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Mayıs ayı itibariyle, Türkiye’deki COVID-19 pandemik salgınına ilişkin verilerin azalma eğilimine paralel olarak
kamu otoriteleri geri dönüş senaryoları üzerinde çalışmaya başlamış ve yeni düzenlemelere gitmiştir. Bu
kapsamda, özel sektörde faaliyet gösteren kurumların büyük çoğunluğu yeni normale adapte olmak üzere yoğun
bir araştırma ve hazırlık dönemine girmiştir.
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KPMG Türkiye İnsan ve Değişim Ekibi olarak, kurumların geri dönüş planlarına ilişkin genel uygulamalarını ve
yaklaşımlarını raporlamak üzere 7-13 Mayıs tarihleri arasında bir anket çalışması gerçekleştirdik. Çalışmamızın
verileri doğrultusunda; kurumların geri dönüşlerine dair zaman planlarını, alacakları önlemleri, kullanacakları
metotları, uygulamaya dahil edecekleri çalışan gruplarını ve salgın sonrası dönemde evden çalışma düzenine
ilişkin yaklaşımlarını inceledik ve raporladık.
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•

Çalışma bulguları; 94 profesyonelden toplanan verilere dayanmaktadır.

•

Anket çalışmamıza katılım sağlayan kurumların; faaliyet gösterdikleri sektörler geniş bir
dağılıma sahip olmakla birlikte, yoğunlukla tüketim ürünleri, finans, enerji, sağlık, üretim
ve inşaat sektörlerinden oluşmaktadır.
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Temel bulgular

Geri dönüş senaryoları
Bu firmaların; %93’ü senaryolarını
çalışanlarının farklı zamanlarda
kademeli olarak eski fiziksel çalışma
ortamlarına dönecekleri şekilde
kurgulamaktadır.

Kurumların %96’sının geri dönüş
senaryoları hazır bulunmakta ya da
planlama aşamasındadır.
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Henüz netlik kazanmamıştır

Toplu dönüş

Kademeli dönüş

Eski fiziksel çalışma ortamına dönüş zaman planlaması
Firmaların %75’i Haziran ayı içerisinde kısmi ya da toplu olarak eski fiziksel çalışma düzenine dönmeyi planlamaktadır.
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Eski çalışma düzenine dönüş yöntemleri
Tüm çalışanların aynı anda fiziksel çalışma ortamlarına dönmedikleri senaryolarda; belirli oranda çalışanın haftanın belirli günlerde eski çalışma
ortamında çalışması ile evden çalışma uygulamasının kombinasyonu öne çıkmaktadır.

Belirli oranda çalışanın,
eski fiziksel çalışma ortamında çalışması;

6

Günün belirli saatlerinde
eski fiziksel çalışma ortamında çalışma;

Haftanın belirli günlerinde
eski fiziksel çalışma ortamında çalışma;
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Diğer çalışanların
evden çalışması

Diğer zamanlarda
evden çalışma

Diğer günlerde
evden çalışma
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Diğer çalışanların
hiç çalışmaması

Diğer zamanlarda
hiç çalışmama

Diğer günlerde
hiç çalışmama
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*Senaryolarda pek çok yöntem birlikte uygulanabileceğinden, yanıt seçeneklerinde birden fazla seçim yapılmasına olanak verilmiştir.

Geri dönüş ile birlikte uygulanacak önlemler
Kurumlar, eski çalışma düzenlerine geri dönüş ile birlikte COVID-19’un yayılım riskini azaltmak adına çoğunlukla fiziksel çalışma ortamının
sterilizasyonuna ilişkin önlemler alacaklar.
Evden çalışma uygulaması yeni düzenlemelerle sürdürülecek.
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Çalışanlara maske tedarik edilmesi

%84

Yerleşim düzeninde daha az kişinin çalışabileceği şekilde düzenlemeler gerçekleştirme
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Çalışma lokasyonuna giriş yapan çalışanların ateş ölçümlerinin standartlaşması

%68

Hijyen malzemelerinin daha güçlü ürünler ile değiştirilmesi

%57

Yemekhane uygulaması varsa, tek kullanımlık servisler kullanılması

%46

Mümkün oldukça fazla çalışanın evden çalışabilmesine yönelik yeni düzenlemelerin yapılması

İş yerinde verilen sağlık hizmetlerinin arttırılması

%34

Uzaktan toplantıların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için teknik satın almaların yapılması

%34

Dijital uygulamalar ile çalışanların sağlık durumlarının günlük takip edilmesi

*Senaryolarda pek çok yöntem birlikte uygulanabileceğinden, yanıt seçeneklerinde birden fazla seçim yapılmasına olanak verilmiştir.
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Geri dönüş yapacak öncelikli çalışan grupları
Rolleri gereği
fiziksel olarak
belirli bir lokasyonda
veya bölgede
bulunması gereken
çalışanlar

Çalışmalarını
sürdürmek için
gerekli teknolojiye
veya araca
sahip olmayan
çalışanlar

Çalışanlar arasında
ayırım ya da
önceliklendirme
yapılmıyor

Risk grubu
(hamile ve kronik
hastalar) haricindeki
çalışanlar

Toplu taşıma
kullanmayan çalışanlar

•

Tıbbi hizmetler
çalışanları

•

Gönüllülük ilkesi
ile ofise gelmeye
istekli olan
çalışanlar

•

Temsili kadro

Diğerleri

%77
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*Senaryolarda pek çok yöntem birlikte uygulanabileceğinden, yanıt seçeneklerinde birden fazla seçim yapılmasına olanak verilmiştir.

Pandemik salgın sonrası dönemde evden çalışma
Salgın sonrasındaki dönemde, kurumların %81’inde evden çalışma düzeni uygulanacaktır.
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«Kısmi olarak
uygulanacak»

%20

«Tüm çalışanlarda
uygulanacak»

%7

«Önceden vardı,
devam edecek
(sıklığı artırılabilir)»
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Uygulanmayacak
Henüz karar verilmedi

%81
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