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FİZİKSEL ÇALIŞMA ALANINA DÖNÜŞ 
Öngördüğümüz üzere, Nisan 2020’den bu güne, “Dönüşe Hazırlık: Ofisinize Geri Dönüş Rehberi 2020” 
yayınlandığından itibaren Cushman & Wakefield olarak fiziksel çalışma alanına geri dönüş hususunda 
en iyi yaklaşımlar üzerine yeni ve değerli bilgiler edindik. 2020’nin ilk yarısında pandeminin etkileri göz 
önünde bulundurulduğunda; ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta bazen şehirlerin kendi içinde bile 
ofislere dönüş süreci ticari kuruluşlar için eşit şekilde değişkenlik göstermiştir. 

Sonuç olarak bazı kuruluşlar geri dönüşe oldukça uzak bir noktada olurken, diğerleri de hala erken bir 
aşamadadır. Kuruluşunuzun yelpazenin neresinde bulunduğu fark etmeksizin, güncellenmiş bu Rehber, 
yatırımcıların ve kullanıcıların kendi kuruluşları için işe yarayacak en iyi planı geliştirmelerine yardımcı 
olmasının yanı sıra, birçok değerlendirme ve seçenek için önemli bir kaynak olmayı amaçlamaktadır..    

Sürüm 2.0 Yenilikleri 
Dünya çapında on binlerce evden çalışan insanların anket katılımı ve dünya genelindeki iş gücümüz 
ve ofislerimiz aracılığıyla müşterilerimizle süregelen çalışmalarımızın dahil olduğu birçok yerden elde 
ettiğimiz öngörüler ışığında yeni konuları rehbere eklemiş bulunmaktayız. 

Ek olarak, daha iyi veri ve giderek büyüyen deneyimin doğrultusunda birtakım öneri ve etkenleri daha 
da geliştirdik ve eklemeler yaptık.

Yenilikler: 
• Hem bizim hem de bazı müşterilerimizin uyguladığı birtakım strateji ve faaliyetlerin örnekleri
• Dünya genelinde 50.000’den fazla katılımcının yer aldığı XSF@home (Evde Metrekare Başına 

Deneyim) anketimizden eklenilen öngörüler
• Yeni Bütüncül Çalışma Alanı Ekosistemi hakkında fikirlerimizi içeren genişletilmiş “Sırada Ne Var” 

bölümü

Hazırlık için gerekli “Altı” 
Rehberin ilk yayınından bu yana değişmeyenler; ofislere geri dönüş sürecini yöneten mülk sahipleri, 
yöneticiler ve kullanıcılar için birincil odak alanları olan Çalışma Ortamının Hazırlığı İçin Gerekli Altı 
etmenleridir.

1. Binayı Hazırlayın: Temizlik, dönüş öncesi denetim, havalandırma, iklimlendirme ve mekanik 
kontrolleri yapın.

2. İş Gücünüzü Hazırlayın: Kimin ne zaman döneceği ve iç iletişiminiz ile ilgili kuralları oluşturun.
3. Erişimi Kontrol Altına Alın: Güvenlik, sağlık kontrolleri, bina resepsiyonu, muhaberat, asansör ve 

ziyaretçiler için kuralar oluşturun.
4. Sosyal Mesafe Planı Oluşturun: Yoğunluğu azaltın, takvimleri yönetin, ofis trafiğini düzenleyin.
5. Temas noktalarını azaltın ve temizliği arttırın: Temassız giriş ve çıkış, boş masa kuralları, yeme / 

içme planı, ortak alan temizliği
6. Güven odaklı iletişim kurun: Dönüş ile ilgili kaygıları kabul edin, sıkça dinleyin, anketler yapın.

Üzerinde Durulması Gereken Bazı Hususlar 
Rehberin 1.0 sürümünde belirttiğimiz gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve her ülkedeki ilgili sağlık 
kuruluşları ve devlet kurumları, KOVİD-19 ve diğer sağlıkla ilgili konularda rehberlik için temel 
kaynaklardır. 

Ek olarak, bu rehberdeki uygulamalar ve öneriler zaman zaman ofis ortamlarını kaynak gösterse de 
diğer tip çalışma alanı ortamları için de geniş ölçüde uygulanabilir durumdadır. Bununla beraber, Depo 
ve Perakende alanları için “Geri Dönüşe Hazırlık Sürecinde Kontrol Listesi” dahil olmak üzere diğer tip 
çalışma alanlarına yönelik dikkate alınması gereken etkenleri hazırladık. 

Son olarak, rehberin ilk sürümünü indirip inceleyen kişiler adına önemli yeni eklemeleri veya 
güncellemeleri daha iyi tanımlayabilmeleri için bunları rehberin içinde belirtmiş bulunmaktayız.

GÜNCEL
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SEKTÖR ÖRNEĞI

Aşağıda, hem mülk sahiplerine hem de kullanıcılara en uygun sonuçlara 
ulaşmak için birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunda öneriler 
sunmaktayız.

Cushman & Wakefield profesyonelleri olarak, dünyanın dört bir yanındaki 
yatırımcı ve kullanıcılar ile birlikte yakın bir çalışma yaptık. Çin gibi fiziksel 
işyerine geri dönüşün çeşitli durumlarda olduğu yerlerde, pandeminin 
yarattığı benzersiz zorluklarla çalışırken tüm tarafların başarılı bir şekilde 
birlikte çalışmalarına yönelik ciddi çabaları gözlemledik.

Mali Baskı
Kullanıcıların ticari sürdürülebilirliği, mülklerin istikrarlı bir şekilde 
kullanılabilmesi ve uzun vadeli kira geliri için anahtardır. Sonuç olarak, 
birçok mülk sahibinin mümkün olan noktalarda finansal destek sağlamak 
için kullanıcılarla birlikte çalıştığını gözlemledik. Bu tepitlerden yola 
çıkaran önerilerimiz şu şekildedir;

• Her iki tarafın da uzun vadede fayda sağlayabileceği çözümler üzerinde 
çalışmak amacıyla iletişim kanallarını açık tutun ve tartışmalara yapıcı 
bir şekilde yaklaşın

• Gerekli noktalarda hukuk ve risk danışmanlarınıza süreçleri danışın
• Mülk sahibinin getireceği dönüş senaryosu ve düzenlemelerine uyum 

gösterin
• Yaratıcı düşünün. Örneğin Çin’deki mülk sahipleri kiracılara ticaret 

odalarına kayıt desteği hizmetleri, vergi danışmanlığı, işletme teşvikleri 
için başvuru yardımı ve banka kredileri için hizmet desteği gibi ek 
yardımlar sunmaktadır. Bu fikirler her yerde ve mülkte mümkün 
olmasa da, mülk sahipleri ve kullanıcılar arasındaki ilişkiyi ve ortaklığı 
güçlendirmek için kuvvetli birer araç olarak ortaya çıkacaktır.

I. Çalışma Alanlarını Yeniden 
Açmak İçin Birlikte Çalışmak

Destek almak için mülk sahiplerini dahil etmek:
KOVİD-19’un ortaya çıkmasından kısa süre sonra, yüzlerce küresel ve 

önde gelen bir profesyonel hizmet firması, kiralanmış gayrimenkul 

portföyünde kira desteği aramaya başlamıştır. Şirketin gayrimenkul ortağı 

olarak çalışmamız ve Portföy Hizmet Merkezi’mizin ölçeklenebilirliğine 

dayanarak Cushman & Wakefield ekibimiz şirketin dahili gayrimenkul ekibi 

ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı kira incelemeleri, görüşmeleri 

ve mülk sahiplerine cevap verme sorumluluklarını üstlenmek üzere hızla 

harekete geçmiştir. Ekibimiz müşteriye haftalık raporlar, görüşler ve 

öneriler sağlamıştır. Ekibimiz, dünya çapında toplamda 200’den fazla mülk 

sahibi ile çalışmış olup şirketin hem ertelenmiş kira hem de kira masraflarını 

azaltmaya yönelik önemli tasarruflar sağlayan anlaşmalara ulaşmasına 

yardımcı olmuştur.  

NEW



BİRİNCİ GÜN İÇİN HAZIRLIK

6 CUSHMAN & WAKEFIELD

Güvenlik ve Sağlık
Yapıyı kullanan kişilerin sağlığı ve güvenliği hem mülk sahipleri hem de kullanıcılar için ortak 
bir sorumluluk olarak görülmelidir.

• Süreçteki tüm taraflar; mülk sahipleri, bina yöneticileri, kullanıcılar bireysel yeteneklere göre 
farklı sorumluluk alanları tespit etmeli ve daha sonra tüm yapı kullanıcılarının yararına fiziksel 
ortamı ortaklaşa geliştirmeye çalışmalıdır.

• Süreçte Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) dağıtımı, yeni sosyal mesafe önlemlerinin 
uygulanmasına ve bina çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için 
alınan diğer önlemleri ele alan plan ve düzenlemelerin eklenmesi gerekmektedir. Örneğin, 
güvenli mesafeleri korumak için tabela, asansör kapasite izleme, resepsiyon alanlarındaki 
seperatör vb. gibi önlemler alınmalıdır.

Paylaşımlı İletişim Süreci
Çalışanlar için bir güvenlik ve emniyet duygusu yaratmak, başarılı bir işe dönüşün önemli 
bir bileşenidir. Bu hedef, mülk sahipleri, bina yöneticileri ve kullanıcılar tarafından ortaklaşa 
ele alınmalı ve herkes iletişim ile ilgili bazı sorumlulukları paylaşmalıdır. Yapının içinde ve 
çevresindeki alanlara ve olanaklara kullanıcıların erişmesi için çalışma ve kullanma yöntemlerini 
etkileyecek yeni süreçleri oluşturmak adına müşterek çalışan mülk sahipleri ve kullanıcıları 
görmekteyiz, bu çalışmalar sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar da 
aşağıdaki gibidir;
• Çalışanları birinci gün ve sonrasında ihtiyaç duyulacak iletişimi düzeyini ve bunun için gerek 

duyulacak iş gücünü yönetin
• Bütün kullanıcılar üzerinde doğru bir güvenlik ve emniyet duygusu yaratmak için bugüne 

kadar uygulanmış olan ve binanın günlük kullanımını yönetmeye devam edecek güvenlik 
önlemleri ve protokollerinin iletişiminde her bir tarafın alacağı sorumlulukları belirleyin ve bir 
iş planı oluşturun

• Hızlı oluşabilecek riskler için iletişim protokolleri ve iş planlarını oluşturun.
• elevated risks, should they arise  
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Kullanıcıların önemli zaman sürecinde boş kalmış bir yapıya dönmesinden önce, mülk 
sahipleri ve yöneticileri sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için çeşitli ön kontrol, görev ve 
değerlendirmeleri tamamlamalıdır. Dönüş sürecine başlamadan önce hangi bina sistemlerinin 
değerlendirilmesinin kritik olduğunu belirlemek için mevcut risk değerlendirmelerinizi kontrol 
etmenizi ve yeni risk değerlendirme raporları hazırlamanızı tavsiye etmekteyiz.

Aşağıda belirttiğimiz öğelerin tümü her yapı için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine, mülk 
sahipleri, işletmecileri ve bina yöneticileri, iş gücünün geri dönmesine hazırlanmak için kendi 
yapı sistemleri özelindeki özelleştirilmiş verilerini kullanmalıdır.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 
• KOVİD-19’a bağlı olarak hareketsizliğin arttığı bir süreçten sonra bir binada hazırlık sürecine 

katılan herkese aşağıdakiler belirtilenler sağlanmalıdır:
• Uygun KKD (maskeler, eldivenler, göz koruyucu ve tulumlar gibi)
• KKD giyme ve kullanma, güvenli çıkarma, sterilize etme ve imha etme eğitimi
• El yıkama ve sosyal mesafe gereksinimleri

• KKD ayrıca çalışanları pasif dönemde girmiş olabilecek toz, alerjen ve diğer 
kontaminasyonlara karşı koruyabilir
• Kullanımdan sonra, çalışanlar tek kullanım için tasarlanmış KKD’leri atmalıdır.
• KKD’yi çıkardıktan sonra, çalışanlar ellerini hemen yıkamalıdır.
• Bazı yüz maskeleri yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanmış olabilirler ve kullanımdan 

sonra güvenli bir şekilde atılmalıdır.
• Ek olarak süreçteki her grup mevcut yasal gerekliliklere, düzenlemelere, süreçlere ve risk 

değerlendirmelerine bakarak tüm geçerli güvenlik uygulamaları takip edilmelidir.
• Bina içindeki KOVİD-19’a bağlı ortaya çıkabilecek bazı değişikliklerin düşünülmesi de 

gerekmektedir.

II.  Binanın Hazırlanması

ÇALIŞMA ALANINDA KONTROLLER: 

Mühendislik Kontrolleri, İdari Kontroller ve Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), bulaşmanın 

yayılmasını önlemeye yardımcı olan üç kontrol seviyesidir.

Mühendislik çözümleri, çalışanları tehlikelerden korumak için tasarlanmıştır. Havalandırma ve 

su sistemlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan önlemleri içerir. İdari kontroller, insanların 

çalışma şeklini değiştirmek için tasarlanmıştır ve bir çalışma alanının nasıl kullanılacağı gibi 

çalışan iletişim stratejilerini ve politikalarını içerir. Son savunma hattı olan KKD, bireylerin 

işbirliğini ve sürekli titizliklerini gerektirmektedir.

Çoğu kuruluş, çalışma alanını etkili bir şekilde yeniden açmak için birden çok tamamlayıcı 

kontrol uygulanabilir.

NEW
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TEMİZLİK , DEZENFEKSİYON VE SARF MALZEMELERİ 
• Envanter seviyelerinin öngörülen doluluk oranıyla uyumlu olduğundan emin olmak için 

temizlik kimyasalları, malzemeleri ve sarf malzemelerinin saha envanterini inceleyin
• Tüm kimyasallar için bir güvenlik bilgileirinin mevcut olduğundan emin olun ve güvenli 

kullanım gereksinimlerine uyun
• Temizlik ekipmanlarının çalışır durumda olduğundan emin olun
• Temizlik personelinin genel temizlik ve bölgeye özgü düzenlemeler hakkında bilgi tazeleme 

eğitimini gözden geçirildiğinden ve tamamlandığından emin olunmalıdır
• Temizlik personeli uygun dezenfeksiyon kuralları hakkında eğitilmelidir
• Etkinlik merkezleri, spor salonları / soyunma odaları, konferans salonları ve tuvaletler gibi 

yoğun kullanım nedeniyle kapsamlı temizlik gerektiren alanlar belirlenmelidir
• Temizlik işlerine başlamadan önce, tüm personelin el hijyenini uyguladığından emin olunmalı, 

KKD’yi takmadan önce ellerinizi iyice yıkanmalı ve KKD ile Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve 
Çevre (HSSE) gereksinimleri izlenmelidir

• Tüm yüzeylere, tüm kimyasal bekleme sürelerine uyulduğundan emin olarak devlet onaylı 
veya yetkili listelerindeki dezenfektanlar uygulanmalıdır

• Kullanımdan sonra, çalışanlar KKD’leri DSÖ veya yerel yasal gerekliliklere uygun bir şekilde 
atmalı veya sterilize etmelidir.

BİNA ÇEKİRDEK ALTYAPI DENETİMİ 
Binanızın çok kısıtlı hazırlıkla kapatılmış olabileceğinden, bu süreçteki en iyi uygulama yapının 
boş kaldığı süre içerisinde ortaya çıkan herhangi bir hasar veya sorunu iyice denetlemektir. 
Buna ek olarak yapıyı destekleyen aşağıdaki ekipman ve hizmetlerin fiziksel durumu ve işletimi 
de değerlendirilmelidir.
• Mekanik Sistemler
• Su Sistemleri
• Soğutma Kuleleri / kondenser su: açık / Döngüler kapalı
• Sistem içindeki suyun durumu
• Devirler
• Temiz su sistemi : Gömme Bataryalar
• Yangın ve diğer Can Güvenlik Sistemleri

SEKTÖR ÖRNEĞİ

Bir Alışveriş Merkezini Yeniden Açma
Kanada’nın Manitoba eyaleti yeniden açılışı 29 Nisan 2020’de planlandığını duyurduğunda, 

eyaletteki ikinci en büyük alışveriş merkezinin açılışa hazırlanmak ve eyalet yönergelerine uyum 

sağlamak için tam olarak dört günü vardı. Bu yönergeler bina sahiplerinin yaya trafiği kontrol 

önlemleri almalarını, giriş ve çıkışlarda el dezenfektanları sağlamalarını, temizlik ve sağlık koruma 

prosedürlerini artırmalarını, tüm erişim noktalarına tabela yerleştirmelerini ve işletmelere hava giriş 

ve çıkış yollarını sınırlamalarını gerektiriyordu.

Bu kısıtlı zaman diliminde; alışveriş merkezi, Cushman & Wakefield ile birlikte çalışarak, hızlıca 

iletişim tabelasını üretti, ortak alan mobilyalarını kaldırdı, pleksi -kalkanları (misafir hizmetlerinde, 

güvenlik kayıtta ve yönetim ofisinde) kurdu, HVAC (ısıtma-soğuma – havalandırma) sistem 

filtrelerini değiştirdi ve donanımları temizledi, zemin giderlerinin dolu olmasını sağladı, temizlik ve 

güvenlik personeline yeni beklentileri ve protokolleri iletti.

Bu hazırlıklar sayesinde, alışveriş merkezi yeniden açıldığı gün 8.000 ziyaretçi alabilir durumda 

olurken, yaya trafiği 30 gün içinde günlük 13.000 ziyaretçiye yükselmiştir.

YENİ
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HAVA SOĞUTMALI  
SİSTEMLER

ENTEGRE FAN 
SİSTEMLERİ

SOĞUTMA 
KULELERİ

HAVA SOĞUTMALI 
CHILLER 
SİSTEMLERİ

SU SOĞUTMALI 
CHILLER 
SİSTEMLERİ

• Bütün dış kondenser 
serpantinlerini 
temizleyin

• Bütün iç evoparatör 
serpantinlerini 
onaylı kimyasal ve 
dezenfektanlar ile 
temizleyin

• Soğutucu seviyelerini 
kontrol edin

• Drenaj tavalarında 
ve yoğuşma drenaj 
kanallarında tıkanma 
kontrolünü yapın

• Dış fan motorlarını ve 
iç ünite fan gruplarını 
kontrol edin

• Hareketli parçaları 
yağlayın

• Kayışlarda çatlama 
ve gerginlik kontrolü 
yapın

• Tüm elektrik 
panolarını, kablo 
bağlantılarını ve 
sigortaları kontrol 
edin

• Tüm filtreleri 
inceleyin, demizleyin

• Tüm dönüş hava 
menfezlerini 
vakumlayın veya 
dezenfekte edin

• Alışılmadık 
gürültüleri, kokuları 
kontrol etmek ve iç 
/ dış sıcaklıkları ve 
sistem basınçlarını 
gerektiği gibi ölçmek 
için genel bir sistem 
testi yapın

• Dış hava damperlerini 
temizleyin ve düzgün 
çalışıp çalışmadığını 
kontrol edin

• Evaporatör 
serpantinlerini 
onaylı temizleyici 
ve  dezenfektanla 
temizleyin

• Drenaj ve yoğuşma 
suyu kanallarında 
tıkanma kontrolü 
yapın

• Fan motorlarını 
ve bağlantılı fan 
sistemlerini kontrol 
edin

• Kayışlarda çatlama 
ve gerginlik kontrolü 
yapın

• Tüm elektrik 
panolarını, kablo 
bağlantılarını ve 
sigortaları kontrol 
edin

• Tüm filtreleri 
inceleyin ve 
temizleyin veya 
değiştirin

• Tüm dönüş 
menfezlerini 
vakumlayın  ve 
dezenfekte edin

• Olağandışı 
gürültüleri, kokuları 
kontrol etmek  ve iç 
/ dış sıcaklıkları ve 
sistem basınçlarını 
gerektiği gibi ölçmek 
için genel bir sistem 
testi yapın

• Fan kanatlarında 
çatlak olup 
olmadığını kontrol 
edin ve temizleyin

• Yağ karterindeki 
pislik tutucuyu 
çıkarın ve temizleyin

• Dişli redüktörü yağını 
kontrol edin ve üretici 
tarafından önerilen 
yağla doldurun

• Redüktör gözetleme 
camını temizleyin ve 
şaftın itişini kontrol 
edin

• Temizlik pitindeki 
sıcak ve soğuk 
alanlarını kontrol edin 

• Temizlik pitini 
doldurup kireç çözme 
uygulanmalıdır.

• Sıcak ve soğuk 
alanların alt kısmında 
korozyon ve pas olup 
olmadığını kontrol 
edin

• Fan motorunun 
durumunu sıcaklık 
veya titreşim analizi 
ile kontrol edin ve 
temel değerler ile 
karşılaştırın

• Meg-ohm test 
motoru sargıları 
uygulayın

• Gerekirse dişli 
kutusundaki yağı 
değiştirin

• Titreşim emniyet 
anahtarını kontrol 
edin

• Kondenser 
serpantinlerini 
temizleyin ve sızıntı 
ve korozyon olup 
olmadığını kontrol 
edin

• Kontrollerin ve 
emniyet devrelerinin 
düzgün çalışıp 
çalışmadığını kontrol 
edin

• Kondenser fanları 
temizlenmeli, 
yataklarda aşınma 
ve yağlama kontrolü 
yapılmalı, kayışlar 
ve kaplinler kontrol 
edilmeli, ayarlanmalı 
ve sızdırmazlık 
kontrol edilmelidir 

• Elektrik bağlantısının 
kesilmesi ve 
kontaktörün 
sızdırmazlık açısından 
kontrol edilmesi ve 
çukurlaşma olmaması

• Kompresör yağı 
asit açısından test 
edilmelidir

• Yağ filtresini kontrol 
edin ve gerekirse 
değiştirin

• Boru ve kompresörde 
sızıntı olup 
olmadığını kontrol 
edin ve soğutucu 
akışkan basınçlarını 
test edin

• Sistem basınçlarını 
ölçmek için genel bir 
sistem testi yapın

• Kondenser ve 
soğutulmuş su 
kimyasal seviyelerinin 
kalitesini kontrol edin

• Kondenser su 
borularının 
durumunu kontrol 
edin ve gerekirse 
temizleyin

• Soğutucu akışkan 
seviyelerini kontrol 
edin

• Soğutucu akışkan 
tahliye ünitesini 
kontrol edin

• Yağ ısıtıcısını kontrol 
edin

• Yağ  seviyelerini 
kontrol edin

• Motorları ve marş 
motorlarını kontrol 
edin

• Alışılmadık 
gürültüleri, kokuları 
kontrol etmek ve 
hem kondenser hem 
de soğutulmuş su 
üzerindeki besleme 
/ dönüş sıcaklıklarını 
ve gerekirse sistem 
basınçlarını ölçmek 
için genel bir sistem 
testi yapın

Ekipmanların Başlatılması
• Yapınız çok limitli hazırlıkla kapatılmış olabileceğinden, bu süreçteki en iyi uygulama yapının 

boş kaldığı süre içerisinde ortaya çıkan herhangi bir hasar veya sorunu iyice denetlemektir. 
Buna ek olarak yapıyı destekleyen aşağıdaki ekipman ve hizmetlerin fiziksel durumu ve 
işletimi de değerlendirilmelidir.

• Mekanik Sistemler
• Su Sistemleri
• Yangın ve diğer Can Güvenlik Sistemleri
• Açık drenajlarının denetlendiğinden ve ayırıcıların hazır ve su ile dolu olduğundan emin olun
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YAPI SİSTEMLERİ: HVAC VE MEKANİK 
Fiziksel yapının ve bina sistemlerinin değerlendirilmesinden sorumlu bina yöneticileri, bu 
uygulamaların yapılması sırasında geçerli yerel yönetmelikleri de göz önünde bulundurarak 
aşağıdaki uygulamaları yapmalıdır;
• Sisteme kimyasal / temizlik yıkama yapıldıktan sonra hava filtreleri değiştirilmelidir. Filtre 

seçimi için üreticilerin önerilerine ve kılavuzlarına bakılmalıdır. 
• Üretici tarafından önerilen / izin verilen en yüksek verimlilik dereceli filtrenin kullanılması 

tavsiye edilmektedir (Minimum Verimlilik Raporlama Değeri – MERV – derecesi) ve bu 
süreçte tüm DSÖ yönergelerine ek olarak başvurulmalıdır.

• Hava filtrelerini değiştirirken (HEPA filtreleri dahil);
• Uygun güvenlik süreçlerini ve KKD’yi kullanın
• Filtreye vurmak, düşürmek veya sallamaktan kaçının
• Bir filtreyi temizlemek için basınçlı hava kullanmayın; bu, filtredeki malzemelerin havaya  

karışmasına neden olabilir
• Kullanılmış filtreleri ve KKD / eldivenleri kapalı plastik bir poşete uygun şekilde atın
• Görev bittiğinde elleri temizleyin
• Eski filtreleri sahadan çıkarırken bina iç alanlarından geçirmeyi en aza indirin.

 » Önerilen yaklaşım: binaya girmeden atık toplama alanına taşıma yöntemi
 » Alternatif yaklaşım: Filtreyi binanın içinden geçmeden imha etmek imkansızsa, yük 
asansörleri ve asgari düzeyde kullanılan destek alanı da dahil olmak üzere normalde 
işgal edilen alanlara maruz kalmayı en aza indiren güzergahları seçin

• Evsel ve gri suyu sistemleri için bina su yönetim planlarını gözden geçirin
• Kimyasal seviyelerin, soğutma kuleleri, kapalı su sistemleri, su özellikleri, vb. için belirlenmiş 

aralıklar dahilinde olduğundan emin olmak için su arıtma servisi sağlayıcınız ile görüşün
• Yapıdan sorumlu mühendisleriniz, mekanik sistemlerin çalışmasını kontrol etmeli ve 

işlemlerin geri alınması sırasında değiştirilen tüm sistem dizgilerini, ayar noktalarını ve 
programları geri yüklemelidir.

•Yapıda kimyasal temizlik
•Yapıyı, make-up (boşaltılan havanın yerine çekilen dış mekan havası) / dış hava sisteminin 
tasarımına ve mümkünse LEED, BREEAM ve WELL gibi önde gelen sürdürülebilirlik 
standartlarına göre en az 24 saat ve ideal olarak 48 - 72 saat boyunca temiz hava ile yıkayın
             » n = saatte hava değişimi (1 / s)
 » q = odadan temiz hava (makyaj havası) akışı (CFM)
 » V = odanın hacmi (metreküp)
 Olduğu yerlerde belirli hava değişim planı için n = 60 q / V oranı kullanılabilir. Kimyasal 
temizlik sonrası, yapıdan sorumlu mühendisleriniz;
• Ek bir önlem olarak hava filtrelerini (varsa) değiştirmelidir. Filtre yenilenmeleri için üretici 

önerilerine uyulması gerekmektedir.
• Ek olarak temiz hava girişinin artırılması tavsiye edilmektedir.

GELİŞEN TEKNOLOJİLER

Gelişen teknolojiler hakkında ayrıntılı bir bakış açısı için, Cushman & Wakefield’ın dört sayfalık 

genel bakışı için COVID-19 Güncellemesi’ni indirin. Bu özet, üç aktarım kaynağını ele almak için 

neyin etkili olduğu kanıtlanmış ve halen geliştirilmekte olanı incelemektedir: 

• Havadan bulaşma potansiyeli
• Temas veya büyük damlacık iletimi
• Fomite (yüzey kontamine) iletim

YENİ

https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/covid-19/protocols-and-emerging-technologies
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İÇME SUYU – YERLEŞME ÖNCESİ  

Bakteri ve diğer mikrobiyal oluşumlar durgun suda gelişmiş olabileceğinden, sistemi bol suyla 
yıkamak ve taze arıtılmış suyla yenilemek önemlidir.

• Yıkamadan önce en yakın ve en uzak noktalardaki temiz suyunun bir örneğini alın 
• Tüm muslukları ve temiz su kaynaklarını tazyikli suyla yıkayın
• Ana su kaynağına en yakın deşarjdan başlayarak musluğu açın ve serbest akışa izin verin
• En uzak yer akana kadar tıkaçlarla, musluklarla, tahliye vanalarıyla; lavabolar, pisuarlar, 

klozetler, duşlar, su bataryaları, sislenme sistemleri de bunlara dahil olmak üzere devam edin. 
• Suyun en uzak noktada en az 30 dakika akmasına izin verin
• En uzak su boşaltma noktası 30 dakika süreyle yıkandıktan sonra, boşaltım ünitelerini ana su 

hattına en yakından başlayıp en uzağındakine doğru kapatın. Bu, sistemlerin yıkanması için 
maksimum süre sağlayacaktır

• Sistem yıkandıktan sonra, su bataryaları, kahve makineleri, su soğutucuları, buz makineleri, 
duş başlığı filtreleri dahil olmak üzere tüm cihaz ve sistemlerdeki tüm su filtrelerini değiştirin

• Su filtreli cihazlar için sistemi üç - beş dakika veya üreticinin önerilerine göre yıkayın 
• Yıkamadan sonra referans değerler için en yakın ve en uzak noktalardan su örneklerini test 

edin
• Uygun temizlik protokollerini izleyerek tüm alanları temizleyin
• Binanın kullanılmayan alanlarında, cihazlara (kahve makineleri, buz makineleri, su çeşmeleri 

vb.) su kaynağını kapatın ve suyu boşaltın / kesin; bu, nemi önleyecek ve sızıntı olasılığını 
azaltacak bir önlemdir.   

FİSKİYE KONTROL LİSTESİ

 ; Yeniden başlatmadan önce, art arda beş günden fazla kullanılmayan su bataryalarını ve 
içerikleri iyice temizleyin ve dezenfekte edin

 ; •Suyu test edin ve yeniden başlatmadan önce numunenin yerel çevre halk sağlığı 
standartlarını karşıladığından emin olun

YÜZME HAVUZU KONTROL LİSTESİ

 ; Havuz yüzeyinin mümkün olduğunca yosundan arındırılması

 ; Havuz filtrasyon sistemini başlatın ve kalan yosunları temizlemek için havuzu 10 MG / L klor 
ile 24 saat boyunca klorlayın

 ; Yosunlar temizlenene kadar işlemi tekrarlayın

 ; Havuzun dibinde kalan yosunları iyice vakumlayın

 ; Filtrasyon sisteminde yosun kalmamasını sağlamak için havuz filtreleme sistemini yıkayın

 ; Suyu test edin ve numunenin yerel çevre halk sağlığı standartlarını karşıladığından emin olun

YENİ

YENİ

YENİ
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DEVAM EDEN BAKIM İŞLEMLERİ 

HVAC 
KOVİD-19’un havadan bulaşma riski olan bir virüs olduğuna ilişkin bilgiler değişmeye 
devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Temmuz 2020’de koronavirüsün havada yayılma 
potansiyelini kabul ederken, bulaşmayı uzun mesafe ve zaman boyunca havada tutunan 
aerosoller olarak tanımlamıştır ve zayıf havalandırmalı iç mekan ortamlarını daha fazla 
inceleme gerekliliğine dikkat çekmiştir. Binalarda virüse maruz kalma riskini azaltmak için en iyi 
yaklaşım, daha fazla dış havayı içeri vererek içerideki kirli havayı seyreltmektir.

Mevcut HVAC sistemlerinin sürekli bakımı şunları içermektedir:
• Açmadan önce ve kapattıktan iki saat sonra havayı temiz hava ile temizleyin
• Sistemin tarafından maksimum şekilde izin verilen  kadar temiz hava uygulayın
• Otomasyon sistemini devre dışı bırakın ve manuel ayarda çalıştırın
• Kapalı odalarda her saat başı hava değişimini artırın
• %40 - % 60 nem oranını koruyun
• Sistemin izin vereceği en yüksek verimli filtreleri kullanın
• Tuvaletlerdeki egzoz fanlarının işlevsel olduğundan ve bina doluyken tam kapasitede 

çalıştığından emin olun
• Hava temizliğini arttırmaya yardımcı olması için taşınabilir yüksek verimli partikül hava 

(HEPA) fan / filtreleme sistemleriniözellikle yüksek riskli alanlarda kullanmaya önem verin

İçme Suyu
• Sistemde arıtılmış suyu korumak için az kullanılan ve kullanılmayan tıkaçları ve muslukları 

yıkamaya devam edin
• Kanalizasyon gazı kaçışını önlemek için zemin giderlerine su dökün

EK MEKANİK SEÇENEKLER

Mekanik arıtma sistemlerinin KOVİD-19’a karşı etkili olup olmayacağını belirlemek için araştırma 

ve testler devam ederken, bazı ek sistemler İç Mekan Hava Kalitesini arttırabilir ve virüs 

üzerinde etkili olabilir. Bu sistemlerin, her bina ve binanın kendi sistemleri için özelleştirilmiş bir 

mühendislik çözümü gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Sistemleri Tekrar Devreye Alın:  Performansı hesaplamak için sistemi tekrar devreye alın. 
Bu, sistemin saat başına tercih edilen seviyede hava değişimine ulaşmak için yeterli havayı 
sağladığını doğrulayan bir hava dengesini içerir. Ek olarak, artırılmış havalandırma ve 
daha verimli filtreleri desteklemek için işlemleri veya ekipmanı değiştirme olasılıklarını da 
belirleyecektir.

• Temizden daha az temize Hava Akışı oluşturun:  Besleme ve egzoz havası menfezlerinin 
konumunu değerlendirin. Ölçülebilir bir basınç aralığı oluşturmak için hava akışını ayarlayın ve 
konumlandırın.  

• Bi-Polar İyonlaşma:  Bu teknoloji, daha sonrasında kendilerini Uçucu Organik Bileşikler’e, 
küf ve alerjenler gibi mikrobiyallere bağlayacak olan yüklü atomları ortama salar. Bi-polar 
iyonlaşmanın SARS ve H1N1 gibi virüsleri etkisiz hale getirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

• Ultraviyole Işınlama: Organizmanın UV ışığına maruz kaldığı süreye bağlı olarak UV ışınlarına 
maruz kalmak virüslerin DNA’sını öldürebilir. Mekanik sistemlerde UV aydınlatma, iç mekan 
hava bobinleri gibi sabit öğeleri dezenfekte etmek için kullanılır.

YENİ
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Günümüzün belirsiz ortamında bütün kuruluşlar çok sayıda çalışanı işyerine geri getirmenin 
en iyi yolunu planlamak için uğraşırken, herkes geçişi mümkün olduğunca sorunsuz ve başarılı 
hale getirmek için cevaplar aramaktadır.

ÇALIŞANLARIN KAYGILARINI AZALTMAK
Çalışma alanı tasarımı, politikaları ve güvenlik protokolleri bu süreçteki bulmacanın kritik 
parçaları olsa da, işe dönüş sürecinin en önemli noktası çalışanların fiziksel, duygusal ve 
psikolojik olarak hazır olmasıdır. Bu süreçte çalışanların korku ve endişelerini azaltmak için bir 
plan geliştirmek kuruluşların en öncelikli konusu olmalıdır.

Bu dönemde bir çok çalışanın kişisel sağlıkları ve önem verdikleri kişilerin sağlığı konusundaki 
endişelerine ek olarak işleri ve kuruluşlarının geleceği ve hatta sektörlerinin geleceği 
konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Stresli ve öngörülemez bir işe dönüş süreciyle 
karşılaşmak istemeyen kuruluşlar, çalışanlarının bu süreçteki kişisel deneyimlerine, iş ve yaşam 
olarak iki farklı açıdan odaklanmalıdır.

Buna ek olarak pandeminin çalışanların kurum kültürüyle olan kişisel bağlantılarını nasıl 
etkilediğini anlamak da kritik önem taşırken, çalışanların kuruluşlarının kendilerini önemsediğini 
hissedip hissetmediklerini ve fiziksel çalışma alanına dönüş sırasında bu süreci nasıl geliştirip 
ilerletebileceklerini anlamak da önemlidir.

Cushman & Wakefield olarak bu yaklaşımı kendi çalışanlarımızla benimsedik ve çalışma 
alanı teşhis aracımız Experience per SQF (Metrekare Başına Deneyim) kendi çalışanlarımıza 
uygulanması aracılığıyla doğrudan geri bildirim aldık. Böylece çalışma hayatına dönüşün 
ardından, çalışanlarımızın sadece kurumumuz tarafından belirtilen yöne doğru ilerlemelerine 
değil, gelişmelerine yardımcı olmak ve deneyimlerini süreçlerimize yansıtmak için yakın 
temasta ve şeffaf bir şekilde davranarak süreçlerimizi yürütüyoruz.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Çalışanların geri dönüşte çalışma alanlarının nasıl olacağını net bir şekilde anlamalarını 
sağlamak kritik öneme sahiptir. Bazı çalışanlar hiçbir şeyin değişmesini beklemezken, bazıları 
ise her şeyin farklı olacağını varsayar. Çalışanların hazırlanması ve bu değişikliklerin güvende 
kalmaları için tasarlandığını hatırlatmak kaygıyı hafifletecektir.
Süreç içinde önerilen değerlendirme uygulamalarımız şunları içermektedir;

• Çalışanların yeniden katılımı: çalışanlar tarafından uzaktan çalışmaya verilen yanıtlar çok çeşitli ve farklı olmaktadır. 

Bu nedenle süreç içinde çalışanların tutum ve farklı perspektiflerini anlamak, başarılı stratejilerin oluşturulmasını 

sağlayacaktır (bir sonraki sayfaya bakınız)

• Erken iletişim: Planlar oluşturulurken, çalışanlarınızı mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirin. Bir sonraki sayfada 

iletişim hakkında daha ayrıntılı önerilerimizi bulabilirsiniz. (bir sonraki sayfaya bakınız) 

• Sanal çalışma desteği: Ekip normlarınız ve düzeniniz, ofis içinde ve dışındaki yapılacak çalışma süreçlerini kapsayacak 

yeni normale göre evrilmelidir. Bundan sonraki süreçte artık tüm çalışanların sanal iletişim araçlarını aktif bir şekilde 

kullanması ve yöneticilerin bu çalışma düzeninde doğru iş dağılımını ve yönetimini sağlayabilmesi hayati önem 

taşımaktadır. 

• Proaktif sanal eğitim: İster alanlar değiştirilsin, isterse yeni protokoller olsun, çalışanların yeni 

davranış kalıpları öğrenmeleri gerekecektir. Çalışma alanı için yeni normalin anlaşılması, sanal eğitim 

yoluyla ele alınabilir. Kuruluşların, yalnızca e-posta veya basit mesajlaşma yoluyla bile iletilen konular 

için eğitim içeriği oluşturmanın öneminin farkında olarak süreçlerini yürütmesi gerekmektedir                                                                                                                                    

III. İş Gücü ve Kuruluşunuzun Hazırlanması
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İLETİŞİM SÜREÇLERİ
Kuruluş için iyi düşünülmüş ve düzenlenmiş 
bir değişiklik yönetimi iletişim stratejisi 
başarılı bir geri dönüşü desteklemeye 
yardımcı olacaktır.

Geçişin ayrıntıları dikkatli bir şekilde 
ele alınmalı ve çalışanların sorularını ve 
endişelerini tahmin edilerek aşamalar 
belirlenmelidir.

Önerilen İletişim Uygulamaları
• Çalışanları, herkesi güvenli ve sağlıklı 

tutmak için planlanan değişikliklerden 
haberdar etmek için sık sık iletişim kurun

• Değişikliklerin ayrıntılarını verin
• Çalışanları yeni çalışma uygulamalarına 

katılmaya ve bunlara uymaya teşvik edin
• Personele yeni beceriler kazandırmak için 

toplantılar ve eğitim düzenleyin
• Bu uygulamalarla ilgili başarılı performans 

gösterenleri ödüllendirin
• Ofis içi segmentasyonu belirleyerek hedef 

kitleleri oluşturun
• Çok çeşitli iletişim kanalları ve materyalleri 

kullanmayı düşünün; e-posta, çalışan 
portalları, kısa mesajlar, video, sanal canlı 
etkinlikler, posterler / dijital ekranlar 
(işyerine dönüşten sonra) ve diğerleri

Ek olarak odaklanmış iletişimleri gözden 
geçirin:
• Gruplar ve / veya bireysel çalışanlar neden 

işe dönmek için seçildiler?
• Kuruluşun ve / veya bina sahibinin küresel 

yönergeleri nasıl izlediği ve çalışma 
alanlarını yeniden açmak için bu yönergeleri 
nasıl tekrarladığını belirtin

• Sağlığı arttırmak için binada, bina 
çevresinde, ulaşım süreçlerinde ve 
geri dönen çalışanların güvenliğini ve 
sağlığını sağlamak için çalışma alanında 
alınan önlemlerden (temizlik, alanlardaki 
değişiklikler, ek olanaklar, kurallar vb.) 
bahsedin ve bu önlemleri hangi grupların, 
hangi sorumluluklar kapsamında aldığını 
bildirin (mal sahibi, bina yönetimi, idari işler 
gibi)

• Çalışanların çalışma alanına ulaşımı için 
nasıl hazırlanacağına dair talimatlar bildirin

XSF@home 
(Evde Metrekare Başına Deneyim)

Tanı aracımız, aşağıda belirtilenleri 
sağlamak amacıyla çalışanlarınızın evden 
çalışma deneyimlerini değerlendirecektir: 

BİREYSEL FAYDALAR 
• Anket verileri sonuçlarınızı demografiye 

göre görüntülemenizi sağlayan 

GÖSTERGELER içermektedir.

• Farklı bölgeleriniz arasında 

KARŞILAŞTIRMALAR sağlamaktadır

• Çalışanlar ve iş birimleri için nelerin 

çalışıp nelerin çalışmadığına dair 

KANITLAR sunmaktadır.

• Dünya genelinde 100 ülkeden diğer 

56.000 anket katılımcısını derinlemesine 

kavramak için KARŞILAŞTIRMALI 
DEĞERLENDİRME yapmaktadır.

TOPLU FAYDALAR
• Çalışanların evden çalışma 

deneyiminin temel etkenlerini ortaya 

çıkaran İSTATİSTİKSEL BULGULAR 

sunmaktadır.

• Ofise dönüşün kimlere fayda 

sağlayacağına, lojistik ve psikolojik olarak 

nasıl destekleneceğine dair REHBERLİK 

sağlamaktadır. 

• Güvenli ofis tasarımının geleceği ve 

çalışanlar için etkili deneyimler oluşturan 

çalışma alanları yaratılması üzerine 

BAKIŞ AÇISI sunmaktadır.

• En iyi çalışma fikirlerini paylaşan 

dünyanın önde gelen şirketlerinden 

oluşan ağımızdan bilgi paylaşımına 

ERİŞİM sağlamaktadır.
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• İşe gidip-gelme alternatifleri için önerilerde bulunun
• Geri dönen çalışanlar geldiğinde neler bekleyebileceğine genel bakış hazırlayın
• Çalışanlar ve ziyaretçiler için yeni giriş protokolleri belirleyin
• Özellikle yeme-içme alanlarında nelerin sağlanacağı konusunda bilgilendirin
• Çalışma alanında sağlanmayacak şeyleri belirtin, örneğin mutfak eşyaları, cam eşyalar, 

bardaklar vb.
• Ekipmanları (dizüstü bilgisayarlar, sandalyeler, vb.) İşyerine geri getirme talimatları ve 

dezenfeksiyon gereksinimlerini bildirin
• Oda kullanılabilirliği, masaların yerlerinin değiştirilmesi vb. dahil çalışma ortamındaki
• değişiklikleri belirtin
• Dahili ve harici toplantı düzenlemelerinde yapılan değişiklikler, müşteri etkinliklerinin 

barındırılması ve ziyaretçi erişimini bildirin

YENİ DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
Politikalar, çalışanların dönüş sürecindeki beklentilerini belirlemede önemli olacaktır.  
Bulunduğumuz süreç içinde birçok kuruluş, özellikle izin günleri, uzaktan çalışma ve esnek 
çalışma gibi düzenlemelerinde esneklik sağlamaktadır. Bu nedenle dönüş sürecindeki yeni 
organizasyon çerçevesinin oluşturulmasında doğru politikaların geçici ya da kalıcı olarak 
değiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Çalışanın bakış açısından, düzenlemeler uzun bir süre (örneğin, evden çalışma) için 
ayarlanmışsa, bu yeni norm olarak görülebilir. Kuruluşlar, geri dönüş sırasında ilgili politikaları 
gözden geçirmeli ve doğru yaklaşımı belirlemelidir.
Yukarıda belirtilen politikaların son güncellemeler de dahil olmak üzere kuruluşun vizyonuyla 
nasıl etkileştiğinin de belirtilmesi çalışan farkındalığı ve uyum ortamının oluşturulmasında kritik 
öneme sahip olacaktır. 

Dikkate alınacak politikalar aşağıdakileri içerebilir:
• Return to work policies 

• Görev kritiklik seviyelerine göre dönüş önceliği belirlenerek, hangi evden çalışma 
politikasına uyulması gerektiğini belirlenmesi  

• Çalışma alanının yeniden açılması için gerekli rollere dayalı olarak çalışanların aşamalı 
olarak yeniden başlatılmasına yönelik protokoller oluşturulması

• Çalışanların geri dönmeden önce sağlık taraması yapıp yapmamalarının gerekliliği
• Konuk ve ziyaretçi politikaları

BULGULARIMIZ

78%
%78 oranında 

çalışan, uzaktan 
çalışma 

politikalarının 
genişletilmesi 
ile ofis, ev ve 

üçüncü yerlerin 
dengelendiği 
bir geçiş talep 

etmektedir.

Cushman & Wakefield’ın XSF@homeTM (Evde Metrekare Başına Deneyim) Anketi
KOVİD-19’un çalışma alanı üzerindeki etkisine değinmek için çalışanın bağlılığını ve deneyimini ölçen Future of 

Workplace Experience Per Square FootTM (Geleceğin Metrekare Başına Çalışma Alanı Deneyimi) Raporu’nu 

başlattık. Evden çalışanlar için kullanılmak üzere uyarlanan bulgularımız, 100 ülkeden 56.000’den fazla 

katılımcıdan 2,8 milyon veri göstergesine dayanmaktadır: 

Çalışanların
etkili

75%
%70’ibir şekilde 

odaklandıklarını ve işbirliği 
yaptıklarını düşünüyor

Kişisel Bağlantılar ve 
Öğrenim Kötüye Gidiyor 

50%
çalışanların %50’si şirket 

kültürüne bağlanma 
mücadelesi veriyor

İnsanlar kendilerini “İyi” 
Hissetmiyor

54%
çalışanların yalnızca %54’ü 

iyi olduğu duygusuna 
sahip

Genç Nesiller Mücadele 
Ediyor 

70%
Genç nesillerin %70’den 

fazlası evden çalışma 
zorlukları yaşıyor
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• Tedarikçiler, taşeronlar ve müşteri için çalışma alanı erişimini sınırlama
• Genel ziyaretçilerin çalışma alanına erişimini kısıtlama
• Yalnızca belirli çalışma alanlarına erişimi kısıtlama
• İhtiyaç olması durumunda geçici çalışanların kabul edilmesi ve eğitimleri ile ilgili düzenleme 

ve uygulamalar da dahil olmak üzere, kuruluşun tam zamanlı işgücünü kullanamaması
• durumunda geçici destek hizmetleri ilgili politikalar 

• Çalışanlar işe hangi tarihte döneceğinin belirlenmesi
• Çalışan seyahat politikaları
• Risk altındaki gruplarla ilgili hususlar
• Çocuklu ve bakıma muhtaç yakınları olanlar için istisnalar ve süreçler
• Evden çalışma ortamlarıyla ilgili politikalar

• Evden çalışma ortamlarıyla ilgili politikalar
• Ergonomik talimatlar, öngörüler, evden çalışma araçları ve evden çalışma ekipmanı için satın 

alma programı

• Çalışanların iş güvenliği politikası ve virüs bulaşının önlenmesi için yönergeler. Dikkate alınacak 
kategoriler arasında şunlar olabilir:
• Sağlık taraması ve raporlaması
• Potansiyel bir KOVİD 19 vakasına karşın, belirlenmiş sınırlama alanlarının olması, SSS’lere 

(Sıkça sorulan sorular) yanıt olarak açıkça tanımlanmış eylemler, süreç içinde roller ve 
sorumluluklar

• Potansiyel bir KOVİD-19 acil durumuna yanıt olarak dahil olan tüm paydaşların yönetim ve 
karar alma süreçlerini özetleyen iletişim ve acil eylem protokolleri:
 »  Sağlık ve diğer acil servislerle protokoller
 » Yerel, bölgesel ve ulusal kurumlarla protokoller                                                                             

Birçok kuruluş, çalışanların belirli hastalıklarını İnsan Kaynakları departmanlarına gizli ve 
yürürlükteki yasalara uygun olarak bildirmeleri için uygulamalara sahiptir. KOVİD-19 salgını birçok 
durumda bu uygulamaların etkinliğini test etmiştir. Bu durumlarda raporlama için gerekliliklerin 
ve yöntemlerin yeniden değerlendirilmesinin ele alınması gerekebilir. Ayrıca, kuruluş bu tip 
raporlamalar için geçici protokoller oluşturduysa, işe döndükten sonra önceki uygulamaların veya 
protokollerin eski haline getirilmesi gerektiğini çalışanlarına bildirmesi gerekebilir.

SEKTÖR ÖRNEĞİ

Sipariş Usulü Yönergeler ve Düzenlemeler Geliştirme 
ABD’nin en kalabalık bölgelerinden biri için Cushman & Wakefield, tüm eyalet çalışanlarının kamusal 

etkileşimlerden özel banyo kurallarına kadar güvenli bir işe dönüşün çeşitli yönlerini göz önünde 

bulundurmasına yardımcı olmak için bir Çalışma Alanı Rehberi oluşturmak üzere “Hayatta Bir Gün” 

yaklaşımı kullandı. Rehber, yeniden açılışın sonrasında yöneticilerin ve personelin halkı güvenli bir 

şekilde desteklemesi için hazırlanmasına yardımcı olurken ilçe çalışma alanının pandemiye tepkisi 

hakkında gayrimenkul, tesisler ve planlama grupları için kilit bir mesaj sağladı. 

Buna ek olarak, Yer Planı Paylaşımları, özgün işlevlerin ve halkla etkileşimlerin, mekanların nasıl 

kullanıldığını değiştirmek için özel öneriler getirdiği yedi alan veya kat belirledi. Cushman & 

Wakefield, her alan için uygun ziyaretçi dolaşımı yönünü, dikkat gerektiren noktalarını, toplantı 

odaları için kullanım kurallarını ve 6 Feet mesafe gereksinimlerini tanımladı.

YENİ
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İş İhtiyaçları için Destek 
• İş yerinde en uygun veya gerçekleşmesi gereken 

belirli işlevleri veya etkinlikleri sağlamak için. 
Örneğin bunlar, gizlilik veya güvenlik gerektiren 
faaliyetleri veya araçlara, ekipmanlara veya özgün 
alanlara erişim gerektiren faaliyetleri içerebilir.

• Müşteri veya iş sahipleriyle doğrudan kontak 
sağlamak için

• Bireysel olarak yeniliğe, birlikte yaratma veya ekip 
oluşturmaya izin vermek

• Yerinde yapılması gerekebilen eğitimleri veya işe 
alımları desteklemek için 

Yönetim İhtiyaçları için Destek 
• Yöneticilerin çalışanları denetlemesine izin vermek 

için
• Yöneticilerin, tüm ekibin hazır olduğu ve gerektiği 

gibi çalışmasını sağlamak için 

Kişisel İhtiyaçlar için Destek
• Uzaktan çalışma ortamında zorluklar yaşayan 

çalışanların daha verimli çalışabilmelerini 
sağlamak için. Zorlukların çeşitli nedenleri olabilir; 
bunlar, mekan, donanım ve ekipman eksikliği ve 
beraberinde odaklanma konusunda eksiklikler 
olarak gösterilebilir

• Çalışanın kişisel tercihini kolaylaştırmak için

Verimlilik İhtiyaçları için Destek
• Bazı dikkat dağıtıcı etmenlere rağmen, odağı 

ve üretkenliği evde en yüksek olan çalışanları 
desteklemek için

• Etkinliği artırmaya yönelik iş yerine gidip gelme 
saatlerini çalışma saatleri amacıyla kullanabilmek 
için 

• Geniş bir alana dağılmış ekip üyelerini aktif olarak 
kullanmakiçin işe gidiş geliş sürelerinin uzun olduğu 
durumlarda oluşan verimlilik kaybını düşürmek için 

Kişisel İhtiyaçlara Destek
• DSÖ veya diğer sağlık kurumları tarafından 

belirlenen yüksek risk kategorilerinde bulunan 
çalışanları desteklemek için

• Risk altında olan diğer insanlarla birlikte yaşayan 
çalışanları desteklemek için 

• Evde eğitim gören çocukların olduğu durumlarda 
ebeveyn sorumluluklarını desteklemek için

• İş yerine gidiş gelişleri karmaşık olan ve onları daha 
yüksek risk altına sokan çalışanları desteklemek için

NEDEN EVDE 
KALMALI? ?

NEDEN ÇALIŞMA 
ALANINA DÖNMELİ?

KİMLER ÇALIŞMA ALANINA DÖNÜYOR?
• Öncelikle kuruluşlar fiziksel işyerine kimin geri dönmesi ve dönmemesi gerektiğini tanımlayan  

ilgili yerel düzenlemelere uymalıdır.
• Kurumların, belirli çalışanlarının işe geri dönmelerini seçme nedenleri çeşitlidir ve farklı 

kurumsal ve çalışan ihtiyaçlarına hizmet edebilir
• 

GÜNCEL
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YENİ ROLLER VE SORUMLULUKLAR
Yeni yükümlülükleri ve görevleri yerine getirmek için kuruluşların mevcut personelin rollerini 
ve sorumluluklarını yeniden tanımlamaları veya yeni ve farklı beceriler için işe alım yapmaları 
gerekebilir. Bunlar şunları içerebilir:
• KOVİD-19 Blok / Kat Yöneticileri: Bu kişiler çok kiracılı binalar için kullanıcılar veya bina 

yönetimi tarafından organize edilir, böylece her kullanıcı binadaki tüm kuruluşların önlemlere 
ve protokollere maksimum seviyede uyduğundan emin olur. Blok / Kat yöneticileri ayrıca mülk 
sahipleri ve yönetimi ile açık iletişimi kolaylaştıracak ve sürdürecektir.

• KKD ve Eğitim Uzmanları: KKD kullanım, miktar, stok, yer bilgisini korumakla ilgili kişiler
• Karantina Görevlisi: Semptom gösteren bir çalışma arkadaşına ilk müdahaleyi belirlemek; 

karantina odası; bildirimler; tıbbi destek çağrısı, ulaşım organizasyonunu sağlamakla ilgili kişi
• Teslimat Katipleri: İşyerine gelen paketler, kuryeler, yiyecekler vb. Gibi tüm eşyaların alınmasını 

yönetilip  ve sterilize edinilmesi ile ilgili kişi (bu rol, büyük kuruluşlardaki muhaberat personeli 
tarafından yerine getirilebilir)

• Sarf Malzemesi Yöneticileri: Ofis malzemelerinin istek üzerine personelin güvenliğinden ve 
dağıtımından sorumlu kişi

İŞ OPERASYONLARI
İş Operasyonları ilgili hususlar şunları içerebilir:
• Risk: Geri dönüşe hazır olmalarını sağlamak için risk yönetim ekibiyle iletişim kurun
• Sigorta: İşe dönüş için potansiyel riskleri belirlemek üzere sigorta şirketleri ile koordinasyon 

sağlayın
• Hizmetler: Pandemiyle ilgili faaliyetleri (iç kaynak veya dış kaynaklı - mevcut veya yeni) 

desteklemek için gereken hizmetlerin belirlenmesini ve sürelerinin tahmin edilmesi
• Tedarikçi ve Müşteriler: Tedarikçilerin ve müşterilerin yeniden açılış süreçleri hakkında 

bildirilmesi ve onları etkileyebilecek değişiklikler konusunda uyarılması; gerekirse bazı gruplarla 
ilgili ofis erişiminin devre dışı bırakılması / kısıtlanması ya da etkinleştirilmesi

• Muhaberat: Muhaberat / Kargo hizmetlerinin ofisin yeniden başlatıldığı hakkında bilgilendirilmesi
• Kişiler ve iletiler: Çalışan, tedarikçi ya da müşterilerden gelebilecek sorgular için tek bir telefon 

numarası / e-posta adresi oluşturulması (soruları, iletimleri, endişeleri vb. yönetmek ve izlemek 
için)

VERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ  
Giderek artan sayıdaki siber suçlular kendi hedefleri için KOVİD-19 pandemisini kullanmaktadır. 
Bu suçlular, kötü amaçlı yazılım yüklemek, kullanıcı kimlik bilgilerini çalmak ve uzaktan erişim 
ile konferans sistemlerinden yararlanmak için KOVİD-19 ile ilgili mesajlaşma yoluyla kişileri ve 
işletmeleri hedef almaktadır. Bu nedenle kuruluşlar aşağıdaki risklerden özellikle haberdar 
olmalıdır:

Sosyal Mühendislik ve Kimlik Avı Riskleri
• Siber suçluları KOVİD-19 temalı e-posta kimlik avı, SMS mesajları, kötü amaçlı web siteleri ve 

genellikle güvenilir taraflar gibi görünen ve kuruluşun güvenliğini tehlikeye atabilecek uygu-
lamalar kullanmakta. Güven duygusu oluşturmak için, suçlular bir e-postadaki bir gönderenin 
bilgilerini taklit edebilir ve DSÖ gibi güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünebilir

• Örneğin, Birleşik Krallık’ta, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, KOVİD-19 ile ilgili olarak Birleşik 
Krallık hükümet adı altında dolandırıcılıklarında önemli bir artış tespit etmiştir.
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Evden Çalışma Riskleri 
• Evden çalışmaya geçiş, potansiyel olarak savunmasız hizmetlerin kullanımını ortaya 

çıkarmış, bireyler ve kuruluşlar için riskleri artırmıştır. Uzaktan çalışma çözümlerindeki, 
sanal özel ağ çözümlerindeki ve video konferans çözümlerindeki açıklar son zamanlarda bu 
sistemlerin hedeflenmesinde önemli bir artış sağlamıştır.

Risklerin Azaltılması
Kuruluşlar bu riskleri ve açık artışlarını nasıl azaltabilir: 
• Sosyal Mühendislik ve Kimlik Avı: Bu yeni riskler hakkında çalışanları eğitmeye ve iletişim 

kurmaya devam edin. Çalışanların yeni dolandırıcılıklardan ve e-postalarındaki “Kimlik Avı 
Bildir” düğmesini kullanarak güvenlik ekiplerine belirledikleri sorunların nasıl bildirileceğin-
den haberdar olduklarından emin olun

• Evden çalışma riskleri: Koruma yazılımının cihazlara dağıtıldığını, güncel olduğunu ve si-
ber güvenlik ekiplerine rapor verdiğini doğrulayın. Güvenlik eklentileri dağıtarak ve uygu-
lamaları güncelleyerek iyi bir kurumsal siber güvenlik konusunda hazır olmaya devam edin.

PANDEMİ KURTARMA PLANI 
Her kuruluş, pandemilere verilen yanıtları ele almak için bir kurtarma planı geliştirmelidir. Bu 
plan aşağıdaki aşamaları içermelidir;

• Temel fonksiyonlardan oluşan bir operasyonel acil durum ekibi oluşturulması
• Virüsün yeniden ortaya çıkması durumunda erken uyarı vermek için uyarı ve salgın 

doğrulaması prosedürlerinin oluşturulması
• Bilgi akışlarının oluşturulması (durum raporlarının hazırlanması, bilgilendirmeler, bilgilerin 

yedeklenmesi, vb.)
• İç ve dış paydaşlar için iletişim ve bilgilerin dağıtılması

İşletme uygulamaları:
• Çalışma alanını yeniden açtıktan sonra, işyerinde potansiyel hastalık nüksetme etkisini ele 

almak için beklenmedik durum planları oluşturmak
• Yanıtların önem düzeyini değiştirecek tetikleyicileri de tanımlamak için beklenmedik durum 

senaryolarına dayalı bir yanıt planı geliştirmek
• Her bir senaryoyu ele almak için gereken bütçe planlarının oluşturulması
• Sarf malzeme ihtiyaçlarına hazır olmak için gerekli ek sarf malzemeleri satın alma 

seçeneklerinin araştırılması
• Çalışma alanının yeniden açılmasından sonra tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen kritik 

hizmetlerde aksaklığı gidermek için beklenmedik durum planı oluşturulması; bu tür kritik 
hizmetler için nitelikli hizmet sağlayıcılarının listesinin geliştirilmesi

• Devlet programları aracılığıyla sağlanan mali yardımlarının araştırılması

KOVİD-19 ile ilgiliere ek olarak:
• Personele ve operasyona (örneğin, işgücü devamsızlığı veya daha fazla bağışıklığa sahip  

iyileşmiş vakalar), özellikle işe geri dönen tanımlanmış yüksek riskli personel için zamanında 
ve doğru veri toplamaya yönelik gözetim stratejileri geliştirin

• Maksimum düzeyde güncel kalabilmek için iş yeri doktorları, yerel tıbbi kurum ve doktorlar, 
yerel  ve uluslar arası kurumlar gibi KOVİD-19 bilgi kaynaklarını tanımlayın ve bunlarla bağlantı 
kurun
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İşverenler, işgücünün fiziksel ofise geri dönüşüne hazırlanırken çeşitli işgücü öncesi geri dönüş 
kontrolleri ve görevleri düşünmelidir. Bu geri dönüş öncesi faaliyetin bir parçası olarak, ofiste virüsün 
yayılma olasılığını en aza indirmek ve/veya mücadele etmek için stratejileri özetleyen bir KOVİD-19’a 
özgü ofis planı geliştirmenizi veya güncellemenizi önermekteyiz.

IV. Çalışma Alanın Hazırlanması

• Sistem büyük olasılıkla sürekli operasyonel olduğu için bu operasyon tekrar doğrulanmalı ve işletme 
yöneticisitarafından hata veren gösterge varsa kontrol edilmeli

• İlgili yasaların ve kanunların gerektirdiği yangın söndürme sistemi ile ilgili kontrollerin gerçekleştirilmesi

• Sistem büyük olasılıkla sürekli operasyonel olduğu için bu operasyon doğrulanmalı ve işletme tarafından 
hata veren gösterge varsa kontrol edilmeli

• İlgili yasaların ve kanunların gerektirdiği yangın söndürme sistemi ile ilgili kontrollerin gerçekleştirilmesi

• Giderlerin doldurulması için sifon çekilmeli

• Zemin Giderlerine su dökülmeli

• Lavabo sifonlarını doldurmak için su akıtılmalı

• Cihazlar prize takılmalı ve açılmalı

• Cihazların (kahve makineleri, buz makineleri vb.) kullanıma hazır olması için su tedarik edilmeli

• Her cihazın çalışılabilirliği kontrol edilmeli

• Yiyecek, içecek ve diğer öğeler, otomat dahil, kontrol edilmeli

• El dezenfektanı, dezenfektan mendilleri ve diğer benzer ürünlerin yeterli stoğu sağlanmalı

• Sağlık mercii kurallarına göre temasın yoğun olduğu alanların ve yüzeylerin rutin temizliği ve dezenfekte 
edilmesi gibi gelişmiş temizlik ve dezenfeksiyon standartları tanıtılmalı ve sürdürülmeli

• KOVİD-19 korumasına uygun olarak temizlik kapsamındaki değişiklikler veya herhangi bir ek hizmet ile ilgili 
müşteri/mülk sahibi onayı için planlar gözden geçirilmeli ve hazırlanmalı

• Çalışma alanının gelişmiş temizliği ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilmeli

• Ofisler, konferans salonları, dinlenme alanları, kafeteryalar, tuvaletler ve diğer alanlar dahil olmak üzere tüm 
çalışma alanları sterilize edilmeli

• Müşteri ve tesisin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen temizlik hizmetini optimize etmek için müşteri 
görüşmeleri tekrar gözden geçirilmeli

• Yoğun temasın görüldüğü yüzeyler ve uygulamalar (ekran ve tablet gibi) için kendi kendini temizleme 
teknolojisi gözden geçirilmeli

• Yeterli miktarda kağıt (tuvalet kağıdı, kağıt havlu, vb.) ve plastik ürün bulunduğundan emin olunmalı

• Çalışanlar için en az %60 alkol, dezenfektan ve tek kullanımlık havlular, temassız çöp kutuları, el sabunu, 
alkol bazlı el dezenfektanı ve ıslak mendil sağlanmalı

• Çalışma alanında, kafeteryalarda, dinlenme alanlarında, asansör lobilerinde ve sirkülasyonun yoğun 
olduğu  alanlarda ve diğer ortak alanlarda ek el dezenfektanı, yüzey dezenfektan mendili ve kağıt havlular 
sağlanmalı

• Binalar ve kiralanabilir alanlar sadece mal sahipleri, yönetim ekipleri ve kiracıların hazırlıkları koordine 
edildikten ve onaylandıktan sonra kullanım için hazır ilan edilmelidir. Şeffaflık, devam eden iletişim ve 
farkındalık, fiziksel çevreye başarılı bir geçiş için hayati öneme sahip olacaktır.

YANGIN  
GÜVENLİĞİ

MUTFAK

TUVALETLER

DINLENME 
ODALARI

TEMİZLİK

MALZEMELER

KİŞİSEL 
KORUYUCU 
DONANIMI 
(KKD)

ÖN KONTROLLER, TEMİZLİK , DEZENFEKSİYON VE SARF 
MALZEMELERİ 
Aşağıda dikkate alınması gereken bazı alanlar özetlenmiştir. Detay seviyesi farklı ofis büyüklük ve 
tiplerine göre değişkenlik gösterebilir.
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Hazır olma durumu aşağıdakileri içermelidir: 
• Tüm binanın teknik, güvelik, temizlik ve diğer denetimleri tamamlanmalı
• Tespit edilen gerekli iyileştirmeler tamamlanmalı
• Ekipman, bina ortak alanları ve aktif sistemler için gerekli tüm onarımlar tamamlanmalı
• Tercihen mal sahiplerinin, bina yönetiminin ve kiracıların yer aldığı bir kiracı iletişim planı 

geliştirilmeli ve bu plan içerisinde çalışanların sağlık ve güvenliğini arttırmak kapsamında 
hazırlanmış olan acil ve devam eden önlemler açıklanmalı

SOSYAL MESAFE 
Alan planlama çözümleri, yakın temas yoluyla çalışanlar arasında bulaşıcı hastalıkların 
geçişini azaltmak için kullanılabilir. Çözümler, ofise dönmesi beklenen kişilerin sayısı ile 
evden çalışmaya devan eden kişilerin sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu dinamiğin 
anlaşılması, ofiste bulundurulması beklenen toplam işgücünün hesaplanmasına ve çalışma 
alanlarına olan talebin değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Note: Sosyal mesafeyi sağlamak için iş güvenliği kanunları, bina şartnameleri, yürürlükteki 
yasalar ve güvenlik gereklilikleri tehlikeye atılmamalıdır. Aşağıdaki tedbirler ve sosyal mesafe 
önlemleri göz önünde bulundurulabilir;

6 Feet Ofis Protokolü (Gelecek sayfada görebilirsiniz)   

SEKTÖR ÖRNEĞİ

E-ticaret Tesislerinde Bölge Yaklaşımları
Avustralyalı büyük bir lojistik sağlayıcısı adına, bölgedeki Cushman & Wakefield ekibimiz bir 

e-ticaret bölgesinde sadece bir yemekhanenin bulunduğu yerde çalışanların yemek yemek için 

ayrılmış bir alana sahip olmasını sağlamayı planladı. Ekip, her biri için renk kodu içermek üzere iki 

eğitim odasını birleştirerek ve bunları bölge 1 ve 2 olarak düzenleyerek dört bölgeli bir yaklaşım 

uyguladı. Daha sonra, portatif direkler ve yüksek görünürlüğe sahip bantların kullanımı ile birlikte 

ekip, mevcut yemekhaneyi bölerek ilgili renk kodlarıyla 3. ve 4. Bölgeleri oluşturdu. Tesis ekibi ve 

güvenlik personeli tarafından, çalışanların kendilerine tahsis edilen bölgeyi kullandıklarına emin 

olmalarına yardımcı olmak için çalışanlara uygun renk kodlu boyunluklar ve kol bantları verildi.

Başka bir tesiste, operasyon alanı her biri için tahsis edilmiş personel ile dört ayrı bölgeye 

bölündü. Bölgeler tabelalarla tanımlandı ve personel, kendi bölgelerine uyması için özel renkte 

yelekler giydi. Ekibimiz bölgeler arasında acil durum çıkışına izin veren fiziksel engeller kurdu, 

yeni mola alanları inşa etti, giriş-çıkış formları ve el dezenfektanı pompaları bulunan bölge giriş 

alanları oluşturdu ve hatta potansiyel çapraz bulaşma riskini azaltmak için belirli bölgelere 

temizlik elemanları yerleşirdi.

YENİ
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HEY
YOU! 
WELCOME TO THE 

6 FEET OFFICE.

6 Feet Ofis
Cushman & Wakefield’in 6 Feet Ofisi 
Uygulaması çalışma alanlarını daha 
güvenli hale getirmeyi amaçlarken, 
çalışanların ofise dönüş sürecini de 
hızlandırmaktadır. Bu kavram aşağıdaki 
unsurlardan oluşmaktadır;

KOVİD-19’dan sonra kuruluşlar 
da yeni normale ofislerini nasıl 
dönüştüreceklerini düşünmektedir.

Sosyal mesafe artık günlük rutinimizin 
ve davranışımızın bir parçasıdır. Önerilen 
mesafe ülkeye göre değişse de, fikir her 
zaman aynı kalacaktır.

6 FEET HIZLI TARAMA
Virüs maksimum korunma yönergeleri 
göz önünde bulundurularak mevcut 
çalışma alanında kapsamlı bir analiz 
çalışması yapılması

6 FEET KURALLARI
Basit ve net, uygulanabilir ve güvenlik 
ön plana alınarak oluşturulmuş yönetim 
kuralları bütünü

6 FEET YÖNLENDİRME
Her ofis için özel olarak hazırlanan ve 
görsel ile desteklenen, ofis içindeki 
sirkülasyonu güvenli hale getiren parça

6 FEET ÇALIŞMA MASASI
Çalışan için tasarlanmış tam donanımlı 
ve koşullara uygun temas alanı

6 FEET TESİS YÖNETİMİ
Tesis yönetim ekibine süreç ve sonraki 
yönetim planı ile ilgili detaylı bilgi 
aktarımı

Daha fazla bilgi almak için sixfeetoffice.
com

http://sixfeetoffice.com
http://sixfeetoffice.com
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SEKTÖR ÖRNEĞİ 

Faaliyet Temelli Bir Yaklaşıma Hazırlanmak
Fransa’daki önemli bir müşteri için Cushman & Wakefield, üçüncü bir tarafın oluşturduğu 6 Feet 

Ofis kavramını değerlendirdi ve iş gücünü hazırlarken müşteriye iş yerinde kimin ve ne zaman 

bulunacağını belirleyen Faaliyet Temelli Çalışma Yaklaşımına geçmek için rehberlik etti.

Ekip, çeşitli yeniden yerleşim stratejilerinin ve planlama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını 

değerlendirdi ve kuruluşun ofise girmesine izin verilecek personel sayısını belirlemesini sağlayan 

bir iş gücü planlama modeli oluşturdu.

Ekip, ayrıca müşteriye değişim yönetimi planlamasına yönelik girdileri konusunda tavsiyelerde 

bulundu.

Alan kullanımı / Yoğunluğu Gözetimi
• Kat başına kullanıcıların düzenli toplam kişi sayımları için bir yönetim belirleme
• Alanların kullanımını ölçmek için sensörler ekleme
• Eğer mümkünse mevcut kişi sayısını görüntülemek için girişlerde gerçek sayaçlar/panolar 

sağlama
Sirkülasyon alanları

• Ana sirkülasyon alanlarında; sirkülasyon yönü belirlenmeli ve işaretlenmeli: koridorlar, 
merdivenler, girişler, vb.

• Ofiste tek yönlü dolaşım yolları düşünülmeli
• Kuyrukların oluşabileceği alanlarda yerel olarak kabul edilen sosyal mesafe dikkate 

alınarak  alan sınırlanması oluşturulmalı

Bireysel oturma üniteleri
• Sadece aralıklı olarak çalışma masaları kullanılmalı (dama tahtası oturma düzeni); aradaki 

masaların kullanımı devre dışı bırakılmalı veya tamamen kaldırılmalı
• KOVİD-19 öncesi grup etkinlikleri için kullanılan alanlara masalar ekleme (eğitim / toplantı 

odaları, kafe alanı ve benzerlerini çalışma masası alanlarına dönüştürme)
• Masalar arasındaki boşluklar arttırılmalı
• Yüksekliği ayarlanabilir masalar dahil tüm çalışma masalarının arasına seperatör paneller 

ekleme
• Asgari çalışma mesafelerini sağlamak için çalışanlar için sabit koltuk yerleşimleri belirtme
• Yeni sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına göre kullanım oranlarını gözden geçirme

Toplantı ve ortak alanlar
• Büyük toplanma alanlarını hizmet dışı bırakma veya çalışma alanına dönüştürme
• Alanların kapasitesini azaltma (örneğin; büyük toplantı salonlarında bazı sandalyeler 

çıkarılabilir)
• Küçük odaların gruplar tarafından ortak kullanımını önleme ve yalnızca tek kişilik kullanım 

alanına dönüştürme
• Bazı odaların kullanımını kapatma/önleme
• Net kullanılabilir alanı yerel olarak kabul edilebilir sosyal mesafenin karesine bölerek 

her odanın maksimum kapasitesini hesaplama (örneğin, 182 cm. sosyal mesafe için: 
18,58 m2’lik odanın 3,31 m2.’ye bölünmesi sonucunda odanın maksimum kapasitesi 
5 kişi olacaktır). Bu kapasite bildirgelerle ve mümkünse oda rezervasyon cihazlarıyla 
yönetilmelidir.

YENİ
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SIKLIKLA TEMAS EDİLEN YÜZEYLER
Sıklıkla temas edilen yüzeyler viral patojenlerin yayılması için uygun alanlardır. Ofiste başkaları 
tarafından da dokunulan alanlar ile fiziksel temas sıklığını azaltılarak, bireylerin bulaşıcı 
hastalıklara maruz kalma oranını azaltılabilir. Bu çözümler geçici veya kalıcı olabilir.

Not: Ofiste bulunan eşyalarla fiziksel temas olasılığını azaltmak için iş güvenliği kuralları, bina 
şartnameleri, yürürlülükteki yasalar ve güvenlik gereksinimleri tehlikeye atılmamalıdır.

Her temas noktanın yanıbaşında dezenfektan spreyleri veya mendilleri sağlamanın yanı sıra, 
temas noktalarını azaltmak için aşağıdaki önlemler göz önünde bulundurulmalıdır:

Işık / güç anahtarları
• Kullanıcıların tüm gün anahtarları ‘açık’ tutması için hatırlatma levhası yapıştırın
• Işık anahtarlarını etkinleştirmek için varlık / hareket dedektörlerini takmayı ve sesle de 

etkinleştirilebilir kontrolleri düşünün
• Duvara monte dezenfektan üniteleri sağlayın
• Temassız sensörleri düşünün

Kapılar ve çekmeceler
• Gerekli olmayan kapıları sökün
• Uygunsa kapı kollarını çıkarın
• Kapıları açık konumda tutun
• Temassız açma sistemleri planlayın

İletişim araçları (konferans telefonları, oda rezervasyon panelleri)
• Toplantı odaları dışındaki oda rezervasyon panellerini devre dışı bırakın
• Paylaşılan konferans telefonlarını çıkarın ve telekonferanslar için kişisel cep telefonlarının 

veya dizüstü bilgisayar yazılım telefonlarının kullanımını teşvik edin
• Beyaz tahta kalemleri ve silgileri kaldırın ve her bireyin kendi araçlarını getirmesini teşvik 

edin
• Her tahtaya beyaz tahta temizleme solüsyonu ekleyin ve tek kullanımlık mendil tedarik 

edin
• Uzaktan kumandaları kaldırın ve bunların yerine manuel ekipman kullanımı için talimatlar 

sağlayın
Sandalyeler

• Gereksiz kumaş döşemeli sandalyeleri çıkarın
• Temizlik kolaylığı için plastik sandalye düşünün
• Her sandalyeye temas noktalarının yoğunluğunu önleyin veya dezenfekte etmek için 

kullanıcılara yönelik bilgilendirmeler yapıştırın
Paylaşılan ekipmanlar (printerlar, yazıcılar, vb.)

• Baskıyı azaltmak için yazıcıların ve fotokopi makinelerinin miktarını azaltın
Tuvalet ekipmanları

• Temassız aydınlatma armatürleri, musluklar, sabunluklar, el kurutma sistemleri, yıkama 
sistemleri, kapı açma sistemleri 

Tedarik deposu
• Malzemelerin güvenli bir şekilde depolanması, stoğun yönetimi ve öğelerin dağıtılması için 

özel personel tayin edin
Spor salonlarında / soyunma odalarında 
temizlenecek yüksek temas noktası 
alanları:

• Spor salonu ekipmanları
• Soyunma odaları ve duşlar

• Banklar
• Duşlar
• Bataryalar
• Sabunluklar

GÜNCEL
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SEKTÖR ÖRNEĞI

7/24 Faaliyet için Yeni Temizlik Kuralları
KOVİD-19’u çevreleyen durum ilerledikçe, teknoloji sektöründeki müşterilerimizden biri kritik 

araştırma ve geliştirmelerini çok sınırlı tesis içi personel ile sürdürüyor. Bu hedefe ulaşmalarına 

yardımcı olmak için temizlik ekibimizin boyutunu genişlettik ve şu anda kampüslerindeki tüm 

temas noktalarını günde dört kez temizliyoruz. Ayrıca, alanın sağlıklı kalmasına yardımcı olmak 

için yeni temassız bataryalar, sabun dağıtıcıları ve kapı açma aparatları kuruyoruz.

Büyük bir teknoloji kampüsünün çalışmasına yardımcı olmak, dikkat gerektiren 7/24 bir faaliyettir, 

bu nedenle ekibimiz, müşterinin tesis içi personelinin, iç mekan hava kalitesinin artmasını 

sağlayan, duvar temizleme ve toz alma gibi düşük ölçekli projelerle uğraşma süresini azaltıyoruz. 

Bakım ekibimiz ayrıca müşteriye, yeni sistemlerin online duruma getirilebilmesi için HVAC 

hava beslemesinin yeniden düzenlenmesi gibi kritik müşteri ihtiyaçları konusunda da yardımcı 

olmaktadır.

KİRLETİCİ MADDE KONTROLÜ
Not: İş yerindeki öğelerle fiziksel temas potansiyelini azaltmak için iş güvenliği kanunları, bina 
şartnameleri, yürürlükteki yasalar ve güvenlik gerekliliklerinden ödün verilmemelidir. 

İş yerine girebilecek kirletici maddeleri yönetmek için aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

Atık havuzu 
• • KKD için ayrı atık kutuları sağlayın 

Karantina / izolasyon odası
• Ofiste hastalık belirtisi görülen kişinin diğer çalışanlardan uzaklaştırılması için kapalı oda 

tasarlayın
Teslimatlar

• Binaya/alana yapılacak herhangi bir teslimat için tek bir alan belirleyin ve burada teslim 
alınan ürünlerin dezenfeksiyonunu yapın

• Teslimat yönetimi ve sterilizasyonu için yalnızca belirli çalışanlara görev atayın
• Uzun vadeli planlama için, kısa dalga ultraviyole ışık sterilizasyon odaları/kabinleri 

tasarlayın (yerel yönetmelik tavsiyeleri göz önünde bulundurularak)
Gelişmiş Temizlik ve Dezenfeksiyon Yaklaşımları

• Dezenfekte edilmesi gereken geniş alanları için sisleyiciler, elektrostatik püskürtücüler ve 
sisleme sistemleri

• Nanoteknolojik temizlik ve kendi kendini temizleyen yüzeylerin kullanımı, konfor ve sürekli 
sterilize edilmiş temas noktaları sağlar

YENİ

GÜNCEL
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Bina kullanıcılarının geri döndüklerinde karşılaşacakları 

durumu anlamaları ve tedirginliğin azaltılması için bu 

rehberin diğer bölümlerinde bu konu özetlenmiştir.

Peki bundan sonra bina erişimi mevcuttan farklı mı olacak? 

Güvenlik artacak mı? Girişte gecikmelere neden olacak mı? 

Bekleme sırası olacak mı? Kullanıcıların yönlendirilmesi için 

gerekli bildirgeler konumlandırılacak mı?

Bu süreçte her durum ve bina kendine özgü önlemler 

alacaktır ve kuruluşlar kendi kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını 

düşünerek dönüş için hazırlanmalıdır.

YOLCULUK, ULAŞIM VE TAŞITLAR
Çalışma alanına ulaşım için iş sağlığı ve güvenliği yolları 

teşvik edilmelidir.. 

• Toplu taşıma için öneriler şunları içerebilir:

• Kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınma

• Yüz maskeleri ve diğer KKD kullanma

• Diğer yolcularla güvenli mesafeyi koruma

• Girişte ve çıkışta el dezenfektanı kullanma

• Yüzeylere dokunmadan önce dezenfekte edici 

mendillerle silme

• Diğer yöntemleri şunları içerebilir:

• KKD kullanarak araç paylaşımı

• Bisiklet, scooter, araba gibi tek kişilik taşıtları kullanma 

(Özellikle halka açık bisikletler gibi paylaşılan modlar varsa 

temas noktalarını sterilize edin.)

• Uzun yolculukları olan çalışanlar için, geçici olarak evden 

çalışmaya devam edilmesi için teşvik etme

• Ofise gelen (hem kişisel hem de ticari otoparklar) araçlar 

için yeni kurallar düşünme

• Enfekte yolcuları taşımak için gelen acil durum araçları ve 

ekipleri için kurallar düşünme

• Servis sayısını arttırma ve servislerde mümkünse biniş ve 

inişlerden 

I.  Bina Çevresi
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BİNA GİRİŞİ / RESEPSİYON   
Bina giriş ve çıkışını kontrol etmek için bazı yönergeler ve öneriler göz önünde 
bulundurulmalıdır ve bu noktalarda devam eden güvenlik ve önlemler teşvik edilmelidir. Bunlar 
aşağıdaki gibi olabilir:

Giriş: 
• Giriş noktası sayılarını azaltarak (yönetmeliklere uygun olarak) kullanıcıların binaya giriş ve 

çıkışlarını korunmuş ve kontrollü rotalar ile sağlamak
• Kapılarda el dezenfektanı bulundurma (hem iç hem dış)
• Vücut ısısı taraması
• Güvenli mesafe için bekleme alanlarında ve kuyruk alanlarında zeminde işaretleme
• Sterilize paspaslar

Resepsiyon: 
• Misafirlerle güvenli etkileşim için resepsiyonistin bilgilendirilmesi
• Ön sıradaki resepsiyonistin belli aralıklarla verilen bilgiler ışığında test edilmesi
• Konuklar ve resepsiyon personeli arasında cam / akrilik ayırıcıların uygulanması
• Sanal karşılama hizmetleri görevlilerinin oluşturulması
• Kiosk/dokunmatik ekranları devre dışı bırakma / kapatma / kaldırma
• Kişisel cep telefonu ile dokunmadan kayıt yaptırma olanağı
• Geri talep edilen giriş kartları veya boyunluklar yerine tek kullanımlık güvenlik etiketleri
• Halka açık temas noktalarını azaltmak için resepsiyon mobilyalarını iptal etme
• Binaya gelen misafirler için KKD tedarik etme

Yönlendirmeler: 
• Girişe uygun bir noktada yönlendirme tabelalarını yerleştirmek
• Bina erişim kurallarını ve kullanıcıları bina boyunca nasıl yönlendirildiklerini ve  hareket 

ettiklerini etkileyen diğer protokolleri belirten tabelaları yerleştirmek
KKD ve Temizlik: 

• Kullanılmış / atılmış KKD için uygun imha kapları sağlama
• Mevcut temizlik yönergelerini incelenmesi ve seyahat yollarının, yüksek temas alanlarının 

daha efektif şekilde temizlenmesi için gerektiği şekilde geliştirilmesi
 

II. Bina İçinde

SEKTÖR ÖRNEĞİ

Perakende Satışı Yeniden Açmak
Dünya’nın önde gelen bir giyim ve ayakkabı markası Mart ayı ortasında Türkiye’deki mağazalarını kapattı. İki ay sonra, 

Cushman & Wakefield’ın Proje ve Geliştirme Hizmetleri ekibiyle birlikte çalışan marka, mağazalarının yarısından fazlasını 

yeniden açtı ve sadece birkaç hafta sonra geriye kalanını faaliyete soktu.

Bunu sağlamak adına, perakendecinin mağaza içi personeli, girişleri kontrol etmeyi, maske talep etmeyi ve el dezenfektanı 

sağlamayı içeren bir güvenlik konsepti aracılığıyla güvenli ve hijyenik bir müşteri deneyiminin uygulanmasına yardımcı 

oldu. Marka, mağaza personeli için düzenlemeleri, sirkülasyon tabela ayrıntılarını, dezenfektan seçenekleri için mağaza içi 

noktaları, temassız ödeme seçeneklerini ve daha fazlasını özetleyen bir dizi yönergeler geliştirdi.

Şirketin en büyük öncelikleri arasında işgücünü ve müşterilerini güvende ve sağlıklı tutmak yer almaktadır. Perakendeci, 

uyguladıkları önlemler için müşterilerinden iyi yönde geri bildirimler aldığını bildirmektedir.

YENİ
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KARGOLAMA VE KARGO KARŞILAMA ALANI
Binayı yeniden kullanıma açmadan önce, kullanıcılar ve bina yöneticileri, gelen ve giden
teslimatlar (koliler, posta, gıda teslimatları, kuryeler, vb.) için mevcut süreçleri gözden geçirmeli 
ve KOVİD-19 güvenlik önlemlerine uyum sağlamak için yeni ve güncel bir plan geliştirmelidir. 
Önlemler şunları içerebilir:
• Teslimatların ana girişten girmesini önlemek için yönlendirme talimatını oluşturmak ve 

sirkülasyonun yoğun olduğu alanlar ile teması azaltıp teslimatın minimum iletişim ile 
gerçekleştirilmesi

• Kargolama ve kargo alma alanlarının genel çalışanların olduğu alandan uzaklaştırılması
• Kargoları karşılayan personelin teslimatları alması için KKD’yi doğru kullanması için eğitilmesi
• Ambalajın dışının kimyasal veya UV ile sterilize edilmelisi
• Eğer uygun ise, öğelerin kutulardan çıkarması ve kutuların uygun şekilde atılması

LOBİLER / ORTAK ALANLAR / OLANAKLAR
Girişte, ortak alanlarda ve diğer olanakların bulunduğu alanlarda, kullanıcıların doğru
bilgilendirilmeleri için güvenliği teşvik eden ve yönlendiren kurallar göz önünde  
bulundurulmalıdır;
•  Merdiven, asansör lobileri ve diğer tüm bina ortak alanlarında el dezenfektanı uygulaması

• Sirklasyonu doğru yönlendirmek ve güvenli sosyal mesafeyi sağlamak için yönlendirmeler 
veya zemin işaretleri uygulanması

• Ortak alanlar için yeni kuralları veya protokolleri net bir şekilde bildirmek
Gündelik toplanma alanları: 

• Sosyal mesafeyi teşvik etmek için mobilyaları yeniden düzenleme
Yemek servis alanları: 

• Hizmet verenler ve kullanıcılar arasında akrilik bölücüler düşünme
• Mümkünse sadece önceden paketlenmiş gıdalar sunma
• Yiyeceklere self servis erişimi azaltma
• Bekleme alanlarında net bilgilendirme
• Sosyal mesafeyi teşvik etmek için mobilyaları çıkarma veya yeniden düzenleme

Spor tesisleri ve bisiklet park üniteleri: 
• Bekleme alanlarında net bilgilendirme
• Geçici olarak yakın spor tesislerinin düşünülmesi
• Sosyal mesafeyi sağlamak için ekipmanları yeniden düzenleme
• Sosyal mesafeye izin vermek için sınıf kapasitelerini azaltma
• Spor tesislerinde yüz maskeleri kullanımı

Temizlik: 
• Mevcut temizlik yönergelerini izleme ve gözden geçirme, ulaşım yollarını ve temasın 

yoğun olduğu alanları temizlemek için yönergeye ekleme yapma veya uygun hale getirme

ASANSÖRLER VE MERDİVENLER 
Asansörler, özellikle sosyal mesafeyi kurmak için zorlu bir alanı temsil eder. Asansörlerin
kullanımını yönetmek için yöntemler aşağıdakileri içerebilir:
• Bekleyen yolcular için sosyal mesafe sıra yönetimi
• Yolcu snıırlamaları ve taşımadaki güvenli mesafeler dahil olmak üzere sağlıklı asansör 

kullanım kurallarını gösteren bilgilendirme panoları
• Akışı yönetme ve yoğun kalabalığı önlemek için asansör görevlileri atama
• Asansörlerin içine sağlıklı asansör kullanım protokollerini gösteren bilgilendirme panosunu 

oluşturma (Örneğin; bu bilgilendirme asansörde sosyal mesafenin korunması için zeminde 
işaret şeklinde olabilir.)

• Asansör panelleri / düğmeleri gibi temasın yoğun olduğu yüzeylerin sürekli temizlenmesini 
sağlamak için asansör temizleme işlemlerinin ve güncellemelerin gözden geçirilmesi
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ÇALIŞANLARIN OFİSTEKİ İLK GÜNÜ
Çalışanları karşılayacak ilk alanda firmanın yeni politikalarını güçlendirecek mesajların yer alması 
ve yeni uygulamaların açıklanması fayda sağlayacaktır. Bunlar aşağıdaki gibi olabilir: 

Dijital ekran ve levhalar 
• Çalışanlara hem kendilerini hem de diğer çalışanların güvenliğini sağlamak için sosyal 

mesafeye ve yeni toplantı kurallarına uymayı, ellerini yıkamayı ve dijital işbirliği platformlarını 
kullanmayı hatırlatacaktır.

Kültürel hatırlatmalar yapılması: 
• Değişim gerektiren bu tip stresli süreçlerde kurumun vizyon ve öncelikleri ile ilgili 

bilgilendirme yapılması
• Çalışan güvenliğinin ön planda tutulduğunun hatırlatılması
• Herkesin birbirinin sağlığının korunmasındaki sorumluluğunun hatırlatılması

El hijyeni için dezenfektan bulundurulması

ACİL DURUM PLANI 
Acil durumlarda uygulanacak protokoller ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı ve hatırlatıcı poster 
veya levhalar yerleştirilmelidir. Vaka olması durumunda kimlere bilgilendirme yapılmalı, nereye 
gidilmeli ve nasıl karşılanmalı gibi konularla ilgili detayları içeren bilgilendirme yapılmalıdır.

III. Çalışma Alanı İçerisinde

SEKTÖR ÖRNEĞİ

Kendi Ofislerimize Dönüş 
Cushman & Wakefield’ın Avustralya ofislerinin yeniden açılmak üzere onay alması için 6 Feet Ofis 

konseptini uyguladık.  Temel değişiklikler aşağıdakileri sıralanmıştır:

• Tüm çalışanlar için giriş alanında kontrol

• İlk aşama sırasında ziyaretçilere izin verilmemesi

• Sosyal mesafe ve yürüme yönleri için zemin çıkartmaları

• El dezenfektanı istasyonları

• Ortak paylaşılan olanakların kaldırılması / azaltılması

• Tek kullanımlık masa üstü koruma kağıtları

Cushman & Wakefield’ın İSG ekibinin onayının ardından, Sydney ofisimiz 15 Haziran 2020’de 

çalışanlara yeniden açıldı ve kısa süre sonra altı ek ofis daha açıldı.

Aşama 1’de çalışanların %25’i ofise geri döndü. Dört haftalık yakın takibin ardından, her ofis, 

çalışanların %50’sinin geri dönmesine izin veren Aşama 2’ye geçmesi gerekmekteydi. Tüm 

çalışanlar, iş yerine dönmeden önce ofise dönüş eğitimini tamamlamak zorundaydı. Ek olarak, 

doluluğu, sosyal mesafeyi ve kişi takibini yönetmek için bir çalışma masası rezervasyonu 

uygulaması başlattık. Uygulama, çalışan masalarını iki haftaya kadar önceden ayırtmasına olanak 

tanımaktadır.

Ofis, ortak temas noktalarını %80’lere kadar azalttık ve yeniden açılan tüm Avustralya ofislerinde 

toplantı odası koltuklarını % 67 oranında azalttık.

Toplu taşımanın kalabalık olmadığı bölgelerde, yeniden açılışın ilk günlerinde ofis katılımı hedef 

hacimlere ulaştı.

YENİ



BİRİNCİ GÜN VE SONRASI

31DÖNÜŞE HAZIRLIK: OFİSİNİZE GERİ DÖNÜŞ REHBERİ

OFİS HİJYENİNİN SAĞLANMASI 
Kişisel hijyenin güçlendirilmesi ve kontaminasyon kontrol uygulamaları yapılması 
gerekmektedir.
Solunumla yayılma / kontaminasyon: 

• Hapşırma veya öksürme sırasında ağzın kapatılması için hatırlatmaları ofise yerleştirin
• Başkaları hapşırdığında veya öksürdüğünde başka yöne dönünülmesi gerektiği 

hatırlatılmalı
Ellerin temiz tutulması: 

• Sık ve doğru el yıkamanın önemiyle ilgili hatırlatmalar yapın
• El dezefeksiyonu için ünitelerin kolay ulaşılablir yerlere yerleştirin 

Dokunma yüzeylerinin azaltılması: 
• Kullan-at mendiller çevreye yerleştirilerek kapı kolu, aydınlatma anahtarı, masalar, masa 

çevreleri, uzaktan kumandalar gibi herkesin kullandığı yüzeylerle temas için kullanılmalı
• Birbirinden ekipman ödünç alınmaması gerektiğiyle ilgili hatırlatmalar yapılmalı

Çalışan davranışlarına ek olarak, ofisin çalışanlar için doğru şekilde hazırlanmış olması da 
oldukça  önemlidir.

Düzenli Ofis Temizliği: 
• Açık çalışma alanlarında düzenli temizlik sıklığının arttırın
• Ortak kullanım alanlarının temizliğinin fazlasıyla sıklaştırılması ve aşağıdaki ekipmanlarla 

ilgili özellikle hassasiyet gösterilmelidir.
 » Mutfak ekipmanları
 » Otomatlar
 » Tuvalet ekipmanı
 » Toplantı odası ekipmanları
 » Telefon odaları ekipmanları

• Temizlikte kullanılacak malzemeler için firmalar yerel sağlık yönetmeliklerine uymalı ve 
patojenler üstündeki etkisi kabul görmüş etken maddeler ile ilerlenmelidir.

Esnek çalışma alanları için;

• Ortak ekipman kullanımı yapılacaksa yeni temel kuralların belirlenmesi ve dezenfeksiyonun 
düzenli olarak sağlanması

• Ortak klavye ve fare kullanımının yapılmaması ve mobil çalışanlara özel olarak tahsis  edilmiş 
ekipmanlar olması

• Kişisel ekipmanların saklanması için kişisel dolaplar oluşturulması

Mutfak ve yiyecek hazırlanan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması:

• Kısa vadede çalışanların kendi yiyecek içeceklerini kendilerinin getiriyor olması 
gerekmektedir

• Kahve makinesi gibi ortak kullanımı olan cihazların kullanımını minimize edin
• Açık yiyecekleri tamamen iptal edin
• Önceden paketlenmiş malzemelere yer verin
• Mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi ortak kullanımı olan ana ekipmanın temizliğini sıklaştırılın
• Uygun yerlere fiziksel bariyer ekleyin (örneğin: akrilik siperlikler) 
• NOT: Bu yöntemler, ayrı ayrı paketlenmiş yiyecek ve içecekler sebebiyle sürdürülebilirlik 

anlamında dezavantaj sağlayacaktır.
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YENİ OFİS UYGULAMALARI 
Sosyal mesafenin korunması için, temas yüzeylerinin azaltılması ve potansiyel kontaminasyon 
noktalarının tepit edilerek yönetilmesi için aşağıdaki konu başlıkları uygulamaya koyulabilir:

Alan kullanımı ve yoğunluk kontrolü
• Her kat için anlık olarak kullanıcı sayısını ölçün
• Alan kullanım yoğunluğunun ölçülmesi için sensörler yerleştirin
• Çalışanların ofise gelmeden önce ofisteki anlık yoğunluğu görüntüleyebileceği arayüzler 

oluşturun
• Çalışanların ofise gelmeden önce çalışma masasının rezervasyonunu yapabilmesi için 

dijital platformlarla rezervasyon sistemine geçin
• Zorunlu çalışanlar dışında evden çalışma uygulamasına geçilmesi ile ofisteki mevcut 

yoğunluğu azaltın
Kişisel masalar

• “Temiz masa” uygulamasına geçilerek, zorunlu olmayan eşyaların masada bırakılmasının 
engellenerek, kişisel eşyaların dolaplarda saklanmasını sağlayın

• Günlük kullanım için masa üstü koruma kağıtlarını sağlayın
• Zorunlu olmadıkça aynı gün içinde masa paylaşımı yapılmamalır ancak masa paylaşımı 

varsa, tüm çalışanların çalışmaya başlamadan önce kişisel alanını dezenfekte etmesi için 
ekipmanın sağlayın

Yüz yüze Toplantılar
• Çalışanlara mecbur kalınmadığı sürece yüz yüze toplantıdan kaçınılması için yönlendirme 

yapın
• Yüz yüze toplantının zorunluluk olduğu durumlarda katılımcı sayısına sınır getirin ve 

çalışma alanı içinde sosyal mesafeye uyun
• Çok katılımlı çalışan toplantılarının video konferans ile yapın
• Dışarıdan gelecek misafirler ile toplantılardan kaçının

SEKTÖR ÖRNEĞİ

İş Yerinde Yeni Uygulamalar Oluşturmak
Kuzey Amerika’da kağıt bazlı tüketici ürünleri üreten ABD merkezli çok uluslu bir kişisel bakım 

şirketi, Ağustos 2020 itibarıyla laboratuvarları ve araştırma ve geliştirme bölümlerindeki kritik 

çalışanları ofise geri getirdi. Maskeler ofiste ve ortak alanlarda daima zorunlu oldu. Şirket, iş yeri 

düzenini diğer tüm masaları kapatarak sosyal mesafeyi destekleyecek şekilde yapılandırdı. Ayrıca, 

çalışanların kişisel eşyalarını iş yerinde muhafaza etmesini yasaklayan bir temiz masa politikası 

uygulandı.

YENİ
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DESTEK UYGULAMALAR 
“İş gücünü ve Kurumu Hazırlama” kısmında açıklanan önerilere ek olarak ofise dönüşteki ilk 
günden önce (sayfa 9), çalışanlara kademeli olarak bilgilendirme ve eğitim verme sürecine 
başlanmalıdır. Aşağıdaki belirtilen konular değerlendirilmelidir: 
• Düzenli olarak çalışanlara acil durum prosedürleri ve ofis hijyeni eğitim ile ilgili verilmesi
• Kurum ortak dosya platformunda eğitim materyallerinin paylaşılması
• Poster, hatırlatma ve ekranların çalışanların yeni uygulamalardan haberdar olması için 

değerlendirilmesi

ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ 
Çalışanların işlerine ve kuruma olan bağlılığı başarı için önemli bir faktördür. KOVİD-19 
gelişmeleri işverenlere işgücü verimini sağlamaları için yeni zorluklar getirmektedir. Çalışan 
verimliliğinin yüksek oranda sağlanabilmesi için bu dönemde planan uygulamalar önem 
kazanacaktır. Çalışma alanının yeniden düzenlenmesi ve çalışma alanında güvenlik hissinin 
sağlanması gibi konular işverenler tarafından dikkate alınmalıdır.

• Çalışanların ne düşündüğünün dikkate alınması. İçinde bulunduğumuz gibi değişim 
ve belirsizlik içeren dönemlerde, çalışanların farklı kişisel ihtiyaçları olacağı göz önüne 
alınmalıdır. Kurumlar sağlık endişeleri ve iş güvenliği gibi çalışanlar için stres unsuru 
olabilecek konulara ciddiyetle yaklaşmalıdır. Çalışanlar için yeterli kaynak ve destek 
sağlanması, bu dönemde yaşanabilecek problemlere çözüm olabilmektedir.

• Çalışanlara kulak verilmesi. Merkezileştirilmiş soru-cevap formatı, mevcut durumu anlamak  
için yapılan anketler ve odak grup çalışmaları ile çalışanların yaklaşımları anlaşılmalıdır.

• İletişime önem verilmesi. Kurumların ofise dönüş çalışmalarında iyi planlanmış bir iletişim 
stratejisi uygulanmalıdır. Farklı kitlelere göre farklılaşacak bu strateji ile çalışanlara düzenli 
bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Doğru iletişim ile doğru bilginin sağlanmadığı ortamda, 
çalışanlar kendi gerçeklikleri ve doğrularına inanmaya başlayabilir.

DİĞER YETENEK YÖNETİM UYGULAMALARI
• Performans Yönetimi: Yeni bir ekonomik çevreye geçildiği bu gibi durumlarda, bazı 

kurumlar önceliklerini değiştirmiş olacaklardır. Kurum stratejisi ve amaçlarıyla ilgili açıklık 
sağlanması  liderlerin ve çalışanların işlerine bağlılığını güçlendirmekte fayda sağlayacaktır.
Tüm yöneticiler ve çalışanlar ile 2020 hedefleri tekrar gözden geçirerek, kurum hedefleriyle 
aynı doğrultuda olduğundan emin olmalıdır. Yıl ortası değerlendirmeleri ile yöneticiler ve 
çalışanlar arasında doğru hedeflerde olunduğu teyit edilmesi, çalışan motivasyonunun 
arttırılmasında ve işe olan özverinin sağlanmasında yardımcı olacaktır.

• Ödül verme ve takdir etme: Çalışanları işe teşvik etmek için farklı tiplerde ödül ve takdir 
yöntemleri uygulanabilir. Çalışanların yeni bir ortama sokulmasıyla, bu anlamda da yeni 
uygulamalar düşünülmelidir

• Yetenek ve gelişim: İçinde bulunduğumuz kriz zamanı liderlerin değişimi sağlama ve 
yönetme becerisini test edecek gibi görünmektedir. Yeni “normale” geçildiğinde, kurum 
içindeki liderlik ve yönetim kapasitesinin de tekrar değerlendirilmesi gerekebilir. Ekip 
liderlerinin süreç içindeki yönlendirme becerisine eleştirel bir gözle bakılarak, gelişim 
sağlayacak imkanlar ve güçlü yönler tespit edilebilir.

• Öğrenme yolları: Kurumlar eğitim metotlarında online platformlar gibi yeni sistemleri 
değerlendirmeli ve kurumsal eğitimlerine yeni bir gözle bakmalıdırlar.
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Teknoloji, organizasyonların nasıl 
çalıştığını ve insanların yaşam biçimlerini 
şekillendirmede önemli bir güç olmaya 
devam edecektir. COVID-19 salgını bu 
gerçeğin sadece daha da altını çizdi. 
Teknolojinin çalışma alanlarına getirebileceği 
ve çoğu halihazırda geçerli olan değişiklik 
türleri hakkında bazı bilgiler sunuyoruz.

BİNANIZ NE KADAR AKILLI?   
“Akıllı” veya “dijital” binalar kavramı gayrimenkul 
sektörü için yeni olmasa da, KOVİD-19 krizi, binaların 
nasıl inşa edildiğini, doluluğa ulaştığını ve işletildiğini 
hedefleyen daha kapsamlı ve bağlantılı stratejiler 
geliştirme ihtiyacının altını çizmiştir. Yatırımcıların, 
mülk sahiplerinin, kullanıcıların ve bina yöneticilerinin 
odak noktalarının; siber güvenlik, elektrik kesintileri ve 
benzerleri dahil olmak üzere gelecekte görülebilecek 
salgınlar, doğal afetler veya insan yapımı olaylarla 
ilişkili risklerin nasıl azaltılacağına doğru planlamalar 
yapması gerekecektir. Bu noktada “Yeni normal” 
sistemine geçişi mümkün kılmak için gerekli olan 
politikaları, süreçleri ve teknolojileri ana hatlarıyla 
belirten net bir strateji geliştirmek hayati önem 
taşıyacaktır.

Günümüz pandemi krizinin çözümüne yaklaştıkça, 
fiziksel binanın rolü daha önemli bir hale gelecektir. 
Uzaktan bağlanma ve otomasyon yoluyla bina ve 
işyeri sistemlerini entegre etme, görselleştirme 
ve kontrol etme teknik yeteneği oldukça uzun bir 
süredir mevcuttur. Fakat gayrimenkul sektörü çeşitli 
nedenlerden ötürü bu imkanları benimsemekte 
nispeten yavaş kalmaktadır. Yeni normal için 
hazırlıkta sektör iştirakçilerinin -tek bir bina ya da 
geniş bir portföy olsun-, mülklerini etkin bir şekilde 
yönetmek için kendilerini daha güvenli, bağlantılı 
ve otomatikleştirilmiş bir tarzda konumlandırmaları 
gerekecektir. 

Çalışanları, kullanıcıları, kiracıları ve ziyaretçileri 
pandemi sonrası çevreyle iç içe daha üretken bir 
şekilde yaşamaları ve çalışmalarını sağlamak adına 
değişimleri tanıtma fırsatlarını tanımlamak için 
bir sistem ya da metodoloji sahibi olmak oldukça 
önemlidir.

GÜNCEL

https:// aka.ms/home-work-blog 
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Pandemi Sonrası Faaliyetlerde Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek:
Doğru teknolojiyi seçmek, daha etkin iletişim kurmak, önemli verileri toplamak ve analiz etmek, 
çalışma alanında yeni normları güçlendirmek ve bina işletimlerini en uygun hale getirmek adına 
kuruluşlara katkıda bulunabilir. Doğru teknolojinin ne olduğu üzerine eğildiğimizde; cevap, 
amaçlanan sonuçlar ve hangi teknolojiye ulaşmaya çalıştığımızla başlamalıdır. Teknolojiyi ilk 
yaklaşım olarak benimsemek, nadiren uzun vadeli uygulanabilir ve değerli bir sonuca götürür.

Doğrudan yerleşik sonuçlarla bağlantılı bir dizi kullanım için kullanım senaryoları başlatmak, 
geliştirmek veya benimsemek. Kullanım senaryoları, doğru teknoloji çözümlerini ve gerekli 
işlevselliği belirlemeye yardımcı olan değerli bir araçtır. Unutmayın ki bu çalışmalar teknik 
değildir, teknolojinin çözmenize yardımcı olacağı iş sorunlarıdır. Bu rapordaki öneriler, 
teknolojinin devreye girebileceği kullanım senaryolarına örnekler göstermektedir. Eldeki bir 
dizi çalışma ile, teknoloji sağlayıcılarla görüşmeler “Ne yapıyorsunuz?” sorusundan “Bunu 
yapmama nasıl yardımcı olabilirsiniz?” sorusuna evrilmektedir.

Bir çözümün etkinleştirici olarak nereye uygun olduğunu ve yalnızca teknolojinin kendisi için 
nerede uygulandığını dikkatlice değerlendirmek gerekir. Bazen zor olsa da, teknoloji çözümleri 
tarafından sunulan “parlak nesneden” kaçınmak tedbirli olabilir.

Teknolojik açıdan, iki tane temel çözüm yolu bulunmaktadır. Birincisi, doğrudan bir süreci 
kolaylaştırır veya mümkün kılar. Örnek olarak, binayı kimin ne zaman ziyaret ettiğini kontrol 
ederken temas noktaları veya yüz yüze etkileşim ihtiyacını azaltan ziyaretçi yönetimi ve erişim 
sistemlerini uygulamak verilebilir.

İkincisi, süreç değişikliklerini ve iyileştirmelerini bilgilendirmek veya yönlendirmek için 
veri üreten teknik çözümlerdir. Örnek olarak, tanımlanmış bir alanın veya alanların 
toplam doluluğunu ve kullanımını gösteren bir sensör platformu olabilir. Bu veriler, alanın 
konfigürasyonunu belirlemek veya sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına yardımcı olan 
farklı bir süreci tetiklemek için kullanılabilir.

İlk çözüm türünün aynı zamanda değerli bir varlık olan verileri de ürettiğini unutmamak 
oldukça önemlidir. Pandemi, gayrimenkulde veri ve veri yönetimine daha geniş ve daha 
bütünsel bir yaklaşım ihtiyacını güçlendirmiştir. Geniş kapsamlı bir veri strateji yönetimi 
yatırımcıların, mülk sahiplerinin, kullanıcıların ve bina yöneticilerinin analitik, iş/yapay zekadan 
ve makine öğreniminden değerli içgörüler elde etmesini sağlar.

“Sağlıklı” bir binaya Odaklanma
Teknoloji, belirli zorlukları çözmek için ya da gelişim fırsatlarına yönelim için kullanıldığında 
büyük ve önemli bir kolaylaştırıcı unsur olabilir. Odak noktası, kullanıcıların sağlığını ve 
güvenliğini sağlamaya döndüğünde; teknoloji, binanın bu denkleme nasıl katkıda bulunacağı 
konusunda önemli bir rol oynayabilir. Bir binada merkezi sistemleri yönetmek ve sürdürmeye 
yönelik geleneksel yaklaşımlar, binanın daha çok genel ‘sağlığına’ odaklanan bir işletim 
modeline öncelik vermektedir.

Bina ‘’sağlığı’’, kullanıcılar için sağladığı ortamın kalitesi ve personelin yanıt verme veya ideal 
olarak olası sorunları proaktif olarak çözme yeteneğine göre tanımlanmaktadır. Öngörülebilir 
gelecekte binanın “sağlığını” olumlu yönde etkileyebilecek yatırımlar devam eden bir tartışma 
konusu olacaktır. Kesin olan şey ise, mucize bir çözüm yoktur. “Sağlıklı” bir bina yaklaşımını 
benimseme anlayışına dönmek insanları (personel ve kullanıcıları) sahiplenme ve ortak etme 
politika ve süreçlerinin gerekliliği ile başlar ve teknoloji sayesinde sağlanır. Bu etmenler 
olmadan, “sağlıklı” bir bina stratejisini geliştirmek ve yaymak, aynı zamanda çalışma alanına 
başarılı bir geri dönüşü sağlamak büyük bir zorluk olacaktır.
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Çalışma alanlarımızı değiştirmeyi planladığımız için, teknolojiler hem kullanıcı deneyimini hem 
de bina yönetimini destekleyebilirler. Pandemi, kuruluşların bu araçları nasıl değerlendireceği 
ve benimseyeceği sürecini hızlandırmıştır.

• Doluluk ve Kullanım Ölçümlemesi Doluluk veya alan 
kullanımının, özellikle gerçek zamanlı olarak ölçülmesi, 
bina sahiplerine ve kullanıcılarına bir alanın, katın veya 
binanın gerçek kullanımı ve yoğunluğu hakkında fikir 
verebilir. Dahası, ayrıntılı doluluk verileri, kuruluşların 
boşluk bırakmaya ve yoğunluğu kontrol etmelerine 
yardımcı olan ofise dönüş girişimlerini yönetmede 
güçlü bir unsur olabilir. Bu veriler ayrıca kuruluşların 
çalışma saatleri veya gruplara göre doluluk oranı gibi 
diğer ofise dönüş stratejilerini izlemelerine yardımcı 
olabilirler.

• İç Mekan Kalitesi (IEQ) Çoğunlukla iç mekan hava 
kalitesine (IAQ) odaklanmıştır. Hava kalitesinin 
ölçülmesi, havalandırma sistemlerinin ne kadar etkili 
bir performans gösterdiğini ortaya çıkarabilir. IAQ 
sensörleri CO2’i ölçer ve odada ne kadar temiz hava 
olduğunu belirler. Bu veriler, havanın ne kadarının 
devridaim (resirkülasyonunu) yaptığını gösterebilir 
ve operatörlere daha fazla temiz hava getirme veya 
mekanın doluluk oranını azaltma konusunda karar 
vermeye yardımcı olmak için bilgi sağlayabilir.

• Yer Kaydı ve Rezervasyon Sistemleri Bu 
sistemler genellikle kiracı veya kullanıcı deneyimi 
uygulamalarıyla birleştirilir. Kuruluşların, tanımlanmış 
çalışma alanlarını yönetmesine ve doluluğu kontrol 
etmesine izin verir. Kuruluşlar, yalnızca rezervasyon 
politikasını uygulayarak ve belirli çalışma alanlarını 
rezerve etmek için kullanılabilir veya kullanılamaz 
hale getirerek, alternatif çalışma alanı stratejilerini 
(ör. paylaşımlı masa kullanımı) ve ofise geri dönüş 
programlarını daha kolay bir şekilde uygulayabilirler.

• Mobil Kimlik Kartı Verme ve Erişim Kontrolü Bu 
sistemler, temassız bir yöntem ile katlara veya 
binanın kendisine erişim için güvenlik kimlik bilgisi 
olarak kullanıcının cep telefonunu kullanır. Bu 
teknolojileri kullanmayı düşünen kuruluşlar, trafik 
akışı, lobi kuyrukları ve ziyaretçi yönetimi dahil 
olmak üzere erişimi kontrol eden mevcut süreçleri de 
değerlendirmelidir.  

• Ziyaretçi Yönetimi Bir binaya ziyaretçi girişini 
yönetmek veya sınırlamak, özellikle yüksek doluluk 
dönemlerinde genel doluluk düzeylerini yönetmek 
için kritik bir öneme sahiptir. Ek olarak pandemi 
döneminde, ziyaretçi verilerinin kullanılabilirliği - kimin 
ve ne zaman ziyaret ettiğini izleme - bir hayati öneme 
sahip olabilir. Ziyaretçilerin gelmeden önce sağlık 
formlarını doldurmalarına imkan veren sistemleri göz 
önünde bulundurmak da bu süreçte faydalı olacaktır. 

• Merkezi (uzaktan) Operasyon ve Bina Otomasyon 
Kapasitesi Bu devam eden eğilim, pandemi ile güç 
kazanmıştır. Bina sistemlerini hem uzaktan hem de 
güvenli bir şekilde izleme ve kontrol etme becerisine 
sahip olmak oldukça önemlidir. Büyük mekanik 
ve elektrik sistemlerinden alınan verilerin yanı sıra 
Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından gelen veriler 
sayesinde bina sahipleri ve yöneticileri, tek bir ekran 
üzerinde operasyonel performans göstergelerinin 
bütünsel bir görünümünü görebilirler.

• HVAC için Arıza Algılama ve Teşhis Sistemleri (Fault 
Detection Diagnostics - FDD) ve İzleme Tabanlı 
Devreye Alma (Monitoring-based Commissioning 
- MBCx) Bunlar çoğunlukla eşanlamlı terimlerdir ve 
giderek bina düzeyinde bir müdahalenin önemli bir 
parçası haline geleceklerdir. Havalandırma (HVAC’daki 
“V” yani havalandırma), iletim riskini azaltmaya 
öncelik veren bir dünyada önemli bir sistemdir ancak 
geleneksel olarak büyük ölçekte bakımı ve takip 
etmesi zordur. Otomatik analizler, ekiplerin kritik 
bina sistemlerini proaktif olarak yönetmesine ve 
sürdürmesine olanak tanır. FDD platformları, tek ekran 
üzerinden yönetim konseptinin önemli bir parçası 
olarak doğrudan ana kontrol paneline beslenebilir.

• Integrated Destination Dispatch for Elevators. 
Elevators are a significant challenge from both a 
contact and ventilation perspective. This integration 
focuses on reducing the number of surfaces 
occupants need to touch to navigate a building. 
Integrating destination dispatch systems with access 
control and visitor management systems can be a 
way to automatically dispatch an elevator based on 
the occupant’s mobile credentials. 

• Gelişmiş Sensörler / Nesnelerin Interneti (IoT)  
Bina sistemi performansını ve durumunu toplamak 
ve ölçmek için gizli noktalara yerleştirilen sensör 
teknolojisi, operasyonel faydalar sağlayabilir. Örneğin, 
sızıntı algılama sensörleri, bina boşken veya yetersiz 
kullanımdayken bina personelinin su sızıntısı risklerini 
yönetmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, basınç 
sensörleri, kirli filtreleri gösterebilen havalandırma 
sistemlerindeki basınç düşüşlerini gösterebilir. Bu 
durumda HVAC sistemi, uygun basınç ve hava akışını 
koruyarak iç mekan hava kalitesini iyileştirmeye 
yardımcı olmasına ek olarak tasarlandığı gibi de 
çalışır.
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Öneriler
Olası riskleri azaltmaya ve geleceğe yönelik önlemleri değerlendirmeye zaman ayırılmalıdır. Bu 
stratejiler, operasyonel verimliliği arttırmaya ve kullanıcı memnuniyetini sağlamaya yardımcı 
olacaktır.

• İleriye yönelik kararlar verilirken, bina sistemleri ve entegre üçüncü kaynakları dahil olmak 
üzere farklı kaynaklardan yararlanılmaya odaklanılmalıdır.

• Mevcut duruma karşı doğru konumlanılması için kritik bilgilerin tespit edilerek hızlı ve net bir 
yanıt oluşturulmalıdır.

• Mevcut teknolojileri ve imkanları, sağlık yönünde kullanmaya yöneltmek faydalı olabilir. 
Örnek olarak, mevcut sensörleri hava kalitesi ölçümü için daha etkin kullanmak verilebilir.

• Otomasyona odaklanın. Değişime kolayca ayak uydurulmasını sağlayacak, iş yükünü en aza 
indiren sistemlere geçiş yapmaya çalışın

• Bina ve çalışma alanı sistemlerinin entegrasyonunu, görünürlüğünü ve kontrolünü geliştiren 
operasyonel bina teknolojilerine yatırım yapın.

• Binaları “modlarda” çalıştırmaya doğru yönelin. Durumlar evrildikçe, daha hızlı yanıtları 
kolaylaştırmak için önceden belirlenmiş modlar kullanılabilir. Mod örnekleri kullanılan, boş, 
yerinde kullanım ve kritik doluluk olabilir. Modlar, binanın çeşitli senaryolarda nasıl çalıştığını 
belirlemelidir. Teknoloji, mümkün olan yerlerde otomatik işlem dizileri, veri toplama ve 
analitik yoluyla modları etkinleştirmelidir.

Bir teknoloji stratejisi oluşturmak ve uygulamak normal zamanlarda zordur. Günümüz 
ortamında karmaşıklığın giderek yükseldiği göz önüne alındığında, “yeni normal” e geçiş bir 
yolculuk olacak ve gayrimenkul sektörünün her köşesinden bir katkı alacaktır. Bugün verilen 
uğraş gelecekte hiç kuşkusuz yeni fırsatlar getirecektir. Cushman & Wakefield’ın Dijital Yapı 
Uygulaması, müşterilerimiz adına bu zorlukları ve fırsatları sürekli olarak değerlendirirken, “yeni 
normal” i karşılamaya yönelik güvenilir bir danışman olarak hareket etmektedir. Bu sistemler 
KOVİD-19’un, akıllı bina teknolojisinin benimsenmesi için önemli bir katalizör olacaktır. 

ÇALIŞANLARIMIZ VE ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİYİ 
DEĞERLENDİRMEK
KOVİD-19, teknolojiye yatırım yapmanın önemine ışık tutmuştur. Teknoloji araçlarına olan 
bağımlılığımız, iş liderlerine KOVİD-19’un iş sürekliliği ve çalışanlarının sağlığı üzerindeki etkisini 
ölçme ve yönetme konusunda yardım almaları için ilham vermiştir. Şirketler, kısa vadede 
mevcut duruma nasıl tepki verecekleri ve sağlık krizi nihayet azaldığında daha uzun vadede 
nelerin düşünülmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadırlar. Microsoft’ta Çalışma Alanı Bilgi 
Uzmanı Manish Wardekar ile yaptığımız görüşmeye ve sektör gözlemlerimizle dayanarak, 
kuruluşlar için kısa ve uzun vadede önemli çıkarımlar olduğuna inanıyoruz.

Liderlerin, kuruluşlarında neler olup bittiğini aşağıda belirtildiği gibi anlamaları gerekmektedir:
• Çalışan katılımı ve sağlığı: Dikkat dağıtıcı şeyler, değişen alışkanlıklar, yetersiz ekipman ve 

zayıf bağlantı, bireysel sağlık ve etkinlik üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Dikkate alınacak 
sorular şunları içermektedir:
• Çalışanlar her zamanki gibi çalışıyor mu? Faaliyet seviyelerinde ani düşüşlere ve şirket 

içinde en büyük değişimin yaşandığı alanlara dikkat edin
• Çalışanlar kesintiye nasıl uyum sağlıyor? Çalışanların yüz yüze etkileşimlere alternatif 

çözümler bulmasıyla anlık mesajlaşma, telefon görüşmeleri ve toplantılarda artış 
beklenmektedir. Buna göre, bu sistemler iş birliğinin nerede daha az etkili olduğunu da 
belirtebilirler.

• Uzaktan çalışma, iş-yaşam dengesini etkiliyor mu? Normalin üzerinde mesai sonrası 
çalışma süreleri ve olan grupları kontrol edin. Şirket içindeki bu gruplar tükenme riski 
altında olabilir.
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• Sağlıklı ekip etkileşimleri: Çalışanların izolasyon riski altında olması ekipler içinde 
bölünmeye sebep olabilir. Bu durum, üretkenliğin azalma riskini artırır. Dikkate alınacak 
sorular şunları içermektedir:
• Yöneticiler doğru desteği sağlıyor mu? Yöneticileriyle düşük bir ortalama ile haftalık 

birebir görüşmeler yapan ekiplere dikkat edin. Bu ekiplerdeki çalışanlar soyutlanma riski 
altındadır.

• Ekip üyeleri bağlantıda kalıyor mu? Normal çalışma modellerinde herhangi bir kesinti olup 
olmadığını saptamak adına, iş birliği seviyelerinde ve meslektaşlarla etkileşimlerde düşüş 
olup olmadığına dikkat edin. Bu ekipler en büyük zorluklarla karşılaşıyor olabilirler.

• Olağan faaliyetler kesintiye uğradı mı? Yinelenen toplantılarda ani düşüşler yaşayan 
ekiplere dikkat edin, çünkü bu gruplar olağan faaliyetler şeklinde devam eden 
çalışmalarında önemli bir kesinti yaşıyor olabilirler.

• Ekipler ve kuruluşlar arasında iş birliği: Eğer çalışanlar normal etkileşimlerinin yalnızca bir 
alt kümesini devam ettirebiliyorlarsa, ekipler arasındaki etkileşim azalırken, bölünme riski 
artmaktadır. Dikkate alınacak sorular şunları içermektedir: 
• İç ağlar nasıl gelişiyor? Ortalama ağ boyutundaki ve genişliğindeki düşüşlere dikkat edin. 

Bu, soyutlanma riski olan alanları gösterebilir.
• Çapraz işlevli ekip çalışması kesintiye uğradı mı? Normal çalışma düzenlerinde bir kesinti 

olduğunu gösterebileceğinden, ekipler arasındaki iş birliği seviyelerinde bir düşüş olup 
olmadığına dikkat edin.

• Müşteri ve tedarikçi uyumu: Diğer şirketler de benzer kesintiler yaşadığından dış bağlantı 
zarar görebilir. Bu durumda dış etkileşimler iptal veya ertelenme riski altındadır. Dikkate 
alınacak sorular şunları içermektedir:
• Dış ağlar nasıl gelişiyor? Ortalama ağ boyutundaki ve genişliğindeki düşüşlere dikkat edin. 

Bu, şirketin dışa bakan alanlarında yaşanan kesintileri gösterebilir.
• Dış katılımlar kesintiye uğradı mı? Normal çalışma modellerinde bir kesintiye işaret 

edebilecekleri için temel metriklerdeki 

Çalışma alanları her zaman evrim geçiriyor olsa da, pandemi nedeniyle çeşitli eğilimler 
hızlanmıştır. Kuruluşlar ve işletmeler için önemli olduğu kadar, çalışanlar için ofislerin önemli bir 
rol oynamaya devam edeceğinden eminiz. Daha geniş bir çalışma alanı ekosistemi içinde farklı 
olan, ofisin hizmet ettiği amaç olacaktır.

YENİ ÇALIŞMA ALANI EKOSİSTEMİ
KOVİD-19, çalışanların herhangi bir yerden çalışabilme esnekliğine yönelik beklentileri 
genişletmiştir. Dünya genelinde kısıtlamaların hafifletildiği bölgelerde bile bu yönelim devam 
etmektedir. Bu beklentiler, küresel pandeminin devam eden bazı gerçeklikleriyle birleştiğinde, 
yeni bir çalışma alanı ekosistemini hızlandıracaktır.

XSF@home (Evde Metrekare Başına Deneyim) araştırmamız, ofis çalışanlarının uzaktan iş birliği 
teknolojisi sayesinde evden verimli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini doğrulamaktadır. Ek 
olarak çalışanlar, yöneticilerinin işlerini uzaktan yürütme konusunda kendilerine güvendiğini 
hissetmektedirler. Bununla birlikte, uzaktan çalışma uygulamalarının herhangi bir maliyeti 
olmadığı anlamına gelmemektedir. Araştırmamız, çalışanların insani bağlarının kaybını ve 
geleneksel çalışma alanı ile gelen bağların gücüne inandıklarını doğrulamaktadır. Danışmanlık 
ve öğrenme fırsatları gibi kurumsal kültüre ait öğeler de zarar görürken, özellikle genç nesiller 
bu kaybı hissetmektedir. Ancak bu zorluklara rağmen, ankete katılanların çoğu şirketlerin esnek 
çalışma uygulamalarını benimsemesi gerektiğini düşünmektedir.

Uzaktan çalışma uygulamaları, kuruluşların ofis doluluk düzeylerini sosyal mesafe kuralları 
doğrultusunda güvenli aralıklarda tutmalarına ve çalışanların toplu taşımadan kaynaklanan 
risklerden kaçınmalarına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, yeni kurallara göre çalışanların 
KOVİD-19 semptomları göstermeleri halinde ofisten uzak durmalarıgerekmektedir. Sonuç 

 YENİ
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olarak, kuruluşların çalışanları için belirlediği çalışma saatleri ve yerlerinin belirli olması 
sonrasında, pandemi ile birlikte ofis çalışanları artık ne zaman ve nerede çalışacaklarını seçme 
konusunda belirli seviyede seçim hakkına sahiptirler.

Çalışanlar için daha fazla seçime doğru bir geçişin kuruluşlar için bazı ani olası sonuçları vardır. 
Birincisi kuruluşlar, yöneticilerin uzaktaki ekipleri etkili bir şekilde yönetmelerine, kurumsal 
kültürün liderleri olmalarına ve daha genç nesil çalışanlara rehberlik etmelerine yardımcı olmak 
için ihtiyaç duyacakları yeteneklere daha fazla vurgu yapacaklardır. İkincisi, çalışanların ofiste 
çalışmayı tercih etmeleri, yaratıcı iş birlikleri, öğrenme fırsatları ve sosyal etkileşimler gibi ofisin 
belirli faaliyetler için en iyi yer olmasından kaynaklanmaktadır. Bu etkinlikleri desteklemek 
adına, kuruluşların çalışan etkileşimi ve şirket kültürünü pekiştirmek için ortak çalışma 
alanlarına ve düzenlenmiş etkinliklere önem vereceğini öngörmekteyiz.

Çalışanları için esnek çalışma uygulamalarını sağlamayan kuruluşlar, sosyal mesafeyi 
desteklemek için kullanılan alan boyutlarının arttığını görebilirler. Ayrıca, teknolojik 
olarak etkinleştirilmiş yeni tür iş birliği ortamlarına daha büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya 
çıkabilir. Ancak, esnek çalışma uygulamaları bu ihtiyaçları karşılamak için önemli bir fırsat 
sağlamaktadır. Şirketler; veri odaklı kanıta dayalı bir yaklaşımla, ofis ve uzaktan çalışma 
senaryolarının birleşimin desteklemek için yenilikçi stratejiler keşfedebilirler. Şirketler ofis, ev 
ve üçüncü yerler dahil olmak üzere Toplam Çalışma Alanı Ekosisteminde üretkenliği artırabilir 
ve ortaya çıkabilecek zorlukları yönetebilirler. Bu şekilde, insanların çalışma şeklini yeniden 
düşünürken; daha fazla gelişen bir çalışan, yer ve iş performansını artırmak için farklı konumlar 
için zaman ve teknolojiden yararlanabilirler.

Mevcut deneyimlerimize dayanarak, önümüzdeki dönemlerde kuruluşların daha fazla uzaktan 
çalışmayı benimseyeceğini beklemekteyiz. Çalışma alanının artık tek bir konum olmadığı; 
uygunluk, işlevsellik ve sağlığa öncelik veren bir dizi etmenin desteklendiği çeşitli konumlar 
olduğu anlayışı pekişecektir.

Ofis ortadan kaybolmayacaktır. Aksine, kültürel bağlantıları, öğrenmeyi, müşterilerle ve 
çalışanlar arasındaki bağlantıyı güçlendiren ilham verici bir varış noktası olarak yeni ve 
hayati bir amaç üstlenecektir. Bu doğrultuda ofisler, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etmek için 
kuruluşların merkezi konumunda olacaklardır.

Kısacası, ofisler yeni yollarla gelişmeye devam edeceklerdir.
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