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OFİS İÇİN DÖRT NEDEN

Tarih, kuruluşların ofislerde bulunmalarının dört önemli 
nedeni olduğunu göstermektedir. Bugün ofislerimizin 
olmasının temel nedenleri bunlar olurken, KOVİD-19 sonrası 
dünyada ofis alanı ihtiyacını değişen seviyelerde artırmaya 
devam edeceklerdir. Ofis, bir yönetim alanından, bir 
etkileşim ve ilham alanına doğru geçtikçe her birinin önemi 
de zamanla değişiklik göstermiştir.

 ▪ Şirket kültürünü pekiştirmeye yönelik çalışanlar 
için sosyal ihtiyaçların gerekliliğidir. Bu, çalışanların 
kişisel sosyal ihtiyaçlarını ve aynı zamanda iş 
birliği, mentörlük, öğrenme, geliştirme ve yaratıcı 
düşüncenin kurumsal faydalarını içermektedir.

 ▪ Ofis çalışanları için verimli ortamlar 
oluşturulmalıdır.

 ▪ Ofis alanına ve konumuna özgü sermaye 
gereksinimleri bulunmaktadır.

 ▪ Merkezi idare ve kontrol için yönetim gereksinimleri 
oluşmaktadır. Bu, tarihsel olarak ofis alanı için 
birincil neden olsa da, şimdilerde bu itici güçler 
arasında en az yaygın olanıdır.

ÇALIŞMA ALANI STRATEJİSİ VE KONUM TERMİNOLOJİSİ

Çalışma alanı stratejisi ve çalışan konumu ile ilişkili farklı 
terimleri birbirinden ayırmak önemlidir.

 ▪ Ofis temelli: Geleneksel kurumsal ofis çalışma 
alanında gerçekleştirilen çalışmadır.

 ▪ Uzaktan çalışma: Ofis konumlarından uzaklaşmak 
ve çalışanların her zaman uzaktan çalışmaları 
gerekliliğidir. Sanal ofis veya tele çalışma olarak da 
adlandırılır.

 ▪ Uzaktan çalışmanın bir alt kümesi de, çalışanların; 
işverenlerinin ofislerinin nerede olduğuna 
bakılmaksızın herhangi bir şehir veya bölgede 
yaşamayı ve çalışmayı seçmelerine olanak tanıyan 
“her yerden çalışmaktır”.

 ▪ Esnek, hibrit ekosistemler: Çalışanlara herhangi 
bir günde nerede çalışacaklarını seçme olanağı 
verilmesidir. Çalışanların belirli bir pazar erisinde 
ve çevresinde erişebilmesi için çeşitli konum 
seçenekleri sağlamaktır. Bu, bir merkez ofisi, uydu 
konumlarını, ortak çalışma erişimini vb. içerebilir. 
Ayrıca çevik ekosistem olarak da adlandırılır.

 ▪ Esnek bir düzenlemede; kuruluşların, lışanlarının 
düzenli olarak ofiste bulunma beklentileri olabilir.

UZAKTAN VE OFİS ÇALIŞMALARINI DENGELEMEK

Hem çok az hem de çok fazla uzaktan çalışmanın yetersiz 
olduğu bir “dengeli” ilişkisi oluşabilir.

 ▪ Çalışanlar seçim yapabilmek ve ofiste çalışabilmeyi 
istemektedir.

 ▪ Bu dengenin derecesi kurumsal kültüre, çalışan 
kişiliğine, iş fonksiyonuna ve ekip dinamiklerine 
bağlıdır.

İŞ KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞMA ALANI ORTAMLARININ İTİCİ 
GÜÇLERİ
Dağıtılmış iş gücü ile ilişkili sorunları çözebilmek için, 
KOVİD-19 sonrası ofiste nelerin bekleneceğini belirleyecek 
iş kültürünü ve çalışma alanları ortamlarını yönlendiren beş 
dinamikle ilişkili araştırmaları ortaya çıkardık.

1. Üretkenlik / Çıktı: Bir ofis çalışma ortamı, büyük ölçüde 
bir çalışanın rolüne, kişiliğine ve iş karmaşıklığına ve aynı 
zamanda herhangi bir günde gerçekleştirilecek görevlere 
bağlı olarak üretkenliği artırabilir veya onu aşındırabilir.

 ▪ Uzaktan çalışma, işe gidip gelme süresinde 
azalma, stres yönetimi ve devam eden kesintiler 
yoluyla üretkenliği artırabilir.

 ▪ Üretkenlik; yapılan işin türünden, başarı için 
başkalarıyla ne kadar etkileşim gerektiğinden ve 
çalışanların ofis dışında çalışırken mevcut alan 
miktarından ve kalitesinden etkilenmektedir.

2. İnovasyon / Yaratıcılık (Aglomerasyon Teorisi): 
Uzaktan çalışmanın yaratıcılık üzerindeki etkisi karışık 
olup, uzaktan ve ofis temelli çalışmadan oluşan bir 
karışımın avantajlı olduğunu desteklemektedir.

 ▪ Periyodik olarak ofisten uzaklaşmak, çalışanlar 
için “mesafe” yaratıp, projelere bakmak için yeni 
yollar (veya “yeni bakış açısı”) sunarak inovasyon 
için ölçülebilir faydalar sağlayacaktır. Ancak bu 
kazanımlar, uzun vadede, kalıcı sanal çalışmayla 
kanıtlanmamıştır.

 ▪ Uzaktan çalışmadan elde edilen ölçülebilir 
yaratıcılık ve inovasyon kazanımları, sürekli olarak 
çalışanların da düzenli olarak yüz yüze birlikte 
olduğu ortamları içermiştir.

3. Şirket Kültürü ve Markalaşma: Daha az yüz yüze 
etkileşim, çalışanların kurum kültürüne katılma 
olasılıklarının azalması anlamına gelmektedir ve 
yöneticiler, gelenekler ve alışkanlıklar yoluyla belirli 
değerleri teşvik etmeyi daha zor bulmaktadır.

 ▪ Çalışanların yarısı, KOVİD-19 kaynaklı uzaktan 
çalışma uygulaması sırasında şirketlerinin 
kültürüyle bağlantı kurmakta zorlanmaktadır.2

4. Çalışan Memnuniyeti / Koruma: İşin nerede 
tamamlanacağına dair seçim sunmak çalışanlar için net 
bir şekilde olumlu sonuçlanmaktadır. Öte yandan, sadece 
evden çalışmak genellikle daha düşük çalışan performansı 
ile ilişkilendirilmektedir.

 ▪ 46 akademik literatür çalışmasının 2007 meta-analizi, 
çalışanların haftada 2,5 güne kadar uzaktan çalışırken 
daha fazla özerklik ve daha az iş ve yaşam dengesinde 
sorun yaşandığını göstermektedir; araştırmacılar 
haftada 2,5 günden fazla uzaktan çalışmanın, ekip 
ilişkilerine daha büyük zararlar verdiğini ortaya 
koymuştur.1
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 ▪ KOVİD-19 kısıtlamaları sırasında uzaktan 
çalışan çalışanların yalnızca %55’i “sağlıklı 
hissettiğini” bildirmiştir.3 KOVİD-19 kısıtlamaları 
sırasında uzaktan çalışmaya katılan çalışanların 
üçte birinden fazlası ise (%36) öğreniyormuş gibi 
hissetmemektedir.⁴ Formal süreç öğrenimi devam 
etmektedir, öte yandan enformel öğrenme ve 
mentörlük konularında zorlanılmaktadır.

5. Konum ve Bina Stratejisi: Kuruluşların gelecekte uzaktan 
çalışmayı daha fazla uygulaması durumunda, hem şehir 
merkezlerinde hem de şehir merkezlerinin dışında yoğun, 
karma kullanım alanlarını içeren, son yirmi yılda yürünebilir 
şehirciliğe doğru gerçekleşen genel geçiş tamamen 
bozulmayacaktır.

TEMEL ÇIKARIMLAR

 ▪ KOVİD-19 sonrası dünyada ofisin geleceğini 
etkileyen temel itici güçleri inceledikten sonra, 
araştırmalardaki karışık kanıtlar ve kullanıcıların 
çalışanlarıyla karışık deneyimleri göz önüne 
alındığında, kuruluşların uzun vadede %100 
uzaktan çalışmayı sürdürme olasılığını düşük 
buluyoruz. 

 ▪ Ofisin rolü ve ofis talebinin oluşumu için uzun 
vadede olumlu rüzgarlar esmeye devam edecektir.

 ▪ Tarımsal veya sanayi ekonomilerden daha fazla ofis 
alanı gerektiren bilgi ve deneyim ekonomileri, son 
50 yıldır dünya genelindeki modern ekonomiler için 
giderek daha önemli bir hale gelmektedir.

 ▪ KOVİD-19, dünya çapında ofis çalışanlarını büyük 
ölçüde etkileyen ciddi ve toplumu değiştiren 
bir deneyim olmuştur. Pandemi gibi tekil bir 
olayın dışında, işverenlerin ofis iş gücü için %100 
uzaktan çalışmaya geçişinin pek olası olmadığını 
düşünüyoruz.

 ▪ İncelediğimiz çalışmaların çok azında, tamamen 
uzaktan yürütülen bir kuruluş belirtilirken, aynı 
zamanda yakın geçmişte fiziksel ofis kullanmayan 
kuruluşların oldukça az sayıda olduğunun altı 
çizilmiştir.

 ▪ Her bir çalışmada, çalışanlar evden ne sıklıkla 
çalışabileceğinin bir sonucu olarak uzaktan 
çalışmanın etkisi ve çalışanların uzaktan hangi 
seviyede çalışabileceğine yönelik seçimi ile ilgili 
olduğu belirtilmiştir.

 ▪  Sonuç olarak, incelediğimiz her kuruluş ofis 
alanını kullanmaya devam etmekteydi. Bu 
nedenle, KOVİD-19 sonrası gelecek, ofisten 
bağımsız bir dünyaya doğru hareket etmek yerine, 
organizasyonel önceliklerini ilerletmek için uzaktan 
çalışmanın doğru dengesini belirleyen kuruluşlar 
tarafından nitelendirilecektir. 

1  Gejendran, R. and Harrison, D.A. (2007). The good, the bad, and the 
unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators 
and individual consequences. Journal of Applied Psychology 92(6).
2 Cushman & Wakefield’s XSF@home Total Workplace analysis.

3 Cushman & Wakefield’s XSF@home Total Workplace analysis.

4 Cushman & Wakefield’s XSF@home Total Workplace analysis.

Kaynak: Cushman & Wakefield’in XSF@home (Evde Metrekare Başına 
Deneyim Bütüncül Çalışma Alanı analizi 
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Ticari gayrimenkul sektörü, 200 yılı aşkın tarihinde görülmediği kadar dramatik bir yapısal değişim geçirmektedir. 
Şiddetli bir ekonomik resesyon ve küresel salgının birleşimi, çalışanların ve işletmelerin ofislerini hangi sıklıkta 
kullanacaklarını, gelecekte ofisi nasıl farklı kullanacaklarını ve ne kadar ofis alanına ihtiyaç duyacaklarını yeniden 
düşünmelerine neden olmaktadır. KOVİD-19 sonrası dünyanın ofis sahipleri ve kullanıcıları için nasıl göründüğüne 
ilişkin güncel sorulara yanıt olarak; aşağıdaki rapor, ofislerin tarihi ve amacı ile birlikte ofisin ekonomideki rolü 
hakkında bilinen araştırmaları  özetleyecektir.

GENEL BAKIŞ

Kaynak: Jonathan Dingel and Brent Neiman, University of Chicago
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Kaynak: Şikago Üniversitesi

Kaynak: Glassdoor Ekonomik Araştırmaları

KOVİD-19 sırasında, ABD’nin ekonomik 
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ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dünya Bankası’na göre 2020’nin 2. çeyreğinde dünya 
ekonomilerinin %93’ü durgunluk içindeydi ki bu Büyük Buhran 
döneminde kaydedilen daralmadan daha fazladır. 2020’de 
ABD, Büyük Buhran’dan bu yana en sert ekonomik gerilemeye 
girmiştir. ABD GSYİH’sı 2020’nin ilk iki çeyreğinde yıllık oranlarda 
-%5 ve -%31 oranında düşüş göstermiştir5 ve Eylül ayında 
kaydedilen işsizlik, Şubat ayında kaydedilen oranın iki katına 
çıkarak %7,9 olurken, sayısız ek işçi ücret kesintileri yapılmış olup 
geçici izinler veya azaltılmış çalışma programları ve saatlerle karşı 
karşıya kalınmıştır. Moody’s Analytics, 2020’nin ikinci çeyreğinde 
dünyanın en büyük 51 ekonomisinde, 64,1 milyon tarım dışı işin 
kaybedildiğini tahmin etmektedir. Birinci çeyrekte bu ekonomiler 
2,3 milyar tarım dışı işçi çalıştırmışlardır.

Bununla birlikte, ofis çalışanları uzaktan çalışmayı öğrendikçe 
bu ekonomik yıkımdan bir şekilde daha fazla yalıtılmış olurken, 
çoğu evlerinde bulunan geçici alanlara uyum sağlamışlardır. 
Mayıs 2020’de Stanford Üniversitesi anketine göre, ABD’nin 
ekonomik çıktısının %60 kadarı evden çalışmaya bağlı olup, tüm 
çalışanların %42’si evden çalışmaktaydı, çalışanların %33’ü ise hiç 
çalışmıyorken, yalnızca %26’sı işe gidip gelmekteydi.6 Bu zorunlu 
deneyim, çalışanların evden çalışmayı sadece mümkün olmasıyla 
değil, aynı zamanda bazı durumlarda tercih edilebilir bulması 
nedeniyle ofis fikrinin yeniden düşünülmesinin sebebidir.
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Çalışanlar zorunlu olarak evden çalışmasa 
bile, çoğunluğunun bazı işlere evden erişimleri 
bulunmaktadır. Dünyanın en büyük işe alım sitelerinden 
biri olan Glassdoor’a göre, 2020’de çalışanların 
%54’ü, 2011’de kaydedilen %28’e kıyasla, bazı işleri 
evden yapabilmenin faydalı olduğunu bildirmiştir.7 
Çalışma İstatistikleri Kurumu tarafından ABD Sayım 
verilerini kullanan başka bir çalışma, ABD’deki tüm 
çalışanların %44’ünden fazlasının uzaktan çalışabildiğini, 
ancak yalnızca %11’inin gerçekten bunu yaptığını 
göstermektedir.8 Chicago Üniversitesi’nin yakın tarihli 
bir araştırması, ABD’deki tüm endüstrilerde benzer bir 
aralıkta (%37) evden yürütülebilecek tüm mesleklerin 
üst sınırını belirlemiştir.9 Küresel olarak bu, alt uç olan 
%10’un altından, Danimarka (%41), Birleşik Krallık (%44), 
İsviçre (%45) ve Lüksemburg (%53) dahil olmak üzere 10 
farklı Avrupa ülkesindeki mesleklerin %40’ından fazlasına 
kadar değişmekteydi.

OFİSİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ
KOVİD-19 salgınına yanıt olarak dağıtılmış iş gücünün 
artması göz önüne alındığında, farklı iş türlerinin artılarını 
ve eksilerini ve iş hedeflerini desteklemek için gerekli farklı 
konumları incelemek önemlidir. Kapsamlı bir akademik 
ve sektör araştırması incelemesi aracılığıyla, KOVİD 
-19 sonrası ofisin geleceğini belirleyecek beş dinamik 
belirledik.10

 ▪ Üretkenlik / Çıktı: Ofis üretkenlik kazanımlarını 
nasıl sağlamaktadır? Hangi tür işler için?

 ▪ • İnovasyon / Yaratıcılık (Aglomerasyon 
Teorisi): Şirketler ofiste düzenli olarak insan 
gruplarının bir araya gelmesiyle ne kadar fayda 
sağlamaktadır? Ofis ortamı sosyalleşmeyi ve 
kümelenmeyi nasıl optimize eder?

 ▪ Şirket Kültürü ve Markalaşma: Şirket kültürünü, 
iş arkadaşları arasındaki bağlantıyı, mentorluk 
ve öğrenmeyi etkileyen özellikler nelerdir ve 
bu özelliklerden hangisi büyük ölçüde yüz yüze 
etkileşimlere dayanır? Ofis, bir şirketin markası 
için ne tür dahili ve harici faydalar sunmaktadır? 
Bu, binanın ve iç mekanın kalitesine ve binanın 
içinde ve etrafındaki sunduklarına göre nasıl 
değişir?

5 U.S. Bureau of Economic Analysis (2020, Sept. 30). Gross domestic product (third estimate). 

6 Bloom, N. (2020, June). How working from home works out. Stanford Institute for Economic Policy Research. (Policy Brief). https://siepr.stanford.edu/research/
publications/how-working-home-works-out

7 Zhao, D. (2020, March 18). Work from home: The future of work arrived? Glassdoor Economic Research. https://www.glassdoor.com/research/working-from-
home/ 

8 Dey, M., Frazis, H., Loewenstein, M.A., and Sun, H. (2020). Ability to work from home: evidence from two surveys and implications for the labor market in the 
COVID-19 pandemic.  Monthly Labor Review. Washington: U.S. Bureau of Labor Statistics. https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/ability-to-work-from-home.
htm 

9 Dingel, J. I. and Neiman, B. (2020). How Many Jobs Can be Done at Home? Becker Friedman Institute for Economics at University of Chicago. https://bfi.
uchicago.edu/wp-content/uploads/BFI_White-Paper_Dingel_Neiman_3.2020.pdf

10 For the purpose of this report, “post-COVID” refers to the time period after the current health concerns have subsided and while COVID-19 is still in the 
public consciousness, the direct health risks are relatively small or non-existent. Our assumption is that this post-COVID era will begin in approximately 2022 
or 2023. For more information on global office demand scenarios, see Cushman & Wakefield’s Global Office Impact Study and Recovery Timing Report.

 ▪ Çalışan Memnuniyeti / Koruma: Bir çalışan 
ofiste bulunmaktan ne elde eder? KOVİD-19 
sonrası bir dünyada olanaklar, teknoloji 
çözümleri ve çalışan hizmetleri daha fazla mı 
yoksa daha az mı önemli olacaktır?

 ▪ Konum ve Bina Stratejisi: Bir şirketin ofis 
markasının iç ve dış avantajları nelerdir? Bu, 
binanın ve iç mekanın kalitesine ve binanın 
içinde ve etrafında sunduklarına göre nasıl 
değişmektedir?

Bu rapor, Cushman & Wakefield’in “Yeni Bakış Açısı: 
Pandemiden Performansa” serisinin ikincisidir ve 
George Washington Üniversitesi (GWU) İşletme Bölümü, 
Gayrimenkul ve Kentsel Analiz ve Alanlar Platform’u, LLC, 
ABD’deki bir gayrimenkul veritabanı firması ile bağlantılı 
olarak yürütülen iki rapordan ilkidir. Bu ilk rapor dört 
bölüme ayrılmıştır:

1. Ofisin Yükselişine Yol Açan Dört Ekonomi

2. Ofisin Tarihçesi ve Gerekçeleri

3. KOVİD-19 Sonrası Ofisi Etkileyen Beş Dinamik

4. Sonuçlar ve Sonraki Adımlar
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Geçtiğimiz 200 yıllık tarih, her biri bir öncekinin üzerinde katmanlaşan dört 
ekonomiye yol açmıştır. Binlerce yıldır tüm ekonomilerin temeli tarımdı 
ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde 1790’daki ilk ABD Nüfus Sayımı’nda tüm 
istihdamın %92’sini tarım oluşturuyordu.11 İstihdamın diğer %8’i ticaret, 
dağıtım, küçük bir imalat sektörü, yurttaşlık işlevleri ve eğitim sektörleri 
olmuştur. İstihdamın bu azınlık kesimi genellikle ABD’nin ilk eyaletlerinde bir 
avuç şehir ve pek çok küçük kasabada bulunuyordu; toplam 3,9 milyonluk 
nüfusun en büyüğünü 33.131’lik nüfusla New York ve 28.522’lik nüfusla 
Philadelphia oluşturmaktaydı.

ABD’de ve diğer gelişmiş ekonomilerde tarımı takip eden sonraki ekonomiler:

• Sanayi (Madencilik ve İmalat)

• Bilgi

• Deneyim (Perakende Dahil)

YENI BAKIŞ AÇISI: PANDEMIDEN PERFORMANSA  |  KONUMUN AMACI : OFISLERIN TARIHI VE GELECEĞI
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SANAYİ EKONOMİSİ

ABD’deki sanayi ekonomisi, 
tüm istihdamın yaklaşık %30’unu 
oluşturduğu 1960 yılı civarında zirveye 
ulaşmıştır. Sanayi ekonomisi istikrarlı 
bir şekilde pazar payını kaybetmiştir 
ve bugün, 2019’da reel GSYİH’nın %35’i 
olmasına rağmen, istihdamın yalnızca 
%8’ini temsil etmektedir.12 Bununla 
birlikte, sanayi sektörü işçi başına 
bazında oldukça üretkendir ve bazı 
metropol alanları, sanayi sektörlerinde 
diğer ekonomik sektörlerden daha 
yüksek kişi başına GSYİH’ye sahip 
olmaya devam etmektedir. Kesin olan 
şudur ki; ABD, sanayi ekonomisinin 
geniş bir bölümünü ve yurtdışındaki 
işleri, daha düşük iş gücü maliyeti olan 
ülkelere ihraç etmiştir. Bununla birlikte, 
sanayi istihdamındaki göreceli düşüşün  
temel nedeni, artan sermaye yatırımı 
ve çalışan becerilerinin iyileştirilmesi 
nedeniyle artan üretkenlik olmuştur. 
Günümüzde tipik bir fabrika işçisi, 
iki yıllık bir lise sonrası diplomasına 
sahiptir ve üretim sürecinde makineleri 
kontrol eden yazılımı yönetmek için 
oldukça teknik becerilere sahiptir

Her yeni ekonomi, başlangıçta istihdam ve GSYİH ile bazen kesin bazen 
göreceli katkısıyla hızla büyürken, tarım ve sonraki ekonomiler daha az 
göreceli işçi gerektirerek daha üretken büyümüştür. Eski ekonomilerin 
her biri genel çıktıda asla küçülmeyip; aslında, mutlak olarak büyümeye 
devam etmişlerdir, ancak işçilerin payları ve toplamda GSYİH çıktısı da 
düşmüştür. 

Sanayi çağının zirvesi 1960 yılı olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki 
grafik, 1960’tan 2019’a kadar her yıl için toplam istihdamın payını 
göstermektedir. Modern bir ekonomide sabit olan tek şey Ticaret, Ulaşım 
ve Kamu Hizmetleri’dir. Ekonominin bu temel bileşeni, önemli teknolojik 
değişikliklere rağmen (perakende, aşağıdaki grafikte olduğu gibi 
Deneyim ekonomisine dahil edildiğinde; %8) ABD çalışanlarının yaklaşık 
%25’ini istihdam ederek son 60 yılda oldukça istikrarlı olmuştur. 

1960’lardan başlayarak, teknolojik, bilimsel, yönetimsel, yüksek öğrenim, 
profesyonel hizmetler, tasarım ve diğer “yaratıcı kesim” meslekler 
büyüdükçe bilgi ekonomisi büyümeye başlamıştır. Gelişmekte olan ABD 
üniversite sisteminde eğitim gören iş gücündeki üniversite mezunlarının 
sayısı, yüksek lisans, doktora ve tıp derecelerine duyulan ihtiyaç gibi, 
20. yüzyılın sonlarında önemli ölçüde artmıştır. Bu dönemde, üniversite 
diplomasına sahip 25 yaşın üzerindeki ABD’li yetişkinlerin payı% 8’den % 
36’ya yükselmiştir.13 

Bilgi ekonomisi çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlerin çoğu, ister 
geleneksel, laboratuvar alanı, üniversite, profesyonel hizmet veya Ar-Ge 
ofisleri olsun, ofislerde gerçekleşmektedir. 1980’de ABD’de toplam 126 
milyon m² kiralık ofis alanı bulunmaktaydı. Sonraki 10 yıl içinde, ABD’de 
128 milyon m²  yeni kiralık ofis alanı pazara girmiş olup, ofis arzını on 
yılda ikiye katlamıştır.14 1990’larda Avrupa, Amsterdam (+% 64), Londra 
Merkez (+% 65) ve Dublin (+% 80) gibi pazarlarda ofis envanterinin 
önemli ölçüde artmasıyla belirgin bir büyüme atağı yaşamıştır. Yakın 

Kaynak: U.S. Bureau of Labor Statistics

BİLGİ VE DENEYİM EKONOMİLERİNİN BÜYÜME ORANI15
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11  U.S. Department of Agriculture (1969). The story of U.S. agricultural estimates. (Misc. Pub. No. 1088). Washington: Statistical Reporting Service. https://
www.nass.usda.gov/About_NASS/pdf/The%20Story%20of%20U.S.%20Agricultural%20Estimates.pdf

12 U.S. Bureau of Economic Analysis (2020, Sept. 30). Contributions to percent change in real gross domestic product. 

13 U.S. Census Bureau.  Educational attainment of the population of the United States: 1960; Educational attainment in the United States: 2019. 

14 Cushman & Wakefield Research.

15 U.S. Bureau of Labor Statistics. (2020). Current employment survey for all industries except for agriculture.  Current population survey for “agriculture and related 
services”. For the purposes of this chart: “Trade, transportation, and utilities” excludes retail; “experience” includes retail, leisure and hospitality, and personal and 
laundry services; “knowledge” includes financial activities, professional and business services, education and health services, and other services excluding personal 
and laundry services.

16 World Bank; International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020.

17 World Bank; International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020.

18 According to American Alliance of Museums website. https://www.aam-us.org/programs/about-museums/museum-facts-data/#_edn9

19 Cision PR Newswire (2017, July 27). Retail’s most profitable square footage. PRNewswire.com. https://www.prnewswire.com/news-releases/retails-most-
profitable-square-footage-636947493.html.

Kaynak: World Bank
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Kaynak:  Moody’s Analtyics’in çeşitli resmi kurumlardan alınan kaynaklara 
göre analizi
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zamanda, en son kaydedilen ekonomik genişleme 
sırasında, Asya Pasifik’teki Şangay, Pekin, Haydarabad, 
Cakarta ve Manila gibi şehirler ofis envanterlerini ikiye 
katlamıştır.

Önceki ekonomilerde olduğu gibi, büyük bir oranda 
bilgi ekonomisinin belirli bir noktada zirveye ulaşması 
beklenmektedir. Bir sonraki büyüme ekonomisinin 
turizm, restoranlar, canlı müzik etkinlikleri, profesyonel 
sporlar ve kültürü içeren deneyim ekonomisi olduğu 
giderek daha açık bir hale gelmektedir. Bunlar kısmi 
yüksek büyüme alanları olup, nedeni; turizmin dünyadaki 
en büyük beş sektörden biri olmasıdır, öyle ki tüm 
profesyonel spor etkinliklerine katılandan daha fazla 
insan müzeleri ziyaret etmektedir.18

Birçok yönden deneyim ekonomisi, önceki ekonomilerde 
ağır sanayide çalışan işçilerin günümüzde iş bulduğu 
bir alandır. Ekonomik açıdan bakıldığında, KOVİD-19 
pandemisinin yarattığı en büyük şanssızlıklardan biri, 
deneyim ekonomisini orantısız bir şekilde etkilemiş 
olmasıdır. Pandeminin mevcut durumda sınırlandırdığı 
yakınlık ve yüz yüze etkileşim, deneyim ekonomisinin 
merkezinde yer almaktadır. Deneyim ekonomisinin 
canlılığı, yürünebilir kentsel yerlerin mutlak ve göreceli 
emilim artışına, aynı zamanda fiyat ve değerleme 
getirilerine yol açmıştır. Bu enerji ve faaliyet birçok pazarda 
beklemede olup, çalışanlar, işletmeler ve tüketiciler, 
deneyim ekonomisi ortamlarının sağlığına ve güvenliğine 
olan güvenini yeniden kazanırsa, KOVİD-19 sonrası bir 
dünyada geri gelecektir.
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DENEYİM EKONOMİSİ

Diğer birçok iş sektörü, deneyim ekonomisi 
tarafından sadece kurgulayabileceğimiz 
şekillerde dönüşecektir. Perakende sektöründe 
bunun en güzel örneği Apple mağazası 
olmuştur. Konsept, 2001 yılında Steve Jobs 
tarafından açıkladığında büyük bir şüpheyle 
karşılanmıştır. Perakende sektörüne giren bir 
bilgisayar üreticisi, birçok gözlemciye stratejinin 
yanlış saptanması olarak görünmüştür. Bu 
şüpheciliğe rağmen, Apple Store bir başarı 
öyküsü olmuştur.

Ne kadar başarılı olmuştur? Temel olarak, 
CoStar tarafından hazırlanan bir rapora 
göre, 2017 yılında ortalama perakende satış 
mağazası metrekare başına 3.498 dolarlık 
satış gerçekleştirmiştir.¹⁹ Tarihsel olarak, en 
çok satan perakende kategorisi (akaryakıt 
satışları dışında), çok değerli ancak küçük 

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI17

(SEÇİLEN ÜLKELER, 1991-2020)

eşyalar satan, dolayısıyla oldukça az bir alan 
kiralayan kuyum mağazalarıdır. Tiffany & Co. 
gibi markalar m² başına yaklaşık 31.764$ satIş 
yaparken, Lululemon Athletica gibi en güçlü 
giyim perakende markaları m² başına yaklaşık 
16.792$ satış yapmıştır.

Apple mağazaları, yıllık satışların metrekare 
başına ortalama 59.546$ olurken; ortalamanın 
17 katı olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 
bilgisayarlar, telefonlar, tabletler vb. küçük 
ürünlerin yanı sıra Apple’ın bir eğitim deneyimi 
yaratmasıdır. Geçmişte daha düşük vasıfta 
olan perakende satıcıları, Apple mağazalarında 
bilgisayar danışmanlarına dönüştürülmüştür. 
Müşteriler sadece ilk satın alma işlemine gitmekle 
kalmayıp, aynı zamanda yeni ve geliştirilmiş 
ürünlerin satışına olanak tanıyan Genius Bar’da 
bilgi almak için sürekli olarak geri gelmektedir.
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ABD ekonomisinin tarımsal köklerinden bilgi ve deneyime dayalı bir ekonomiye 
nasıl geçtiğini düşünürken, ofisin şehirde kapladığımız alanda nerede 
durduğunu ve KOVİD-19 sonrası bir gelecekte rolünün neler olabileceğini de 
düşünüyoruz. Tarım ekonomisi sırasında insanlığın temel ekonomik şartlarda 
hayatta kalması için, yalnızca barınaklar ve az miktarda ticaret ve imalat 
yapıları inşa etme eğilimindeydik. Saraylar, o zamanlar yüzde bir olan zengin 
aristokratlar ve kraliyet ailesi için inşa edilmiştir. Tarım ekonomisinin tek yüksek 
katlı yapısı, dini ve anıtsal yapılar olmaktaydı. Amaca yönelik inşa edilen ofisler, 
sanayi ve bilgi ekonomisinin bir sonucudur.
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Kaynak: Moody’s Analytics’in çeşitli resmi kurumlardan alınan kaynaklara 
göre analizi
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Neden ofislerimiz olduğunu düşünmek için zamanda 
geriye gitmek, bize araziyi nasıl kullandığımıza ve 
teknoloji iletişim maliyetini ve süresini azaltmaya devam 
ettiğinde ofisin gelecekteki kentsel peyzaja nerede 
uyduğuna dair bir bakış açısı vermektedir. Tarih, bize 
ofisin geleceği hakkında ne önerebilir? 

Ofislerin dört temel gereksinim için varolduğunu 
söylemekteyiz:

1. Merkezi idare ve kontrol için yönetim gereksinimleri.

2. Ofis çalışanları arasında işin tamamlanması ve 
bilgi / bilgi alışverişi için verimli ortamlar.Capital 
requirements unique to the office space   and 
location

3. Ofis alanı ve konumuna özgü sermaye gereksinimleri

4. Şirket kültürünü pekiştiren çalışanlar için sosyal 
ihtiyaçlar. 

Şehirlerin ve ofislerin geçmişinin hızlı bir görünümü, 
birçok gayrimenkul profesyonelinin aşina olduğu bu dört 
gereksinimi vurgulamaktadır. Her biri ofisin tarihinde bir 
rol oynamaktadır. Bununla birlikte, KOVİD-19 sonrası 
bir dünyada işletmeler ve çalışanlar için her birinin 
yaygınlığında ve önceliğinde değişiklikler görülebilir.

ŞEHİRLERDE NEDEN OFİSLERİMİZ VAR
Neden ofislerimiz olduğunu düşünmeden önce, 
neden şehirlerimiz olduğunu ve neden insanların ve 
kuruluşların birbirine yakın konumlamayı seçtiğini 
düşünmeliyiz. Ekonomistler, şehirlere yol açan güçleri, 
1890’da Alfred Marshall’a dayanan bir kavram olan 
“aglomerasyon” kuvvetleri olarak adlandırmaktadır.²⁰ 
Üç ana aglomerasyon gücü, insanların ve şirketlerin  
malzemelere ve girdilere ve diğer insanlara yakın olma 
isteği ile önemli fikirlerin etrafında olmaktır. Son ikisi ise, 
ofis kullanan kuruluşlar için en önemli olanlardır.

Zamanla, insanlara erişim veya “iş gücü piyasası”, 
örneğin San Francisco Körfez Bölgesi’nde teknoloji 
yeteneklerinin toplanmasına yol açmıştır. Şirketler, 
çok sayıda uzman işçinin orada bulunduğunu 
biliyordu ve yeni teknoloji çalışanları, bu bölgede 
konumlanarak istihdam potansiyellerini en üst düzeye 
çıkarabileceklerini anlamışlardı.

“Bilgi yayılması” olarak bilinen fikirlere erişim, bir 
fikirden diğerine çapraz tozlaşmanın yumuşak gücüdür 
ve New York ve Londra gibi güç merkezlerindeki 
finans endüstrisindeki inovasyon, bunun bir kanıtıdır. 
Bu güçleri raporun ilerleyen bölümlerinde, KOVİD-19 
sonrası dünyada ofis için beş eğilimden biri olarak 
yürünebilir şehircilik hakkında değerlendireceğiz, ancak 
daha geniş bir kapsamda ofis bağlamında düşünmeye 
değer bir konudur.

Bu aglomerasyon kuvvetleri bize klasik şehir silüeti veren 
güçlerdir; dolayısıyla ABD’nin en büyük 30 metropol 
bölgesinin merkez şehirlerindeki en yüksek binanın bir 
ofis kulesi olması tesadüf değildir ve bu nedenle birçok 

kuruluş bu binaları kullanmayı tercih etmektedir. Salt 
Lake City, mimarisinde Amerikan toplumunun tarihinden 
bahsetmektedir: Bir zamanlar en yüksek bina, daha sonra 
Şehir ve İlçe Binası tarafından geride bırakılan Salt Lake 
Tapınağı olurken, daha sonra sadece cam ve çelikten 
yapılan Wells Fargo Center ofis binası olmuştur.

Ofisin şehir tarihindeki rolü oldukça yenidir. The City 
in History²¹ ‘deki (Tarihte Şehir) şehir teorisyeni Lewis 
Mumford, şehirlerin dini kolaylaştırmak, güvenliği sağlamak 
(örneğin şehir duvarları) ve ticareti mümkün kılmak için 
gelişip büyüdüğünü belirtmektedir. Günümüzde çoğu 
şehir ticari nedenlerle var olmaktadır. Daha az şehir, antik 
ve modern öncesi zamanlara kıyasla kutsal yer olarak 
hizmet vermektedir. Modern öncesi dönemde silüete hakim 
bir yapı olsaydı, ister Maya Mezoamerika’nın zigguratları 
isterse Londra St. Paul Katedrali olsun, büyük olasılıkla dini 
bir amaca hizmet etmişti. Bugün genellikle bir ofis binası 
olurken, ofis kullanan kuruluşların bu benzersiz türden 
fiziksel alana ihtiyaçları vardır ve birbirlerine yakın olma ve 
ticarete ihtiyacı içindedirler.

MİMARİ TARİHTEN ÖĞRENMEK
MİMARİ TARİHTEN ÖĞRENMEK

Şehirler ancak 16. yüzyıl Rönesansı sırasında bir “ofis” 
olarak kabul edebileceğimiz alanlar oluşturmaya 
başlamıştır. Devlet memurları, tüccarlar ve 
profesyoneller ya hükümet saraylarında ya da daha 
büyük olasılıkla ofis ve depo olarak ikiye katlanan kendi 
evlerinde çalışma eğilimindeydiler.

En eski Batılı “ofis” çalışması Londra kahvehane 
gerçekleşmiştir; burada 1663’te eklektik zihinlerin 
toplanması için bir yer sağlayan 82 kahvehane vardı; 
burada “güçler, oyun yazarları, gazeteciler ve halktan
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insanlar uzun ahşap masalar etrafında 
toplanmışlardır’’.²3 Dolayısıyla günümüzde kahve 
mağazalarını dolduran dizüstü bilgisayarlara sahip 
Hipsterlar görüntüsü, 350 yıldan uzun bir süre önce 
kahvehanelerin kısmen kahve dükkanı ve kısmen çalışma 
alanı olarak hizmet vermesiyle halihazırda var olan bir 
sistem için yeni bir gelişme değildir.

Londra aynı zamanda ofis tarihine iki önemli mimari 
katkıların yapıldığı yerdir. Birincisi, 1726’da inşa edilen 
ve deniz subaylarının ve onların görevlilerinin, sürekli 
genişleyen donanma üssü bir sömürge imparatorluğun 
evrak işlerini, siparişlerini ve sevkiyatlarını 
yönetebilecekleri resmi alanlar sağlayan Eski Amirallik 
Ofis Binası’dır.²⁴ Burada, ofisin gelişmesinin başlıca dört 
nedeninden birinin erken bir örneğini görmekteyiz, 
ilk ofis binasının mimarisinde merkezi idare, kontrol, 
yönetim ve iletişim ihtiyacı açıkça görülmektedir. 
Amirallik Ofis Binası bugün hala 20. yüzyıldaki ofis 
çalışanlarına tanıdık bir yerleştirme olan resmi makamlar 
ve memurlar için doğal ışık alan bir çevre uzunluğu ile 
penceresiz merkezdeki memurlar ve işçiler şeklinde 
kullanılmaktadır.

19. yüzyılın başlarında, yazar olan Charles 
Lamb, bugün çalışanlar için çok yabancı 
olmayan bir ofis deneyimini anlatırken 
şunları yazmıştır: “Cuma günü sabah 
10’dan (iki saat akşam yemeği hariç) 
gece 11’e kadar ofisteydim - dün gece 9’a 
kadar.”25 

Amerika bağlamında, ilk amaca yönelik olarak inşa edilmiş 
ofisler, devlet gümrük evlerinin ithalat, ihracat ve daha da 
önemlisi, erken cumhuriyetin en büyük Federal hükümet 
gelir kaynağı olan ticaret tarifeleri için kullandığı şubelerdi. 
New York’un Doğu Nehri kıyısındaki Schemerhorn Row, 
1812’de ülkenin yeni ortaya çıkan nakliye şirketlerinin 
bürokratik işlevleri için alan sağlayan “sayım evleri” 
sağlamak için inşa edilmiştir.²⁶ “Konut sıra evler gibi bir 
grup olarak inşa edilen sayım evleri, binaların işlevlerine 
göre henüz mimari bireysellik kazanmadığı New York’taki 
ticari mimarinin gelişiminin erken bir aşamasını temsil 
etmektedir.”²⁷ Bu binalar, konut, perakende, depo veya 
ofis gibi olası işlevler için esnek kullanımlı olarak inşa 
edilmiştir. 

Yönetimsel komuta ve kontrol ofislerin temel 
işlevlerinden biriyse, verimlilik temelli Taylorizm’in 
(Bilimsel İşletmecilik) yükselişiyle birlikte modern 
uzmanlaşmış ofis, ofisin ortaya çıkmasının ikinci nedeni 
olan ofis çalışanlarının üretkenliğine odaklanmıştır. 
New York’un kuzeyindeki Buffalo, Kuzey Amerika 
ofislerini sonraki yüzyıl boyunca etkileyecek en ikonik 
binalardan birini sağlamıştır: Larkin Binası. 1904’te 
Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan bina, Larkin 
Sabun Şirketi’nin genel merkezi olarak hizmet vermiştir. 
Sabunların ve diğer ürünlerin siparişleri, pencereli 
kenarlar boyunca yöneticilerle birlikte merkezdeki 

işçiler için açık çalışma masalarının iç çekirdeğinde 
işlenmiştir.29

Yönetim, yüksek kat çevre ofislerini görmezlikten gelirdi. 
Bu, Wright’ın modernist vizyonunun bir sentezi olup, 
Taylorizm’in rasyonalite, düzen ve verimlilik konusundaki 
tespitinden etkilenmiştir.

20. yüzyılda, ofisin üçüncü itici gücü olan sermaye 
yatırımı ihtiyacı devreye girmiştir. Kuruluşlar artık 
muhasebe kayıtlarını tablo haline getiren makineleri, 
siparişleri dosyalamak ve saklamak için fiziksel dolapları 
ve iletişime izin vermek için telefonları barındırabilecek 
amaca yönelik olarak oluşturulmuş ofislere ihtiyaç 
duymaktaydı.30

20. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru, bilgi ekonomisi 
sanayinin üzerinde katmanlaşırken, çoğu ofis binası, 
çalışanların üretkenliğini en üst düzeye çıkarırken, 
yönetim komuta ve kontrol taleplerini karşılamaya 
devam etmekteydi. Bununla birlikte, artan sermaye 
gereksinimleri, daha karmaşık telekomünikasyon 
ağları, merkezi işlem birimleri ve sonuç olarak kişisel 
bilgisayarlar ve sunucular anlamına gelmekteydi. Bu 
sermaye, dizüstü bilgisayar ve internet bağlantısının 
yaygınlaştığı 1990’lı yıllara kadar evde çoğalamamıştır. 
Geniş bant ağlarının genişlemesi ve bilgisayarların 
azalan maliyetleri, sermaye gereksinimleri ile ofis 
arasındaki bağı daha da azaltmıştır.

Ofisin dördüncü kullanıcı gereksinimi olan sosyal ve 
kültürel bağlılığı sağlama istekleri ise daha modern 
olgulardır. Kökleri, çevre psikolojisinin (bireyler ve 
fiziksel ortamları arasındaki işlemlerin incelenmesi3¹) 
ortaya çıkmasıyla birlikte; çalışanları, sadece üretim 
insansız hava araçlarından daha fazlası olarak gören 
insan davranışına artan bir odaklanma ile 1970’lere 
dayanmaktadır. Ofis gereksinimlerinin modern 
ifadelerinden biri, Google’ın California, Mountain View’de 
bulunan genel merkezi olarak 2004 yılında tamamlanan 
Googleplex’tir. Yönetimin idare ve kontrolü ile birlikte 
üretkenliği, sürekli kullanıcı gereksinimleri olmaya 
devam ederken, bu kampüs benzeri atmosfer, sermaye 
gereksinimlerinin (örneğin sunucular, güvenli alanlar ve 
bilgisayar sistemleri) birleşimini ve modern bir şirkette 
moral oluşturan ve çalışan iş birliğini, bilgi alışverişini ve 
inovasyonu teşvik eden modern bir şirket için sosyal ve 
kültürel önemi ortaya çıkarmaktadır.

Google, modern bir teknoloji şirketi olmasının sıra 
dışı kurumsal kültürünü; rahat kıyafet kuralları, ortak 
ofis alanlarında oyunlar ve fazlaca yiyecek olanakları 
ile geliştirmenin öncülüğünü yapıyordu. Bu çabaların 
arkasındaki nedenlerden biri, başka türlü sosyalleşmeye 
yatkın olmaması beklenen bilgisayar programcıları 
ve mühendisler arasında fiziksel ve sosyal etkileşimi 
teşvik etmektir. Jacobsin ve Stiernstedt3², bu analizin 
ötesine geçerek “ana cadde” ve şeffaf bir açık düzen ile 
Googleplex’in bilgiyi kuruluşun zirvesine yerleştirmeye 
hizmet ettiğini iddia etmektedir. Google ofisi, insanları ve 
nesneleri bilgiye dönüştürerek onları “bilgi olarak ele
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alınabilecekleri ve organize edilebilecekleri” konuma 
getirmeye çalışmaktadır.

Googleplex, birçok kullanıcı için gerçekçi ve hatta ideal 
bir çözüm olmayabilir, ancak modern ofisin kurumsal 
çalışma kültürünü yansıtma ve güçlendirme hareketinin 
somut bir örneğidir. Çalışanların sosyal, kuruluşun ise 
kültürel ihtiyaçları; inovasyon, yaratıcılık ve eğlenceli 
bir yaklaşım için tesadüfi etkileşimlere ve iş birliğine 
odaklanan bilgi temelli kültür, çalışanların ofisten çalışma 
ihtiyacını yansıtmaktadır.

SONUÇ
Ofislerin tarihinin, kuruluşların ofislerde bulunması için 
dört temel sebep önerdiğini belirtmekteyiz. Bunlar; 
yönetimsel idare ve kontrol, çalışan verimliliğinin 

optimizasyonu, herhangi başka bir yerde sağlanamayan 
sermaye gereksinimleri ve kurumsal kültürü teşvik 
ederken bireysel sosyal etkileşim oluşturmaktadır. 
Tüm bunlar, daha geniş bir şehir bağlamında meydana 
gelirken; bu alanlarda bulunma nedeninin ekonomik 
“aglomerasyon” güçleri tarafından tanımlanabilirler.

Bu dinamiklerin her biri, artan uzaktan çalışma 
ve daha fazla dağıtılmış iş gücü nedeniyle farklı 
düzeylerde aksama ihitmali ile karşı karşıyadır. Bu rapor 
ileriye dönük olarak, gelecekteki ofis talebinin, bu 
gereksinimlerin her birinin kullanıcılar için geçerli olma 
derecesine ve bu ihtiyaçların özellikle ek uzaktan çalışma 
yoluyla ofis dışında, karşılanabilme derecesine bağlı 
olacağını inceleyecektir.
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HAMBURG
Açık kat ofis planı 
tasarımı için daha 
akıcı, insan temelli 
bir yaklaşımın 
geliştirilmesi

19
50

’le
r

ESKİ ROMA 
ŞEHİRLERİNİN 
GELİŞİMİ
Her şehirde, 
devlet dairelerinin 
dükkanlarıyla çevrili 
bir meydan vardı. 
Bugün kullandığımız 
büro kelimesi, Latince 
‘officium’ kelimesinden 
gelmektedir. 

45
1 

M
.Ö

. 

           DÜNYA ÇAPINDA OFİSİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Londra’da kamu 
toplanmaları 
için 80’den fazla 
KAHVEHANE

16
63

Londra’da 
bulunan ESKİ 
AMİRALLİK OFİS 
BİNASI

17
26

New York’ta 
bulunan 
SCHEMERHORN 
ROW (sayım evleri)

18
12

Londra’da bulunan 
ESKİ AMİRALLİK 
OFİS BİNASI

19
04
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20
04

ZAMAN ÇİZELGESİ

A.B.D. OFİS 
ENVANTERİ 
128 milyon m² 
milyar ofis alanı 
geliştirmesiyle 
ikiye katlanmıştır

19
80

’le
r 

Dünyanın en 
yüksek binası 
olan BURJ 
KHALIFA 
(828 metre) 
tamamlanmıştır.

20
10

Amsterdam’da 
THE EDGE’in 
başlatılması, 
‘Dünyanın 
En Akıllı ve 
En Yeşik Ofis 
Binası’

20
15

22 BISHOPSGATE 
Londra’nın finans bölgesinde 
tamamlanmıştır. Avrupa’daki 
en büyük ticari gelişme: 
219.000 m²  kullanıcı odaklı 
sosyal donatılar, WELL 
sertifikası, biyometrik 
güvenlik ve açık platform, 
bulut tabanlı teknoloji 
altyapısı ile oluşturulan “çok 
katmanlı bir gökdelendir”

20
20

Silikon 
Vadisi’ndeki
GOOGLEPLEX
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Önceki bölümde değerlendirilen ofislerin dört temel amacını ve şehirlerdeki 
çalışma alanlarının altını çizen aglomerasyon güçlerini göz önünde 
bulundurarak, KOVİD-19 sonrası bir dünyada uzaktan çalışma uygulamalarının 
ofis sektörünü farklı seviyelerde etkilemesini beklediğimiz beş ana dinamiğin 
bulunduğuna inanıyoruz. Bu bölümde, uzaktan çalışmanın bu itici güçlerin 
her birini nasıl etkilediğine ilişkin akademik literatürün bir incelemesini 
sunuyoruz.

1. ÜRETKENLİK / ÇIKTI: Çalışanları yönetebilmek ve çalışanlara bireysel ve 
kurum çapında çıktıları optimize edebilecek verimli bir alan sağlamak için 
kullanıcı gereksinimlerinden ortaya çıkmaktadır.

2. İNOVASYON / YARATICILIK: Çıktıyla ilgilidir, öte yandan kuruluşların yeni 
fikirleri ve ürünleri nasıl ürettiğine odaklanmaktadır.

3. ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE MARKALAŞMA: Kuruluşların değerlerini ve 
misyonlarını ileten şirket kültürünü nasıl oluşturduklarını ve fiziksel alanın 
mesajlarını nasıl ilettiğini ifade eder.

4. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ / KORUMA: Çalışanların sosyal ihtiyaçlarını 
karşılama, işlerine ve kuruluşa katılımını artırma, iş hacmini azaltma ve 
dolayısıyla üretkenliği artırma gerekliliğidir. Çalışan deneyiminin kritik 
bileşenleri arasında ise mentorluk ve öğrenim yer almaktadır.

5. KONUM VE BİNA STRATEJİSİ: Yürünebilir şehirciliğe odaklanarak, 
ofisi şehirdeki konumu ile ilgili daha geniş bir bağlama yerleştirmek ve 
kuruluşların ihtiyaçlarını sadece ofisin içinden değil, etrafındakilerden de 
nasıl karşılanabileceğini değerlendirmektir.
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1.ÜRETKENLİK / ÇIKTI:
Uzaktan çalışmayla ilgili en önemli sorulardan biri, bir 
kuruluşun iş gücünün ofise gelmekle karşılaştırıldığında 
evden çalışırken eşit derecede üretken olup 
olamayacağıdır. KOVİD-19 süresince, birçok kuruluş 
isteseler de istemeseler de bu deneyime katılmış 
olup, üretkenlik ile uzaktan çalışmanın doğrudan 
birbirleriye ters düşen kavramlar olup olmadığını merak 
etmektedirler.33

Üretkenlik, girdiye bölünen bir çıktı ölçüsüdür. 
Diğerlerine göre daha basitleştirilmiş olan görevler için 
verimlilik daha rahat bir şekilde ölçülebilir (örneğin, 
kişi saati başına müşteri hizmetleri çağrıları, günlük 
işlenen siparişler, günlük veri girişi miktarı, vb.). Bununla 
birlikte, çoğu bilgi ekonomisi çalışanı basitleştirilmiş olan 
görevler de çalışmadıkları için, bu noktada üretkenlik 
ölçütleri daha karmaşık bir hale gelmektedir. Bu 
nedenle, üretkenlik genellikle özneldir, dolayısıyla basit 
ve net bir ölçünün belirtilmesi oldukça zordur.

KANIT
Üretkenliğin artırılmasının bir yolu, toplam iş kesintisinin 
azaltılmasıdır. KOVİD-19 döneminin gerektirdiği 
koşullar, ticari operasyonları sürdürmek için uzaktan 
çalışma esnekliğinin ne kadar gerekli olduğunun 
altını çizmiştir. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları 
Konseyi’nin 2010 tarihli bir araştırması, federal 
hükümetin kar yağışından kaynaklı kapanışlar sırasında 
esnek çalışma düzenlemesine sahip olarak potansiyel 
üretkenlik kaybında günde 100 milyon $ tasarruf 
ettiğini belirtmiştir.34 Ayrıca, Cisco Systems’ın esnek 
çalışma düzenlemeleri başlatırken, üretkenliği 2003 
yılında 195 milyon $ artırdığının altını çizmektedirler. 
Esnek çalışma düzenlemeleri, toplu uzaktan çalışma 
uygulamaları olmasa da, çalışanların ofise geleneksel 
dokuz-beş, haftada beş gün çizelgesine göre rapor 
verme zorunluluğunun olmamasından yararlandığını 
göstermektedir. Elbette, daha iyi bir iş ve yaşam 
dengesi genel olarak, daha fazla çalışan memnuniyeti 
yoluyla daha fazla üretken olmayı sağlarken, Avrupalı 
şirkerler ile ilgili yapılan bir çalışma, üretkenlik ile iş 
ve yaşam dengesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
göstermektedir.35

Esnek çalışma düzenlemeleri, işe gidip gelme sürelerini 
kısaltıp, odaklanma yeteneğini artırarak iş ve yaşam 
dengesini iyileştirebilir. Bununla beraber, belirli bir 
uzaktan çalışma seviyesinin üstünde çalışanlar için tersi 
yönde azalan bir getiri söz konusu olabilir. 46 akademik 
literatür çalışmasının 2007 meta-analizi, çalışanların 
haftada 2,5 güne kadar uzaktan çalışırken daha 
fazla özerkliğesahip olup, daha az iş-yaşam dengesi 
arasında sorun yaşadıklarını göstermektedir; öte 
yandan haftada 2,5 günden fazlası için; araştırmacılar, 
çalışanların iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde daha 
fazla zarar verdiğini bulmuşlardır.36 Bazı uzaktan 
çalışmalar, yönetici derecelendirmeleriyle pozitif bir 
ilişkiye sahip olurken, uzaktan çalışma daha düşük iş 
hacimleriyle ilişkili olmaktaydı. Ancak uzaktan çalışma 
uygulamaları ile ilgili bütün sonuçlar karmaşıktır ve 

ÜRETKENLİK

Literatürden elde edilen 
kanıtlar karışık olurken, işin 
karmaşıklığına ve uzaktan 
çalışmanın derecesine bağlı 
olmaktadır.

Düşük düzey ve yüksek düzey 
işlevler büyük olasılıkla uzaktan 
çalışmadan yararlanmaktadır.

Çalışanlar için kilit nokta 
“özerklik” ve “etkileşim” 
gereksinimleri çerçevesinde 
düşünmektir.

sektöre, mesleğe, işin karmaşıklığına ve uzaktan çalışmanın 
derecesine bağlı olmaktadır.

Bu sonuçlar, otonominin üretkenliği %537 artırdığını öne 
süren psikoloji araştırmalarıyla bağdaşırken, yönetimin 
uzakta olan iş gücünü yönetmeyi de öğrenmesi 
gerekmektedir. Dağıtılmış bir iş gücü, girdi odaklı bir 
yönetim tarzı yerine sonuç odaklı bir yönetim tarzı 
talep etmekte olup, bunu bir Sun Microsystems başkan 
yardımcısının sözleriyle, “izleyerek yönetmeniz gerekiyorsa, 
[uzaktan çalışma] size göre değildir.”38 şeklinde ifade 
edebiliriz.

Uzaktan çalışmanın ölçülen üretkenlik etkileri üzerine 
en çok alıntı yapılan makalelerden biri, Çinli bir seyahat 
acentesi çağrı merkezini incelemiştir. Bloom ve diğerleri 
tarafından yazılan ve sık sık alıntılanan çalışma, çalışanların 
daha fazla zaman harcayarak ve dakikada daha fazla 
çağrı alarak üretkenliğin %13 arttığını göstermektedir.39 
Bu randomize bir kontrol denemesi olduğu için, çalışma 
verimlilik etkilerinin belirlenmesi açısından daha bilimsel 
bir ağırlık taşımaktadır. Ancak, farklı ülkeler arasındaki 
birçok kültürel farklılık göz önüne alındığında, bu etkiyi tüm 
kuruluşlar için karşılaştırmak zordur. Ek olarak, bir seyahat 
acentesi çağrı merkezi, ileri bilgi ekonomisindeki birçok 
ofis kullanıcısının çalışma işlevlerini mutlaka yansıtmaz. 
Bu çalışmaların çoğunda olduğu gibi, sonuçları etkileyen 
başka faktörler de olabilir. Bu durumda, katılımcıların dahil 
olması gerekliliğinden dolayı seçim önyargısı olabileceği 
gibi, bireylerin çalışmanın bir parçası olması için; örneğin, 
evde özel bir alana, internette yeterli bant genişliğine sahip 
olmak ve en az altı aydır firmada çalışıyor olmak gibi belirli 
gereksinimler bulunmaktaydı.

Çalışanlardan kendi üretkenliklerini derecelendirmelerini 
istemek, işi evdeki etkilere göre ölçmek için başka bir teknik 
anlamına gelirken, Airtasker40 tarafından yapılan 1.004 kişi 
ile anket, bazı olumlu üretkenlik etkilerini göstermektedir. 
Çalışanlar, evdeyken günde 27 dakikaya kıyasla ofiste günde 
37 dakika verimsiz zaman olduğunu bildirmişlerdir. Bununla 
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birlikte, odaklanabilme üzerinde bazı olumsuz etkiler 
ortaya çıkmıştır: Çalışanların, % 61’i evden çalışırken, 
%71’i ise ofiste odaklanmanın kolay olduğunu belirtmiştir.

Dolayısıyla bu sonuç, iş ve yaşam dengesi algılarının 
karmaşık olduğunu göstermektedir. Airtasker anketi, 
uzaktan çalışırken diğer çalışmalardaki bazı etkilere 
kıyasla daha kötü bir iş ve yaşam dengesi kurulduğunu 
belirtmiştir.

Bu durum, Cushman & Wakefield’in Metrekare Başına 
Deneyim (XSF@home) raporunda yansıtılmaktadır; 
müşterilerin ankete katılan çalışanlarının %46’sı, KOVİD-
19’un neden olduğu evden çalışma uygulamasında 
işten uzaklaşmak için yeterli zaman bulamadıklarını 
belirtmişlerdir. Benzer şekilde, çalışanların yalnızca 
%55’i KOVİD-19 sürecinde evden çalışırken sağlıklı 
hissettiklerini söylemişlerdir.41 Bu zorluklar, bir homeofis 
için sınırlı alana sahip ve hatta evlerini oda arkadaşlarıyla 
paylaşma olasılığı daha yüksek olan genç çalışanlar için 
daha da fazla ortaya çıkmaktadır.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) üzerine yapılan 
güncel bir başka akademik çalışma, ABD bağlamında 
üretkenlik üzerindeki etkilere daha fazla değinmektedir. 
Choudhury ve diğerleri42 tarafından yürütülen  çalışma, 
USPTO patent araştırmacılarının uzaktan çalışma 
uygulaması ile ilgili önemli bir ayrım yapmaktadır: 
uzaktan çalışanlar “evden çalışma” veya “herhangi 
bir yerden çalışma” arasında bölünmüş durumdadır. 
İlki, çalışanların USPTO’nun Alexandria, Virginia’daki 
genel merkezine gidip gelme mesafesinde olmalarını 
gerektirirken, çalışanlar masrafları kendilerine ait olmak 
üzere genel merkeze rapor verdikleri sürece ABD’nin 
herhangi bir yerinde çalışabilmektedirler.

Temel bulguları, ABD’nin herhangi bir konumdan 
işe katılabilen çalışanların, yalnızca işe evden katılan 
çalışanlara göre kaliteyi kontrol ederek işlenen patent 
başvurularında %4,4 daha fazla üretkenlik göstermesi 
olmuştur. Ek olarak, bu çalışanların yüksek maliyetli 
Washington, DC bölgesi dışında daha ucuz konutlardan 
yararlanarak belirli bir seviyede finansal fayda 
sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, coğrafi esneklik, 
çalışanların üretkenliklerine oldukça az bir maliyetle 
yararlandıkları bir avantajdır.

Yapılan bu çalışmada herhangi üçüncü bir yerden 
çalışmanın birtakım unsurları dikkat çekici olmaktadır. 
USPTO hala büyük bir genel merkez ofisine sahip 
olurken çalışanlarının masrafları kendilerine ait olmak 
üzere periyodik olarak rapor vermeleri beklenmekteydi. 
İkinci olarak, çalışanlar, USPTO için iki yıl çalıştıktan 
sonra ancak herhangi bir yerden çalışmaya uygun hale 
gelebilirken, yöneticilerin daha fazla uzaktan çalışma 
yeteneğine sahip olduğunu düşündükleri çalışanları 
filtrelemelerine olanak tanımıştır. Bu nedenle ortaya 
çıkan bu sonuç, salt bir sanal ofis örneği olmamakla 
beraber, birtakım seçim önyargıları içerebildiği 
gibi, raporu yazanların belirttiği diğer şirketlerin 
deneyimlediği herhangi üçüncü bir yerden yapılan 
düzenlemelere daha çok benzemektedir: örneğin 

GitLab, HitHub, Zapier, NASA ve DataStax. İşverenin 
bakış açısından, herhangi bir konumdan çalışma 
uygulamaları için bazı temel verimlilik avantajları da 
olabilir. Çalışanlar ülkenin herhangi bir noktasından 
çalışmayı seçebilirlerse; çoğu, genel merkezin yakınında 
veya en azından bir uydu ofisi kısıtlaması olmaksızın 
yaşam tarzlarına ve bütçelerine uygun yerleri seçecektir. 
Bu çalışanların çoğu daha düşük konut maliyetlerinden 
yararlanabildiği için ücret beklentileri de daha düşüktür.

Çağrı merkezi çalışanları üzerinde yapılan bir 
araştırmada, Mas ve Pallais,43 çalışanların herhangi 

Kaynak: Cushman & Wakefield’s XSF@home Total Workplace analysis.

İŞTEN UZAKLAŞMAK İÇİN 
YETERLİ ZAMANI BULABİLME

%40

%45

%50

%55

%60

%65

%70

Küresel Asya Pasifik
Bölgesi

Avrupa
Bölgesi A.B.D.

Bebek 
Patlaması 
Kuşağı

X Kuşağı

Milenyum (Y)

Z Kuşağı

Kaynak: Cushman & Wakefield’in XSF@home (Evde Metrekare Başına 
Deneyim Bütüncül Çalışma Alanı analizi

SAĞLIKLI HİSSETME DURUMU

Küresel Asya Pasifik
Bölgesi

Avrupa
Bölgesi A.B.D.

Bebek 
Patlaması 
Kuşağı

X Kuşağı

Milenyum (Y)

Z Kuşağı

%40

%45

%50

%55

%60

%65

%70

YENI BAKIŞ AÇISI: PANDEMIDEN PERFORMANSA  |  KONUMUN AMACI : OFISLERIN TARIHI VE GELECEĞI



üçüncü bir yerden çalışabilmeleri şartıyla %8 daha 
düşük ücret ve daha fazla takvim esnekliği karşılığında 
%20 daha düşük ücreti kabul etmeye istekli olduklarını 
bulmuştur. Uzaktan çalışanlara daha az ödeme 
yapmanın yasal ve kuruluş politika çıkarımları daha fazla 
inceleme gerektirse de; kuruluşlar, çalışanların başka 
yerlerde yaşamasına izin vererek daha düşük iş gücü 
maliyetlerinden yararlanabilirler.

ÖZERKLIK – ETKİLEŞİM MATRİKSİ
Üretkenlikle ilgili karışık bulgular, üretkenlik ile uzaktan 
çalışma arasındaki bağlantının, “değişken” olduğunu 
göstermektedir. Yapılan işin niteliğine, bireylerin 
yeterliliğine ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Bunu 
kavramsallaştırmanın bir yolu, özerklik ve etkileşim 
olmak üzere iki ana faktörü dikkate almayı gerektirir. 
Bu terimleri, mimarlık teorisyeni Francis Duffy’nin 1997 
tarihli The New Office kitabında geliştirdiği bir yapıdan 
almaktayız.44

Kitabı, teknolojinin önemli ölçüde daha fazla esnekliğe 
izin vermeye başladığı bir çağda yazan Duffy, 
oluşturduğu bu yapıyı uzaktan çalışabilmenin iki kritik 
faktörün birleşimine bağlı olduğunu anlamak için 
sağlamaktadır. Oluşturulan yapı, bireysel çalışanın işini 
yapmak zorunda olduğu otonomi derecesi ve iş için 
gerekli olan etkileşim seviyesidir. Daha fazla özerklik, 
daha fazla “kontrol, sorumluluk ve dikkat” anlamına 
gelirken, daha fazla etkileşim, “görevleri yerine getirmek 
için gerekli olan kişisel, yüz yüze iletişim” gereksinimleri 
anlamına gelmektedir.

Raporumuzda bu matriksi, ofisin geleceği hakkında 
düşünmenin önemli bir yolu olarak sunmaktayız. En fazla 
hangi faaliyetleri destekler? Bundan en çok hangi roller 
yararlanabilir? Bir kuruluş için iş düzenlemelerini nasıl 
bilgilendirir?

Duffy, her biri kuruluşun çalışanlarının özerklik ve etkileşim 
düzeyine bağlı olarak kovan, küme, kulüp ve hücre olarak 
adlandırdığı dört “tür” ofis organizasyonu oluşturmuştur. 
Tüm kombinasyonlar birbiriyle ilgili olsa da; bizler, 
“kulüpler” ve “kovanlar” olarak adlandırılan türlerin ofis 
pazarının en büyük bölümünü oluşturduğunu ve uzaktan 
çalışmanın sorunları düşünüldüğünde oldukça ilgili 
olduğunu düşünmekteyiz.

Yüksek özerkliğe ve yüksek etkileşime sahip olan 
çalışanlar, eski kahvehaneleri veya sosyal kulüpleri 
anımsatan, çalışanların bazen bir araya geldiği ve daha 
önce açıklanan aglomerasyon güçlerinden ve yayılma 
etkilerinden yararlandığı “kulüp” adı verilen ofislerde 
yer alabilirler. Çalışmaları yüksek düzenli olduğundan, 
öte yandan yüz yüze etkileşim gerektirdiğinden, düzenli 
olarak ofis işlerine katılmalarının yanı sıra, etkileşimin 
yeterli olması için yalnızca “ihtiyaç duyulduğunda” bir 
araya geleceklerdir. Herhangi bir yerden daha fazla 
çalışabilme uygulamaları sayesinde ofis alanı için gereken 
ihtiyaçlar, bazı durumlarda sanal ofis sistemleri tarafından 
karşılanabilir. Örneğin; Duffy, reklam ajansı Chiat / Day’in 
New York ofislerini ve ofis alanı içinde ve dışında “akışkan 
hareket” üzerine odaklanmayı önermektedir. Daha çağdaş 
bir anlamda, Industrious, WeWork ve Regus gibi şirketlerin 
esnek ofis alanı sunmaları; ofisi bütünüyle, üye şirketler ve 
çalışanlar için bir kulüp olarak modellemektedir.

Düşük özerklik ve düşük etkileşimli çalışanlar, 
Duffy’nin “kovanlar” olarak belirttiği tür olup işçi arıları 
çağrıştırmaktadır. Bu tür görevler, Çinli seyahat acenteleri 
ve USPTO patent inceleme görevlilerinin için yapılan 
çalışmada açıklanan çağrı merkezleri gibidir. Bu işlevler 
Taylorizm şeklinde üretkenlik önlemlerine biraz daha 
bağlo olmakla beraber; bu işlevler ofis talebine, giderek 
artan bir şekilde başka ülkelere taşınmak ve geniş bir ofis 
alanına ihtiyaç duyulmadan daha fazla uzaktan yönetilmek 
şeklinde iki yönde tehdit oluşturmaktadır. 

SONUÇLAR – ÜRETKENLİ
• Dağıtılmış işgücü, işverenlere potansiyel çıktı 

avantajları sunmaktadır:

 ▪ Kesintiden kaçınma

 ▪ Artan üretkenlik

 ▪ Çalışanların iş-yaşam dengesindeki gelişmeler 

 ▪ Yeteneğe erişim

• Bilgi ve yaratıcı sınıfta çalışanlar için üretkenliği 
tanımlamak zordur. Bunlar, hem işlerinin çoğunu 
herhangi bir yerden gerçekleştirebilen hem de 
kişisel iş birliği / etkileşimden en fazla yararlanabilen 
çalışanlardır.

• Uzaktan çalışmanın üretkenlik üzerindeki etkileri, 
büyük ölçüde çalışanın kişiliğine, rolüne ve işin 
karmaşıklığına bağlı olarak değişmektedir.

• Çalışanların herhangi üçüncü bir yerden çalışabilme 
seçimi net olarak pozitiftir; öte yandan her gün 
uzaktan çalışmak çoğu zaman değildir.

ÖZERKLIK & ETKİLEŞİM45
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2. İNOVASYON VE YARATICILIK 
Modern ofis çalışma alanı giderek daha teknolojik, yaratıcı 
ve bilgiye dayalı olmaktadır. Şirketler, çalışan başına gelir 
veya toplam üretkenlik sayılarına önem verse de, çoğu 
zaman bilgi şirketlerinde yeteneklerin temel çıktısı, yeni 
fikirler geliştirme ve yaratıcı olma yönündedir. Örnekler 
arasında gelişmiş internet teknoloji şirketleri, pazarlama 
firmaları, yetenek ajansları, danışmanlık firmaları ve birçok 
sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.

Yaratıcılık genellikle yüz yüze ve kendiliğinden etkileşim ile 
ortaya çıktığından ötürü, artan uzaktan çalışmanın daha 
zor görünebileceği yer burası olmaktadır. Bir tanımla, 
“yenilik, herhangi bir kuruluştaki temel yenileme sürecini 
temsil eder. Dünyaya sunduklarını ve bunları yaratma ve 
sunma şeklini değiştirmediği sürece, hayatta kalma ve 
büyüme sürecini riske atar.”46 

KANIT
Çeşitli inovasyon tanımlarının meta analizinde, bir 
çalışma, literatürde belirli kelimelerin baskın olduğunu 
tespit etmektedir: organizasyonel literatür ⁴⁷ için 
inovasyon tanımları arasında “yeni”, “ürün”, “süreç”, 
“hizmet” ve “yaratıcılık” en çok kullanılan kelimeler 
arasındadır. 

Eğer uzaktan çalışma, üretkenlik üzerinde belirsiz 
etkilere neden olursa, inovasyonu ve yaratıcılığı 
nasıl etkileyebilir? Bunun yanı sıra, çalışanların ve 
yöneticilerin ve bir bütün olarak kuruluşun, geliştirilmiş 
ürün ve hizmetler sunan yeni ve yaratıcı yollarla 
kendilerini yenileme becerilerini de etkilemesini 
beklememeli miyiz?

Steven Johnson, çalışma alanında yeniliğin doğası 
hakkındaki 2010 tarihli bir kitabında, “fikirler tesadüfen 
diğer fikirlerle bağlantı kurup yeniden birleştiğinde” 
yeniliğin geliştiğini öne sürmektedir. Daha önce 
de belirtildiği gibi, bu, şirket düzeyinde de olsa, 
bilgi yayılması kavramıyla sıkı bir şekilde bağlantılı 
olmaktadır.48 Ofis mutfağında, su soğutucusunun 
etrafında ve koridorlardaki hazırlıksız etkileşimler, 

iş arkadaşlarının yalnızca birbirleriyle daha üretken 
olmaları için değil, aynı zamanda yaratmaları ve 
yenilikler yapmaları için de mükemmel fırsatlar 
sağlamaktadır.

Beş Avrupalı şirkette yeni ürün geliştirme ekipleri 
üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar 
uzaktan çalışmanın ürün geliştirme performansını 
ve yeni inovasyonların ortaya çıkma hızını artırdığını 
belirtmişlerdir.49 Bununla birlikte, bu durum önemli 
bir uyarıyı beraberinde getirmiştir: tüm kuruluşlar, 
esnek çalışma programları veya paylaşımlı kullanım 
çalışma alanlarında bile yüz yüze görüşmeye devam 
etmekteydi. Şirketler %100 uzaktan çalışma veya 
“sanal ofis” modelini benimsememiştir. Araştırmacılar, 
işletmelerin “yeterli düzeyde yüz yüze temas olmadan 
yapamayacaklarını” belirterek, salt sanal ofislerin 
inovasyonu engelleyebileceğinin altını çizmektedirler. 
Bu, uzaktan çalışmanın en iyi sonucunun yalnızca 
yarı zamanlı olarak yapıldığında ortaya çıktığını ve 
çalışanların izolasyonunu azaltabileceğini ve bilgi 
etkileşimlerini artırabileceğini öne süren iki çalışma ile 
doğrulanmıştır.50, 51

Yaratıcılık aynı zamanda mesleğin ve iş fonksiyonunun 
bir özelliğidir. Elbette, bazı görevleri daha ezbere dayalı, 
bazılarını daha yaratıcı olarak değerlendirebiliriz. Yapılan 
bir çalışma, uzaktan çalışmanın laboratuar ortamında 
ezberci ve yaratıcı görevler üzerindeki farklı etkilerini 
araştırmaktadır. Katılımcılar bir laboratuar ortamında, 
bazıları “tekdüze” ve diğerleri “yaratıcı” olarak tanımlanan 
belirli görevleri tamamlamışlardır. Laboratuvar dışında 
uzak bir ortama götürüldüğünde, “tekdüze” görevler 
verilen çalışanların üretkenliği %6-10 düşerken, yaratıcı 
görevler verilen çalışanların üretkenliği %11-20 artmıştır.52 

Tabii ki, kısa vadeli bir laboratuvar ortamı, yaratıcılığın 
çalışanlar ofis dışında olduğunda kısa vadede bir 
boşlukta fayda sağlayabileceğini gösterir, peki ya gerçek 
hayattaki bir kuruluşun belirli dinamikleri içindeki uzun 
vadeli sonuçlar?

Yaratıcılık üzerine çalışan Mural şirketi tarafından 
yapılan bir ankette kuruluş, çalışanlarının %47’sinin, 
yaratıcı tasarım çalışmalarının kalitesinin uzaktan 
çalışırken kötüye gittiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, 
çalışanların yalnızca %15’i işlerinin ofis dışında daha 
iyi olduğunu düşünmekteydi.53 Bu sonuç, inovasyon 
konusundaki karışık görüşü haklı çıkarmaktadır. 
Literatür; yaratıcılık ve inovasyon üzerindeki herhangi 
bir etkiye ilişkin deneysel tahminleri, kısmen inovasyonu 
ölçmenin daha zor olması ve kısmen de çoğu çalışmanın 
üretkenliğe odaklanma eğiliminde olması nedeniyle 
değerlendirilmesi zor bulmaktadır.

Dört farklı şirketteki yöneticiler ve çalışanlarla yapılan 
niteliksel bir görüşme analizinde, araştırmacılar 
uzaktan çalışmanın, çalışanların “yenilikçi çalışma 
davranışı” söz konusu olduğunda iki ucu keskin bir kılıç 
olduğunu buldular.54 Olumlu tarafı, çalışanlar yoğun 
çalışma alanlarından uzaktayken daha iyi odaklanma 
ve “dikkat dağınıklığına daha az yatkın oldukları 
ortamlarda çalışma” becerisine dikkat çekmiştir. Bu 
durum, başarılı bir uzaktan çalışma uygulaması için, 
çalışanların evlerinde dikkat dağınıklığı olmayan bir 
yere veya uydu ofis, ortak çalışma yeri veya kafeler 
gibi “üçüncü bir ofiste” üretken bir ortama ihtiyaç 
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duyduklarını göstermektedir. Ancak bazı çalışanlar 
için dikkati dağınıklığı yaratmayacak evden çalışma bir 
seçenek değildir. Örneğin genç çalışanların, ebeveyn 
sorumlulukları ve yetersiz çalışma alanı nedeniyle 
evden çalışma zorluklarıyla karşılaşma olasılıkları daha 
yüksektir.55 

Çalışanların ofisten uzakta olmalarının diğer olumlu 
etkileri, daha enerjik hissetme ve işten etkili bir şekilde 
uzaklaşma ve görevlerine yeni bakış açıları geliştirme 
becerileri olmaktadır.

Kaynak: Cushman & Wakefield’in XSF@home (Evde Metrekare Başına 
Deneyim Bütüncül Çalışma Alanı analizi
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Üretkenlik üzerindeki etkilere benzer dezavantajları, 
kuruluştan soyutlanma ve azalan iletişimin 
çalışanlar arasında daha az inovasyon şeklinde 
sonuçlanabilmesidir. Uzaktan yoğun bir şekilde 
çalışanlar, “iş arkadaşlarıyla daha az iletişim kuruyor 
olarak algılanıyorlar” ve bu da “sonuçta çalışanların 
her türden önemli bilgiyi ve ilham kaynaklarını 
kaçırmalarına neden olabilmektedir.”

SONUÇLAR – İNOVASYON VE YARATICILIK
• Ofis talebinin geleceği için önemli bir sonuç, 

çalışanların ve yöneticilerin uzaktan çalışmanın 
faydalarının ve risklerinin farkında olmaları ve bu 
nedenle ofisten ve herhangi üçüncü bir yerden 
hibrit çalışma modellerini yönetme yaklaşımlarını 
dengelemesidir.

• Periyodik olarak ofisten uzaklaşmak, çalışanlar için 
“rahat alan” yaratarak ve projelere bakmak için yeni 
yollar - veya “yeni bakış açıları” sunarak inovasyon 
için ölçülebilir faydalar sağlamaktadır. Öte yandan 
bu kazanımlar, uzun vadede, kalıcı sanal çalışmayla 
kanıtlanmamıştır.

• Plansız iş birliği ve tesadüfi görüşmeler, yaratıcılık 
ve inovasyonda önemli bir rol oynayarak ofis alanı 
ihtiyacını vurgulamaktadır.

• Uzaktan çalışma, ofis içi çalışmayı tamamlayıcı 
niteliktedir, ancak inovasyonu azalttığı için çoğu 
çalışan için ofisin yerine geçmeyecektir.

• Sonuç olarak, “[inovasyon] üzerinde uzaktan 
çalışmanın olumlu etkileri ancak çalışanların 
bu konuya ne ölçüde katılacaklarını belirleme 
özgürlüğüne sahip olmalarının yanı sıra fiziksel ve 
dijital iletişim arasında bir denge sağlanmış olmaları 
durumunda tam olarak gerçekleştirilebilir.”56
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3. KÜLTÜR VE MARKALAŞMA
Ofisler, bir şirketin kültürünü geliştirmeye ve kuruluşun kendi 
değerlerinin “markasını” ve çalışma alanında dış mesajlaşmayı 
iletme becerileriyle kuruluşlara önemli bir fayda sağlamaktadır. 
Hiç kuşkusuz, ofis kaldırılırsa, yöneticiler bu iki kavramı 
sanal olarak kurmak için mücadele edeceklerdir. Uzaktan 
çalışma, kuruluşların yoğun bir şekilde yatırım yapıp kurmaya 
çalıştığı kurumsal kültürü besleme becerilerini ne ölçüde 
etkilemektedir? Bir kuruluşun markasının çalışanlara ve dış 
paydaşlara daha geniş iletişimini nasıl etkileyebilir? 

KÜLTÜR
Yönetim uzmanı Bruce Perron’un tanımına göre, “şirket 
kültürü, bir kuruluşun içeriden ortaklaşa paylaşılan bir 
tanımını belirlemektedir.”⁵⁷ Geniş kültür gibi, şirket kültürü 
de kuruluşun paylaşılan değerlerine, geleneklerine ve 
hedeflerine atıfta bulunabilir. Bir şirket kültürü, kuruluşun 
farklı yönleriyle kendini gösterebilir. Bunlar; hiyerarşi, 
yönetim stili (çıktı veya girdi tabanlı), çalışma saatleri ve 
katılım, performans oryantasyonu derecesi, giyim kuralları ve 
diğer birçok yönle ilgili normlar olmaktadır.

Kuruluşunuz, sembollerini ve kültürel geleneklerini düşünün. 
Kuruluş bireyleri nasıl tanımaktadır? Başarıları kutlar mı? 
Kuruluş dışında sosyal fayda sağlayacak bir bağlantıda 
bulundunuz mu? Kuruluşun giyim kuralı nedir? Çalışanların 
ofiste ne kadar erken veya geç kalacağına ilişkin beklentiler 
nelerdir? Bu örneklerin her biri, şirket kültürünü oluşturma 
yolları olurken; yönetim, kültürü doğrudan beslemesi ve 
yönetmesi değişkenlik gösterebilir.

Akademisyenler uzaktan çalışma üzerinde yaptıkları 
incelemede, uzaktan çalışma ile şirket kültürü arasındaki 
doğrudan ilişkiyi inceleyen tamamen uygulanabilir çalışmalar 
bulunmadığını tespit etmiştir. Bunun yerine kültür, bu 
raporun diğer bölümlerinde tartışılan performans, yaratıcılık 
veya çalışan memnuniyeti unsurlarında kendini gösterebilir. 
Örneğin, çalışanlar uzaktan çalışma nedeniyle ekiplerinden 
bir ölçüde yabancılaşma hissediyorlarsa, bu kültürün bir 
göstergesi olabilir.

Bununla birlikte, uzaktan çalışma ve şirket kültürü arasındaki 
ilişkiyi araştıran bir literatür bulunmaktadır. İlk bulgu, 
kültürün, kuruluşların çeşitli derecelerde uzaktan çalışmayı 
ne kadar benimseyebileceğini etkilemesi yönündedir. İkinci 
olarak, uzaktan çalışmanın benimsenmesinin ardından 
kültürü etkilemeye başladığı bir geri bildirim döngüsü 
oluşmaktadır. Ve son olarak, kuruluşlarında daha fazla 
uzaktan çalışmayı benimseyen yöneticiler, daha fazla 
uzaktan çalışma derecesiyle kültürü nasıl inşa edecekleri 
konusunda özenli olmalıdır. 

Organizastonel teorisyen Peter Standen’den⁵⁸ alınan yapıya 
dayanarak, kuruluş birçok hedefi karşılamak için uzaktan 
çalışma kurabilir. Bunlar arasında rasyonel kar ve üretkenlik 
hedefleri veya iş ihtiyaçlarının karşılanması; çalışan merkezli 
ilişkileri geliştirmeye yönelik insan ilişkileri hedefleri; veya 
sadece bölümlerden oluşan ve uygulamalı yaklaşımlar 
bulunmaktadır.

Standen ayrıca uzaktan çalışmanın bir şirketin temel 

kültürünü; çalışanların daha fazla bağımsızlığa sahip 
olması ve daha az yüz yüze görüşmesi ile değişebileceğini 
varsaymaktadır. Kontrolün resmileştirilmesi, 
serbestleştirilmesi ve seyreltilmesi şeklindeki bu üç 
potansiyel evrim birbirinden ayrışık olmamasının yanı sıra, 
bir kuruluş içinde dengeleyici şekillerde hareket edebilirler.

Bunun gerçekleşmesinin ilk yolu, kuruluşlar olarak kontrolü 
resmileştirmek, artan mesafeyi kabul etmek, ofiste bunu 
yapamayacakları için çalışanların gözetimini artırmak için 
adımlar atmaktır. Buna verilebilecek bir örnek, Amerika’daki 
Genel Hizmetler İdaresi’nin devlet çalışanlarına uzaktan 
çalışma araçlarının bir parçası olarak “performansı 
izlemelerini” tavsiye etmesi verilebilir.60 

Diğer bir potansiyel geri bildirim, daha önce üzerinde 
durduğumuz “etkileşim / özerklik” matriksinin önemli bir 
parçası olan çalışanlar için daha fazla özerklikle ilgili olan 
serbestleştirmedir. Çalışanlar uzaktayken, şirket tarafından 
verilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, web kameraları, 
telekonferans hesapları gibi iletişim araçlarının yanı sıra bir 
güven kombinasyonuna ihtiyaç duymaktadırlar. Standen, bu 
iletişim araçlarının ve sistemlerinin daha hızlı karar vermeyi 
sağlayabileceğini iddia etmektedir. Çalışanlar, kararlara göre 
hareket etmeleri konusunda güvenilirdir ve ideal olarak bu 
kararları hızla iletebilirler. Ancak bu genellikle, başlangıçta 
daha yüksek derecede dikkatine, performansa ve özerkliğe 
sahip olan kuruluşların bir işlevidir.

Son olarak, Standen, uzaktan çalışmanın kültürü etkilediği 
üçüncü bir olası geri bildirim mekanizmasının, mevcut 
yerleşik bir kurumsal kültürün seyreltilmesi olduğunu öne 
sürmektedir. Aktif yönetim çabaları olmadan, çalışanların 
birbirleriyle daha az etkileşime girmesi ve birlikte daha 
az deneyim paylaşması nedeniyle paylaşılan değerlerin, 
normların ve geleneklerin çoğu yoldan çıkabilir. Elbette 
bu sonuç bizi, kuruluşların daha fazla uzaktan çalışmayı 
benimsediklerinde neden kültürü daha iyi yönetmeleri 
gerektiğine yöneltmektedir.

KÜLTÜR VE MARKALAŞMA

Kültür genellikle kişiler arasında etkileşim 
yoluyla oluşturulur ve uzaktan çalışma, 
kurum kültürünü sürdürmek için önemli 
yönetim çabaları gerektirir.

Organizasyonel kültürlerin tümü önemli 
ölçüde uzaktan çalışmaya uygun 
değildir ve dağıtılmış iş gücü de kültürü 
etkileyebilir.

Kuruluşlar, sanal modellere yönelirlerse, 
markalaşma için ofisleri kullanma fırsatını 
kaybederler.
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Telekonferans şirketi Zoom’un61 yakın tarihli bir teknik raporu, 
işverenleri, yöneticilerin geri bildirimler ve anketler yoluyla 
çalışanlarının şirket kültürünü sürekli olarak anlamaları ve 
hissetmeleri gerektiği konusunda uyarmaktadır. Standen’in 
terimini kullanırsak, şirket kültürün seyreltilmesinin bir işareti, 
çalışanların kurum kültürünü tanımlarken tutarsız bir dil 
kullanmasıdır. Diğer belirtiler arasında güven ve şeffaflık 
eksikliği ile performansı ve yaratıcılığı düşürdüğü gösterilen 
izolasyon yer almaktadır.

MARKALAŞMA
Ofis, kuruluşlara kültürlerini ileten fiziksel bir alan sağlar ve 
bunun bir kısmı da markalaşmadır. Ofis düzenlemeleri ağırlıklı 
olarak kurumsal logolar, renkler, fotoğraflar gibi fiziksel, 
açık markalaştırmaya ve şeffaf toplantı odaları gibi ince 
mimari işaretlere odaklanabilir. Sonuç olarak, birçok yönden 
markalaşma, kurumsal kültürün fiziksel bir ifadesidir.

Pazarlama firması GNU Grup62, ofis alanı ve markalaşmanın 
hedeflerinden birinin farklı yerleri birbirine bağlamak ve 
birçok ofisi olan daha büyük kuruluşlar için önemli bir hedef 
olan kurumsal birlik sağlamak olduğunu vurgulamaktadır. 
Diğer bir hedef, misyonunu ziyaretçilere ileterek, aynı 
zamanda alanı ilgi çekici ve cazip hale getirerek ziyaretçi 
deneyimini geliştirmektir. Bununla birlikte, bu raporda 
daha ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz bölümle ilgili olarak, 
hedeflerden biri diğeri de şirket içindeki çalışan bağlılığını 
artırmaktır. Cushman & Wakefield müşteri firmalarındaki 
çalışanların yarısının, KOVİD-19 pandemisinden kaynaklı 
olarak evden çalışma deneyimleri süresince şirketlerinin 
kültürüyle bağlantı kurmakta zorlandıklarını belirtmek 
önemlidir.63

 SONUÇLAR – KÜLTÜR VE MARKALAŞMA

• Deneysel çalışmalar uzaktan çalışmanın kurumsal kültür 
ve markalaşma üzerindeki etkisini tam olarak ölçmese 
de, etkileri araştırmak için bazı yapılar bulunmaktadır. 

Kaynak: Cushman & Wakefield’in XSF@home (Evde Metrekare Başına 
Deneyim Bütüncül Çalışma Alanı analizi
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Büyük kuruluşlar için yapılan bir incelemede59, 
aşağıdaki özelliklere sahip kurumsal kültür, daha 
geniş uzaktan çalışma uygulamalarını denemeye 
daha yatkındır:

• Kontrol, koordinasyon, kurallar, formalite, 
istikrar ve öngörülebilirliğe daha az vurgu.

• Girdilere kıyasla üretkenlik çıktılarına ve 
başarıya daha fazla odaklanma.

• Teknolojinin erken benimsenmesi.

• Çalışanların kendilerini kuruluşun bir parçası 
hissetmelerini sağlamaya odaklanmak (güçlü 
sosyalleşmeye sahip kuruluşlar).

• Yüksek düzeyde yaratıcılık ve inovasyon.

Uzaktan çalışma kültüre bazı faydalar sağlayabilir, ancak daha 
fazla açıdan zorluk yaratma eğilimindedir.

 ▪ Çalışanların yarısı, KOVİD-19 sırasında evden çalışırken 
şirket kültürüyle bağlantı kurmakta zorlanmaktadır.

 ▪ Daha normal zamanlarda bile, daha az yüz yüze 
etkileşim, şirket kültürüne daha az katılım anlamına 
gelirken; yöneticiler, gelenekler ve alışkanlıklar 
aracılığıyla belirli değerleri teşvik etmeyi daha zor 
bulmaktadırlar.

 ▪ Tamamen sanal bir sisteme geçmek, kuruluşlarının 
ofisteki fiziksel göstergesini ortadan kaldıracak olup, 
kurumsal markalaşmayı daha zor hale getirecektir.

• Giderek artan uzaktan çalışma, değerleri açısından farklılık 
gösteren aşağıdaki yaygın sonuçlardan birine veya birkaçına 
yol açabilir:

 ▪ Kontrolün resmileştirilmesi: Kontrolden çıkmış 
hisseden kuruluşlar, uzaktaki iş gücünün denetimini 
artırır ve yönetme (hatta mikro yönetim) girişiminde 
bulunurlar.

 ▪ Serbestleştirme: Çalışanlara daha fazla özerklik sağlanır 
ve iyileştirilmiş iletişim, daha hızlı karar alma ve yürütme 
sağlar.

 ▪ Seyreltme: Çalışanların fiziksel mesafesi paylaşılan 
değerleri, normları ve gelenekleri aktarmayı ve 
güçlendirmeyi zorlaştırdığından, mevcut kültür yavaş 
yavaş zayıflar. 
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• Şirket, tutarlı etkileşimi ve bu öğrenme fırsatlarına yol 
açan anlık etkileşimleri değiştirmeye yönelik aktif çabalar 
göstermediği durumda, mentörlük ve öğrenme fırsatları 
uzaktan çalışma yoluyla azalır.

• Çalışanların özerklik derecesi ve etkileşimi, 
kuruluşların tutarlı bir kültürü sürdürmeye devam 
edip edemeyecekleri konusunda çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Birçok kuruluş, paylaşılan bu değerleri 
teşvik eden insan etkileşiminden yoksun oldukları için 
özellikle bu konunun altı çizilmektedir.

4. ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ
Üretkenlik, yaratıcılık ve kültür derecelerinin ötesinde, 
kuruluşlar çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak için 
ofis alanını kullanmaktadır. Bir anlamda, bu, kuruluş çapında 
bir üretkenlik hedefi olarak düşünülebilir, çünkü; şirkete daha 
bağlı çalışanlar daha üretkendir ve iş hacmi, kuruluşlar için 
büyük bir maliyettir. Başka bir deyişle mutlu çalışan, üretken 
ve inovatif bir çalışandır.

Somut bir anlamda; çalışanlar, artan özerklik, azalan işe 
gidiş geliş süreleri ve artan iş-yaşam dengesi yoluyla 
uzaktan çalışma uygulamalarından yararlanmaktadırlar. 
Bir çalışmada, araştırmacılar, Mart-Ağustos 2020 dönemi 
boyunca KOVİD-19 kısıtlamaları sırasında uzaktan 
çalışanların işe gidip gelme maliyetlerinde 90 milyar $ 
tasarruf ettiğini öngörmektedir.⁶⁴ Öte yandan, evden 
çalışmak, sanal işe ait oluşabilecek kesintilere ve strese 
neden olmuştur. Örneğin tüm çalışanların uzaktan çalışma 
uygulamalarında odaklanmış ofislere erişimi olmadığı gibi; 
evlerini oda arkadaşları, bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 
ortaklar veya eşlerle paylaşmak durumda kalmışlardır. Bu 
stres, KOVİD-19’un başlangıcından bu yana genç çalışanlar 
tarafından orantısız bir şekilde hissedilmiştir.65 

KOVİD-19 kısıtlamaları ile uzaktan çalışmanın ihtiyaçları, 
sermaye gereksinimlerini ve maliyetleri çalışanlara 
kaydırmıştır. Çalışanların işlerini yürütmek için yüksek hızlı 
internete, web kameralarına, yüksek kaliteli mikrofonlara ve 
fiziksel alana erişmeleri gerekmektedir. Amerika’daki evlerin 
arka bahçelerinde yapılan satışlarda ofis malzemelerinin ani 
artışı, çalışanların nasıl uyum sağladığının bir göstergesidir.66 

KANIT
Bir tedarik zinciri yönetimi şirketi üzerinde yapılan bir 
araştırma; uzaktan çalışmanın dengede olmasının, 
çalışanların tükenmesi ve işe bağlılığı açısından olumsuz 
olabileceğini tespit etmiştir.⁶⁷ Bu raporda çalışanlar, iş 
stres faktörleri üzerinde karışık etkileri, özellikle rollerindeki 
anlaşmazlık azalsa da, daha büyük rol belirsizliği 
bildirmişlerdir. Araştırmacılar, bu stres faktörlerinin azalan 
iş tatmini ve daha fazla işten ayrılma istekleriyle bağlantılı 
olduğunu savunmaktadırlar. Bu çalışanlar da şirkete daha 
az bağlılık görülürken, araştırmacılar, azalan destek ve geri 
bildirimin çalışanların kendilerini izole hissetmelerine neden 
olduğunu fark etmişlerdir.

İzolasyon, tekrarlanan bir tema olarak geri dönmektedir. 
Satış ve danışmanlık uzmanları üzerinde yapılan detaylı 
anket çalışması, yüksek seviyede uzaktan çalışmanın aynı 

derecede yüksek izolasyon ve dolayısıyla düşük katılımla 
ilişkili olduğunu tespit etmektedir.68 

İzolasyon etkilerinin azaltılması geri bildirimde, meslektaşlar 
ve yöneticilerle sanal olarak da olsa artan etkileşimde ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu durum, yaşı daha fazla olan 
meslektaşlarına göre daha düzenli geri bildirim isteyen hem 
Y Kuşağı hem de Z Kuşağı olmak üzere genç çalışanların, 
eğitimi ve gelişimi için potansiyel olarak daha sorunlu bir hale 
gelmektedir.69 

Olumsuz etkileri azaltmak için Noonan ve Glass70, “işe bağlılık 
şeması” dedikleri kavramı veya iş sürekli evde olduğunda 
daha fazla saat çalışmanın endişe verici durumunu 
tanımlamaktadır. Uzaktan çalışanların %67’sinden fazlası, 
yapılan bir hükümet anketinde haftada 40 saatten fazla 
çalıştığını bildirmiştir, bu sayı yapılan diğer ankette %50 olarak 
kaydedilmiştir. KOVİD-19 kısıtlamaları sırasında Martec Group 
tarafından yapılan yakın tarihli bir anket ise, çalışanların 
zihinsel sağlığında ve genel iş memnuniyetinde ortaya çıkan 
düşüşün altını çizmektedir.71 

Bunun yanı sıra, diğer çalışmalar farklı sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır. Golden ve diğerleri ise 2015 
yılında, uzaktan çalışmanın daha az stres veya 
yorgunluk ile birlikte iş tatmini ve performansı 
artırdığını bulmuştur.72

Bir Belçika şirketindeki başka bir uzaktan çalışma 
deneyimi, uzaktaki çalışanların ofis çalışanlarına 
kıyasla daha az stres yaşadığını, kişisel yaşamla 
önemli bir sorun ya da katılımda değişiklik 
olmadığını belirlemiştir.73 Bir meta-analizde Martin 
ve MacDonald, uzaktan çalışmanın artan kurumsal 

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ

Bağlılık ve memnuniyet, genellikle 
çalışanların sahip olduğu özerklik ve etkileşim 
gereksinimlerine bağlı olacaktır.

Uzaktan çalışmanın stres faktörleri arasında 
izolasyon, çalışanlar tarafından karşılanan 
maliyetler ile birlikte ev ve iş arasındaki 
dengeyi bulanıklaştıran “işe bağlılık” sayılabilir.

Avantajlar arasında memnuniyet, özgürlük ve 
daha az işe gidip gelme bulunmaktadır.
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bağlılık, çalışanları elde tutma, üretkenlik ve 
performansla ilişkili olduğunu tespit etmektedir.74 

Son olarak, KPMG, KOVİD-19 kısıtlamaları süresince, 
çalışanların %67’sinin iş-yaşam dengesinin geliştiğini 
ve %84’ünün işverenlerinden memnun olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır.75

Uzaktan çalışma ve çalışan bağlılığınına ait durumun 
bir kısmı sıklık derecesi ile ilgili olabilir. KOVİD-19 
pandemisi büyük ölçekli uzaktan çalışmaya neden 
olmadan önce yayınlanan bir 2020 Gallup çalışmasında 
ortaya çıkan anket sonuçları, çalışan bağlılığının 
%60 - %80 oranında (veya 3-4 gün) uzaktan çalışanlar 

Kaynak: Gallup

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI 
UÇ NOKTALARDA EN DÜŞÜK⁷⁷
77 

için optimize edilmiştir.76 İlginç bir şekilde, bağlılık 
en düşük seviyededir ve aktif bağlantının kesilmesi, 
uzaktan “hiçbir zaman” ya da zamanın %80’inden daha 
fazla olan işin uç noktalarında en yüksektir.

SONUÇLAR – ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
• Uzaktan çalışmanın çalışan memnuniyeti 

veya bağlılığı üzerindeki etkisiyle ilgili çeşitli 
çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlar karışıktır. Bu, 
dağıtılmış iş gücü stratejisinin bireysel kuruluşlar 
için özelleştirilmesi gerektiğine ve farklı türde 
çalışanların, rollerin, işlevlerin ve ekip yapılarının 
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

• Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, ofis talebinin 
geleceği, belirli çalışan gruplarının özerkliğine 
ve kişilerarası etkileşimine bağlı olarak değişiklik 
gösterecektir. Bunun nedeni; bağlılık, memnuniyet, 
üretkenlik ve yaratıcılık olurken, çalışan kıdemi, 
görevlerin karmaşıklığının yanı sıra müşterilerini ve 
iş arkadaşlarını ne kadar gördükleri ile ilgilidir.

• Dağıtılmış bir iş gücünün çalışan memnuniyeti 
üzerindeki olumsuz etkileri, uzaktan çalışma ve 
çalışanların zayıf yönetimi nedeniyle daha da 
kötüleşebilir. Stratejiden bağımsız olarak, % 100 
sanal ofisten her gün ofiste olması gereken bütün 
çalışanlara kadar yetenek yönetimi önemli olmaya 
devam edecektir.%30
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5. KONUM: YÜRÜNEBİLİR KENTSEL 
ALANLAR İLE SÜRÜLEBİLİR ŞEHİR 
MERKEZİ DIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ofis dahil olmak üzere tüm gayrimenkul ürünleri için, 
yürünebilir kentsel ve sürülebilir şehir merkezinin 
dışındaki yerler olmak üzere iki temel konum vardır. 
ABD’nin en büyük 30 metropol bölgesine,78 ve New 
York79, Detroit, Atlanta, Washington, DC ve Dallas gibi 
bölgelerin detaylı araştırmalarına odaklanan kapsamlı 
çalışmalar sayesinde, araştırmamız Jerry Seinfeld’in 
de hemfikir olduğu önemli eğilimleri belirlemiştir. 
Enerjiyi, tavrı ve kişiliği kapsayan canlı, yürünebilir 
şehirciliğe sahip yerler sadece insanlar ve işletmeler 
tarafından talep edilmesinin yanı sıra, Amerikan 
şehirciliğinin geleceğini pazar göstergelerine göre 
şekillendirmektedir.

20. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar çoğu 
gayrimenkul, özellikle ofis, yalnızca yürünebilir kentsel 
alarlar olarak tek bir yerde bulunmaktaydı. Daha sonra, 
20. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, genel olarak 
gayrimenkul ve özellikle ofis için, sürülebilir şehir 
merkezinin dışında alanlar olmak üzere yeni bir yer 
tanıtılmıştır.

Pazar talebinin sarkacı, 2. Dünya Savaşı öncesinde 
yürünebilir kentsel ofis alanı inşa etmekten, John 
Garreau’nun popüler hale gelen “kenar şehirler”80, iş 
parkı ve otoyollar boyunca 20. yüzyılın ortalarında 
ve sonlarında yeni sürülebilir şehir merkezi dışındaki 
ofis alanını inşa etmeye, şehir bilimcisi Robert 
Lang’ın “kenarsız şehirler”81 olarak tanımladığı alana 
doğru sallanmıştır. 21. yüzyılın başlarında, aşağıda 
geniş bir şekilde açıklanacağı üzere, yürünebilir 
şehir merkezlerinde olan talepte geri dönüşe tanık 
olunmuştur.

YÜRÜNEBİLİR KENTSEL ALANLAR
Daha yüksek yoğunlukta, bu konumlar çoğunlukla 
1,0’ın üzerinde ve genellikle 2,0’ın üzerinde bir kat 
alanı katsayısına (KAKS) sahiptir. Pek çok gayrimenkul 
türünün karışımından oluşmakta ve otomobil, toplu 
taşıma, bisiklet ve yürüyüş dahil olmak üzere çeşitli 
ulaşım araçlarıyla erişilebilirler. Yürünebilir kentsel 
alanların bir özelliği, birçok destinasyonun ve hizmetin 
yürüme mesafesinde veya yaklaşık yarım mil veya 0,8 
kilometre uzaklıkta olmasıdır.

Yürüme mesafesi, 400-2.000 dönümlük bir alanı 
kaplayan, yürünebilir kentsel yer büyüklüğünde 
bir idareci görevi görmektedir. Washington, DC 
metropolünde yapılan bir araştırma, ofisin ana bileşen 
olduğu ortalama yürünebilir şehir merkezi yerinin 1.250 
dönüm olduğunu göstermektedir.82

Araştırmamız, yürünebilir kentsel yerlerin aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere sekiz türü içerdiğini teorileştirip, 
göstermiştir:

• Metropol alanların merkez şehrinin şehir merkezleri

• Şehir Merkezini çevreleyen bitişik şehir merkezi, 

örneğin Uptown Dallas (Teksas Eyaleti); Brüksel 
Uptown, Belçika ve Büyük Güney Sahili, Singapur

• Şehir üniversiteleri, örneğin, Prag, Çek 
Cumhuriyeti’nde bulunan Karlova Üniversitesi ve 
Penn / Drexel (Pensilvanya Eyaleti)

• İnovasyon bölgeleri, örneğin Cambridge, İngiltere; 
Xuhui Nehir Kenarı, Şangay ve Cortex Bölgesi 
(Missouri Eyaleti)

• Kentsel ticari, örneğin Friendship Heights 
(Washington, DC); Londra, İngiltere’de bulunan 
Shoreditch Bölgesi

• Banliyö şehir merkezleri, örneğin Belleview 
(Washington Eyaleti); Mumbai-Powai, Hindistan ve 
Lucca, İtalya

• Yeniden geliştirilmiş kenar şehirler, örneğin 
Rotterdam, Hollanda’da bulunan Alexander-Arena 
Bölgesi

• Yeşil / Kahverengi tarla yerleri, örneğin Stuttgart, 
Almanya’da bulunan Demiryolu Alanları ve Reston 
Şehir Merkezi (Virginia Eyaleti)

SÜRÜLEBİLİR ŞEHİR 
MERKEZİ DIŞI KONUMLAR
Bu konumlar daha düşük yoğunluktadır ve 1,0’ın altında 
ve genellikle 0,6’nın altında bir KAKS’a sahiptir. Ayrılmış 
gayrimenkul ürün çeşitleri ve karma kullanım geliştirme 
eksikliği ile dikkat çekmektedirler. Otomobil burada 
kentsel formu tanımlarken, parseller genellikle; sadece 
arabalarla, kamyonlarla ve bazen otobüslerle erişilebilir 
olan yüzey otoparklarıyla ayrılmaktadır. Karayolu 
erişilebilirliği ve görünürlüğü ise son derece önemlidir. 

YÜRÜNEBİLİR ŞEHİRCİLİK

Literatürden elde edilen kanıtlar, 
son gayrimenkul döngüsü 
süresince yürünebilir şehirciliğe 
doğru sistematik bir eğilim 
göstermektedir.

Bu durum, “aglomerasyon” 
ekonomileri tarafından altı 
çizilmektedir. Şirketler, insanlara 
ve fikirlere erişime ihtiyaç 
duymaya devam ederken, 
uzaktan çalışmanın bu sistemin 
yerine geçmesi olası değildir.
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“Enerji, tavır ve kişilik, en iyi fiber optik 
hatlarla bile ‘uzaktan çözülemez’. 
Birçoğumuzun New York’a taşınmasının esas 
nedeni budur.” 

– Jerry Seinfeld, New York Times, 24 Ağustos, 2020

Sürülebilir şehir merkezi dışı konumlar aşağıdakileri 
içermektedir:

• Kenar şehirler, örneğin Perimeter (Georgia Eyaleti)

• Kenarsız şehirler, örneğin I-270 koridoru (Maryland 
Eyaleti)

• İş parkları, örneğin Chicago, O’Hare Terminal 3’te 
bulunan Elk Grove Business Park

KANIT
Bu rapor için temel araştırma olan Foot Traffic Ahead 
201983, ABD’nin en büyük 30 metro bölgesinde 
yürünebilir kentsel ofis kira seviyelerinin sürülebilir 
şehir merkezi dışındaki ofisinden %105 daha yüksek 
olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, çeşitli metropol 
alanlarında, yürünebilir kentsel ofisleri için %30-40 
arasında bir kapitalizasyon oranı bulmamız; yürünebilir 
kentsel ofis için, sürülebilir şehir merkezi dışı ofise göre 
%135-150 arasında metrekare başına değerleme payı ile 
sonuçlanmaktadır.

2010’dan 2019’a ekonomik yükselişte yürünebilir 
kentsel ofisler için ofis net emilimi, 2010 temel pazar 
payından 2,5 kat daha yüksek olması önemli bir pazar 
payı kazandığı anlamına gelmekteydi. 2010’dan 2019’a 
kadar sürülebilir şehir merkezi dışındaki ofis net emilimi, 
2010’daki tabanından %50 daha düşük olması, sürülebilir 
şehir merkezi dışındaki ofis pazar payının düştüğü 
anlamına gelmektedir.84

Bu durum, şirket yöneticilerinin ofislerinin yerini 
değiştirmeleri ile ilgili kararlarında ortaya çıkmaktadır. 
Smart Growth America, George Washington Üniversitesi 
ve Cushman & Wakefield’daki araştırmacılar, yaklaşık 

500 kurumsal yer değiştirme ile 2015 yılında yapılan 
bir çalışmada, şirketlerin sürülebilir şehir merkezi 
dışındaki konumlarından uzaklaşarak daha fazla 
yürünebilir alanlara doğru hareket ettiklerini ortaya 
çıkarmıştır.85 Bu çalışmada tanımlanan yeni kurumsal 
ofis konumları, önceleri 51 olarak kaydedilen lokasyon 
ortalamasına (“arabaya bağımlı” ve “biraz yürünebilir”) 
kıyasla ortalama 88 olan Walk Score değerine (“çok 
yürünebilir”) sahip olmuştur. 

Daha önce bahsedilen aglomerasyon ekonomisi, 
Yürünebilir Kentsel Yerler’in neden mevcut durumda 
olduğu gibi gelecekte de önemli olacağının altını 
çizmektedir. Yetenekli çalışanların ilgisini çekme ve 
elde tutma yeteneği, ofis konumu için verilen kararlara 
yönelik yaygın olarak belirtilen bir nedendir. Bir yandan, 
birbirine yakın olma eğiliminde olan daha istikrarsız 
şirketlerin kanıtladığı gibi, şirketler daha fazla iş gücü 
pazarı esnekliğine sahip olarak zor dönemler için 
risklerini azaltmaktadır.86 Ayrıca yüksek kira değerleri de 
bulunmaktadır. Costa ve Kahn, iki eğitimli çalışanların 
“güçlü çiftlerinin” büyük şehirlerde yaşamayı tercih 
etme olasılıklarının önemli ölçüde daha fazla olduğunu, 
bu şekilde her ikisinin de işsizlik riskini azalttığını 
göstermektedir.87

Daha da önemlisi, Yürünebilir Kentsel Yerler’de bulunan 
kuruluşlar, fikirlere yakınlaştıkça bilgi yayılmalarının 
aglomerasyon gücünden yararlanmaktadır. Değerleme 
payları ve pandemiden önceki dönemdeki dramatik 
ölçekteki pazar kazançları, yürünebilir kentsel ofislerine 
olan talep bekleme durumundayken, sürülebilir şehir 
merkezi dışındaki ofislerin kiralandığını ve pazar payını 
kaybederken iskontolu olarak değerlendiğini ortaya 
koymuştur. Kısacası, işverenler yerel yetenekler ve yerel 
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bilgi için rekabet etmek adına ofis gayrimenkullerinin 
fiyatını artırmaktadır.

Kuruluşların bu bilgi yayılmalarından yararlanma 
yollarına işaret eden pek çok kanıt bulunmaktadır 
ve bunlardan biri de, farklı bölgelerdeki 100.000 kişi 
başına düşen patent yoğunluğudur. Jaffe ve diğerleri88, 
ABD’deki belirli bölgelerin diğerlerinden belirgin ölçüde 
daha fazla patent yoğunluğuna sahip olduğunu tespit 
etmiş olup, “bilgi yayılmalarının görünmezliği” dedikleri 
kavramın deneysel kanıtını sağlamakadır. Başka bir 
durumda İsveç ticari markalarını kullanan Kekezi ve 
Klasson89, bilginin sermaye, toprak ve iş gücü gibi girdi 
sürecinin bir parçası olduğunu ve firmaların fiziksel 
olarak buna yakın bir şekilde daha fazla bilgiye eriştiğini 
savunmaktadırlar. Wallsten, ABD şirketlerinin, katılan 
diğer şirketlere yakın olduklarında Küçük İşletme 
İnovatif Araştırma (Small Business Innovative Research) 
programına katılma olasılıklarının daha yüksek olduğunu 
göstermeye devam etmektedir. Bu, bir inovasyon 
sübvansiyonu kullanma konseptinin, farklı şirketlerin 
yönetici ve çalışanlarının sosyalleşmesi yoluyla bir 
firmadan diğerine gittiğinin altını çizmektedir.90
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KOVİD-19 sonrası dünyada ofisin geleceğini etkileyen beş temel itici gücü 
incelenmesi ile birlikte, araştırmaların çoğunda karışık kanıtlar göz önüne 
alındığında, kuruluşların uzun vadede %100 uzaktan çalışmayı sürdürme olasılığının 
düşük olduğunu düşünmekteyiz.

Üretkenlik bazen artarken, bazı dönemlerde azalabilir ve görülen bu değişim, işin 
taleplerine bağlı olacaktır. Yaratıcılık ve inovasyon, kısa vadede oldukça yaratıcı 
işler için artabildiği gibi yaratıcı karar vermeyi ise zorlaştırabilir. Yöneticilerin 
paylaşılan değerler ve deneyimler oluşturmaya uyum sağlaması gerekmesinden 
ötürü kurumsal kültürün, dağıtılmış iş gücündeki artışlar doğrultusunda 
sarsılması daha olasıdır. Ek olarak, bazı çalışanlar evden çalışabildiklerinde daha 
fazla memnuniyet bildirirken, %100’e yakın uzaktan çalışmaya yönelik KOVİD-19 
dönemi kısıtlamaları, ruh sağlığı üzerinde önemli olumsuz geri bildirimler ve 
etkiler getirmiştir.
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Son olarak, kuruluşların gelecekte çalışanların konum 
esnekliğini artırması durumunda, tamamen gücünü 
kaybetmesi olası görünmeyen yürünebilir şehirciliğe doğru 
genel bir geçiş olmuştur. Yer hala önemlidir.

Sektör liderleriyle beraber odak grupları ve istatistiksel 
simülasyonları içerecek olan bu araştırma serisinin sonraki 
bölümünün sorusu, uzaktan çalışmadaki artışın ölçeğiyle 
ilgili olacaktır. Ortalama olarak, 2018’de ABD’deki hem 
tam hem de yarı zamanlı olan tüm çalışanların %11’i olarak 
kaydedilmiştir.91 İleriye dönük olarak, gelecekte, daha önce 
belirttiğimiz eğilimlerden daha fazla uzaktan çalışmanın 
benimsenmesi ve COVID-19 süresince düşüncelerin 
değişiklik içermesi öngörülmektedir. Ortaya çıkan soru, 
evden çalışma yüzdesinin ne kadar artacağıdır.

“Yeni Bakış Açısı: Pandemiden Performansa” serisindeki 
bir sonraki rapor hakkında daha fazla bilgi için Ek’e 
bakabilirsiniz.

Ek olarak, ABD’nin en büyük 30 metropol bölgesinin her 
biri, finans, profesyonel hizmetler, teknoloji veya yüksek 
öğrenim gibi farklı ofis kullanımdaki sektörlerin karışımıdır. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bazı sektörler evden 
çalışmaya daha fazla eğilim gösterirken; bazı sektörlerdeki 
çeşitli meslekler, evden çalışmaya yönelik istek ve 
ölçeklenebilirliği için farklı eğilimlere sahiptir.

Son olarak, ofisi yürünebilir kentsel bir konumda olan 
ofis kullanıcılarının ekonomik ve sosyal tercihlere karşı 
sürülebilir şehir merkezi dışındaki konumlar dikkate 
alınmalıdır. Dikkate alınması gereken konular arasında; 
birçok yürünebilir kentsel yerin işe gidip gelmek için 
güvendiği, KOVİD-19 sonrası dünyada transit kullanan 
çalışanların konfor seviyeleri, şehirleşen kent dolaylarına 
karşı merkezi bir şehirde yer alma isteği ve bir iş parkı 
gibi sürülebilir bir şehir merkezi dışında bir konuma 
yerleştirerek yoğunluktan kaçınıp kaçılmayacağı yer 
almalıdır.

Bununla birlikte, ofis çalışanları için %100 uzaktan 
çalışmaya doğru köklü ve toplumu değiştiren bir 
geçişin, pandemi gibi tekil bir olayın dışında önemli 
ölçüde gerçekleşmeyeceğine inanıyoruz. İncelediğimiz 
çalışmaların çok azında, tamamen uzaktan yürütülen bir 
kuruluş belirtilirken, aynı zamanda yakın geçmişte fiziksel 
ofis kullanmayan kuruluşların oldukça az sayıda olduğunun 
altı çizilmiştir. Her bir çalışmada; çalışanların evden 
hangi sıklıkta çalışabileceğinin bir sonucu olarak uzaktan 
çalışmanın etkisi ve çalışanların uzaktan hangi seviyede 
çalışabileceğine yönelik seçimi ile ilgili olduğu belirtilmiştir. 
Sonuç olarak, incelenen her bir kuruluşun ofis alanı var 
olmaya devam etmiştir. Bu nedenle, KOVİD-19 sonrası 
gelecek, tamamen ofisten uzak bir dünyaya doğru gitmek 
yerine, uzaktan çalışmanın artış oranı değerlendirilecektir.

Ofisin tamamen ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla, 
uzaktan çalışmanın ve ofis tasarımında yeni yaklaşımların 

ofise olan genel talebi ne kadar etkileyebileceğini 
değerlendirmenin tam zamanıdır.

KOVİD-19 sonrası dünya, 2020’nin ortalarında pandemi ile 
beraber ekonominin kapanması sürecinde, büyük teknoloji 
şirketlerinin önemli ölçüde hisse senedi fiyatlarının 
değer kazanmasının gösterdiği gibi, bilgi ekonomisinin 
devamlılığını görecektir. Ek olarak, pandemi sonrası dünya, 
diğer deneyim ekonomisinin kullanımlarının yanı sıra 
restoranları, müzik mekanlarını, kamusal alanları, kültürel 
ve spor salonlarını geri getirerek deneyim ekonomisinin 
yeniden başladığını görmelidir.

Bu iki ekonomi, geçtiğimiz 20-25 yıl içinde yürünebilir 
kentsel yerlerdeki büyümeyi hızlandırmış olup, yeniden 
kurulduktan sonraki dönemde, yürünebilir şehir ofislerini 
süren kentsel canlılığın geri dönmemesi gerektiğini 
düşünmek için hiçbir neden yoktur.

91 Dey, M., Frazis, H., Loewenstein, M.A., and Sun, H. (2020). Ability to work from home: evidence from two surveys and implications for the labor market in 
the COVID-19 pandemic.  Monthly Labor Review. Washington: U.S. Bureau of Labor Statistics. https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/ability-to-work-
from-home.htm
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Bu araştırma ortaklığının ikinci aşaması, KOVİD-19 sonrası ofis ve çalışma 
alanı ekosistemiyle ilgili ek bir raporu içerecek olup, bu rapor, kullanıcılar, 
yatırımcılar ve “iş geliştirme bölgesi” yöneticileri gibi yer yöneticileriyle nitel 
odak gruplarını da kapsayacaktır.

Ayrıca, çalışma ortamının nicel simülasyonlarının yanı sıra, uzaktan 
çalışmanın ve ofis talebinin geleceğine ilişkin genel bir nicel bakış açısı 
sunacağız. Bu analiz, evden ne kadar fazla iş beklenebileceğini, bunun 
ofis talebi için ne anlama geleceğini ve KOVİD-19 sonrası ofisin nasıl farklı 
görünebileceğini özetlemektedir.

Bu raporun bölümlerinden biri olarak ayrıntılı şekilde araştırdığımız beş 
dinamik, aynı zamanda evden ve ofisten çalışma eğiliminin artmasıyla ilgili 
en büyük 30 metropol bölgesinin her biri için olası sonuçların sektör-meslek 
matriksine de dahil edilecektir. Son rapor ek olarak aşağıdakileri içerecektir:

• Gayrimenkul profesyonellerinin ofisin geleceğini etkileyen beş dinamiği 
nasıl gördüklerine ve deneyimlediklerine dair zengin ayrıntılar ve 
görüşler sağlayacak odak gruplarının sonuçları.

• Orta ölçekli anonim bir şirketin genel merkezinin olası sonuçlarını simüle 
eden ve uzaktan çalışmanın iş arkadaşlarıyla etkileşim ve iş birliği şansını 
nasıl etkilediğini gösterecek olan orijinal bir araştırma.

• 2018 temelli sektör ve kullanıcılar göz önüne alındığında, ABD’nin en 
büyük 30 metropol alanının her biri için istatistiksel bir simülasyon özeti.

• ABD’nin en büyük 30 metropol alanının her birinde ofisin geleceği 
hakkında çıkan sonuçlar ve ofis sahipleri ve kullanıcıları için tavsiyeler.

EK
ÇIKACAK ARAŞTIRMALAR
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