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Çalışma Alanlarının 
Geleceği
COVID-19 ve veri yeni çalışma alanı 
ekosistemini nasıl şekillendirecek? 

Bu rapordaki bilgiler, Cushman & Wakefield’in tescilli çalışması 
Experience per Square FootTM (XSF) (Metrekare Başına Deneyim) 
aracılığıyla toplanan veriler sonucunda elde edilmiştir. 
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
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Önsöz
Cushman & Wakefield, ister ofiste ister mevcut evden çalışma ortamında 
olsun, çalışma alanı deneyiminin temel etkenlerini anlamak için veri odaklı, 
kanıta dayalı bir yaklaşım benimsemiştir. Experience per Square FootTM(XSF)  
(Metrekare Başına Deneyim) veri tabanımız aracılığıyla, COVID-19 öncesi 
dönemde dünyanın dört bir yanındaki çalışanlardan çalışma alanı deneyimini 
yönlendiren 2,5 milyondan fazla veri noktasını ve mevcut evden çalışma 
ortamında (XSF @ home) (Evde Metrekare Başına Deneyim) dünya genelinde 
40.000’den fazla katılımcıdan 1,7 milyon veri noktasını analiz etmiş 
bulunmaktayız. Bu göstergeler, çalışanların uzaktan çalışma uygulamaları ile 
nasıl başa çıktıklarına ilişkin geniş içgörüler sunmamızı sağlarken, çalışanların 
yaşadıkları zorlukların yanı sıra ortaya çıkan başarıları da belirlememize 
yardımcı olmuştur. Bu konuların titiz bir şekilde ele alınarak analiz edilmesi, 
kimlerin ofise geri dönmesi gerektiği yönünde bilgilendirmeye yardımcı 
olacaktır, sonuç olarak hem verimliliğin hem de sağlıklı bir ortamın sağlandığı 
çalışma alanlarının ekosistemini geliştirmek için iş yeri stratejilerine yenilik 
getirecek ve hızla evrilmelerini sağlayacak temeli atacaktır.

İş gücünün %50’si ofis, ev ve 
üçüncü yerleri dengeleyen 
bir Toplam Çalışma Alanı 
Ekosistemi üzerinden 
çalışacaktır
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1. Çalışanlar sadece ofiste değil her yerde 
verimli olabilir

• Uzaktan çalışanlar her zaman iyi iş çıkarmışlardır: COVID-19 öncesi, çoğunlukla uzaktan 
çalışma yoluyla işlerini yürüten çalışanlar daha entegre çalışmaktaydılar ve genel olarak 
ofiste bulunanlardan daha iyi bir çalışma alanı deneyimleri vardı ki bu durum, herhangi 
bir yerden çalışma biçiminin etkili olduğunu göstermektedir

• İş birliği tüm zamanların en üst seviyesinde: Salgın süresince kaydedilen verimli ekip iş 
birliği, uzaktan iş birliği teknolojisini kullanarak daha yüksek seviyelere ulaşmıştır

• Bireysel odaklanma güçlü kalmaya devam etmiştir: Çalışanlar, evden çalışırken bireysel 
görevler konusunda üretken olmaları gerektiğinde odaklanma yeteneklerini belirtmeye 
devam etmektedirler

2. Esneklik ve herhangi bir yerden çalışma 
tercihi artış gösteriyor

• Çalışanlar esneklik istemektedir: İş gücünün %73’ü şirketlerinin belirli bir düzeyde evden 
çalışmayı benimsemesi gerektiğine inanmaktadır

• İnsanların etkileşimde bulunmak için farklı yerlere ihtiyaçları vardır: Kişisel bağlantılar 
ve etkileşimlerin kötüye gitmesi kurumsal kültüre ve öğrenmeye olan bağlantıları 
etkilemektedir; bu nedenle, insanların çalışacakları yeri seçmelerini sağlamak hem işlerin 
yürümesini  hem de kişisel bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır

• Çalışanlar büyük bir güven duymakta: Çalışanların %90’ı uzaktan çalışmalarına güven 
duyulduğunu düşünmektedir

3. Yeni normal Toplam Çalışma Alanı 
Ekosistemi olacaktır:

• Çeşitli konumlar ortaya çıkacaktır: Çalışma alanları artık tek bir konumdan oluşmayacak 
olup; kolaylık, işlevsellik ve sağlık & güvenlik unsurlarını destekleyecek farklı konumlardan 
ve deneyimlerden oluşan bir ekosistem olacaktır

• Ofisler hiçbir yere gitmiyor: Sosyal mesafenin yoğunluk üzerindeki etkisini dengelemek 
adına ofislerde daha az kişi olmasına yönelik talep, kullanılan alanın büyüklüğünü 
etkilemeyecek olup ofisler yeni yollarla gelişmeye devam edecektir

• Ofisin yeni bir amacı var: Ofisin amacı; kültürel bağlantıyı, öğrenmeyi, müşteriler ve 
çalışma arkadaşları arasında kurulan bağı güçlendirmenin yanı sıra  yaratıcılığı ve 
inovasyonu teşvik etmeyi sağlamak olacaktır 

Temel Çıkarımlar

/tōdl/ /wərk plās/ /ēkō sistəm/:
Çalışma alanları artık sadece bir binadan veya gidilecek tek bir yerden ibaret 
değildir. Artık çalışma alanları, sanal ve fiziksel yerlerden oluşan bir ağ 
konumundadır. Bu ekosistem, kolaylık, işlevsellik ve sağlık unsurlarını destekleyen 
esnek ve isteğe bağlı çalışma alanları sağlamaktadır. 
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“İşe dönüş” değil “ofise dönüş”
Dünya genelinde hükümetler, karantina uygulamaları ile ilgili kısıtlamaları hafifletmeye  
başladıkça, dikkatler kaçınılmaz olarak “işe dönme” kavramına çevrilmektedir. Ancak, bu bakış 
açısı mevcut durumu doğru ifade etmemektedir. Pek çok ofise dayalı çalışma sistemiyle işlerini 
yürütebilen çalışanlar pandemi sürecinde de çalışmaya devam etmiştir, dolayısıyla odaklanılması 
gereken esas konu kimlerin “ofise geri dönmesi” gerektiği olmalıdır.

Elbette öncelikli odak noktası, çalışanların sağlık ve güvenliklerini ve hastalığa yatkın çalışanların 
güvende olmalarını sağlamak üzerine olacaktır. Ancak bu hassasiyet sonrasında, durum belirsiz 
bir hal almaktadır; çünkü sosyal mesafe kuralları aynı anda tüm çalışanların mevcut alanda 
bulunamamasına sebep olacaktır.

Bu bağlamda, şirketler bazı çalışanlarının en azından haftanın belirli bir kısmında uzaktan başarılı 
bir şekilde çalışabileceğini kabul etmektedir. Sonuç olarak, şirketler öngörülebilir bir gelecekte ofis 
dışında çalışmak için daha fazla seçenek ve daha fazla esneklik sağlamak zorunda kalacaktır.

Çalışma Alanı Deneyimi Sonuçları

ODAK  
kişisel 

üretkenlik

EKİP  
verimli iş 

birliği

BAĞ  
çalışma 

arkadaşları ile 
bağ kurma

YENİLE  
gün boyu 

enerji

ÖĞREN  
sürekli 

öğrenme ve 
geliştirme

Bu terimlere raporda değinilecektir ve büyük harf kullanımı ile ayırt edilebilirler.
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Birçok şirket bu süreçte zorunlu olarak evden çalışma uygulamasına hızlı 
bir geçiş yapması sonucunda çalışma alanı deneyiminin zarar görmesi 
beklenebilirdi. Ancak gerçek şu ki, genel olarak çalışma alanı deneyimi güçlü 
kalmaya devam etmiştir; kişisel koşullar ve zorluklarla birlikte yerleşme hızı 
göz önüne alındığında, ortaya çıkan bu durum oldukça önemli bir başarı 
olarak görülmelidir.

İş birliği her zamankinden daha güçlü
Evden çalışmaya geçişin ilginç yönü, çalışma alanı deneyimi özelliklerinin dengesinde görülen 
değişimdir. En önemlisi, ekip iş birliği (EKİP) yeni boyutlara ulaşmıştır - Ankete katılanların 
%75’i mevcut ortamda çalışma arkadaşları ile etkin bir iş birliği içinde olduklarına katılmakta 
ya da kesinlikle katılmaktadır. Bu, COVID-19 öncesi döneme göre %10 oranında bir artış 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1). Etkin bir iş birliği oluşturabilmek aynı zamanda 
işbirlikçi teknolojinin uygunluğu ile desteklenmektedir. Kısacası, zorunlu olarak evden çalışma 
uygulaması, işbirlikçi teknoloji araçlarının kullanılmasının bir seçenek değil bir zorunluluk 
haline gelmesi ve çalışanların bunları bütünüyle kullanabilmeleri anlamına gelmektedir.

76%

72%

68%

64%

60%

56%

78%

74%

70%

66%

62%

58%

COVID-19 öncesi COVID-19 Süresince
EKİP ODAK

Figure 1: Comparison of pre-covid and during covid Team and Focus outcomes

Kaynak: Cushman & Wakefield

Şekil 1: 

COVID-19 öncesi ve COVID-19 süresince 
EKİP ve ODAK sonuçlarının karşılaştırılması

Başarılar
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Kişisel verimlilik güçlü olmaya devam ediyor
Şirketler dünya genelinde ofislerini kapatırken, ofisten evden çalışmaya geçiş uygulaması 
oldukça yaygın bir biçimde uygulanmıştır. Evler birdenbire eşler, ev arkadaşları ve evde 
eğitimin bir çatı altında birleştiği hareketli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Bu değişime 
rağmen, çalışanlar gerektiğinde odaklanabildiklerini bildirmektedirler. Elbette bu, mevcut 
durumda çeşitli zorluklarla karşılaşılmadığı anlamına gelmemektedir – ki bunları sonraki 
bölümde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz – ancak ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa insanlar 
mevcut düzene uyum sağlamışlar ve zorlukların üstesinden gelmişlerdir.

Güven kültürü 
Güven, günümüzün çalışma ortamında belki de en revaçta olan konusu olup Cushman & 
Wakefield’ın XSF@home (Evde Metrekare Başına Deneyim) anketinde özellikle hedef aldığı 
bir parametredir. Bu noktada da iyi sonuçlar ortaya çıkmakta ve katılımcıların %90’ı işlerini 
yürütürken yöneticilerinin kendilerine güvendiğini hissetmektedir.

Aynı zamanda güven, çalışanların şirkete olan itimatları ile şirketin mevcut ekonomik krizleri 
başarılı bir şekilde yönetme kabiliyetine duydukları inanç arasında kurulan çift yönlü bir yol 
şeklindedir.

Başarılar

%75  
Katılımcıların %75’i odaklanmaları gerektiğinde 
verimli hissettiklerini belirtmişlerdir 
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Başarıları görmek ne kadar önemliyse, zorluklardan ders çıkarmak da 
aynı derecede önemlidir. Oldukça klişe bir ifade olmasına rağmen, bu 
mevcut çalışma durumu gerçekten de “dünyanın en büyük evden çalışma 
deneyimidir”.

Kişisel bağlantıların kaybedilmesi
Bu süreçte ekip iş birliği başarılı olmasına rağmen, uzaktan çalışmaya geçiş, insanların 
birbirleriyle daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurmasını etkilemiştir. XSF@home (Evde 
Metrekare Başına Deneyim), BAĞ’ı veya çalışanların birbirlerine karşı duydukları kişisel 
bağlantıyı ölçerken, katılımcıların sadece yarısından biraz fazlası çalışma arkadaşlarına bağlı 
olduğunu düşünmektedir. Çalışma arkadaşları arasında güçlü bir bağlantının kurulması, her 
koşulda ve hatta mevcut bu ortamda daha fazla gerekli olmak üzere, çalışan deneyiminin son 
derece önemli bir bileşenidir. Zayıf BAĞ puanları aynı zamanda şirket kültürü ile kişisel ve 
mesleki gelişime olan bağlantıyı olumsuz yönde etkilemektedir (Şekil 2).

Şekil 2: 

Çalışma 
arkadaşlarının 
bağ 
kurmasındaki 
en önemli 
etkenler

ÇALIŞANLAR 
ARASI 

ILETIŞIM

EKIP EN IYI IŞ

KÜLTÜREL 
BAĞ

ÖĞRENME

Kaynak: Cushman & Wakefield

Zorluklar

#1

#2

#3#4

#5

BAĞ
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Kültürle olan bağlantı, çalışanla yüz yüze etkileşimler aracılığıyla ofiste hem bilinçli bir şekilde 
hem de bilinçaltında kendini gösterirken; BAĞ’ı ve şirketle olan bağlantıyı arttırmaktadır. XSF@
home (Evde Metrekare Başına Deneyim) çalışmasının sonuçları, kültürle olan kişisel bağın 
mevcut çalışan deneyimi ile ilgili en düşük puanlama göstergelerinden biri olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır.

Her ne kadar çalışanlar şirketleri için çalışmaktan oldukça gurur duyduklarını ve şirket kültürünü 
sevdiklerini bildirmiş olsalar da, bu kültüre kurulacak bağ ve aidiyet duygusu  beslenmediği ve 
bizzat “yaşanmadığı” zaman zor olmaktadır (Şekil 3). Benzer şekilde, iş birliği daha etkili bir hale 
gelmişken bu, gayri resmi öğrenme ve rehberlik için fırsatlar yaratan değil, görev odaklı bir iş 
birliğidir. Mevcut ortamda kişisel bağları koruma ve yenileme zorluklarını aşmanın yollarını bulan 
kuruluşlar, çalışan deneyimi, işe bağlılık ve sağlık şeklinde önemli faydalar sağlayacaktırlar.

Şekil 3: Kültürün ölçüleri 

Kaynak: Cushman & Wakefield

%86

%82

%78

%74

%70

%84

%80

%76

%72

Şirket 
Genelinde Güven

Şirket 
Kültürü 

 İnanç Gurur Kültürle Olan 
Kişisel Bağlantı

Şekil 3: 

Kültürün ölçüleri

Zorluklar

Çalışanlar şirkete yüksek düzeyde güven, inanç ve gurur 
duymasına karşın kültüre olan kişisel bağlantılarıyla ilgili 
ise sorun yaşamaktadırlar
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Genç nesiller için evden çalışmak daha zor
Esnek çalışma seçeneklerine karşı en güçlü talebin Y ve Z Kuşağı tarafından geldiği yaygın 
olarak bildirilmektedir. Ancak ortaya çıkan sonuçlar ilginç olup nüanslar içermektedir. Genel 
olarak, genç nesillerin deneyim puanları daha düşük çıkmıştır - Z Kuşağı’nın %70’i ve Y 
Kuşağı’nın %69’u Bebek Patlaması (Baby Boomers) Kuşağı’nın %55’ine kıyasla evden çalışma 
konusunda daha fazla zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Vasatın altı internet bağlantısı birçoğu için sıkıntı oluştururken, açıkça yaşamın içinde 
karşılaşılacak birçok zorluk bulunmaktadır. Z Kuşağı, yetersiz ev çalışma alanı ile karşılaşması 
en muhtemel olan kuşaktır (Şekil 4). Bu çalışanların 24 yaşın altında olduğu göz önüne 
alındığında, büyük bir olasıkla ev paylaşımı yapmakta ya da Bebek Patlaması Kuşağı’ndan olan 
aileleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Dolayısıyla kendilerine ayrılan bir çalışma ortamına erişimleri 
çok olası gözükmemektedir.

Y Kuşağı da aynı şekilde ev çalışma alanına dair benzer zorlukları yaşamakta olup “odaklı 
bir çalışma için alan” ve “minimum dikkat dağınıklığı” konularında %10 daha düşük puan 
vermişlerdir. Bunu, X kuşağı ile paylaştıkları ebeveyn olmanın getirdiği güçlüklerle de 
birleştirince Y Kuşağı’nın çeşitli ölçümlerde daha düşük puanlar bildirmiş olması şaşırtıcı bir 
sonuç değildir. Buna karşılık, Bebek Patlaması Kuşağı uzaktan çalışmayla en iyi şekilde başa 
çıkan ve adapte olan kuşak gibi görünmektedir; daha az zorlukla karşılaştıkları olumlu çalışma 
alanı deneyimleri bildirmişlerdir.

Şekil 4: 

Evden çalışırken karşılaşılan en büyük  
zorluklar

Zorluklar

Z Kuşağı %70

Y Kuşağı %69

X Kuşağı %63

Bebek Patlaması 
Kuşağı

%55

Toplam %64

XSF@home 
raporlanan  
zorluklar

Kaynak: Cushman & Wakefield

Z Kuşağı

Yetersiz 
çalışma alanı

Y ve X 
Kuşağı

Ebeveyn 
görevleri

#1
Vasatın altı 

bağlantı

Ek kuşaksal zorluklar
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Sağlık üzerine odaklanma ihtiyacı zorunludur 
COVID-19 öncesi ile mevcut ortam arasındaki değişmeyen durum, insanların hala YENİLEME ya 
da gün boyunca enerjik kalma üzerine sorun yaşamalarıdır ki bu konu en zayıf deneyim sonucu 
olmaya devam etmektedir. Buna ek olarak, YENİLEME’de düşük bir gelişme kaydedilirken, 
genel olarak sağlıklı olma konusu, iş ve yaşam dengesini kurmaya çalışırken zorlanmaktan 
değil, iş dışında kalan zamanın azlığından dolayı sıkıntı çekmektedir (Şekil 5). İş dışındaki 
geçirilen zamanın azlığını etkileyen faktörlerden biri günlük işe gidip gelişin olmamasından 
kaynaklı olabilir. Bu, çalışma gününün başında ve sonunda verilen doğal molaların olmadığı 
anlamına gelir ki bu durum da zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Başka 
bir faktör ise, tüm işlerin yapıldığı yerin ev ortamı olmasından ötürü, işten fiziksel olarak 
ayrılma duygusu da ortadan kaybolmuştur. Yöneticiler, ekiplerini mola almaları ve işe 7/24 
bağlanmamaları konusunda teşvik ederek çalışanlarını bu konuda destekleyebilirler. 

Zorluklar

Kaynak: Cushman & Wakefield

82

78

74

70

80

76

72

Y Kuşağı X Kuşağı Bebek Patlaması Kuşağı

Şekil 5: 

İş dışında geçirilen zaman 
XSF@home (Evde Metrekare 
Başına Deneyim) puanları
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Kısıtlamalar hafifledikçe, birçok şirket çalışanlarının en azından bir kısmının 
tekrar ofise geçmesini istemektedir. Bu durum şu soruyu akla getirmektedir 
- kim dönebilir ya da dönmelidir?
Çalışan sağlığı ve güvenliği en büyük öncelik olurken, hastalığa daha yatkın çalışanlar evde 
daha uzun süre kalmalıdır. Öncelikli olarak geri dönmesi gereken bazı zorunlu çalışanlar 
bulunmaktadır, ancak herkesin geri dönemeyeceği bir ortamda, ilk önce kime fırsat 
verilmelidir?

Yaptığımız analiz, işletme fonksiyonları arasındaki deneyimde net farklılıklar olduğunu 
ortaya koymaktadır. Daha önce ofise dayalı çalışan satış temsilcileri neredeyse yapılan her 
ölçüm sonucuna göre en çok zorluk yaşayan kişiler olmuşlardır. Bu mevcut iş ortamındaki 
görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklarla bağlantılı olmaktadır ki, aynı zamanda 
uzaktan çalışılan bir ortamda yüz yüze etkileşimin yararlarını kullanamamanın da payı 
vardır. Dinamik bir iş birliği ve beyin fırtınası sürdürmekle ilgili zorluk yaşayan Araştırma ve 
Geliştirme ekipleri için de benzer sorunları görmekteyiz. Buna karşılık, operasyon ekipleri ve 
destek fonksiyonları deneyimlerinde az bir oranda olumsuzluk yaşadıkları görülmektedir.

Daha önce uzaktan çalışma deneyimi olanların oldukça iyi performans gösterdiklerini 
belirtmemiz gerekir. Geri kalanlar için ise şirketler, insanların yaşadıkları zorlukları 
anlamak için zaman ayırmalı ve onları destekleyerek nasıl yardımcı olabilecekleri üzerine 
düşünmelidir.

Ofise dönüş
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Açıkçası COVID-19 kısıtlamaları gevşetilse bile, esneklik ve herhangi 
bir yerden çalışma tercihi hem hızlandığını hem de kalıcı olduğunu 
göstermektedir. Bunun belirgin bir şekilde iki nedeni bulunmaktadır. 
İlk olarak, katılımcıların %73’ü şirketlerin esnek çalışma koşullarını 
benimsemesi gerektiğini düşünmektedir. İkincisi ise; sosyal mesafenin, 
ofis doluluğunu güvenli bir seviyede tutmak ve toplu taşıma araçlarındaki 
kalabalığı azaltmayı sağlamak adına evden çalışma sonrası ofise geri dönüş 
yaklaşımlarının kademeli olarak uygulanması anlamına gelmesidir. 
Bu durumun olumlu tarafı, şirketlerin olağanüstü bir fırsatla karşı karşıya olmalarıdır. Veri 
odaklı, kanıta dayalı bir yaklaşım benimseyerek, başarıyı artırmak ve zorlukları yönetmek 
için ofisten ve uzaktan çalışmanın birleşimini destekleyen yenilikçi stratejiler geliştirebilme 
imkanları bulunmaktadır.

Şirketler esnek çalışmayı sağlama yönünde herhangi bir değişiklik yapmazlarsa, sosyal 
mesafe önlemleri ve yeni iş birliği ortamları sonucunda kullandıkları alanda %15-20 artış 
görüleceğini beklemelidirler. Ancak bu durum, esnek çalışma uygulamalarının arttırılması ile 
kolayca dengelenecektir. Esnek çalışmalarını artıracaklarını belirten katılımcıların %50’si bunu 
uyguladıkları takdirde, kullanılan alanda net bir değişiklik olmayacaktır.

Gelecekte gördüğümüz, mevcut evden çalışma deneyiminden elde edilen temel çıkarımın, 
kuruluşların uzaktan çalışmayı daha da benimseyecek olmasıdır. Bunu yaparken, çalışma 
alanının artık tek bir konumdan değil, kolaylığı, işlevselliği ve sağlığı destekleyecek çeşitli 
konum ve deneyimlere sahip bir ekosistem olduğunu kabul etmek zorunlu bir hale gelmiştir. 
Böylece çalışma şeklimizi yeniden tasarlayabilir; konum, zaman ve teknolojiyi güçlendirerek 
insanları, yeri ve iş performansını geliştirmek adına kullanabiliriz.

Sırada ne var?
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) gayrimenkul kiracılar ve mal sahipleri için 
olağanüstü değer sunan bir lider küresel gayrimenkul hizmetleri firmasıdır. 
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