lobiler, asansörler, çalışma alanları, konferans salonları, yemek servis alanları, toplantı odaları, 

merdivenler, resepsiyon alanları ve hatta koridorlar dikkate alınmalıdır. Kurumlar, fiziksel mesafeyi 

azaltma önlemlerini kolaylaştırmak için -yüz yüze yapılan toplantılar da dahil olmak üzere- belirli bir 

yerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısını sınırlandırmalıdır. Yakın temas riskini azaltmak için 

ofislerin belirli alanlarının kullanıma kapatılması gerekebilir.

Kurumlar, ofise gelebilecek çalışan sayısını kontrol altında tutup ofiste bulunan çalışanların 2 

metrelik sosyal mesafe ihtiyacını güvenli ve kolay bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak adına 

çeşitli yöntemler geliştirmelidir, örneğin;

- Farklı çalışan grupları için ofiste çalışma vardiyaları oluşturulması

- Planlı çalışma saatleri tanımlanması

- Tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya devam edebilecek kişilerin belirlenmesi

- Ofisteki çalışan sayısının azaltılması için farklı planların hazırlanması

Çalışanlar bulaşma riskini azaltmak için birbirlerinden 2 metre (6 adım) uzakta 

durmalıdır. Kurumlar, oturma düzenlerini çalışanlar arasındaki fiziksel mesafeyi ve 

ofisteki hareket alanlarını göz önünde bulundurarak oluşturmalıdır.1
Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)2

3

4

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni
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 İş sürekliliği planı kapsamında ofisten çalışması gereken çalışanların tanımlanması, özel bir 

çalışma alanına ihtiyacı olan veya uzun süre evden çalışmaması gereken personellerin belirlenmesi

 Ofiste aynı anda çalışabilecek çalışanların yüzdesel oranının belirlenmesi (diğer çalışanların evden 

çalışmaya devam edeceği şekilde); takım ve birimlerin A, B ve C gruplarına ayrılması, ofiste sırayla 

bulunabilecekleri bir zaman çizelgesi oluşturulması, süreçle ilgili protokollerin oluşturulması

 Ofiste çalışan sayısının azaltılması, ofisteki çalışanlar için farklı giriş-çıkış ve öğle yemeği 

saatlerinin belirlenmesi, asansör kullanımlarının azaltılması ve toplantı alanlarına kısıtlı erişim gibi 

uygulamalarla sosyal mesafe rutinlerinin oluşturulması

 Koridor, merdiven, asansör ve asansör bekleme alanları gibi ortak bölgelerdeki insan trafiğinin 

azaltılması

 Bekleme alanlarında 2 metrelik mesafelerle oturmanın sağlanması 

 Yüz yüze yapılacak toplantılar için politikaların geliştirilmesi (örneğin, 4 kişiden fazla katılımcı ile 

toplantı yapılamaması)

 Ofiste güvenli yemek yeme alanları oluşturulması

 Fazla sayıda kişinin bir arada bulunmasının yasaklanması

 Ortak çalışma alanlarının, eğitim merkezlerinin, kafeterya ve personel odalarının kullanıma 

kapatılmasının değerlendirilmesi

 Tüm politika, düzenleme ve yapılan iletişimlerin en az haftada bir kez gözden geçirilmesi.

Risk sağaltımında temel önlemler
Fiziksel mesafe – örnek kontrol listesi

1

2

3

4

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni
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Sağlık ve hükümet kararlarına göre, kurumlar gerekli ve güvenli gördükleri takdirde, tüm çalışanları, 

müşterileri ve iş ortakları için kişisel koruyucu ekipmanları sağlamalıdırlar (yüz maskeleri ve 

eldivenler dahil). 

Kurumlar, çalışanlarının ne tür maske ve koruyucuların kullanılabileceğini belirlemeli ve bu 

koruyucu ekipmanları temin etmelidir. Ulusal çapta maske tedarik etmede bir sıkıntı olması 

durumunda; kurumlar, piyasada satılmaya başlayana kadar çalışanlarının ev yapımı maskeleri 

kullanmasını isteyebilir.

Risk sağaltımında temel önlemler

1

2

3

4

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Ofis temizliği 

ve hijyeni

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)
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 Termometrelerin ve kişisel koruyucu ekipmanların çalışma alanlarında hazır olduğundan 

emin olunması ve bu ekipmanların kullanım kılavuzlarının belirli noktalarda mevcut olması

 Maske takmanın iş yerinde zorunlu hale getirilmesi

 İş ortaklarının KKE politikalarına uyum sağlanması

 İşe gelip giderken veya ofis dışındaki toplantılarda da maske takılmasının vurgulanması

 Tüm politika, düzenleme ve yapılan iletişimlerin en az haftada bir kez gözden geçirilmesi

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) – Örnek Kontrol Listesi

1

2

3

4

Risk sağaltımında temel önlemler
Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Ofis temizliği 

ve hijyeni

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

 Mümkünse, çalışanlar ve ziyaretçiler için yeterli adette maskenin temin edilmesi

 Çalışanların ve ziyaretçilerin maske takma kuralları konusunda bilgilendirilmesi
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Kurumlar ofislerini yeniden açmadan önce tüm ofis alanlarında derinlemesine bir 

temizlik yapmayı hedeflemelidirler. Ofisler açıldıktan sonra ise, asansörler, kapı 

kolları, masalar, ışık düğmeleri, tezgahlar, telefonlar, masalar, klavyeler, tuvaletler, 

musluklar ve lavabolar gibi fazla kullanılan alanların temizliği daha sık yapılmalıdır. 

Çalışanların ortak kullanımında olan tüm ofis veya BT ekipmanlarını dezenfekte 

etmek için uygun ek önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.

Kurumların yapması gerekenler:

 Tüm çalışanların ve ziyaretçilerin ellerini sabun ve su ile yıkayabilecekleri yerlere erişiminin 

sağlanması

Risk sağaltımında temel önlemler

 Ofiste bol miktarda temizlik mendili ve temas gerektirmeyen atık imha kutularının 

bulundurulması

 Ofiste bol miktarda el dezenfektanının belirli alanlara yerleştirilmiş olması

 İş yerinde salgın vakası tespit edildiği taktirde bir temizlik şirketinden derinlemesine temizlik 

hizmeti alınması

 Fotokopi makineleri, ortak kullanım aletleri gibi ekipmanların yakınına temizlik mendillerinin 

yerleştirilmesi

1

2

3

4

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni
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 Ofise geri dönülmeden önce derinlemesine temizliğin yapılması

Risk sağaltımında temel önlemler

 Düzenli olarak yapılacak dezenfektasyon uygulamaları için bir temizlik programının 

hazırlanması; BT ve ofis ekipmanlarının sterilize edilmesi için ek önlemlerin alınması

 Asansörler, kapı kolları, masalar, ışık düğmeleri, tezgahlar, telefonlar, masalar, klavyeler, 

tuvaletler, musluklar, lavabolar gibi fazla kullanılan alanların temizliği için temizlik planının 

hazırlanması

 Çalışanların BT ekipmanlarını ve telefonlarını temizlemeleri için temizlik mendillerinin 

bulundurulması

 Onaylanmış vakalar için temizlik müdahale ekibi belirlenmesi

Ofis temizliği ve hijyeni – örnek kontrol listesi

1

2

3

4

Erişim kontrolleri
çalışanlar, ziyaretçiler ve 

tedarikçiler için (tarama)

Fiziksel mesafe
(sosyal mesafe)

Kişisel koruyucu 

ekipman (KKE)

Ofis temizliği 

ve hijyeni

 Personellerin, birlikte çalışılan taşeron firma personellerinin ve ziyaretçilerin ellerini su ve 

sabunla yıkayabilecekleri alanlara erişimlerinin sağlanması ve bu yerlerin görülebilir hale 

getirilmesi

 El dezenfektanlarının belirli noktalarda yeterli miktarda bulunduğundan emin olunması

 Temizlik mendillerinin ve temas gerektirmeyen atık kutularının mevcut olması

 Tüm politika, düzenleme ve yapılan iletişimlerin en az haftada bir kez gözden geçirilmesi
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Gelecekteki yeni gerçekliğe bakarken…

Değişim Yönetimi

Kurumların dikkat etmesi gereken hususlar

–COVID-19 riski azaldığında “yeni gerçeklik” nasıl olacak?

–Çalışanlar uzaktan çalışmaya alıştıktan sonra ofisten çalışma konusunda istekli 

olacaklar mı?

–Uzaktan çalışmaya başladıktan sonra iş gücünün verimlilik seviyeleri nasıl 

etkilendi?

–Uluslararası seyahatlerin mümkün olmaması iş gücünün performansını ve genel 

iş performansını nasıl etkiledi?

–Toplantılar sanal olarak yapıldığında verimli oldu mu?

–Kurumun çevre ve sürdürülebilirlik hedefleri üzerindeki etkisi nasıl sağlanabilir?

1 2

– İşgücü planlama & şekillendirme mevcut yeni düzeni desteklemesi

– Uzaktan çalışmayı destekleyecek, geribildirim ve değerlendirme 

proseslerinin yeniden dizayn edildiği bir performans yönetim sistemi

– HR Analitik çalışmaları paralelinde stratejinin desteklenmesi, aksiyonların 

belirlenmesi

– Covid-19 dönemi sonrasında Kültür ve Çalışan Deneyimi analizi ve 

gerekli durumlarda yeni aksiyonların alınması

– Ücret yönetiminin çevik yönetim şekillerini desteklemesi

– Yetenek ve kilit çalışan tanımlamaları ve yedekleme planlarının gözden 

geçirilmesi

Kurumların «İnsan Yönetimi» alanında öncelikli 
odaklanması gereken alanlar
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igurdil@kpmg.com
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