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Sonrası dünyada sosyal 
donatılar önemli olmaya 

devam edecek mi? 
 

Sonrası



Son on yılda, ofis binalarının içindeki ve çevresindeki 

sosyal donatılar; miktar, popülerlik ve yaratıcılık 

açısından artış göstermiştir. Ofis sosyal donatılarının 

çoğalması, ofis gayrimenkul dönüşüm fırtınası haline gelen 

birtakım eğilimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

dönüşümün etmenleri içinde; talep gören yetenekler için sıkı 

rekabet, istihdamda arz ve talep uyuşmazlığı, demografik 

değişimler, kullanıcılardan her zaman olduğundan daha 

yüksek beklentiler, işin nasıl ve nerede yapılabileceğini 

değiştiren teknolojik gelişmeler ve çok sayıda yeni, yüksek 

kaliteli ofis geliştirmeleri bulunmaktadır. İş her yerden daha 

kolay yapılabildiğinden, yatırımcılar ve kullanıcılar, çalışanların 

gerçekten çalışmayı "tercih ettiği" yerlerde beklenen ve ilham 

verici alanlar yaratıyorlardı.

Sonuç olarak, bu strateji hem yatırımcılar hem de kullanıcılar 

için işe yaramıştır:

Yatırımcılar: Kuzey Amerika'daki 250'den fazla ofis binasında 

yapılan 2019 tarihli Cushman & Wakefield çalışması, 

KOVİD-19 öncesi geniş sosyal donatılara sahip binaların, 

pandeminin başlangıcından önce çevredeki 

bölgelere kıyasla %18,3 oranında daha fazla 

kira değerine sahip olduğunu göstermiştir. Kira 

değeri, ana pazarlarının Merkezi İş Alanları’nda 

(MİA) +%21,6 oranında kira değeri ile daha da 

önemli olmuştur.1

Kullanıcılar: Mevcut resesyona doğru, sektör veya 

coğrafyadan bağımsız olarak CEO'lar arasındaki en büyük 

endişe, yetenekleri çekmek ve elde tutmak olmuştur.² 

Çalışma alanı, potansiyel yeni işe alımlar için ilk izlenimlerden 

birini sunan ve mevcut çalışanlar için kurumsal marka ve 

kültürle bağlantı kurarak kurumsal kültürün bir uzantısı haline 

gelmiştir. KOVİD-19 kaynaklı evden çalışmanın en sorunlu 

etkilerinden biri, çalışanların yarısının şirket kültürleri ile 

bağlantı kurmakta zorlanması olmuştur³.

KOVİD-19’un kısa vadede sosyal 
donatılar üzerindeki etkisi

KOVİD-19 pandemisi sürecinde, işverenler 

ve mülk sahipleri için karşılaşılan ilk önemli 

zorluk, uygun sağlık ve güvenlik önlemlerinin 

alınmasını sağlarken çalışanları ofise geri 

çeken ortamların nasıl yaratılacağı olmuştur. 

Bu durum; sadece çalışma alanı için geçerli 

olmayıp, aynı zamanda ofis lobisi, ofis binası içindeki ve 

çevresindeki alanlar ve işe gidip gelme konusu için de bir 

sorun oluşturmaktadır. Pandemi endişe yaratmaya devam 

ederken, ofis zaman çizelgesine dönüşün çoğu, hayatı daha 

güvenli ve daha yönetilebilir hale getirmek için tasarlanmış 

sosyal donatı türleri etrafında dönmektedir. Öte yandan, 

KOVİD-19 sonrası bir dünyanın ofis sosyal donatılar için nasıl 

görüneceğinden söz etmeleri gerekmez. Aslında, kısa vadede 

bu çözümler, çalışanları ofis alanına geri döndürmek için 

genellikle sadece ‘temel donatılar' olmaktadır.

• Çalışma masalarının etrafında genişletilmiş kişisel alan⁴

• Geliştirilmiş temizlik kuralları⁵

• Geliştirilmiş iç mekan çevre kalitesi (IEQ) ⁶

• Ulaşım masraflarının karşılanması⁷
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Yüksek sosyal donatılar içeren binalar daha iyi performans göstermektedir.  
(KOVİD-19 öncesi, 3.Ç. 2019)
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Uzun vadede neler değişecek?
KOVİD-19 pandemisinin etkisiyle, kuruluşlar 
çoğunluğu son altı ayda dağıtılmış ekipleri 
yönetmeye ve ardından çalışma alanına 
güvenli ve etkili bir şekilde nasıl yeniden 
girileceğine odaklanmıştır. Şimdi, küresel 
salgının en kötüsü geride kaldığında, işin 
geleceğinin nasıl olacağını değerlendirmenin 
tam zamanı.

Öncelikli olarak, mevcut durumda 
ofislerin ortadan kalkması büyük ölçüde 

abartılmaktadır. Kesin olan, evden 
ve uzaktan çalışma uygulamaları 
devam edecek olup, dünyadaki 
ekonomilerin daha büyük bir parçası 
olacaktır. Mevcut resesyondan önce 
bile, küresel ofis alan kullanımı 
herhangi bir günde yaklaşık %60 
olarak kaydedilmekteydi.8 Bununla 
birlikte, KOVİD-19 sonrası, resmi 
uzaktan çalışma uygulamaları sunan 
şirketlerde bir artış göreceğiz. 
Yakın tarihli Mercer işveren anketi, 
şirketlerin %83'ünün daha fazla 
insanın uzaktan çalışmasına 
izin vermeyi planladığını ortaya 

koymuştur.⁹

Bu durum, kaçınılmaz olarak ofis 
gayrimenkul pazarını etkileyecektir. Buna ek 
olarak, mevcut tahminler, evden çalışmanın 
ofis talebi üzerindeki etkisini önümüzdeki 
on yılda %3-17 arasında olacağını 
öngörmektedir. Toplam talep üzerindeki 
etkinin Asya Pasifik Bölgesi genelinde 
%5 veya daha az bir oranla daha düşük, 
Avrupa ve Kuzey Amerika'da %15-17 oran 

1  Cushman & Wakefield Research.
2  The Conference Board, 2019 Global Survey.
3 According to Cushman & Wakefield’s Experience per Square FootTM (XSF@home) Total Workplace consulting 

analysis (The Future of Workplace).
4 6 Feet Office.
5 Cushman & Wakefield, Cleaning & Operational Solutions that Help Promote Safe Property Operations.
6 Cushman & Wakefield, How COVID-19 Made Healthy Indoor Environments and Wellness a Priority.
7 Ralston, William. “Bosses Are Doing Weird Things to Get People Back in the Office.” Wired, 17 September 2020, 

https://www.wired.co.uk/article/companies-coronavirus-back-to-office-incentives. Accessed 22 September 2020.
8 Cushman & Wakefield, Office Utilisation by Region.
9 Wolff-Mann, Ethan. “Poll: 83% of companies ready to embrace new work conditions after coronavirus.” Yahoo 

Finance, 11 September 2020, https://money.yahoo.com/poll-83-of-companies-ready-to-embrace-new-work-
conditions-after-coronavirus-114611114.html. Accessed 22 September 2020.

10 Cushman & Wakefield, Global Office Impact Study & Recovery Timing.
11 Cutter, Chip. “What CEOs Really Think About Remote Work.” The Wall Street Journal, 23 September 2020, https://

www.wsj.com/articles/what-ceos-really-think-about-remote-work-11600853405?mod=hp_lead_pos11. Accessed 23 
September 2020.

12 Gensler Research Institute, U.S. Work from Home Survey 2020.
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ile daha yüksek olması beklenmektedir.10 Bununla 
birlikte, sayısız CEO, KOVİD-19 öncesine göre ofiste 
çalışan sayısı daha az olsa bile, yüz yüze çalışmanın 
faydalarının inovasyon, iş kalitesi, üretkenlik, ilişki 
kurma, kültür ve profesyonel gelişim için kritik 
olmaya devam ettiğini belirtmiştir.11 Çalışanların 
yalnızca %12'si %100 sanal çalışma isterken12, 
%70'i; KOVİD-19 pandemisi ortadan kalktığında, 
haftalarının çoğunda ofiste çalışmak istediklerini 
belirttikleri için, ofis herhangi bir günde çalışanların 
çoğunu doğrudan etkilemeye devam edecektir.

İkinci olarak, KOVİD-19 sonrası bir dünyada, ofisin 
çalışanlara sunduğu olanaklar çok daha önemli 
bir hale gelecektir. Mevcut kriz, belirli iş türlerinin 
ofis içinde veya dışında olmak üzere eşit derecede 
yapılabilmesinin mümkün olduğunu doğrulamıştır. 
Sonuç olarak, ofis çalışma alanının ve sosyal 
donatıların, ofis sınırları içinde gerçekleşen işlevleri 
en verimli şekilde desteklemek için yenilenmesi ve 
geliştirilmesi gerekecektir. Sosyal donatılar yoluyla 
farklılaşma, nerede ve nasıl çalışacakları konusunda 
daha fazla seçeneğe sahip olan çalışanlar için 
daha canlı alanlar yaratmak isteyen yatırımcılar ve 
kullanıcılar için oldukça önemli ve kritik olacaktır.

Pek çok insanın genellikle evde daha fazla üretken 
olduğu göz önüne alındığında, ofislerin ilerlemesinin 
birincil amacı iş birliğini desteklemek, kültürü 
pekiştirmek, ekip üyelerinin öğrenimi geliştirmek ve 
sosyal etkileşimi yönlendirmek olacaktır. Dolayısıyla, 
ofislerin; çalışma alanları, sosyal donatıları ve 
hizmetleri ile bir bütün olarak belirtilen amaçları 
doğrudan desteklemesi için yeniden tasarlanması 
gerekecektir. Sosyal donatılar ve hizmetler yönünde 
KOVİD-19 öncesi eğilimlerin çoğu, çalışanların 
ofise dönmesi ile devam edecek olup, giderek 
hızlanacaklar veya değişeceklerdir.

https://www.wsj.com/articles/meatpackers-covid-safety-automation-robots-coronavirus-11594303535
https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2020
https://www.braincorp.com/
https://xenex.com/


ANA TEMALAR NEDENLER KOVİD-19 SONRASI DÜNYADA NELER DEĞİŞECEK?

Sağlıklı olmak temel 
bir unsurdur.

Dış mekanlara erişim sağlamak ve bol miktarda doğal ışığa sahip olmak 
memnuniyeti ve üretkenliği artırır ki, sonuç olarak bunlar kullanıcıların 
üzerinde durduğu önemli etmenlerdir. Sağlıklı yaşamın geleceği, büyük 
ölçüde ofis binalarındaki sensörler, sıcaklık kontrolü, hava kalitesi vb. 
teknolojiye dayanacaktır.

• İşe dönüş zamanlaması, büyük ölçüde çalışanların ofise gitme ve ofiste çalışma güvenliği açısından rahatlık düzeyine 
bağlıdır. Bu düzenlemelerin çoğu, artan temizlik uygulamaları gibi daha kısa süreli olabilir. Bununla birlikte, diğer 
düzenlemeler, KOVİD-19'un yayılması daha az endişe verici hale geldikten sonra bile çoğalması beklenen eğilimlerin 
devamıdır. Örnek olarak, geliştirilmiş havalandırma/HVAC, dış mekana ve doğal ışığa daha fazla erişim, iç mekan 
yeşillikleri, meditasyon alanı, uyku odaları, yoga stüdyoları vb. verilebilir.

Fiziksel sağlığın 
ötesine geçmek

Çalışanların en iyi performanslarını gösterebilmeleri, yalnızca fiziksel 
sağlık ile belirlenmediği gibi, performansları aynı zamanda ruh sağlığı 
açısından da büyük ölçüde etkilenmektedir. Birleşik Krallık'ta ruhsal 
hastalıklar nedeniyle her yıl 80 milyon iş gününün kaybedildiği tahmin 
edilmektedir.¹³

• Pandeminin getirdiği koşullar, ciddi bir ekonomik resesyon ve uzaktan çalışma uygulamaları, birçok ofis çalışanı için ruh 
sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır.14 Ekonomik, sağlık ve sosyal koşulların iyileşmesi beklenirken, 
çalışanların ruh sağlığı üzerine odaklanmak en önemli konu olmaya devam edecektir. Bu durum, İK ve yönetim açısından 
zorlayıcı olsa da, aynı zamanda çalışma alanlarının tasarımı ve strateji çözümleri için önemli bir fırsat olacaktır. Sosyal 
bağlantıların ruh sağlığı için yararları açıktır; bu nedenle ofisler çalışanlar için merkezi bir rol oynamaktadır.

İnsanların etkileşime 
ihtiyacı var

İnsanları bir araya getiren ve etkileşimi teşvik eden alanlar, insanları 
izole eden alanlardan çok daha üstündür. İş ve ilişkiler etrafında 
bağlantıyı sağlayan sosyal donatılar, çalışanların her gün ihtiyaç 
duyduğu gerekli üretkenliği ve yenilenmeyi sağlamaktadır. Mülk 
yönetimi ekipleri, sosyal etkinlikleri kolaylaştırmak ve şirketler arasında 
iş birliği oluşturmak için iş tanımlarının bir parçası olarak "topluluk 
yönetimini" giderek daha fazla dahil etmektedir.

• Zorunlu uzaktan çalışma deneyimiyle ilgili en büyük zorluk, kişisel etkileşimler üzerindeki hem formel hem de enformel etki 
olmuştur. KOVİD-19 sonrası ofis, bu ihtiyaçlara hizmet eden alanlara daha fazla vurgu yapacaktır.

• Sosyal: İş arkadaşları ile birlikte sosyalleşme, yeni insanlarla tanışma, güçlü sosyal bağlantılar kurma, güveni derinleştirme 
ve kişisel anlam sağlama fırsatları anlamına gelmektedir. Mülk sahipleri bu olanakları sağladıkça, bu durum, kiracıların diğer 
benzer kiracılarla birlikte bulunduğu ortak topluluklar oluşturma amacıyla ortaya çıkacaktır.

• Öğrenme: Katılımı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi ve yüz yüze mentörlüğü destekleyen alanları ve programları kapsamaktadır.

• Temsilciler: Kullanıcılar aynı zamanda konaklama ve perakende ortamlarında tarihsel olarak bulunan becerilerle "topluluk 
yöneticileri" aracılığıyla insan bağlantısını geliştirir, kurumsal kültürü güçlendirir ve çalışan verimliliğini destekler.

Elverişlilik: 
çalışanların hayatlarını 
kolaylaştırmak

Ofis sayısının artması ve işverenlerin çalışanlara konsiyerj tipi hizmetler 
sunması yönünde ofisler, konaklama sektörünü örnek almıştır. Şirketler 
için en çok talep gören hizmet sosyal donatıları, çalışanlarına ve 
misafirlerine veya müşterilerine ağırlama hizmetleri sağlamak etrafında 
şekillenmektedir. Bir ofis ortamında çalışan bireyler için, istenen 
sosyal donatılar paketi, işlerinin ve yaşamlarının bütünleşmesi ile 
ilgilidir. Çalışma alanı, çalışanların günlük rutinlerini kolaylaştıran servis 
olanakları sunarak bir rahatlama kaynağı olabilir.

• Çalışma alanı artık sadece işlerin yapıldığı bir konum değildir. Aslında, daha iyi olmamakla beraber, başka konumlarda 
da çok fazla odaklanma çalışması yapılabilir. Dolayısıyla ofis, çalışanların daha iyi çalışabilmesini sağlayan ve hayatını 
kolaylaştıran bir alan olmaktadır. Hizmet sosyal donatıları çalışanları kişisel, konsiyerj, sağlık, toplum geliştirme ve iş-
yaşam entegrasyon hizmetleriyle destekleyebilir. Pandemi ile çalışanlar evlerine iş getirirken; önümüzdeki dönemlerde, 
ofis çalışma alanlarının çalışanların yaşamlarını destekleyecek şekilde tasarlanması gerekecektir.

Erişim önemlidir.

İşe gidip gelmek, pazar büyüklüğünden bağımsız olarak hem şehirde 
hem şehir dışında kritik bir öneme sahiptir. Birden çok seçeneğe sahip 
konumlar, elverişlilik ve çok yönlülük sunmaktadır. Bu bağlamda, ofis 
binalarına erişim için park yeri halen birincil sorun olmaya devam 
etmektedir.

• Kısa vadede, toplu taşıma ile ilgili sağlık endişeleri, özellikle yüksek yoğunluklu şehirlerde bu sorunu çözmek yönünde 
yaratıcılık gerektirecektir. KOVİD-19, toplu taşıma ile ilgili yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bazı büyük San Francisco 
Körfez Bölgesi teknoloji şirketlerinin Silikon Vadisi kampüslerini birbirine bağlamak için yaptığı gibi, mülk sahipleri ve 
işverenler, çalışanların evden ofise güvenli geçişini nasıl destekleyeceklerini düşünme fırsatına sahiptirler.

• Uzun vadede, daha iyi bağlantıya ve çok sayıda işe gidip gelme seçeneğine sahip konumlar; toplu taşıma, araç erişimi, 
bisikletle ulaşım, yeşil yolların yakınında çalışanlar için kolaylık sağlayacak ve mülk sahipleri için değer yaratacaktır.

Değerli hissetmek 
önemlidir

İnsanlar ve şirketler kendilerini değerli hissetmek isterler. Ofis alanlarının 
demokratikleştirilmesi daha küçük ve daha az ofise yol açmıştır, bu 
nedenle statü; yüksek kaliteli görünümler, özel alanlar, asansörler ve 
özel hizmetlere ve teknolojiye erişim yoluyla daha geniş bir şekilde 
tanınmaktadır. Kuruluşlara statüyü bu tür sosyal donatılarla ileten 
mekanlar, fiziksel alanın ötesinde bir değer sağlamaktadır.

• Dedike "üçüncü yerlere" erişim, ofis dışında da özel bir sosyal donatı olabilir. Bu, ortak çalışma, uydu konumları veya sıcak 
havalarda; Wi-Fi, mobil konferans odaları ve yiyecek olanakları aracılığıyla çalışmayı desteklerken dış mekanın sosyal ve 
zihinsel sağlık yararlarını sağlayan "açık ofisler" aracılığıyla gerçekleşebilir.

• Değer önemlidir. Şirketler genellikle portföy alanlarını küçültmek ve gayrimenkul maliyetlerini azaltmak isterken, alanın 
değeri artacaktır. Kullanıcılara esneklik sağlayan, çalışanların boşa harcanan zamanını azaltan ve katılımı artıran sosyal 
donatılar, kiracılar için daha fazla değer yaratmaktadır.

Esneklik ilk sırada 
olmaya devam 
etmektedir.

Esnek ofis/ortak çalışma, kullanıcılara portföylerini hızlı bir şekilde 
artırma ve azaltma esnekliği sağlayarak15 mevcut resesyondan önce 
çok hızlı bir yükseliş göstermiştir. Şirketlerin her zamankinden daha 
çevik olması gerekirken, bir hizmet olarak alan, kiracıların ofis alanını 
"fazladan kiralamak’’ zorunda kalmadan daha geniş bir alan türü ve 
hizmet sosyal donatılarına izin vermektedir.

• Esnek ofis/ortak çalışma, isteğe bağlı konferans alanı ve/veya etkinlik alanına yalnızca kiracı erişimi, kullanıcıların ofis 
alanlarında daha verimli ve esnek olmalarını sağlayan değerli bir hizmettir.

• Kullanıcılar, dağınık ekipleri desteklemek ve/veya yeni pazarlara hızlı bir giriş yapmak için birden çok pazarda özel esnek 
alan sağlayan kurumsal düzenlemelerden yararlanabildiğinden, bu durum yalnızca bina bazında bir çözüm değildir.
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ANA TEMALAR NEDENLER KOVİD-19 SONRASI DÜNYADA NELER DEĞİŞECEK?

Sağlıklı olmak temel 
bir unsurdur.

Dış mekanlara erişim sağlamak ve bol miktarda doğal ışığa sahip olmak 
memnuniyeti ve üretkenliği artırır ki, sonuç olarak bunlar kullanıcıların 
üzerinde durduğu önemli etmenlerdir. Sağlıklı yaşamın geleceği, büyük 
ölçüde ofis binalarındaki sensörler, sıcaklık kontrolü, hava kalitesi vb. 
teknolojiye dayanacaktır.

• İşe dönüş zamanlaması, büyük ölçüde çalışanların ofise gitme ve ofiste çalışma güvenliği açısından rahatlık düzeyine 
bağlıdır. Bu düzenlemelerin çoğu, artan temizlik uygulamaları gibi daha kısa süreli olabilir. Bununla birlikte, diğer 
düzenlemeler, KOVİD-19'un yayılması daha az endişe verici hale geldikten sonra bile çoğalması beklenen eğilimlerin 
devamıdır. Örnek olarak, geliştirilmiş havalandırma/HVAC, dış mekana ve doğal ışığa daha fazla erişim, iç mekan 
yeşillikleri, meditasyon alanı, uyku odaları, yoga stüdyoları vb. verilebilir.

Fiziksel sağlığın 
ötesine geçmek

Çalışanların en iyi performanslarını gösterebilmeleri, yalnızca fiziksel 
sağlık ile belirlenmediği gibi, performansları aynı zamanda ruh sağlığı 
açısından da büyük ölçüde etkilenmektedir. Birleşik Krallık'ta ruhsal 
hastalıklar nedeniyle her yıl 80 milyon iş gününün kaybedildiği tahmin 
edilmektedir.¹³

• Pandeminin getirdiği koşullar, ciddi bir ekonomik resesyon ve uzaktan çalışma uygulamaları, birçok ofis çalışanı için ruh 
sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır.14 Ekonomik, sağlık ve sosyal koşulların iyileşmesi beklenirken, 
çalışanların ruh sağlığı üzerine odaklanmak en önemli konu olmaya devam edecektir. Bu durum, İK ve yönetim açısından 
zorlayıcı olsa da, aynı zamanda çalışma alanlarının tasarımı ve strateji çözümleri için önemli bir fırsat olacaktır. Sosyal 
bağlantıların ruh sağlığı için yararları açıktır; bu nedenle ofisler çalışanlar için merkezi bir rol oynamaktadır.

İnsanların etkileşime 
ihtiyacı var

İnsanları bir araya getiren ve etkileşimi teşvik eden alanlar, insanları 
izole eden alanlardan çok daha üstündür. İş ve ilişkiler etrafında 
bağlantıyı sağlayan sosyal donatılar, çalışanların her gün ihtiyaç 
duyduğu gerekli üretkenliği ve yenilenmeyi sağlamaktadır. Mülk 
yönetimi ekipleri, sosyal etkinlikleri kolaylaştırmak ve şirketler arasında 
iş birliği oluşturmak için iş tanımlarının bir parçası olarak "topluluk 
yönetimini" giderek daha fazla dahil etmektedir.

• Zorunlu uzaktan çalışma deneyimiyle ilgili en büyük zorluk, kişisel etkileşimler üzerindeki hem formel hem de enformel etki 
olmuştur. KOVİD-19 sonrası ofis, bu ihtiyaçlara hizmet eden alanlara daha fazla vurgu yapacaktır.

• Sosyal: İş arkadaşları ile birlikte sosyalleşme, yeni insanlarla tanışma, güçlü sosyal bağlantılar kurma, güveni derinleştirme 
ve kişisel anlam sağlama fırsatları anlamına gelmektedir. Mülk sahipleri bu olanakları sağladıkça, bu durum, kiracıların diğer 
benzer kiracılarla birlikte bulunduğu ortak topluluklar oluşturma amacıyla ortaya çıkacaktır.

• Öğrenme: Katılımı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi ve yüz yüze mentörlüğü destekleyen alanları ve programları kapsamaktadır.

• Temsilciler: Kullanıcılar aynı zamanda konaklama ve perakende ortamlarında tarihsel olarak bulunan becerilerle "topluluk 
yöneticileri" aracılığıyla insan bağlantısını geliştirir, kurumsal kültürü güçlendirir ve çalışan verimliliğini destekler.

Elverişlilik: 
çalışanların hayatlarını 
kolaylaştırmak

Ofis sayısının artması ve işverenlerin çalışanlara konsiyerj tipi hizmetler 
sunması yönünde ofisler, konaklama sektörünü örnek almıştır. Şirketler 
için en çok talep gören hizmet sosyal donatıları, çalışanlarına ve 
misafirlerine veya müşterilerine ağırlama hizmetleri sağlamak etrafında 
şekillenmektedir. Bir ofis ortamında çalışan bireyler için, istenen 
sosyal donatılar paketi, işlerinin ve yaşamlarının bütünleşmesi ile 
ilgilidir. Çalışma alanı, çalışanların günlük rutinlerini kolaylaştıran servis 
olanakları sunarak bir rahatlama kaynağı olabilir.

• Çalışma alanı artık sadece işlerin yapıldığı bir konum değildir. Aslında, daha iyi olmamakla beraber, başka konumlarda 
da çok fazla odaklanma çalışması yapılabilir. Dolayısıyla ofis, çalışanların daha iyi çalışabilmesini sağlayan ve hayatını 
kolaylaştıran bir alan olmaktadır. Hizmet sosyal donatıları çalışanları kişisel, konsiyerj, sağlık, toplum geliştirme ve iş-
yaşam entegrasyon hizmetleriyle destekleyebilir. Pandemi ile çalışanlar evlerine iş getirirken; önümüzdeki dönemlerde, 
ofis çalışma alanlarının çalışanların yaşamlarını destekleyecek şekilde tasarlanması gerekecektir.

Erişim önemlidir.

İşe gidip gelmek, pazar büyüklüğünden bağımsız olarak hem şehirde 
hem şehir dışında kritik bir öneme sahiptir. Birden çok seçeneğe sahip 
konumlar, elverişlilik ve çok yönlülük sunmaktadır. Bu bağlamda, ofis 
binalarına erişim için park yeri halen birincil sorun olmaya devam 
etmektedir.

• Kısa vadede, toplu taşıma ile ilgili sağlık endişeleri, özellikle yüksek yoğunluklu şehirlerde bu sorunu çözmek yönünde 
yaratıcılık gerektirecektir. KOVİD-19, toplu taşıma ile ilgili yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bazı büyük San Francisco 
Körfez Bölgesi teknoloji şirketlerinin Silikon Vadisi kampüslerini birbirine bağlamak için yaptığı gibi, mülk sahipleri ve 
işverenler, çalışanların evden ofise güvenli geçişini nasıl destekleyeceklerini düşünme fırsatına sahiptirler.

• Uzun vadede, daha iyi bağlantıya ve çok sayıda işe gidip gelme seçeneğine sahip konumlar; toplu taşıma, araç erişimi, 
bisikletle ulaşım, yeşil yolların yakınında çalışanlar için kolaylık sağlayacak ve mülk sahipleri için değer yaratacaktır.

Değerli hissetmek 
önemlidir

İnsanlar ve şirketler kendilerini değerli hissetmek isterler. Ofis alanlarının 
demokratikleştirilmesi daha küçük ve daha az ofise yol açmıştır, bu 
nedenle statü; yüksek kaliteli görünümler, özel alanlar, asansörler ve 
özel hizmetlere ve teknolojiye erişim yoluyla daha geniş bir şekilde 
tanınmaktadır. Kuruluşlara statüyü bu tür sosyal donatılarla ileten 
mekanlar, fiziksel alanın ötesinde bir değer sağlamaktadır.

• Dedike "üçüncü yerlere" erişim, ofis dışında da özel bir sosyal donatı olabilir. Bu, ortak çalışma, uydu konumları veya sıcak 
havalarda; Wi-Fi, mobil konferans odaları ve yiyecek olanakları aracılığıyla çalışmayı desteklerken dış mekanın sosyal ve 
zihinsel sağlık yararlarını sağlayan "açık ofisler" aracılığıyla gerçekleşebilir.

• Değer önemlidir. Şirketler genellikle portföy alanlarını küçültmek ve gayrimenkul maliyetlerini azaltmak isterken, alanın 
değeri artacaktır. Kullanıcılara esneklik sağlayan, çalışanların boşa harcanan zamanını azaltan ve katılımı artıran sosyal 
donatılar, kiracılar için daha fazla değer yaratmaktadır.

Esneklik ilk sırada 
olmaya devam 
etmektedir.

Esnek ofis/ortak çalışma, kullanıcılara portföylerini hızlı bir şekilde 
artırma ve azaltma esnekliği sağlayarak15 mevcut resesyondan önce 
çok hızlı bir yükseliş göstermiştir. Şirketlerin her zamankinden daha 
çevik olması gerekirken, bir hizmet olarak alan, kiracıların ofis alanını 
"fazladan kiralamak’’ zorunda kalmadan daha geniş bir alan türü ve 
hizmet sosyal donatılarına izin vermektedir.

• Esnek ofis/ortak çalışma, isteğe bağlı konferans alanı ve/veya etkinlik alanına yalnızca kiracı erişimi, kullanıcıların ofis 
alanlarında daha verimli ve esnek olmalarını sağlayan değerli bir hizmettir.

• Kullanıcılar, dağınık ekipleri desteklemek ve/veya yeni pazarlara hızlı bir giriş yapmak için birden çok pazarda özel esnek 
alan sağlayan kurumsal düzenlemelerden yararlanabildiğinden, bu durum yalnızca bina bazında bir çözüm değildir.
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