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HAN’a re-set
atıyoruz.Pandeminin ilk günlerinden 

itibaren sizlerle birlikte 
oluşturduğumuz Pandemi İç 
İletişim Komitemizle sizlerin 
de beklentileri doğrultusunda 
kararlar alıyor, uygulamalar 
hayata geçiriyoruz.



Her şey kendinizi  
iyi, güvende  
hissetmeniz için.
Pandemi sürerken biz hem kendi içimize döndük 
hem de dünyaya açıldık.  Her zamanki gibi 
insanı odağımıza aldık. Sağlıklı, sürdürülebilir, 
teknolojiyle en doğru şekilde entegre çalışma 
alanları için hayata geçirdiğimiz Re-set Workspace 
Platformu’nda standartları ortak akılla belirledik. 
Oturumlar düzenledik, komisyonlar topladık.  

Dernekler, akademisyenler, sağlık uzmanları, 
mimarlar, proje yöneticileri, teknoloji uzmanları  
ve konusunda önde gelen profesyonellerle 
birlikte dünyadaki uygulamaları inceledik, farklı 
ülkelerdeki farklı standartları bir araya getirdik, 
bunların üstüne ülkemize, şirketlerimize uygun 
standartlar ekledik.

‘‘Alınması gereken tüm önlemleri;  
HAN’da sizin için hayata geçirdik.’’

Aldığımız önlemlerin hepsi sizin için, sağlığınız 
için, kendiniz iyi ve güvende hissetmeniz için.  
Biz HAN’da size kurallar koymuyoruz, birlikte 
paylaştığımız mekanda gönül rahatlığı ile 
çalışabilmek ve birbirimizin, ailelerimizin ve 
sevdiklerimizin sağlığı için gereken tüm özeni 
gösteriyoruz. 

Lütfen siz de bu dönemde kişisel hijyeninizi ihmal 
etmeyin, fiziksel mesafeyi koruyun.  
Tüm geri bildirimlerinizi bizimle paylaşın. Daha 
sağlıklı uygulamalarla bu dönemin zorluklarını 
aşalım, kazanımlarını koruyalım.
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Neler yaptık?

Alınması gereken tüm önlemleri 
HAN’da sizin için hayata geçirdik.



Bir bakışta neler değiştirdik?

37.5 derece ve üzeri ateşi olan 

kişiler ile maskesiz kişilerin içeri 

girişine engel olmak için giriş 

kapılarında temassız ateş ölçümü  

ve maske kontrolünü  

zorunlu kıldık.

+ YÖNLENDIRME VE 
KONTROLLER

Bina içindeki bekleme alanlarını  

ve gerekli yönlendirmeleri 

işaretledik. 

Tek yönlü dolaşım yollarını 

düzenledik, bekleme alanlarını 

işaretledik.

Kargo teslim alma ve kargo 

gönderme noktasını Etkinlik 

katı girişinden bağımsız olacak 

şekilde, Otopark girişindeki 

muhaberat alanına aldık.

Ziyaretçi kayıt sistemlerimizi 

yeniden yapılandırdık.

Güvenlik yönerge ve önerilerimizi 

bina içinde görünecek alanlarda  

ve ekranlarımızda belirttik.
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+ HAN EKIBIMIZ, 
SIZIN IÇIN HAZIR

• Pandemiye özel 
müdahale protokolleri 
oluşturduk ve müdahale 
odası düzenlemesini 
yaptık.

• Işe dönüş öncesi 
tüm çalışanlarımızın 
Pandemi ile ilgili geriye 
dönük sorgulamalarını 
yaptık.

• Tüm çalışanlarımıza 
kişisel korunma 
yöntemleri, Pandemi 
kapsamındaki ek 
görevleri ve müdahale 
protokollerimiz ile ilgili 
eğitimler verdik.

Liv Hospital Güvencesi 
ile Müdahale Planı

+ TEKNIK EKIBIMIZ
• El aletlerinin kişiye zimmetlenmesi ve 
dezenfekte durumda tutulmasını kararlaştırdık.

• Kişisel koruyucu ekipmanlarının kontrolü ve 
kullanım sıklıkların artırılmasını sağladık.

• Sarf malzemelerini depolamak, stokları 
yönetmek ve öğeleri dağıtmak için özel bir 
personelimizi görevlendirdik.

Profesyonel hizmet 
için teknik ekip.
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+ TEMIZLIK VE HIJYEN  
UYGULAMALARI

• Tüm bina genelinde temizlik ve bir ay boyunca 
etkili olacak nano dezenfeksiyon uygulaması  
yaptık ve bu uygulamayı her ay yenileme kararı aldık.

• Ana giriş kapıları, kat giriş kapıları, asansörler, 
toplantı odası ve özel ofis giriş kapılarını sıklıkla 
dezenfekte etmeye başladık.

• Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen 
çalışma alanları, araçlar, ıslak hacimler, cihazlar ve 
ekipmanlar başta olmak üzere tüm alanlarda hijyen 
ve temizlik sağlayacak bir planlama yaptık.

• Tuvaletler, kitchenette alanları ve diğer  
tüm ortak alanlara el dezenfektanları ekledik. 

• Akşam temizliklerini devreye aldık.

• Böcek ilaçlaması organizasyonunu yaptık ve  
bu uygulamayı sık sık yenileme kararı aldık.

•  Kitchenette alanları ve toplantı odalarına  
tek kullanımlık kağıt havlu üniteleri yerleştirdik.

+ ATIK YÖNETIMI
• Maske ve eldiven gibi kişisel korunma 
ekipmanları için tıbbi atık kutuları ekledik.

• Bu kutulardaki çöplerin ISS tarafından  
gün sonunda toplanması ve ayrı bir torbada  
72 saat bekletilerek atılmasını kararlaştırdık.

Temizlikte ISS  
güvencesiyle %100 hijyen.

Her ay düzenli 
nano dezenfeksiyon 
uygulaması.
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• Havalandırma sisteminde %100 taze hava 
vermeye devam ediyoruz.

• Tüm mekanik ve elektrik sistemlerin bakımlarını 
yaptık ve binanın kapalı olduğu süre boyunca, 
borularda bakteri oluşmaması için gerekli 
önlemleri aldık.

• Filtrelere eklenen dezenfektan sıvısıyla içeriye 
dezenfektan içeren temiz hava verilmesini 
sağladık.

• Tümü açılabilen camlarla içeri temiz  
hava alıyoruz.

• Gün içinde teras kapılarının sık sık açılarak  
doğal havalandırma sağlanması kararı aldık.

• Havalandırma sisteminde kullanılan  
filtreleri dezenfekte ettirdik ve bu işlemi  
ayda bir yenileyecek şekilde planlama yaptık.

• Havalandırma sistemini tam kapasiteyle  
7/24 çalışır durumda olacak şekilde ayarladık.

• Iç hava sirkülasyonunu azaltmak 
için klimaların yalnızca ihtiyaç halinde 
düşük seviyede çalıştırılması için gerekli 
organizasyonu yaptık, sizlerin de bu konuda 
desteğini bekliyoruz.

Havalandırma sisteminde 
%100 taze hava vermeye 
devam ediyoruz.

+ HAVALANDIRMA  
UYGULAMALARI
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Alanlara Özel 
Uyarlamalar

+ GIRIŞ ALANLARI
• Maske, eldiven ve dezenfektan yerleştirdik.

• Üye ilişkileri bankosuna ayırıcı paneller ekliyoruz.

• Ana giriş ve kat giriş kapılarının açık  
kalmasını sağladık.

• Dezenfektan paspaslar ekledik.

• HAN App ile temassız turnike girişini  
başlatıyoruz.

• Fiziksel mesafeyi teşvik etmek için oturma 
düzenini yeniledik.

• Kapasite ve kullanım sınırlandırmasına gittik.

• Sosyal mutfakta oturma planını düzenledik 
ve yönlendirmeler ile yoğunluğu düşüren bir 
yerleşim düzeni belirledik.

• Bardak temizliğinin sürekli yapılmasına karar 
verdik, kitchenette alanlarımıza tek kullanımlık 
karton bardaklar ekledik

+ ORTAK ALANLAR

HAN’ın girişlerinde 
temassız ateş ölçümü ve 
maske kontrolü yapıyoruz.
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Temizlik Durumu       Oturulmaz

“Özel ofislerdeki masalara separatör 
eklemek isteyen üyelerimize gerekli 
yönlendirmeyi sağlıyoruz.”

• Çalışma alanlarını fiziksel mesafe 
standartlarına göre düzenledik,  
gerekli alanlara ayırıcı paneller ekliyoruz.

• Coworking alanlarında günlük aynı 
masa kullanımını teşvik etmeye başladık.

+ ÇALIŞMA ALANLARI
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• Toplantı odası ve kabinlerde kapasiteleri 
düşürdük ve maksimum kişi sayısına  
göre kullanılacaktır.

• Fiziksel mesafeyi teşvik etmek için  
oturma düzenini yeniledik.

• Tek kullanımlık dezenfektan mendilleri 
ekledik.

• Toplantı odalarının her kullanımdan sonra 
dezenfekte edilmesini planladık.

• Bir sonraki toplantı için dezenfeksiyon 
tamamlanmıştır bilgisinin verilmesini  
zorunlu kıldık. 

• Dezenfeksiyon için toplantılar arasında  
1 saat bıraktık.

• Dezenfeksiyon işlemi kapsamına Mikrofon, 
Clickshare, Logitech ve HDMI kabloları  
gibi teknik ekipmanların da dahil edilmesini 
sağladık.

+ TOPLANTI ALANLARI

IoT ile temassız toplantı  
check-in kolaylığı.

• Oturma düzenini açık alan kullanımıyla birlikte 
sosyal mesafe koşullarına uygun olarak yeniden 
düzenledik.

• Ayırıcı cam panellerle servis planlaması yaptık.

• Önceden paketlenmiş gıdaları menüye ekledik.

+ MINOA
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• Tuvalet yoğunluğunu engellemek için 
koridorlara sıra beklenecek yerleri gösteren 
sticker’lar ekledik.

• Tuvalet kullanımını tek kişi ile sınırladık. 

• El dezenfektan üniteleri yerleştirdik.

• Gerekli hijyen ve dezenfeksiyonun sağlanması 
için tuvalet temizlik sıklığını  
saat başı olarak düzenledik. 

+ ISLAK HACIMLER

+ ASANSÖRLER

Kontrollü ve temassız  
asansörlerle izolasyonu  
artırıyoruz.

Sterilize tuvaletler;
artık tek kişiyle sınırlı.

• Ağırlık sensörü ayarıyla, aynı anda maksimum 
2 kişi tarafından kullanılacak şekilde kapasite 
sınırlandırması yaptık.

• Asansör düğmelerine dokunmadan basmak  
için çubuklar hazırladık.

• Kullanılmış çubukların tekrar dezenfekte  
edilerek kullanılması için dezenfeksiyon süreçlerini 
planladık.

• Asansör düğmelerinin gün içinde sıklıkla 
dezenfekte edilmesini kararlaştırdık.

• Kullanım kapasitesini bildiren ve merdivenlere 
yönlendiren bilgilendirme notları hazırladık.
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+ YAPAY ZEKA ILE  
FIZIKSEL MESAFE  
VE MASKE TAKIBI

HAN Levent üyelerimizden Intenseye’ın 
geliştirdiği sistemle, bina içindeki güvenlik 
kameraları üzerinden yapay zeka ile fiziksel 
mesafe ve maske kontrolü uygulamamızı 
başlattık.

+ TEMASSIZ    
GÜVENLIK 
TEKNOLOJILERI

Securitas güvenlik hizmetlerinin maksimum 
özeninin yanı sıra girişten çıkışa sensörlü 
ve temazsiz güvenlik teknolojileri hayata 
geçirilmiştir.
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Re-set Workspace pandemi sonrası dönemde 
iş hayatının yeni düzene bir an önce adapte 
olmasını sağlamak, insanı odağına alan, sağlıklı, 
ekosistemle uyumlu, teknolojiye entegre 
mekanlar ve çalışma standartlarını oluşturarak 
yeni döneme yol gösterici olma amacıyla HAN 
Spaces öncülüğünde kuruldu.  
Somut, makul, sürdürülebilir standartların 
belirlenmesi için ortak aklı bir araya getiren 

Re-set Workspace Platformu ile yönetim, insan 
kaynakları, sağlık, ISG, hukuk, mimari, teknoloji 
ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda görüş 
bildiren paydaşları bir araya getiriyor, hem ofiste 
çalışan hem de ofis için çalışan şirketlerin de 
bilgi, birikim ve desteğiyle çalışma alanlarının 
standartlarına Re-set atıyoruz.

+ RE-SET WORKSPACE 
HAKKINDA:



Sağlıklı günler dileriz.


