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Değerli okuyucular,
 
Interface olarak karo halı ile başlayan 
yolculuğumuz, 2017 yılında LVT (Lüks Vinil 
Karo) ve 2018 yılında da nora markası ile 
kauçuk zemin malzemesi çözümlerinin 
eklenmesi ile genişleyerek devam ediyor. 
Ana misyonumuz; daima geliştirdiğimiz 
ve tasarladığımız ürünler ile, mekân 
tasarımında fark yaratarak kullanıcılara çok 
daha keyif veren sağlıklı ve işlevsel alanlar 
yaratılmasına hizmet etmek. 

Ve elbette sürdürülebilirlik! Tasarım ile 
işlevselliği birleştiren zemin çözümleri 
sunan Interface olarak, Mission Zero 
hedefi ile başladığımız “Sıfır Karbon ayak 
izi” vizyonu sürdürülebilirlik yolculuğunda, 
2020 yılında hedeflere ulaşmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Ancak görevimizin 
bitmediğini biliyor ve Interface kültüründe 
yer alan daha zor, daha etkin ve daha 
faydalı bir çalışmanın hayata geçirilmesi 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz sene itibari ile sunduğumuz tüm 
ürünlerimiz Karbon Nötr olmasının ötesinde 

artık dünyamıza daha fazla hizmet edecek 
“Climate Tack Back” inisiyatifini başlatmış 
bulunuyoruz.

Bizlere daima ilham veren ve trendlere 
öncülük eden katılımcılarımızın yardımları 
ile Trendbook’ un ilk sayısı ile başlayan bu 
maceranın her sene farklı versiyonlarla ile 
sizlere sunulmasını hedeflemekteyiz. 

Bu kitap ile farklı alanlarda hangi trendlerin 
etkin olduğunu, yeni gelişmelerin etkilerinin 
neler olabileceğini ve hayatımızı nasıl 
değiştirebileceğini uzmanlarından dinliyoruz. 
Bu keyifli çalışmanın içinde bizleri kırmayarak 
yer alan ve büyük katkı sağlayan herkese 
sonsuz teşekkürleri bir borç biliyoruz. 

Keyifle okumanız dileğiyle,

Saygılarımla,

Murat Güney
Türkiye ve Afrika Bölge Müdürü
Interface

Önsöz
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Hakkında

Karo halı, LVT ve Kauçuk zemin 
alanlarında Dünya’nın en büyük üretici 
ve tasarımcı firmalarından biri olmasının 
yanında, sürdürülebilir kalkınmada da lider 
konumda olan Interface®; kendi kulvarında 
Türkiye’nin ilk ve tek yayını olma özelliği 
gösterecek olan “Trendbook”u alanında 
öncü isimlerin katkılarıyla okuyucularla 
buluşturuyor. Çalışmada; mimari, iç 
mimari, tasarım, iş dünyası ve ortak 
eksende ilişki kurulan diğer sektörlerden 
bağımsız uzmanlar, kendi branşlarıyla 
yakından bağlantılı olan konu başlıklarında 
yardımcı yazarlar olarak yer alıyor. Bu 
yayın; basılı ve dijital versiyonu sayesinde 
kurduğu geniş erişim ağıyla, ilişkide olduğu 
sektörler merkezinde önemli bir etkileşim 
aracı olarak işlev görüyor.

Interface®’in esas uzmanlık alanı olan 
zemin kaplamaları merkezinde geniş 
dallara yayılarak kapsamlı bir içeriğe 
sahip olan “Trendbook”, ana konuya 
farklı yönlerden yaklaşan dört kısımdan 
oluşuyor. Geniş çapta, ofislerde tasarım 
ve zemin kaplaması trendlerine değinen 

birinci kısım, çalışma alanlarının yanı 
sıra diğer tipolojideki mekânlara da atıfta 
bulunuyor. Geçmişte ve günümüzde hâkim 
olan tasarım anlayışlarına derinlemesine 
bir değerlendirme niteliğinde olan ilk bölüm; 
bu eksen etrafında aynı zamanda zemin 
düzenlemeleriyle de doğrudan bir ilişki 
kuruyor. Yaşadığımız çevrenin iş hayatı ve 
insana özgü aktiviteler üzerindeki etkisine 
yönelik şekillenen ikinci kısım ise çalışan 
sağlığı, mutluluğu, esenliği gibi konulardan 
yola çıkarak mimari ve diğer öğelerin 
rehberlik edici işlevine odaklanıyor. Çevre 
dostu malzemelerin tasarım ve üretim 
sürecinin yanı sıra, yaşadığımız dünya ve 
insanlar üzerindeki yaptırım gücüyle de 
ilgilenen üçüncü kısım ise Interface®’in 
sürdürülebilir kalkınma alanında uzun 
yıllardır kaydettiği gelişme ve başarılardan 
kesitler sunuyor. Önceki bölümlerde 
yapılan mimari ve tasarım odaklı 
incelemelerin ardından yeni bir perspektif 
getirmeyi amaçlayan son kısımdaysa, farklı 
sektörlerden uzmanlar yükselen trend 
analizlerini gözler önüne sererek, yayının 
yelpazesinin genişlemesine katkıda 
bulunuyor.
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Ofislerde İç Mekân ve Zemin 
Tasarımı Trendleri

Bölüm
1



A.
Tarihsel Referanslar – 
Geçmişte Türkiye’deki Ofisler Nasıldı? 

Türkiye’de geçmişte hüküm süren mimari 
ve tasarım anlayışı, mimar ve tasarımcıların 
yüksek potansiyel taşıyan yaratım güçlerine 
rağmen limitli ürün ve malzeme seçenekleri 
tarafından sınırlandırılmaktaydı. 

Serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte 
gelen zengin ürün ve çözüm yelpazesi, 
ülke pazarına giriş yapan birçok yabancı 
firmanın biçim ve renk bakımından yenilikçi 
karakterdeki ürün çeşitliliğinin kapılarını 
araladı. İç mekânlarda modern ve yüzü 
Batı’ya dönük bir atmosfer yaratma çabası 
iki yeni öncü tasarım anlayışının doğuşuna 
sebep oldu: Birincisi, siyah, beyaz ve 
asimetrik çizgilerin hâkim olduğu; ikincisi 
ise geçmişteki gri egemen zihniyete karşı 
olarak gelişen, baskın desenler ve çoklu 

renk alternatifleriyle zenginleşen tasarım 
anlayışı. Ofis mobilyalarında göze çarpan 
en belirgin farklılık ise evcimen havadan 
çıkıp, daha öncesinde bankalardan ve 
yabancı kuruluşlardan aşina olunan daha 
resmi ve sofistike bir tarza bürünmeleriydi. 
Kanepelerde suni deri döşemeler ve 
alüminyum kaplamalar sıkça göze 
çarparken, zeminlerde panel döşemeler ve 
mermer yüzeyler kullanılmaya başlanmıştı. 
Özellikle soyut ve geometrik motifler 
taşıyan halılar hala iç mekân tasarımında 
en çok tercih edilen ürünler arasındayken, 
zemin bitişlerinde farklı karakterdeki 
malzemeleri bir arada kullanmak ve 
aralarında dalgalanan bir geçiş elde etmek 
yeni yükselen akımlar arasındaydı.

11



Neslihan Küçükaslan
Mimar / Satış ve Tasarım Yöneticisi
Interface

Afrika savanasında ortaya çıktığından beri 
sürekli bir değişim halinde olan insanın, 
kendiyle beraber çevresinin de bu değişime 
ayak uydurmasını beklemesi şaşırtan 
bir durum değil. İnsan ile deneyimlediği 
mekânların birbirleri üzerindeki sürekli 
değişim gücü karşılıklı bir şekilde devam 
etmekte. “Ne yerseniz O’sunuz” ifadesi 
günümüzün farklı aralıklarını geçirdiğimiz 
mekânlar için de geçerli.  Vakit geçirdiğimiz 
mekânların bizim üzerimizde doğrudan 
bir etkisi var. Günümüzün %98’ini iç 
mekânlarda geçirdiğimiz bilgisinden yola 
çıkarak burada sorulması gereken tek soru: 
“Bu etki iyi yönde mi? Kötü yönde mi?” 

Açık ofislerin bir zamanlar çok iyi bir 
fikir olduğunu biliyoruz. Her düşünce ve 
davranışın, meydana geldiği zamanın 
şartları ile değerlendirilmesini gerektiğini 
düşünüyorum. Açık ofislere de bu 
pencereden baktığımızda, sanayi devrimi 
ile ortaya çıkan yüksek hızdaki ekonomik 
ve kentsel gelişimler, daha küçük 
mekânlarda mümkün olduğunca daha fazla 
insanın çalışmasını sağlayacak çözümler 
bulunmasına sebep oldu. 18. yüzyıla kadar 
görmediğimiz ofis mekânları karşımıza ilk 
olarak 1720’li yıllarda çıkmaya başlıyor. 
Taylorizm ile 1900’lerde ortaya çıkan 
açık ofisler Frank Lloyd Wright dokunuşu 
ve akabinde Burolandshaft adı verilen 
konseptlerle bazı değişimlere uğradı. Her 
bir konseptin, bir önceki konsepte dair 
eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik 
bir tavırla ortaya çıkması, konseptlerin 

kendilerinin de eleştirilmesine engel 
olamamıştır. Devamında Robert Probst’un 
Herman Miller bünyesinde tasarladığı ve 
markanın devrim yaratan başarısı olarak 
nitelenen mobilya sistemleri ile 1968’te, 
kübik çalışma mekânlarının kökeni 
olduğunu söyleyebileceğimiz “Action Office 
1” tanıtıldı ve oyunu değiştirdi. 

Devamında ortaya çıkan “Cubical farm” 
olarak adlandırılan ofislerden oluşan 
“Action Office 2” selefinden çok daha fazla 
ilgi görerek hızlı bir şekilde yayılırken, 
birçok karşıt düşünceyi de beraberinde 
günümüze kadar taşıdı. Tasarımcı Robert 
Propst ile tasarım sürecinde fikir ayrılığına 
düşmesi sebebiyle kendini görevinden 
azleden ve daha sonra “Action Office” 
ile anılmak istemeyen George Nelson 
1970 senesinde Robert Blaich’e yazdığı 
mektubunda: “‘Action Office’ sisteminin 
çalışanların memnuniyetini artırmaya 
yönelik tasarlanmadığını görmek için 
eleştirel bir gözle bakmaya gerek yok. 
Bu tasarım ancak insanları balık istifi bir 
yerlere tıkmak, ‘Personel’ adı verilecek 
zombiler, yürüyen ölüler ve sessiz bir 
çoğunluk yaratmak isteyen şirketler için 
idealdir.” şeklinde fikrini söyler.  Halbuki 
Probst kendi çözümüyle çalışanlara kendi 
kübiklerinde 3 kapalı yüzey ile mahremiyet 
sağlarken aynı anda açık olan yüzey ile 
görsel özgürlük sağladığını ve geri kalan 
çalışanlarla iletişime teşvik edip yaratıcılığı 
da artırdığını iddia eder. Her ne kadar 
2005’te 5 milyar dolara ulaşan satışlar 



çeşitli firma yöneticilerinin buna katıldığını 
gösterse de, kübik tarlalar 90’lı yıllarda 
yüksek eleştirilere maruz kalarak, ömrünün 
sonuna geldiğinin sinyallerini verdi. 

2000’li yıllara geldiğimizde ise devleşen 
teknoloji firmaları başta olmak üzere 
artan mesai saatleri ile çalışanın ofiste 
geçirdiği süre gitgide daha “değerli” bir 
hale geldi. Bununla beraber bilinçlenen 
çalışanlar ile ofislerde baskın hale gelmeye 
başlayan Y kuşakları ofis mekânlarının 
yeniden ele alınmasını zorunlu kıldı. 
Birçok araştırma açık ofislerin beraberinde 
getirdiği sorunları geleceğe taşımamamız 
gerektiğini gösteriyor. Başta akustik ve 
odaklanma sorunu olmak üzere çalışan 
verimini doğrudan ve tahmin edildiğinden 
daha yüksek oranda etkileyen faktörlerin 
iyileştirilmesi kaçınılmaz oldu. Kötü 
akustiğin çalışan verimini %25 oranında 
azalttığı ve dikkatimiz dağıldıktan sonra 
yaptığımız işe devam etsek bile aynı verime 
ulaşmamızın (herhangi bir şekilde tekrar 
dikkatimiz dağılmazsa tabii ki) 20 dakikaları 
bulduğu gibi bulgular çalışan tarafında 
da “daha iyi bir çalışma ortamın” zorunlu 
olduğu fikrinin yaygınlaşmasını sağladı. 

Bu noktada standart bir ofis giderinin 
%90’ının çalışan olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Bu sebeple çalışana yapılacak 
en ufak yatırımın bile sene sonunda firma 
üzerinde yaratacağı olumlu etkinin büyük 
olacağını düşünmek şaşırtıcı olmaz. 
Bağlanmayı sevmeyen bir Y kuşağının 
2025 yılında ofislerde çoğunluk olacağını 
bilmek beraberinde şu soruyu ortaya 
çıkarıyor: “Zorlukla bulduğum ve yatırım 
yaptığım nitelikli çalışanımı firmama 
sadık hale nasıl getiririm?”   Y kuşağı 
ev ve araba satın almıyor. Her konuda 
olduğu gibi “deneyimlemek” onun için bir 
öncelik. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, 
farklı deneyimler yaşamayı istiyor. Bu 
sebeple sıklıkla iş değiştirip, kendini en 
iyi hissettiği yeri bulmak istiyor. Burada 
yanlış anlaşılmaması gereken bir konu 
var; Y kuşağı çok değişken ama bununla 
beraber kendini geliştiriyor, daha iyi bir 
versiyonuna dönüşmek için çabalıyor. 
Zaten bundan ötürü “headhunter”lar en 
iyi çalışanı kendi iş verenlerine sunmak 
için birbirleriyle yarışmıyorlar mı? Bununla 
beraber bilmemiz gereken şey ise şu; her 3 
çalışandan biri, nerede çalışacağına karar 

Proje: ASID HQ, Tasarım: Perkins+Will
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verirken ilk 3 kriterinden birinin mutlaka 
“çalışılacak ofisin tasarımı” olduğunu 
belirtiyor. Bu oran X ve Y kuşağı için karma 
olarak ortaya çıkmış bir veri. Y kuşağında 
ise bu oranın çok daha yüksek olacağını 
söylemek yanlış olmaz. 

Günümüze geldiğimizde ise, ilerleyen 
sayfalarda da sıklıkla karşınıza çıkacak 
olan “Biyofilik Tasarım” eğiliminin gitgide 
baskın bir hale geldiğini görebiliyoruz. 
“İnsanın doğayla bağlantılı olma ihtiyacı” 
anlamına gelen Biyofili ve insanın doğayla 
bağlantı kurmasını sağlayan bir pratik 
olan Biyofilik Tasarım, aslında bir eğilim 
olmadığını, burada kalıcı olduğunu çünkü 
prensiplerinin insanın biyolojik olarak 
bir parçası olan doğadan geldiğini her 
karşımıza çıktığında tekrar vurguluyor. 
Kıyaslandığında yaşadığımız şehirleri yeni 
birer fenomen olarak niteleyebileceğimiz 
derecede uzun yıllar hayatta kaldığımız 
Afrika Savanası ve devamında 
şehirleşmeden önce yaşadığımız doğal 
mekânlar buna birer ispat niteliğindedir. 

O kadar uzun zamanlar doğada yaşadık 
ki, hayatta kalmak için ihtiyacımız olan 
her şeyin doğada var olduğu gerçeği 
genetik mirasımız sayesinde bizlere kadar 
aktarıldı.  Peki bunun ofislerle ne ilgisi var 
diye düşündüğünüzde cevap aslında çok 
basittir. Günümüzde kendi evimizden çok 
vakit geçirdiğimiz ofis mekânlarının bizim 
üzerimizdeki etkisi düşündüğümüzden çok 
daha büyük.  Çalıştığımız mekânlar, salt 
çalışma verimimiz odağında değil, aynı 
zamanda “well-being” yani “esenliğimiz” 
olarak ifade ettiğimiz sosyal, zihinsel ve 
fiziksel olarak iyi olma halimiz üzerinde 
de büyük bir etkiye sahiptir. Sadece 
doğal ışık, doğal havalandırma ve gerçek 
bitki eklediğimiz mekânlarda çalışanların 
yaratıcılıkları ve esenlikleri %15 oranında 
artarken, verimleri de %6-8 oranında 
yükseliyor. 100 kişinin çalıştığı ofiste bu 
artışın karşılığını 6-8 kişinin yaptığı iş olarak 
da düşünmek sanıyorum hatalı olmaz. 
Küreselleşen dünyaya ayak uyduran 
küresel firmalar için bu oranın ne denli 
önemli olduğu ise su götürmez bir gerçek. 
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Günümüz CEO’larının %77’si kendi işlerine 
tehdit olarak ürünlerini, rakiplerini ve mevcut 
ekonomik durumu değil, çalışanlarını 
görüyor. Esen çalışanların firma sadakatleri, 
verimleri, mutlulukları, yaratıcılıkları ve 
müşteri etkileşimi “Pozitif” yöndedir. 
Biz Interface olarak insanın esenliğini 
olumlu olarak etkileyen mekânlara “Pozitif 
Mekânlar” diyoruz. Günümüzde evrilmeye 
başlayan ve gelecekte göreceğimiz ofis 
mekânları da Pozitif Mekânlar olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Tüm bunların ışığında istisnasız her 
insanı tamamıyla mutlu edecek bir ofis 
mekânının çok mümkün olduğunu şahsen 
düşünmüyorum. Sonuçta yaptığımız işten 
ve/veya çalışma eyleminden mutlu olmak 
da kriterlerden iki tanesi. Ancak her insanı 
farklı yönlerden tatmin edecek, farklı 
sorunlarını giderecek ve çalıştığı mekânda 
geçirdiği saatleri “negatif bir deneyim” olarak 
görmeyeceği ofis mekânlarının mümkün 
olduğunun bir gerçek olduğunu biliyorum. 

İyi akustiğe sahip, sosyal mekânlar ve 
yerleşim planı sayesinde ekip iletişimini 
yükselten, insan sağlığını destekleyen 
mekânlar yaratan, doğanın 14 deseninden 
ilham almış, insanlara farklı mekânlarda 
çalışma ve odaklanma imkânı veren ofisler, 
günümüzde sıklıkla görmeye başladığımız 
Pozitif Mekânlar’daki özelliklerin sadece 
bir kısmı. Kısacası eğilimleri, mobilyaları, 
renkleri, sadece çalışma verimini vb.  değil, 
insanı odağına alan mekânlar yaratmak 
olarak niteleyebiliriz. Şimdinin ve geleceğin 
ofislerinin kapısını da Biyofilik Tasarım, 
Pozitif Mekânlar ve WELL sertifikası olarak 
3 anahtar açıyor. 

Kaynakça:
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history-of-office-design/

The evolution of office design. https://www.morganlovell.co.uk/
the-evolution-of-office-design

Human Spaces Report: The Global Impact of Biophilic Design 
in The Workplace

Proje: Interface Headquarters: Base Camp, Tasarımcı: Perkins+Will
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Ayşe Hasol Erktin
Mimar
HAS Mimarlık

Meslek yaşamıma başladığım 1980’lerde 
ofisler, tek tek odalardan oluşurdu. 
Hiyerarşideki konumlarına bağlı olarak 
daha düşük düzeydeki çalışanlar 2-3 kişilik 
odalarda çalışırken, üst düzey yetkililerin 
kendi odaları bulunuyordu. 

1990’larla birlikte gelen değişim rüzgarları 
ve yeni küresel kapitalizm, çok sayıda 
çalışanı bulunan küresel firmaların dünyaya 
yayılmasıyla birlikte, “açık ofis” kavramını 
da yerleştirdi.  

Küreselleşen firmalarda artan çalışan sayısı 
ile birlikte yeni yönetim biçimleri ortaya 
çıktı. Yönetim ve iletişim terimlerinden 
oluşturulan “yönetişim”, yeni düzende 
yönetimin, ancak çalışanlar ve bütün 
paydaşlarla iletişim halinde olursa başarı 
gösterebileceğini belirtiyordu. Şirketler, 
ancak çalışanları mutlu ise rekabet 
edebilecekti. Çalışanların motivasyonunu 
hedefleyen yeni işletme modelleri, çalışanı 
dinlemek, her düzeyde çalışanın, işin daha 
kusursuz yapılması için önerilerini dikkate 
almak gibi davranışları önermekteydi. 
Mimari de mekân bağlamında, bu öğretileri 

Küreselleşen firmalarda, çok sayıda 
çalışanın etkileşim içinde çalışması 
öncelendiğinden, ofislerin olabildiğince 
tek kata yayılması tercih edildi. Bu 
yönelim, daha büyük taban alanlı binaların 
tasarlanmasına yol açtı. 1980’ler öncesinde 
yalnızca ABD’de görülen büyük ofis kuleleri, 
bütün dünyaya yayılmaya başladı. Büyüyen 
ofis binalarının teknolojik gereksinimleri 
de, 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 
başdöndürücü teknolojik gelişmelerin 
sağladığı olanaklarla karşılandı. Daha 
küçük ofislerde havalandırma ve 
soğutmaya ihtiyaç duyulmazken, büyük 
ofis binalarında, dış cepheye uzak alanlara 
hava ulaştırmak; çok katlı yapılarda hızlı 
asansör sistemleri; giriş-çıkış kontrolleri 

izledi. Çalışanları bir araya toplamak, 
yöneticilerin çalışanların arasında 
dolaşmasını teşvik etmek için önceleri 
çalışma hücreleriyle (cubicle) ortaya 
çıkan yeni ofis tasarımları, küçük çalışma 
hücrelerinin psikolojik olumsuzlukları 
nedeniyle bir süre sonra gözden düşerken; 
ortak çalışma ve takım ruhunu destekleyen 
çalışma istasyonları (workstation) daha 
fazla tercih edilir oldu. 

Ofislerin Evrimi

Yeni Kuşakla Birlikte 
Hiyerarşinin Çöküşü

Küresel Ofis



Internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, 
uzaktan çalışma, videokonferans gibi 
yenilkler de ofis kullanımlarının çok yönlü 
ve esnek olmasını gerektirdi. Paylaşımlı 
ofisler veya masası olmayan çalışanlar 
artık bizi şaşırtmıyor. Bu esnekliği sağlamak 
için olağanüstü bir teknoloji altyapısı 
sağlanması bekleniyor. Ofis alanlarının 
tavan ve döşemelerinin tamamen teknolojik 
altyapı ile donatıldığı ve düşey şaftlar da 
dahil edildiğinde, bu altyapının neredeyse 
çalışma alanları kadar hacim kapladığı 
da unutulmamalı. Altyapıya bu oranda 
yer ayrılacağı, 1980 öncesinde hayal bile 
edilemezdi. 

Terfi ve paradan çok, “mutlu olmayı” 
önceleyen “Y” kuşağının çalışma dünyasına 
atılmasıyla birlikte, ofisler, yalnızca çalışma 
değil, yaşamın her öğesini içeren etkinlik 
alanları haline dönüştü. Çalışma süreleri 
esnekleşirken; spor ile, eğlence ile, yeme-
içme ile, eğitim ile çalışma iç içe geçti. 
Ofisler âdeta birer karma kullanım alanına 
dönüştü. Böylece, mimarların, ofisleri tek 
işlevli değil, konut, eğlence, eğitim, alışveriş 
gibi birden çok işlevi dikkate alacak biçimde 
tasarlamaları gerekti. 

Esneklik ve sürdürülebilirlik açısından da 
umut veren bu yeni eğilim, önümüzdeki 
yıllarda istendiği zaman istendiği 
biçimde düzenlenebilecek hareketli 
ofis yerleşimlerine, mekânların yer 
değiştirmesine olanak tanıyacak.

için güvenlik sistemleri; yangın güvenliği 
gibi konular, ofis tasarımlarının yalnızca 
mimarlık boyutunu değil, çok katmanlı bir 
teknoloji koordinasyonunu da mimarın 
sorumluluğuna bıraktı. 21. yüzyılın ana 
gündemi olan sürdürülebilirlik kavramı da 
bütün teknolojik gelişmelerle kesişen bir 
üst katman olarak, özellikle ofis binalarının 
öncelikli konusu haline geldi. 

Teknolojinin Getirdikleri

Açık ofisler, eğlence-çalışma, 
spor-çalışma
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B. 
Gelecekte Bizi Nasıl Çalışma Alanları Bekliyor?

Çalışma alanlarındaki verimi artırmak 
üzere yapılan araştırmalar gösteriyor ki 
çalışanlara bulundukları mekânda çoklu 
seçenekler sunulması kontrolü elinde 
tutma hissiyatını artırıyor. Gelecekte 
kendini göstermesi beklenen farklı tavan 
yüksekliği, renk tonları, aydınlatma, 
havalandırma ve sıcaklık derecelerine 
sahip odalardan oluşan ofis anlayışı da 
bu öngörüyü doğrular nitelikte. Bennets 
Associates Genel Müdürü Peter Fisher’a 
göre çalışan insanlar için kontrolü elinde 
bulundurma algısı oldukça önem taşıyor. 

Fisher bu konudaki görüşlerini şu şekilde 
detaylandırıyor: ‘’İnsanlar, kendileri için 
daha kötü sonuçlar doğurabilecek olsa 
dahi, yaşadıkları çevreyi değiştirme 
imkanına sahip oldukları takdirde konfor 
seviyelerinin artacağına inanıyorlar.’’

Endüstriyel estetik yaklaşımı etki alanını 
genişletmeye devam ederken, geri 
dönüşüme uğramış mekânların taşıdığı ruh 
ve kullanıcılara tanıdığı değişim özgürlüğü, 
gösterişten uzak tavrıyla beraber mekânı 
kişiselleştirme algısını ve aidiyet duygusunu 
güçlendiriyor.
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Allford Hall Monaghan Morris (AHMM)’in 
yöneticisi Simon Allford’a göre binalar kalıcı 
bir duruş sergilerken, iç mekânları değişime 
uğramaya açık olmalı. AHMM tarafından 
tasarlanan Google’ın Londra’daki ofisinde 
Project Jack ismiyle hayata geçen modüler 
toplantı odası konsepti, seri olarak üretilen 
ve personel tarafından inşa edilen kontrplak 
bölmelerle yaratılan farklı büyüklükteki 
alanlarla, iş yerlerindeki değişken 
mahremiyet seviyesine kullanışlı bir çözüm 
getiriyor.

Ofis tasarımlarıyla ilgili olarak gelecekte 
gerçekleşmesi beklenen hibritleşme; açık 
ve kapalı alanların birbirine geçmesi, 
önceden kapalı tutulan bodrum katı gibi 
alanların ‘üretim mekânları’na evrilmesi, 
binaların arka girişlerinin rampalar ve 
bisiklet parklarıyla yeniden canlandırılması 
gibi olası kazanımları da beraberinde 
getiriyor.

Proje: Yemeksepeti Park, Tasarım: Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Fotoğraf: Cemal Emden
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Emre Kuzlu
Global Kurucu Ortak / Yüksek Mimar
I-am Istanbul

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte 
insanların çalışma şekilleri ve düzenleri 
de büyük ölçüde değişime uğradı. Artık bir 
laptop, akıllı telefon, kablosuz internet ve 
bulut tabanlı depolama alanıyla her yer ofis 
olabiliyor. Bu yüzden, eskiden bir şirketin 
faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için elzem 
olan ofis alanları da bu dönüşümden büyük 
ölçüde payını alıyor.  

Dünyanın farklı şehirlerinde operasyonlarını 

yürüten firmaların çalışanları, çoğu zaman 
aynı yerde ve hatta aynı zaman diliminde 
bile bulunmuyor. JLL’in 12 farklı ülkede 
gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre 
çalışanların %54’ü ayda en az bir kez evden 
çalışmayı tercih ediyor. Artık daha özgür 
çalışmak isteyen bir nesil var. Şirketler de 
bu neslin bağlılığını daha güçlü bir şekilde 
oluşturmak için çalışma alanlarını da şirket 
kültürünün fiziksel bir yansıması olarak 
yeniden ele almalılar. 

Proje: WeWork 5792 W Jefferson Cd. / Los Angeles. Fotoğraf: The We Company



Son yıllarda oldukça yaygınlaşan birlikte 
çalışma alanları, millennial jenerasyonunun 
çalışma stilini belirleyen en önemli 
trendlerden biri oldu. Çalışanların daha 
mobil bir iş hayatına sahip olması ve 
istedikleri her yerde çalışabilmesi, iş 
ve özel hayat ayrımını da yavaş yavaş 
ortadan kaldırıyor. Buna göre, yeni nesil 
çalışma alanlarının da bu değişime adapte 
olacak şekilde evrilmesi ve çalışanları 
evlerinde hissettirecek özelliklere 
sahip olması bekleniyor. Özellikle farklı 
sektörlerden yansımalara sahip olacak 
yeni nesil ofisler, ağırlama deneyimlerini 
aratmayan sosyalleşme alanları, vitamin 
barlar, oyun alanlarıyla birlikte birer 
kampüse dönüşmeye başlıyor. Böyle bir 
düzenlemede insanların esnek bir çalışma 

düzenine sahip olması, kendi çalışma 
alanlarını istedikleri gibi seçebilmeleri, 
yaratıcılığı ve verimi artırıyor.

Şehirleşmenin yaygınlaşması, şehirde 
yaşayan insanların doğal alanlara kaçışını 
artırıyor. Bu yüzden çalışma alanlarında 
da çalışanları iyi hissettirecek, doğadan 
yansımaların olduğu tasarımların 
benimsenmesi bekleniyor. Son 
yıllarda oldukça yaygınlaşan biyofilik 
tasarım trendinin gelecekte daha fazla 
benimsenmesi öngörülüyor. Bir araştırmaya 
göre, doğaya ait elemanların ofis ortamında 
bulunması, üretkenliği %8 ve bireysel 
mutluluğu %13 artırıyor*. Ahşap, doğal taş, 
bitki gibi doğal malzeme kullanımının yanı 
sıra, doğal ışık kullanımının da yaratıcılığı 
ve mutluluğu artırdığı biliniyor.

Birlikte Çalışma (Co-working)

Doğala Dönüş

Kaynak: Human Spaces Report

Proje: Interface UK
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Dünya kaynaklarının tükenme tehlikesi ve 
atıkların yeterli seviyede dönüştürülememesi, 
bütün sektörleri sürdürülebilirlik konusunda 
adım atmaya itiyor. Yakın bir gelecekte 
getirilecek olan birtakım regülasyonlarla, 
sürdürülebilirlik şirket öncelik seviyelerinde 
oldukça yukarılara çekilebilir. Gelecekte 
çalışma alanlarının da bu konuda yeniden 
düzenlenmesi bekleniyor. Önemli derecede 
enerji tüketimine sebep olan server 
odalarının yenilenebilir enerji kullanmasıyla 

sağlanan “green web hosting” ve atık 
suların temizlenerek yeniden kullanıma 
sokulmasını sağlayan “grey water recycling” 
gibi sistemlerin yanı sıra, lokal üreticilerin 
elinden çıkan yemeklerin ofislerde servis 
edilmesi gibi çok farklı alanlarda değişimler 
bekleniyor. Dahası, sürdürülebilir ofislerde 
çalışmanın üretken bir iş gücü yaratacağı 
öngörülüyor.

Sürdürülebilirlik
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Teknolojideki değişimleri en çok 
deneyimleyebileceğimiz mekânlardan 
biri yine çalışma alanları olacak. 
Uzaktan çalışanlarla ofistekileri bir 
araya getirebilecek araçlara ihtiyaç 
duyulmasının, geniş toplantı odalarına, 
bu odaların duvarlarında büyük 
ekranlara ve VR kullanımına duyulan 
ihtiyacı artırması bekleniyor.

Çalışan verimliliğinin yanı sıra, IoT ve 
big data kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte, ofislerin farklı noktalarına 
yerleştirilebilen sensörler sayesinde, 

ışık seviyesi, ses düzeyi, sıcaklık ve havalandırma 
gibi altyapı bileşenleri ölçümlenerek enerji 
tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Çalışma alanlarına bakış açımız artık tamamen 
değişiyor. Geleneksel ofis alanları, yerini 
farklı sektörlerin iş birliğiyle sunulan bütüncül 
deneyimlere bırakıyor. Mimar ve tasarımcılar 
olarak, bu alanlarda çalışacak olan insanların 
değişen istek ve ihtiyaçlarına ayak uydurabilen, 
onların mekânla etkileşimini ve bağlılığını artıran 
çalışma deneyimleri tasarlamamız gerekiyor.

Akıllı Ofisler

Proje: Indeed Tokyo Ofisi, Tasarım: Specht Architects ve the Design Studio, Fotoğraf: the Design Studio
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C. 
Çevik Çalışma Alanları

Günümüzde kendi estetik anlayışı ve 
karakterlerini taşıyan çalışma alanları, 
cansız ofis ortamlarından ziyade yaşayan 
oluşumlar olarak karşımıza çıkıyor. Uzaktan 
çalışan ofisler, ortaklaşa çalışma alanı 
kullanan ofisler ve daha geleneksel olarak 
hücre bazlı ofisler gibi farklı tipolojilerde 
varlık gösteren bu havuz, bizleri kıvrak ve 
hızlı uyum sağlayabilen çalışma alanlarıyla 
tanıştıran “agile workspace” kavramına 
götürüyor.

Geçici bir akım olma ihtimaline karşın, 
çevik çalışma alanları gelecekteki iş 
gücünü şekillendirebilecek potansiyeli de 
bünyesinde taşıyor. Bu sebeple küçük 
işletmelerin, çalışma alanlarındaki hücresel 
duvarları ortadan kaldırmadan önce “agile 
workspace” kavramıyla tanışması, ofislerini 
daha verimli mekânlar haline getirme 
yolunda atılan önemli bir adım olma özelliği 
taşıyor.

Proje: Interface Headquarters: Base Camp, Tasarım: Perkins+Will



“Agile Workspace” Kavramı Nedir?

“Agile workspace” kavramı genel itibariyle 
çalışma alanlarını daha verimli kullanmak 
amacıyla geliştirilmiş bir strateji olarak 
karşımıza çıkarken, iş birliğini güçlendirmek 
ve mevcut alanları maksimum derecede 
kullanmak için serbest yerleşim düzeninden 
yararlanıyor.

Serbest plan anlayışında mekânlar 
yaratmanın ötesinde, “agile workspace” 
kavramı çalışanlara açık ve diğer ortaklarla 
iş birliğine elverişli çalışma alanlarıyla 
beraber, bireysel olarak projelerine 
odaklanabilecekleri özel alanlar da 
sunan bir öğreti olarak iş hayatının temel 

dinamiklerinden birini oluşturuyor. Mitie 
Tesis Yönetimi İdari Müdürü Martyn 
Freeman, Forbes’a verdiği bir demecinde 
bu konuya şöyle değiniyor: “Çevik bir 
ortamda ‘iş’, bir mekândan ziyade bir 
aktivite haline geliyor.’’

Etkili bir “agile workspace” prensibinin beş 
temel bileşeni vardır:

● Açık plan düzeni
● Dinlenme alanları
● Odaklanma bölgeleri
● Rastgele rahatlama alanları
● Kaynaklara kolay erişilebilirlik

Interface Paris Showroom, Fotoğraf:Coutant Delphine 
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‘Agile Workspace’ Kavramına Geçiş Sizin İşletmeniz için 
Ne İfade Ediyor? 

Ağırlıklı olarak genel prensiplerini 
minimalizmden alan “agile workspace” 
anlayışı, mobilya, yapılanma ve diğer 
alanlarda büyük bir yatırıma ihtiyaç 
duymazken; kuruluşunuzda organik bir 
hava yaratmak için neyin gerekli olduğu ve 
iş birliği çatısı altında gerçekleştireceğiniz 
faaliyetin doğasına en uygun olan mekân 
tipolojisini belirlemek noktasında yoğun bir 
odaklanma gerektiriyor.

Çevik bir çalışma alanına geçişin en büyük 
etkisi personelin çalışma biçimiyle beraber;  
işletmenize yeni katılan ziyaretçi, müşteri 
ve çalışma arkadaşlarınıza iş birliği, açıklık, 
yaratıcılık ve üretkenlik doğrultusunda 
ilettiğiniz mesaj üzerinde görülüyor.

‘Agile workspace’ kavramının bu denli 
gündemde olmasının sebebi, estetik 
açıdan cazip gelmesinin yanında, iş 
birliğine dayalı çeşitli çalışma stillerini teşvik 
etmesinden kaynaklanıyor. Bu çalışma 
sisteminin sizin iş yerinizde ideal bir şekilde 
işleyeceğinden emin olmanın en doğru 
yolu, çalışanlarınızın bu sistem altında 
çalışmaya ne derece istekli olduğunu ve 
yeni sistemle işlerinin hangi gelişmeleri 
veya aksaklıkları beraberinde getireceğini 
öğrenmek olacaktır.

Proje: CBRE Madrid, Fotoğraf: Ryan Wolff 
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Umut İyigün
Kurucu Ortak / Yüksek Mimar
MuuM

Basit anlamda, farklı fonksiyonları bir araya 
getiren, kullanıcılarına farklı deneyimler 
sunan, esnek çalışma alanı olarak ifade 
edebileceğimiz “çevik” çalışma alanlarının, 
arka planına  baktığımızda;  “çeviklik / çevik 
düşünce şeklinin” (agility / agile mindset) 
çalışma hayatına yansımasını görmekteyiz. 

Peki Çeviklik (AGILITY) Nedir? Çevikliğin İtici Gücü: Y Kuşağı
”Çeviklik/Agility”, bir düşünce şeklidir 
(mindset). Çıkış noktası; 2001 yılında, 
alışılageldik iş akışlarının beklentilerini 
karşılayamadığına kanaat getiren 14 
yazılım mühendisinin, bir değer önerisi 
geliştirmek üzere bir araya gelerek: 
 
• “Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler 
ve etkileşimlere”
• “Kapsamlı dokümantasyondan ziyade 
çalışan yazılıma”
• “Sözleşme pazarlıklarından ziyade 
müşteri ile iş birliğine”
• “Bir plana bağlı kalmaktan ziyade 
değişime karşılık vermeye”
değer vermeye kanaat getirdikleri 
manifesto (www.agilemanifesto.org) ile 
olmuştur. 

İnsan odaklı bir yaklaşımla, iletişimi, 
bireyleri, şeffaflığı, takım oyununu, küçük 
adımlarla daha büyük hedeflere ulaşmayı 
öncelikleyen bu anlayış, Y kuşağının 
çalışma hayatına dahil olması ile dünyamızı 
dönüştüren bir düşünce yapısına evrilmiş 
durumda. 

Teknolojinin içine doğmuş, eğitim hayatı 
ile takım oyununa hazırlanmış Y neslinin 
iş gücünde hızla artan payı -ki bunun 
2025 yılında %75 olacağı öngörülüyor- 
çalışma ortamımızın dönüşmesindeki itici 
güç olarak öne çıkmaktadır. Halihazırda 
çevik düşünce yapısına sahip olan bu 
nesil, iş yapma pratikleri ve alışkanlıkları 
ile çalışma ortamının dönüşümünü de 
hızlandırmaktadır.  

Neden Çeviklik?
Teknolojinin hayatımızı her geçen gün 
kolaylaştırdığı ve inovasyonun hayatın her 
alanda kendini gösterdiği bir dönemde, 
değişime ayak uydurmak için her türlü iş 
akışımızı dijitalleştirmek zorundayız.  

Bu bağlamda, çevikliği, dijitalleşmenin 
organizasyonel karşılığı olarak 
tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. 
Dijitalleşme olgusunun ayrılmazı olan 
“inovasyon” ise disiplinlerarası bir iletişim 
ortamında ortaya çıkıyor, yeşeriyor ve 
gelişiyor. Bu bağlamda çok dinamik bir 
süreç ve çalışma alanının bu dinamizmi 
desteklemesi gerekiyor.  



Çeviklik Çalışma Ortamına Nasıl 
Yansıyor?
Çevik düşünce şeklinin ilk bakışta basit 
gibi görünmekle beraber, daha iyiye 
ulaşma kaygısı ile (kai-zen) alışılageldik 
pratikleri bir kenara bırakmadan –düşünce 
yapısında bir dönüşüm gerçekleştirmeden- 
uygulamaya geçmesi son derece zor. 
Çalışma mekânının çevik dönüşümü ise 
bu geçişi bir anlamda kolaylaştırmak için 
bir katalizör görevi görüyor diyebiliriz.  

Çevikliği benimseyen organizasyonel 
yapılarda hiyerarşinin düşeyden yataya 
döndüğünü gözlemliyoruz. Buna bağlı 
olarak ilk etapta yönetici odaları büyük 
oranda ortadan kalkıyor veya yöneticiye 
adanmış toplantı odalarına dönüşüyor. 
Diğer yandan farklı grupların bir araya 
gelebilecekleri “informal toplanma alanları” 
ve “alternatif çalışma mekânları” ortaya 
çıkıyor. Yöneticilerin ağırlıklı olarak takımları 

Proje:Netexplo, Tasarım: Calamp Aménagements, Fotoğraf: Coutant Delphine

ile beraber çalışmayı tercih ettikleri açık ofis 
alanlarının doğaya açılan, renkli bir ortam 
sunmasının yanı sıra, konfor açısından da 
ergonomik mobilyalar, doğru iklimlendirme, 
aydınlatma ve akustik ile desteklenmesinin 
motivasyonu büyük ölçüde etkilediği 
araştırmalarla ortaya konmuş durumda.  

Teknolojinin bir arada ve bireysel çalışma 
şeklimizi de değiştirdiğini göz önüne 
aldığımızda, ofis ortamının iş birliğini 
çoğaltan alternatifli çalışma mekânları 
sunmasını bekleyebiliriz. Bu bağlamda; 
açık ofislerin yanı sıra, ayakta yapılan 
günlük çevik toplantı alanları, bireysel 
konsantrasyon alanları, dinlenme alanları 
ile formal ve/veya informal toplanma 
alanlarının birbirleriyle uyum içerisinde 
kurgulanması gerekiyor. Tüm bu mekânların 
olmazsa olmazı içimizdeki çocuğa hitap 
ederek yaratıcılığımızı tetikleyen yazılabilir 
duvarlar, panolar ve türlü etkileşimli “oyun” 
alanları...
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Proje: Microsoft Technology Center, Tasarım: MuuM, Fotoğraf: Gürkan Akay
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Bu bağlamda MUUM olarak çevik 
yaklaşımları scrum pratikleri ile iş 
akışlarımıza uyarlarken, ele aldığımız 
projelerde çalışma ortamlarını insanların 
kendilerini mutlu hissedecekleri, içlerindeki 
yaratıcılığı ortaya koyacakları, takım olmayı 
kolaylaştıran bir iletişim ortamı olarak 
tasarlıyoruz.  

Son Söz

Teknoloji sayesinde herhangi bir yerde 
çalışmanın mümkün olduğu günümüzde, 
çalışanların sosyalleşmek üzere ofise 
geldiğini düşünebiliriz. Sonuç olarak, 
çalışma hayatımızı renklendirmek, 
sosyalleştirmek ve iş birliğini kolaylaştırmak 
adına çevik çalışma alanları daha 
demokratik, daha insancıl ve daha mutlu 
mekânlar vadediyor. 

Proje: Microsoft Technology Center, Tasarım: MuuM, Fotoğraf: Gürkan Akay
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Proje: Lebensver-sicherung von 1871, Tasarım: DiPPOLD Innenarchitektur GmbH, Fotoğraf: Bodo Mertoglu
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D. 
Uzman Gözünden Seçilmiş Trendler

Günümüzde yaşanan değişimin hızı 
günden güne katlanarak artarken, modern 
çalışma alanları ise bundan yaklaşık 
10 sene öncesine göre oldukça farklı 
bir portre çiziyor. Ofis tasarım trendleri 
çalışanlar ve müşteriler için pozitif çalışma 
deneyimi yaratma merkezinde toplanırken, 

bu odak noktası aynı zamanda yetenekli 
zihinleri cezbetmeyi ve yaratım gücünü 
sürdürebilmeyi de kendine görev ediniyor.
Geride bıraktığımız yıl boyunca tasarım 
dünyası; geçmişte ‘ölü alanlar’ olarak 
tabir edilen, kullanılabilirlik ve verimlilik 
açısından arka planda kalmış mekânların 
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yaratıcı çözümlemelerle yeniden 
değerlendirilmesine tanıklık etti. Bu 
dönüşüm alışılagelmişin dışında çalışma 
alanlarının doğuşuna kaynaklık ederken, 
günümüz trendleri de aynı çıkış noktasından 
beslenerek, geçmişten gelen izleri bugünün 
tasarım anlayışıyla harmanlıyor.

Dünden bugüne çalışma alanlarının 
geçirdiği evrimi gözlemleyerek, alanında 
uzman kişiler ofis tasarımına öncülük eden 
trendleri Interface bünyesinde paylaşıyor.

Proje: Edelman Dubai Ofis, Tasarım: Design by Roar, Fotoğraf: Priyanka Vohra Anand
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Yüksek İç Mimar
Beliz Görgül

Beliz Görgül Interiors

Tasarımcılar olarak yaşadığımız dünyada 
çevremizi çok iyi gözlemleme ve analiz 
etme yeteneğine sahibiz. Gündelik 
hayatımızda biriktirdiğimiz bu verileri 
tasarımlarımızda insan faktörünü ön 
planda tutan deneyimlere dönüştürmeli, 
estetik kurguların yanı sıra kullanıcının 
ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek ve 
uzun yıllar hizmet edebilecek ortamlar 
kurgulamalıyız. Hayatımızın büyük 
bölümünü ofis ortamlarında geçiriyoruz. İşte 
bu nedenle ofis mekânlarını tasarlamak için 
çok kapsamlı bir çalışma hazırlamalıyız.

Günümüz çalışma alanları şirketlerin 
işlevleri ve operasyonları bakımından 
giderek daha farklı ihtiyaçlara cevap 
verme arayışına giriyor. Yeni meslekler ve 
jenerasyonlar alışılagelmiş ofis ortamlarının 
yeterince verimli olmadığını kanıtlarcasına 
değişim istiyor. Hızla gelişen teknolojiler 
ve sağlıklı yaşam temelli tasarıma olan 
talepler sayesinde şirketler hem esnek 
hem de ilerici özelliklere yatırım yapmanın 
önemini giderek fark ediyor. Bu durumda 
mimarlar şirketlerin kurumsal kültürünü ve 
vizyonunu kucaklayan uyumlu bir marka 
ortamı yaratmaya çalışırken, işletmelerin 
sürekli gelişen ihtiyaçlarını öngörmeyi 
amaçlıyorlar.

Ofis tasarımlarında gözlemlediğimiz bu 
değişimler teknolojik, bilimsel, kültürel, 
sosyolojik, biyolojik ve ekonomik olmak 

üzere birçok faktörün karşılıklı etkileşimi 
ile ortaya çıkıyor. Olgunlaşması uzun 
zaman alan bu değişimleri ‘macro 
trendler’ başlığı altında inceleyebiliriz. 
Günümüz ofislerinde sıkça duyduğumuz 
‘agile workspace’ kavramı buna bir örnek 
olabilir. Şirketlerin ofislerini plansal olarak 
daha ‘açık’ tasarlamaları, ortak çalışma 
alanlarının artırılması ve ihtiyaç olduğunda 
kullanılabilecek bireysel akustik odacıkların 
konumlandırılması gibi fonksiyon odaklı 
ihtiyaçları son yılların macro trendleri 
arasında görüyoruz. Birçok ofis tasarımının 
zamanla değiştirilebilecek, ihtiyaçlara 
göre yeniden uyarlanabilecek modüler 
bölücülere ve mobilyalara sahip olduğunu 
gözlemliyoruz. Sosyal alanların mutfak 
gibi ev sıcaklığı hatırlatacak alanlarla 
kesiştirildiğini, seçilen mobilyaların 
resmiyetten uzak seçildiğine tanık oluyoruz. 
Çalışanların alanlarını kişiselleştirebildiği, 
aidiyet duygusunu hissedebildikleri 
yerlerde daha mutlu ve verimli olabildiklerini 
düşünüyoruz.

Ofis planlamaları yapılırken daha 
“dışa  dönük”  bir tasarım anlayışına 
eğilim başlıyor. Mekân kullanıcılarının 
betonlaşma fikrinden artık hoşlanmadığını 
gözlemleyen tasarımcılar, iç bahçeler ve 
açık hava alanları kurgulayarak, ofisleri 
basık atmosferlerinden uzaklaştırıyorlar. 
Biyofilik tasarım olarak adlandırdığımız bu 
yaklaşım, doğanın ve doğaya yakın olanın 



Yüksek İç Mimar
Beliz Görgül Interiors

Fotoğraf: Beliz Görgül Interiors 

Fotoğraf: Beliz Görgül Interiors
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insan üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip 
olduğunu kanıtlıyor. 

Macro trendlerin yılların birikimi ihtiyaçlar 
dahilinde geliştiği ve insana hizmet eden 
fonksiyonel çözümler olduğu için uzun süre 
gündemde kalacaklarını düşünüyoruz. Bu 
trendlerin büyük bir kısmının bir bölgeye 
özgü değil, global çapta etkili olduğunu 
söyleyebiliriz.

Bahsedeceğimiz micro-trendler ise kısa bir 
döneme özgü, çok tercih edilen, toplumsal 
büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen 
özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok parlak, 
doygun renklerin hâkim olduğu ofislerin 
yanı sıra desen konusunda bir hayli zengin 
iç mekânlar gözlemliyoruz. Desenlerin 
sadece dikey düzlemlerde (duvarlar) 
değil, düşey yüzeylerde de (zeminde 
veya tavanda) tasarıma dönüştüğüne 
şahit oluyoruz. Dairesel birleşimlerin ve 
yuvarlatılmış köşelerin sıkça kullanıldığı 
ofislerde geometrik formların trend haline 
geldiğini görebiliyoruz.

Günümüzde ‘farklılaşmak’ arzuladığımız 
bir özellik haline geliyor. Bu amaçla 
birçok projede alışılmış uygulamaların 
dışına çıkmayı tercih ediyoruz. Desen ve 
renkleri sadece duvarlarda değil, tavan 
ve zeminlerde de uygulamayı deniyoruz. 
Bizlere sunulan çeşitli renk ve dokuları 
daha küçük parçalar halinde kullanabiliyor, 
farklı malzemeler ile birleştirerek yumuşak 
geçişler tasarlayabiliyoruz. Bir zemin 
karosu deseninin katalogda gösterildiği gibi 
uygulanması yerine bunu farklı yönlerde 
kullanabiliyor, belki başka desen ve renkteki 
seçenekleriyle birleştirebiliyor, kendi 
özgün dilimizi tasarladığımız mekânlara 
yansıtabiliyoruz.
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Fotoğraf: Beliz Görgül Interiors
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Mimar
Merve Sarıkaya

Pavé Studio

Günümüzün dokuz saati ve daha fazlasını 
ofislerimizde çalışarak geçiyoruz. Zamanla 
ofiste geçirdiğimiz vakitler uzadıkça artık 
ofis; insanlar için çalışma alanları olmanın 
yanı sıra sosyalleşme, dinlenme ve günlük 
rutinlerini gerçekleştirme mekânları haline 
geldi. Eskiden ofisler en düşük malzemelerle 
dekore edildiğinden, insandan çok bütçenin 
düşünüldüğü mekânik alanlardı. Şimdi 
ise estetik ve işlevsel olmasının yanı sıra 
çalışanlarına rahatlık, konfor ve mutlu bir 
ortam sunmayı hedefliyor. 

Ofis tasarımındaki eğilimler, bir mekânın 
işlevselliğini ve estetiğini geliştirmeye 
odaklanmaktadır. Mükemmel görünümlü 
bir ofis tasarımı için belirlenmiş kurallar 
yoktur, ancak tasarımın temel olan 
etmenleri karşılaması gerekir. Estetiğin, 
konforun, verimliliği artıracak tasarımların 
sağlanmasının yanında mekânların akustik, 
ışık, koku, oksijen gibi ihtiyaçlarının da 
karşılanıyor olması gerekir.

Günümüzde ofis tasarımını etkileyen birkaç 
eğilimden bahsetmek istiyorum.

Esneklik: Şirketlerin kişi sayılarını 
arttıracağı, ekipleri yeniden yapılandıracağı 
veya bir ofis kiralaması sırasında 
çalışma şeklini organize edebilmesi 
için, mekânı değişikliklere izin verecek 
şekilde tasarlamak çok önemli. Örneğin 
başlangıçta açık bir salon alanı daha sonra 
bir iş istasyonu haline gelebilir.
Bölünmeler, fonksiyon arası geçişler, 
en kolay, döşemede renk veya deseni 
değiştirmek, bir duvar parçası veya bir 

perde eklemek gibi yöntemlerle rahatça 
yapılabilir. Aynı malzemeden de olsa 
desendeki bir değişim, mekânın modunu 
da değiştirebiliyor.

Deneyim alanları çalışmanın yanında 
çalışanların ara vermelerini, gün içerisinde 
yenilenmelerini sağlayacak, yaratıcılıklarını 
artırmalarına yardımcı olacak şekilde 



Mimar
Pavé Studio

Proje: APEX London Amenity Spaces, Tasarım: Pavé Studio 

mekânlarda döşemede parke, parça halı ya 
da bütün halıyla birlikte bloklanmış çalışma 
odacıkları oluşturulabiliyor. Evdeki gibi cosy 
bir koltuk, yerden aydınlatma ve tablolarla 
bu sıcaklığı verebiliyorsunuz. İnsanlar 
salonda bir araya gelirken, bireyselleşmiş 
odacıklarda ise konsantre çalışabiliyorlar.

Greenery: Doğayı ve ekolojiyi içeriye 
sokmak. Çoğu ofiste şu an yaşayan duvarlar 
ve saksılarda bitkiler ekleniyor. Bazı 
ofislerde yeterince cam veya ışık olmadığı 
için bu çözümler oldukça etkili oluyor. Yeşil 
efektli karo-halı, doğal görünümlü terazzo, 
mikrobeton, vinil   zeminler bu tarz ofislere 
oldukça yakışıyor.

yaratılıyor. Buralarda ping-pong masası, 
espresso bar, yoga stüdyoları vb. 
olabiliyor…

Bu tarz mekânlar perde, bölücü sistem 
kullanarak, en basit yöntemle ise döşemede 
değişik bir zemine basma hissiyatı, renk 
veya desen ile rahatlıkla ayrılabilir.

Resimercial (ev-hissiyatı): Evden 
çalışma politikaları yaygınlaştıkça, ofis 
tasarımı daha rahat ve daha az kurumsal 
çalışma ortamlarına yöneldi. Bu yöntemle 
gerçekten çeşitliliği olan bir alan yaratmanın 
yanında, evde çalışmayı sevenler için 
daha davetkar olabiliyorsunuz. Bu tarz 
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Proje: APEX London Amenity Spaces, Tasarım: Pavé Studio 

Konseptlerle trendleri ne kadar yakalamış 
olursak olalım, her birinin içerisinde 
mutlaka ses, ışık, akustik, oksijen, koku gibi 
etmenlerin incelikle düşünülmesi gerekir.
Aydınlatma tasarımı, çalışanlarınızın fark 
etmesi muhtemel bir şey olmayabilir, ancak 
yine de önemlidir. Tüm gün boyunca tam 
üzerinizde tepe ışıklarının olması, ofisinizin 
aydınlatma gereksinimlerinin çözümü 
değildir. 

Oksijenin az olduğu bir ortamda, çalışmak 
neredeyse olanaksızdır. Malzemelerde 
nefes alan, toksin tutmayan, oksijen verimini 
artırıcı yeşillikler kullanmak oldukça etkili 
olabilir.

Aynı şekilde mekândaki müziği, sessizliği 
ya da konuşmayı bozacak bir topuk sesi 
konsantrasyonu oldukça bozabilir. Ses 
emiciliğinin iyi sağlanması gerekir. Vinil 
malzemeler ses emiciliği, aşınım açısından 
dayanıklı olduğu gibi estetik açıdan da 
mutlu edebiliyor. Desenli, düz ve renkli 
modelleriyle mekânlar arası bölünmeleri de 
sağlayabiliyorsunuz. Bazı alanlarda karo 
halı kullanarak aynı özellikler karşılanabilir.
Estetikle trendi, kullanım alanlarına uygun 
verimli malzeme seçimleriyle ise tasarımda 
zamansız olmayı sağlayabiliriz.
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Proje: AMB Akadeemia Bowling, Tasarım: Liis Raudsepp
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E. 
Malzeme ve Getirilen Çözümler Ekseninde İş 
Yerlerinin Tipolojisi ve İşlevselliği

Teorik olarak, bulunulan mekânın konut, 
otel veya ofis olmasına bakılmaksızın 
zemin döşemesi tüm tipolojilerde aynı 
göreve hizmet ederken, uygun seçimi 
yapmak çoğu zaman görünenden daha 
karmaşık bir süreç gerektirir. Örnek olarak, 
bir ofiste farklı işlevlere hizmet eden 
mekânlar tasarlamak, hedef noktaya giden, 
belli duyguları çağrıştıran veya amaçlanan 
aktivitelere teşvik eden patikalar yaratmak 
istediğiniz zaman; bunu başarmak için takip 
etmeniz gereken metodoloji daima aynıdır: 
Sadece kullanıcıların estetik yönelimlerini 

değil, aynı zamanda çalışma yöntemlerini 
ve bireysel alanların yerine getirdiği işlevi 
de aydınlatan başlangıç analizleri yapmak.
Neredeyse her otel koridorunda kendini 
gösteren ve konutlardaki kullanımıyla 
bizlere sıcaklık hissiyatı veren kaplamalar, 
ofis ve servis alanlarının da vazgeçilmez 
elemanları arasında karşımıza çıkıyor. 
Bununla birlikte, desen ve renk seçiminin 
yanında, uygulandığı mekânda hangi işlevi 
göreceği ve hangi uygulama tekniğine tabi 
tutulacağı da zemin döşemesi seçimine 
yön veren kriterler arasında yer alıyor.

Proje: 360 Satış Ofisi, Tasarım: OA+Design Studio, Fotoğraf: Altkat
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Proje: Edelman Dubai Ofis, Tasarım: Design by Roar, Fotoğraf: Priyanka Vohra Anand
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Ali Osman Öztürk
Kurucu / Y. Mimar
A Tasarım Mimarlık

Yaşadığımız evlerden sonra günün büyük 
çoğunluğunu çalıştığımız mekânlarda 
geçiriyoruz. Mekâna boyut katan 
malzemelerin özenli seçimi kendimizi 
daha iyi hissetmemizi sağlar. Yer, duvar 
ve tavan malzeme seçimlerinin niteliği 
mekânın bütünlüğünü oluşturmayı sağlar. 
Gün ışığının içeriye alınması mekânın 

derinliğini belirler. Ofislerin tasarımı çalışma 
yaşamımızı doğrudan etkiler. 

Ofisler tek kurum yapısı, bir kullanıcıya ait 
olabildiği gibi çok sayıda kullanıcısı olan 
farklı mülkiyetlere de ait olabiliyor. Çok 
mülkiyetli düzen içinde ofis tasarımlarının 
önemli bir bölümünü oluşturan tüm kata 
hizmet veren kat çekirdeği, asansörler, 
yangın merdivenleri, genel tuvaletler, 
elektrik odaları ve diğer teknik servisleri 
içermektedir. Bu mekânlar faydalı ölçüleri 

Modern Çağın Önemli Mekânları: 
Ofisler, Tek Kurum Yapıları, Çok 
Mülkiyetli Yapılar

Proje: RönesansBiz Küçükyalı Ofis Park, İstanbul,  2012-2014, Tasarım: A Tasarım Mimarlık



Kurucu / Y. Mimar
A Tasarım Mimarlık

Proje: RönesansBiz Küçükyalı Ofis Park, İstanbul,  2012-2014, Tasarım: A Tasarım Mimarlık

ile ekonomik olarak çözülmektedir. 2018 
yılında tamamlanan Maidan projemizde 
tasarladığımız ofisleri kent yaşamından 
küçük bir kesit gibi ele aldık.  Burada 
çalışma mekânları ve sosyal yaşam 
mekânları birbiri ile iç içedir. 

Tek kuruma ait yönetim yapılarında ise 
kurumsal bütünlüğü yansıtacak nitelikte 
ve işlevsellikte mekânların elde edilmesini 
amaçlıyoruz. 

Her projede olduğu gibi yapı teknolojisindeki 
yenilikleri takip etmek, malzeme niteliklerini 
bilerek seçim yapmak tasarımlarımızın 
önemli bir bölümünü oluşturuyor.  Malzeme 
seçimlerinde çalışma mekânları ve ortak 
kullanım mekânlarını sade bir anlayış 
ile ele alıyoruz. Tipolojik olarak takım 

çalışmalarının etkin olduğu kurumlarda 
açık ofis önerileri ile esnek çözüm 
düzenleri öneriyoruz. Bugüne kadar çok 
sayıda kurumsal ve çok mülkiyetli ofis 
yapısı gerçekleştirdik. KPF ile iş birliği 
içinde yürüttüğümüz İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü projeleri inşaat aşamasındadır. 
RönesansBiz Küçükyalı Ofis Park yapısı 
ise, Turkcell ve Bosch firmaları tarafından 
kullanılmaktadır. 
 
Klassis showroom ziyaretinde Interface yer 
döşeme malzemelerini gördüğümüzde çok 
beğendik. Yaşamımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz A Tasarım Mimarlık ofisimizde 
Interface Human Nature Collection (HN 
850 Limestone) serisini kullandık.  
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F. 
LVT, Halı ve İkisinin Kombinasyonu

Sektörde uzun zamandır süregelen halı 
ve LVT karşılaştırması çerçevesinde, 
LVT’nin sahip olduğu popülariteye karşın, 
halı bilhassa ticari alanlar için kurtarıcı bir 
çözüm olarak benimsenmekteydi. Oysaki 
günümüzde LVT zeminler, bütçe dostu 
alternatifleriyle başta şirketlerin genel 
merkez ofisleri, sağlık ve konaklama 
endüstrisi olmak üzere geniş çaptaki ticari 
kullanımıyla halıya ciddi bir rakip olarak 
varlık gösteriyor. Her iki döşeme opsiyonu 
da kendine özgü avantajlara sahipken, 
sundukları format ve boyut çeşitliliğiyle 

birbirlerinden ayrılmaktalar. Doğalarından 
gelen tasarımsal çok yönlülükle her iki 
alternatif de uygulandığı her iç mekân 
yüzeyinde konforlu bir estetik anlayışı 
yakalamaya aracılık ediyor. 

Zemin döşemesi endüstrisinde baş 
gösteren en güncel trendler ışığında, halı 
ve LVT’nin birlikte kullanımı sektöre farklı 
bir bakış açısı sunuyor.  Interface’in serbest 
dizilimli LVT koleksiyonlarını piyasaya 
sürmesiyle, boyut ve renk bakımından 
birbiriyle uyum içinde hareket eden halı ve 
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LVT ürünlerin kombinasyonundan doğan 
çözümleme, endüstriyel çevrelerce etkili 
bir tasarım konsepti olarak kabul gördü. 
Halı, akustik yalıtım ihtiyacı daha yoğun 
olan alanlarda öncelikli tercihken; LVT 
ise yüksek trafiğe ve kire maruz kalan 
mekânlarda öne çıkıyor. Taban yapıları 
benzer olduğu takdirde herhangi bir geçiş 
bandına ihtiyaç duymadan tek bir yüzeyle 
bütünleşmiş şekilde uygulanabilen halı 
ve LVT, kullanıcıya kolaylık sağlayan 
bu düzenlemeyle yumuşak ve sert 
zeminlerde akışkan bir geçiş elde etmenin 

yanında, iç mekânları özgün bir karaktere 
büründürüyor.  Bu kombinasyondan doğan, 
geleneksellikten uzak yaratıcı zemin 
döşemesi tasarımları, özellikle ofislerde 
çalışanların motivasyon ve yaratıcılık 
düzeylerini yükseltmeye katkıda bulunuyor.
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HALI LVT
Görünüm ve Estetik

• Çok sayıda tasarım seçeneği 
sunar.
• Konaklama ve ofis sektöründe 
popüler bir döşeme seçimidir.

• Ahşap, taş, beton benzeri doğal 
zemin döşeme malzemelerinin  
görünüm ve tarzını yansıtabilir.
• Renk ve desen alternatifleri 
sunar. 

Dayanıklılık ve Sağlamlık
• İç mekânda daha temiz bir  hava 
yaratır. 
• Modüler olduğu için uygulaması 
ve  değişimi kolaydır. 
• Periyodik temizlik gerektirir. 
• Yenilikçi tasarım seçenekleri 
ömrünü uzatır.  
• Yoğun trafiğe sahip alanlarda 
dayanım süresi uygulanan halı 
tipine göre farklılık gösterir. 

• Temizlenmesi, bakımı ve 
değiştirilmesi kolaydır. 
• Yoğun trafiğe karşı dayanıklıdır. 
• Yüzeyinden ötürü toz tutucu 
bir özelliği olmadığından günlük 
temizlik önemlidir.

Uygulama

• Karo ve planklerin uygulaması   kolay ve hızlıdır. 

Maliyet

• Ürün tipine göre maliyet oranları değişmektedir. 
Çok geniş bir fiyat yelpazesinde her bütçeye 
uygun ürün bulunabilmektedir. 

Akustik

• Darbe sesi emilimi için en ideal 
ürünlerden biridir. Ses yutucu 
özelliği vardır.   

• Vinil altına uygulanan ek 
akustik katman ile microtuft 
halıyla kıyaslanabilir bir darbe 
sesi emilimine ulaşılabilir. 
Özel taban yapısına sahip LVT 
ürünleri belirli bir seviyede darbe 
emilimine olumlu katkı sağlarlar. 
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Erkan Ural
Mimar
nord mimarlık - tasarım

Nord Mimarlık – Tasarım olarak son 
dönemde küçük, orta ve büyük ölçekli 
firmaların ofislerinin iç mekânlarını 
projelendirme şansımız oldu. Biz de 
tüm mimarlar gibi tasarım kriterlerimizi 
belirlerken ofis hacminin fiziksel yapısını, 
kullanım fonksiyonlarını, firmanın 
kurumsal kimliğini, verdiği hizmeti ve 
bulunduğu sektörün dinamiklerini, şirketin 
organizasyonel yapısını ve beklentilerini 
bütün olarak ele alıp kendi tasarım 
anlayışımızla birleştirmeye gayret ediyoruz.

Bu kriterlerle birlikte ortaya çıkan projelerde 
zemin kaplaması ve seçimi de en önemli 
bileşenlerden biri. Hatta yeri geldiğinde 
tüm projenin tasarım nüvesini dahi zemin 
kaplaması oluşturabilir. 

Ofis projelerinde genellikle zemin 
kaplamaları ofis hacminin kullanım 
faaliyetlerine göre bazen malzeme bazen 
tipoloji bazen doku ya da renk açısından 
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bir ofis 
iç mekânında ana fonksiyonları oluşturan 

Proje: Burda Bebek - Wee Baby, Tasarım: Nord Mimarlık, Fotoğraf: Murat Tekin



çalışma alanları ve toplantı odalarında 
işitsel ve fiziksel konfor üstünlüğü ve 
sağladığı sıcaklık hissi sebebiyle neredeyse 
tamamen halı tercih ediyoruz. Giriş holleri 
ve sirkülasyon alanları gibi trafiğin yoğun 
olduğu bölümlerde ise aşınma dayanımı 
daha yüksek, temizliği daha kolay ve konfor 
şartları daha düşük sert yüzeyli malzemeler 
kullanabiliyoruz.

Çalışma ve toplantı fonksiyonlarının zemin 
kaplamaları için ofis olarak çok sevdiğimiz 
halıda ise renk çeşitliliği, ebat esnekliği ve 
uygulama kolaylığından bağımsız olarak 
özellikle değişim ve taşıma kolaylığının 
ortaya çıkardığı sürdürülebilirlik avantajları 
sebebiyle karo halı tercih ediyoruz.
Günümüzde özellikle de açık çalışma 
alanlarının yaygınlaşması ile birlikte farklı 
fonksiyonların ve haliyle farklı malzemelerin 
kullanıldığı hacimlerin ilişkileri de 

kuvvetlenmiş durumda. Tabii halı da öyle bir 
malzeme ki birçok farklı zemin kaplaması ile 
birçok açıdan iyi uyum sağlayabiliyor. Ancak 
bu konuda LVT çok önemli bazı avantajlara 
sahip. Özellikle malzeme kalınlıkları ve 
uygulama tekniklerinin yakınlığı sayesinde 
halı ve LVT yapısal olarak oldukça uyumlu 
iki malzeme. Açıkçası birlikteliklerindeki 
bu tektonik avantajlar sahadaki uygulama 
kolaylıklarını da düşünmekle mükellef 
olan biz mimarlar için oldukça önemli. 
Tabii teknolojisinin gelişmesi ve pazar 
payının artması ile yüzey seçeneklerinin ve 
kalitelerinin de artması ile her geçen gün 
daha cazip bir birliktelik haline gelmektedir. 
Özellikle de bizim gibi zemin kaplamasını 
mekânın ana unsuru olmaktan ziyade fon 
oluşturacak şekilde kullanma gayretiyle 
desen, doku ve renk seçimlerinde bulunan 
tasarımcılar için.

Proje: Peri Sakarya,Tasarım: Nord Mimarlık,  
Fotoğraf: Murat Tekin

Proje: Burda Bebek - Wee Baby, Tasarım: Nord Mimarlık, 
Fotoğraf: Murat Tekin
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İnsan Odaklı Tasarım ve 
Yardımcı Araçlar

Bölüm
2



A.
Mimari ve İnşaatın Sadece Binaları Değil, Aynı Zamanda 
Yaşadığımız Çevreyi de Şekillendirici Etkisi

Yaşadığımız binalar bizler üzerinde fiziksel, 
zihinsel ve sosyal açıdan büyük bir etkiye 
sahipken, aynı etkiyi çevre üzerinde de 
göstermesi kritik bir duruma işaret ediyor.

Son yıllarda inşaat sektöründeki yüklenici 
firmalarda ve iç mekân kullanıcılarında 
artan bilinç düzeyi, kişileri binaları 
oluşturan bileşenler ve üretim süreçleri 
üzerine büyük bir önem vermeye sevk 
ederken; çevremizi kuşatan malzemelerin 
sağlığımız üzerindeki etkisi ise yapı 
bileşenleri ve nitelikleri üzerinde hassasiyet 
göstermenin ne derece ciddi bir husus 
olduğuna işaret ediyor. Zemin kaplama 
ürünlerinin hava kirliliğiyle olan ilişkisi 
toplum genelinde yaygın olarak bilinen 
bir konu olmamasına karşın, üzerinde 
durduğumuz zeminlerin üretildiği malzeme 
için bilinçli tercihler yapmak yaşadığımız 
çevrenin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
Gelişen bu farkındalık çerçevesinde, 
geri dönüşümlü biyolojik malzemeler ve 
ipliklerden üretilen karo halıların uygulama 

ve üretiminde artık tutkal ve benzeri 
kimyasal katkı maddeleri kullanılmıyor. 
İç mekân hava kalitesini düşüren uçucu 
bileşen salınımını en aza indirgeyen bu 
çevre dostu halılar, insan sağlığına zarar 
veren en küçük toz partiküllerini bile 
hapsedebilme özelliği gösteriyor. Elektrik 
süpürgesiyle temizlenene kadar halının 
iç yapısında tutulan bu bileşenler, daha 
sonraki adımlarda kendini yinelemiyor. 

Hava kirliliğine sebep olan karbondioksit 
salınımı büyük ölçüde endüstriyel tesisler 
ve ulaşım araçlarından kaynaklanırken; 
araştırmalar gösteriyor ki yıllık salınımın 
%40’ından sorumlu olan inşaat sektörü, 
aynı zamanda büyük oranda elektrik enerjisi 
tüketiyor.  Tüm bu veriler de bizlere ekolojik 
ve sürdürülebilir yapılanma çerçevesinde 
her adımda ‘pozitif’ alanlar yaratmanın 
önemini vurguluyor.
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Burcu Şenparlak
Genel Müdür / Yüksek Mimar
Swanke Hayden Connell Mimarlık

Mimarlık esas olarak insan ve çevre 
ilişkisinde mekân tasarlamaktır. Konutlar, 
okullar, ofisler, fabrikalar, müzeler, parklar, 
meydanlar, sokaklar, mahalleler ve kentler 
‘mekân’ı tanımlar. Yani mimari tasarım 
sadece yapı tasarlamakla sınırlı değildir, 
etkileşimde olduğu geniş bir çevreyi de 
kapsar. İnsanı ve tüm canlıları odağına 
alan bu tasarımın başarısı da fonksiyonel, 
estetik, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasına 
bağlıdır.

Yapı tasarımın ilk adımı çevre analizi ile 
başlar. Yerin iklim, topografya ve ulaşım 
ağları ile birlikte tarihsel ve sosyal özellikleri 
de incelenir. Belirlenen ihtiyaç programı 
çerçevesinde tasarlanan yapı, çevresinin 
bir bileşenidir ve hiçbir koşulda tek 
başına bir varlık olarak düşünülmemelidir. 
Tasarımın her koşulda çevreye duyarlı ve 
çevre ile dost ilişkiler sürdürülebilmesi biz 
tasarımcıların rutini olmalıdır.

İçinde bulunduğu koşullarda ve varlığının 
her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate 
alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına öncelik veren, enerjiyi, suyu, 
malzemeyi etkin şekilde kullanan, insanların 
sağlık ve konforunu koruyan mekânlar 
yaratmak için sadece tasarım yetkinliğine 
sahip olmak değil bununla birlikte güncel 
yapım malzemelerini ve teknolojilerini de 
takip etmek mecburiyetindeyiz.

Tasarımlarımıza yön verecek malzemelerin 
üretim aşamalarında da çevreye zarar 
vermeden imal edilmeleri önemlidir. 
Çevreye verilen zararlar, zaman içinde 
insanları da etkileyeceği için çevreyi 
oluşturan unsurlar ve değerler konusundaki 
farkındalık, bizleri aynı zamanda dünyadaki 
yaşamdan da sorumlu kılar.



Genel Müdür / Yüksek Mimar
Swanke Hayden Connell Mimarlık

Proje: TKFN, Tasarım: SHC Mimarlık Fotoğraf: Muammer Yanmaz

Proje: Allianz Sigorta Ofis, Tasarım: SHC Mimarlık, Fotoğraf: Gürkan Akay
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Jeyan Ülkü
Kurucu Ortak / Mimar
Jeyan Ülkü Mimarlık

Yaşadığımız dünya her geçen gün 
inanılmaz bir hız ile şekil değiştiriyor, farklı 
bir dönemin işaretlerini ele verecek şekilde 
eviriliyor. Bu değişim kimi zaman mevcudu 
yeniden geliştirme, dönüştürme, yenileme 
ve/veya en baştan yeniyi inşa etme şeklinde 
olabiliyor. Günümüzde dünya nüfusunun 
yüzde elli beşi şehirlerde yaşıyor, ancak 
yapılan araştırmalara göre yaklaşık otuz yıl 
sonra (2050) bu yüzde, toplam nüfusun üçte 
ikisinden fazla olacak. Bu koşullar altında 
şehirler öncelikle teknolojinin getirdiği hız 
ile değişecek, gelişecek ve büyümeye 
devam edecek. Dünyanın büyük bir kesimi, 
hayatlarının çoğunu şehirlerde, başka bir 
deyimle tasarlanmış iç ve dış mekânlarda 
geçirecek. İçinde bulunduğumuz dijital 
çağda, akışkanlığın çok daha öne çıktığı, 
yaşamsal alan geçişlerinin birbirine 
karıştığı ve sınırları ayırt etmenin çok 
kolay olmayacağı bir döneme geçiyoruz. 
Bu da pek çok tasarım unsurunun, sadece 
yapısal değil, ancak kurgusal “tasarımcı” 
olarak çalışacak pek çok farklı disiplinin, 
mimarlar ile birlikte çalışacağına işaret 
ediyor. Bu çalışmalar mühendislerin, 
özellikle de tasarım kültürünü benimsemiş 
yapı mühendislerinin değerli hesaplamaları 
ve çözümleri ile hayat bulacak. 

Şehirler büyüdükçe, insanların gündelik 
hayattaki dolaşımları da artacak. Bu 
dolaşımların çoğunluğu gelecekte yayan, 
manuel veya elektrikli araçlar (bisiklet 
vb.) ile olacağından, mimari yapı ve çevre 
projelendirmelerindeki insan ölçeğinin 
önemi gitgide artacak. Bununla birlikte 
gündelik hayatta görsel ve hissel algılarımız 
da değişecek, bu sebeple yapılardaki 
mimari tasarımların göz seviyesinde 
daha da şeffaflaşacağı ve kamuya açık 
alanlardan oluşacağı bir döneme gireceğiz. 
Bu tasarımlarda kullanılan malzemelerin 
çoğu, zaman ilerledikçe sürdürülebilir ve 
çevre dostu olacaklar. Tabii ki tüketilen 
enerjinin de özellikle şehir merkezlerinde dış 
ve dolayısıyla iç ortamlarda soluduğumuz 
havayı en az kirletecek seviyelerde olması 
gerekecek.

Özetle, yapılar ve çevremiz artık sadece 
mimari ile şekillenmek yerine, teknoloji ile 
hızla değişen “yeni insan” alışkanlıkları ve 
beklentilerinden dolayı, tasarım ile ilgili tüm 
diğer meslek disiplinlerinin ortak çalışması 
ile şekillenecek, dönüşecek.



Kurucu Ortak / Mimar
Jeyan Ülkü Mimarlık

Proje: NCR Türkiye Ofisleri, Tasarım: Jeyan Ülkü Mimarlık, Fotoğraf: Ali Bekman
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B. 
İç Mimari Tasarım ve İnsan Mutluluğu İlişkisi

İç mimari tasarımın her bir öğesi, mekân 
sakinlerini daha iyi hissettirmek üzerinde 
söz sahibiyken; renk, desen gibi unsurların 
seçimi ve bunların yoğunluğu hususunda 
daha ‘uygun’ olan kararı almak kişisel 
faktörlere bağlı olarak değişkenlik 
gösterebiliyor. Bahsi geçen kişisel 
tercihler kimi zaman ekipmanların tipi ve 
yerleşimi gibi noktalarda; kimi zaman da 
minimalizmden eklektiğe, modernizmden 
‘vintage’a uzanan geniş skaladaki 
tarzlar arasından mekânda hâkim olanın 
seçilmesinde belirleyici unsur olarak rol 
alıyor. Yaşadığımız evler çoğu zaman 

içinde özgür ve rahat hissedebileceğimiz 
doğrultuda kendi kararlarımıza dayanarak 
tasarlanırken; esas hummalı bir düşünme 
aşamasını gerektiren mücadele, çalışma 
alanlarının düzenlenmesinde karşımıza 
çıkıyor. Birçok insanın kişisel tercihlerine 
ve beklentilerine cevap vermenin yanı sıra, 
teknik yönetmeliklere ve firmanın görsel 
prensiplerine uygun olma, yenilikçi ve sıcak 
bir mekân yaratmak arasında dengeyi 
sağlama gibi pek çok kıstas, yatırımcı 
ve iş birliği yaptığı mimar veya tasarımcı 
tarafından dikkate alınması gereken 
maddeler arasında yer alıyor.

Proje: Interface UK
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Proje: ASID HQ, Tasarım: Perkins+Will,
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Ayça Akkaya Kul
Mimar ve Yük. End. Ürün Tasarımcısı

Önder Kul
Yüksek Mimar
mimaristudio

Doğa, İnsan ve Tasarım İlişkisi 
Üzerine...
İnsan varoluşu itibarı ile sahip olduğu, 
yaşamını devam ettirebilme, hayatta kalma, 
besine ulaşma, korunma vb. içgüdüleri 
genetik bir miras olarak günümüze kadar 
gelmiştir. İnsanın bulunduğu yapılı çevrede, 
rahat görüş açısına sahip bir yerde oturma 
isteğinin tehlikelere karşı korunma, sırtını 
güvenli bir yere yaslama isteğinin sığınma 

ve kendini güvende hissetme, iç mekânda 
değil dışarıda olma ya da suya ve besine 
yakın olma istekleri gibi verilebilecek 
örneklerin, insanın bu genetik mirasının 
günlük yaşamımıza yansımaları olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yine, “Nasıl bir çevrede olmak ve yaşamak 

Proje: SAP İstanbul Ofisi, Tasarım: mimaristudio, Fotoğraf: Gürkan Akay



istersin?” sorusuna da bir kentlinin 
doğrudan doğayı ve doğal yaşamı işaret 
eden yanıtlar vermesi olasıdır. Zira, insan 
her geçen yıl doğadan ve doğal yaşamdan 
uzaklaşmaktadır. Bugün %55’ler oranında 
olan kent yaşamının, yüzyıl ortalarında 
%86’lara ulaşacağını düşündüğümüzde, 
insan-doğa irtibatının daha da 

zayıflayacağını ve insanların mekânlar için 
mücadele edeceklerini öngörmek çok da 
zor olmayacaktır.  

İnsanın doğa ile bağlantı kurma isteği, 
kendini doğada iyi, huzurlu ve mutlu 
hissetmesini ve hastalıklarla daha kolay 
mücadele etmesini sağlamaktadır. 

Proje: BASF Türk Ofisi, Tasarım: mimaristudio, Fotoğraf: Gürkan Akay
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endüstri ürünleri tasarımı dünyasında yerini 
daha güçlü şekilde alacaktır. 

İşte bu sebeple, tasarım dünyası içinde 
well-being kavramı gerek biyofili gerekse 
sürdürülebilirlik yaklaşımları ile bir arada 
düşünülmeli ve tasarım süreci içinde 
birlikte değerlendirilmelidir. Tasarımın 
doğası gereği, odağında her zaman 
insan ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, 
çözümleri yani kısacası insanın ta kendisi 
olduğu düşünüldüğünde, yapılı çevre 
ve tüm bileşenleri, bilimsel araştırmalar, 
çevre sağlığı, davranışsal faktörler, insan 
sağlığı ile ilgili araştırma sonuçları, yine 
insan sağlığını etkileyen demografik risk 
faktörleri, yapı tasarımı, inşaat ve yönetimi 
alanlarındaki önemli uygulamalar vb. 
tüm süreçler ile bu iki kavram birlikte ele 
alınmalıdır. 

Özetle, doğal çevre, dünyamız, geleceğimiz 
ve insanı merkezine alarak atılan her adım 
kıymetlidir. Gerek şehir planlama gerekse 
mimari ve iç mimari tasarım süreçleri, Well-
being ve Biyofilik Tasarım yaklaşımları 
temelinde, etüt ve planlama aşamasından 
itibaren o yapılı çevrenin kullanıcılarını 
odağına alarak geliştirilirse, duygulara da 
hitap eden, doğa ve gerçek yaşamla daha 
kuvvetli bağı olan bir yapılı bir çevreye 
sahip olabiliriz.

Bu sebeple, kent nüfusu arttıkça, kentlinin 
doğa ile irtibat kurma isteği, kendi kendine 
yetebilme mücadelesi artacak, doğal 
alanların azalması sonunda, doğanın yapılı 
çevre içine alınması pratikleri çoğalacaktır.  
İşte, biyofilik tasarım yaklaşımı burada 
önemli bir role sahip olacaktır. Doğanın, 
insan üzerindeki iyileştirici ve olumlu etkisi 
sebebi ile doğanın mekân içine planlama 
aşamasından itibaren alınması önemlidir. 
Doğa, tasarıma ilham kaynağı olacak, 
biyolojiden alınan veriler tasarım çalışmaları 
bünyesinde ele alınacaktır. Form, kabuk, 
malzeme, renk, teknoloji gibi alt bileşenler, 
doğa ve biyoloji temelinde evrilerek, yapılı 
binaların ve mekânların, göstermelik 
olmayan yüksek enerji verimliliğine sahip, 
kendine yeten, gerçekten doğa dostu 
olarak hayat bulmalarını sağlayacaktır.  

Son dönemde yapılan araştırmalar, bina 
ve mekân kullanıcılarının, doğal ışığa, 
sessiz bir çalışma ve yaşam ortamına, 
yeşile, maviye ve canlı renklere olan 
talebini ortaya koymaktadır. Bununla bağlı 
olarak, “Well-being” kavramı daha güçlü bir 
şekilde dile getirilmektedir. İnsanın fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal iyi olma durumunu, yani 
kısacası esenliğini ifade eden well-being 
kavramı, biyofilik tasarım ilkelerini de 
bünyesine alan, tamamen insan ve insan 
merkezli tasarım odağı üzerinden gelişen 
bir yaklaşım olarak mimari, iç mimari ve 
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Proje: BASF Türk Ofisi, Tasarım: mimaristudio, Fotoğraf: Gürkan Akay
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C. 
Çalışma Alanlarında Sanat Eserlerinin 
Kullanımı ve Çalışan Mutluluğuna Etkisi 

Çalışma alanlarında sanata yer verilmesinin 
çalışan performansı, psikolojisi ve beden 
sağlığıyla beraber aynı zamanda personel 
ve müşteriler arasındaki birebir ilişkilerde 
olan yükseltici etkisi bilimsel araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz son 10 yılda 
Amerika ve Avrupa çapında yapılan çok 
sayıdaki araştırma sonuçlarına göre, 
çalışma alanlarında amacına yönelik 
seçilmiş sanat eserlerinin kullanımı çalışan 
tecrübesi ve başarısına katkı sağladığı 
gibi, ziyaretçilerle etkili bir iletişim kurmaya 
da yardımcı oluyor.

Hastanelerdeki kanıtlanmış iyileştirici 
etkisine paralel olarak, sanat eserlerinin 
iş yerlerinde çalışan mutluluğu ve 

performansına olan faydası da somut 
olarak bilinen bir gerçektir. Ofislerin her an 
stres ve gerilim merkezine dönüşebilecek 
potansiyelde mekânlar olması ve uzun 
saatler süren mesai sonrası çalışanların 
zihinsel olarak bitkin düşmeye oldukça 
meyilli olması sebebiyle; özellikle 
gerçekçi ve doğa temalı sanat eserleriyle 
etkileşim halinde olmak çalışanların 
yorulan zihinlerini canlandırmalarına ve 
stres seviyelerini düşürmelerine yardımcı 
olmaktadır.  Doğadan manzaralarla görsel 
iletişim kurmanın iş yerlerinde daha düşük 
asabiyet seviyesiyle ilişkilendirilmesinde 
bu gözlemin payı büyüktür. Kronik olarak 
sinirlilik hali gösterdiğini ifade eden her dört 
Amerikan çalışanından biri, bu durumun 

Proje:Barry Callebout, Tasarım: Studio13, Fotoğraf: İbrahim Özbunar
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daha sonraki aşamalarda iletişimde 
agresiflik, performansta zayıflık, işe 
gelmeme isteği ve iş hacminde küçülme 
gibi sonuçlarla geri dönüş yaptığını beyan 
etmiştir. 

Çalışanlar arasındaki fikir alışverişini 
tetikleyecek güçteki sanat eserleri aynı 
zamanda ofisteki bireylerarası etkileşimi 
de pekiştirmektedir. Çalışma kültüründe 
yaratıcılık, inovasyon ve toplu iletişim 
kavramlarını ilke edinmiş bir kuruluşun iş 
yerinde sanatın yer bulması, bu kavramların 
doğruluğunu ispatlamaya ve bu kavramları 
görünür kılmaya aracı olacaktır. Kendilerini 
hoşnut eden görsellerle karşılaştıklarında 
çalışanların, daha işbirlikçi ve konuya 
farklı açılardan yaklaşmaya daha yatkın 
oldukları sunulan veriler arasındadır. 

Özellikle çalışanların sosyal veya kültürel 
bağ taşıdıkları yerlere ait görseller bu etkiyi 
maksimuma taşımaktadır. 

Sanat da tıpkı doğa gibi, gözlemciyi zihinsel 
olarak başka bir düzleme taşıma gücüne 
sahiptir. Daha verimli bir bilgi aktarım 
sürecine teşvik eden sanatsal çalışmalar, 
çalışanların daha az telaş içinde, daha 
sabırlı ve gönüllü olmaya daha istekli 
çalışmalarına öncülük etmektedir. Sağlık 
hizmetleri düzenlemelerinde doğaya 
ait görseller, hastaların hissedilen ağrı, 
stres, kaygı, bitkinlik ve genel üzüntü 
halinde düşüşe vesile olurken, hastaların 
birbirleriyle sosyalleşerek daha sakin ve 
daha az tedirgin hissetmelerine de ön ayak 
olmaktadır.  

Proje: Edelman Dubai Ofis, Tasarım: Design by Roar, Fotoğraflar: Priyanka Vohra Anand
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Proje: Edelman Dubai Ofis, Tasarım: Design by Roar, Fotoğraflar: Priyanka Vohra Anand
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Şanel Şan Sevinç
Sanat Yönetmeni / Kurucu
ArtCrowd Sanat ve Tasarım Ajansı

Çalışan Sanat Eserleri

Yaşamımızın özgün ve özgür olması 
için sanata ihtiyacımız vardır. Yaşamsal 
döngünün birincil kaynaklarından biri 
de mekânlarımızdır. Mekânların da ruh 
kazanıp özgürleşebilmesi ancak sanat 
eserleri ile mümkündür. Tek tip monoton bir 
ruhtansa özgün bir imzaya sahip olmak da 
herkesin demokratik hakkıdır.
Günümüzde değişen ofis sistemlerini de 

göz önüne alırsak, artık çalışma hayatı daha 
özgür, daha demokratik ve daha sosyal 
olmak üzerine inşa ediliyor. Çalışanları 
motive etmek, daha verimli ve yaratıcı 
çalışmalarını sağlamak için şirketler farklı 
çözümlere başvuruyor. Haftada bir gün 
evden çalışma hakkı, şirket telefonları ve 
bilgisayarları ile ofise uğramadan çalışma 
formülleri ya da ofis ortamını çekici hale 

İstanbul Yeni Havalimanı, Gülçin Aslandoğan eseri, Sevil Dolmacı Art Consultancy



Çalışma alanlarında sanat eseri 
ne yapar?

getirecek eğlenceli ve konforlu ofisler bu 
çözümlerden sadece bazıları. Çözümleri 
oluştururken gün ışığından maksimum 
düzeyde faydalanma, dinlenme alanları 
yaratma, insan ruhunu sakinleştiren ve 
odaklanmayı artıran renk tercihlerinin yanı 
sıra sanat eserlerine mekânda yer verme 
mimarların en çok başvurduğu yöntemler 
arasında yer alıyor. 

Affordable Art Fair ve YouGov’un İngiltere’de 
yaptığı bir araştırmada çalışanların %30’u 
iş yerlerinde sanat eserlerinin varlığının 
üretkenliklerini arttırdığını söylüyor. Başka 
bir deyişle iş yerlerinde uyku bölümleri, 
pin pon masaları, puf koltuklar yerine 
sanat eserleri ile çevrili olmaktan daha 
fazla memnuniyet duyuyorlar. Tabii 
bu noktada sanat eserlerinin varlığını 
sadece üretkenliği arttırıcı özellikleriyle 
sınırlayamayız. Özellikle yaratıcı çözümler 
gerektiren, tansiyonu yüksek toplantılarda 
sanat eserlerinin mekânda yarattıkları aura 
ile kişiler üzerinde çözüm odaklı düşünme, 
farklı fikirler ortaya koyma, fikir fırtınalarını 
destekleme gibi etkiler yarattığı da hemfikir 
olunan bir özellik. Ayrıca sakinleşmek ve 

bir süre olsun zihni dinlendirmek için doğru 
seçilen ve yerleştirilen sanat eserlerinin 
meditatif yönü ile kişiler üzerinde dinlendirici 
bir etkisi olduğu da şüphe götürmez.

Sanat eserlerinin çalışanlar üzerinde 
yarattığı üretkenliği destekleyici, yaratıcılığı 
arttırıcı, zihin açıcı ve dinlendirici etkilerinin 
yanı sıra sahip olduğu ve çalışılan şirkete 
kattığı en büyük katma değer ‘vizyon’dur. 
Bir şirkete girdiğiniz zaman duvarlarda ve 
etrafta gördüğünüz sanat eserleri size o 
şirketin vizyonuna dair bir ipucu verir. Her 
şeyden önce vizyoner bir kimliğin varlığına 
kanaat getirir, akabinde sahip olunan 
vizyonu merak etmeye başlarsınız. Sıradan 
bir yerde olmadığınızı fark edersiniz. Sanata 
değer veren, ona yer veren ve destekleyen 
bir şirket asla ‘sıradan’ olamaz. Fahrelnissa 
Zeid tablosuna bakarak yemek yediğiniz 
bir yemekhane, Ahmet Oran tablolarına 
bakarak geçtiğiniz bir koridor, Adnan Çoker 
imzalı eserlerle zenginleşmiş bir toplantı 
salonu, Mehmet Aksoy heykellerine açılan 
bir avlu hayal edin. Burada olup biteni 
dinlemek ve bir parçası olmak için can 
atacağınıza eminim. Sanatın birleştirici rolü 
burada devreye girer ve çalışanlarınızla 
olduğu kadar müşterilerinizle olan 
iletişiminizin baş aktörü haline gelir sanat 
eserleri. 
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Paylaşımlı ve açık ofislerde ise soyut sanat 
eserlerinin varlığı hem topluluğu hem de 
mimari tasarımı birleştirici bir özellik sunar. 
Soyut eserler kendisini izleyen kişinin ruh 
haline göre gerektiği yerde sesi yükselirken 
gerektiği zaman sessizleşebilir. 

Tabii tüm bu seçim süreçleri, yoğun iş 
temposu içinde ayrı bir vakit ve dikkat 
gerektirici bir iştir. İşi bir uzmanın eline 
teslim etmek hem doğru eserleri bulmanıza 
hem de vermek istediğiniz mesajları doğru 
vermenize olanak sağlar. Bu konuda 
çalışmalar yapan sanat danışmanları 
ve danışmanlık firmaları ile çalışarak 
doğru ve geleceğe yönelik tercihlerde 
bulunabilirsiniz. Sanat eserlerinin yatırım 
özelliği olduğunu düşünürseniz gelecekte 
hem çok değerli hem de prestijli bir 
kurum koleksiyonuna sahip olabilirsiniz. 
Eczacıbaşı Topluluğu, Koç Grubu, Arkas 
gibi ülkemizde bu konuya her alanda 
destek veren kurumlar gibi Deutsche Bank, 
Renault, Microsoft, Daimler uluslararası 
koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz.   

Peki nasıl bir süreç izlemelidir şirketler 
sanat eseri seçiminde? Başlangıç için çok 
doğru olan bu sorunun birkaç farklı yanıtı 
var. Kurum kimliğinizle örtüşen özel eserler 
sipariş etmek bu yöntemlerden biridir. 
Marka adınız, logonuz, misyonunuz gibi 
öne çıkan ögelerden ilham alan sanatçılar 
hem mekâna hem de markaya özel eserler 
üretirler. Giriş karşılama alanına bir duvar 
resmi gibi. Bir diğer yöntem verim arttırıcı, 
beyin aktivitelerini hızlandırıcı ve mekâna 
pozitif enerji verecek renkleri belirleyerek 
bu renklerde çalışan sanatçıların eserlerinin 
satın alınması, ya da yine mekâna özgü 
çalışmalar yapılmasıdır. Mekânların 
işlevine göre de eser tercihleri yapılabilir. 
Sakin renklerde, mermer ya da bakır gibi 
klasik malzeme kullanılmış heykeller 
üst düzey yönetici ya da VIP toplantı 
salonlarında konumlanırken; parlak renkli, 
gösterişli, mesajı dikkat çeken, çağdaş 
heykeller özellikle giriş alanlarında, toplu 
bulunan noktalarda bir merkez yaratmaları 
ile de tercih edilebilir. 

Emaar Sales Office, Ahmet Oran , Sergileme

Doğru eser seçimi için nasıl bir 
yol izlenmeli?

Doku Tıp Merkezi, Anders Krisar M (girl) 2014-2015 Acrylic 
paint on polyester resin, polyurethane, oil paint, wood plugs 

143 x 65 x 18.5 cm / Sevil Dolmacı Art Consultancy
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Zorlu Residence Towers, Güneş Özmen, 
Armaggan Art & Design Gallery
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D. 
İş Yerinde Çalışan Verimliliğini Artırmanın Bir Yolu Olarak 
Tasarlanan Dinlenme Alanları

Günümüzde çağdaş bir işletme sahibinin 
tek sorumluluğu personeline yalnızca 
uygun bir çalışma ortamı sağlamak değil, 
aynı zamanda her bir ekip üyesinin görevine 
ara verdiğinde, günlük iş stresinden 
uzaklaşabileceği özelleşmiş dinlenme 
alanları sunmaktır. 

‘Rahatlama alanları’ olarak adlandırılan, 
konforlu kanepeler, şezlonglar veya 
hamaklarla donatılmış, ev ortamını 
anımsatan halılarla kaplanmış bu 
bölgeler; iş yerlerindeki en popüler 
ilave olanaklar arasında yer almaktadır. 
Bu alanların tasarımında en büyük 
hassasiyet seçilen malzeme, strüktür ve 
renklerin ses yalıtımına katkı sağlayacak 
nitelikte olmasına gösterilir. Gün 
ışığından yararlanma, yapay aydınlatma 
düzenlemesi ve başta yeşil bitkiler olmak 
üzere diğer doğal öğelerin varlığı da 
önem verilen diğer kıstaslar arasındadır. 
Çalışanların yaratıcılık düzeylerini 

artırma isteği ve rahatlamış kişilerin daha 
verimli performans sergilediği kanısı, iş 
dünyasında liderleri ekip üyeleri için yeni 
olanaklar sağlamaya teşvik etmektedir. 
İçerisinde son teknolojiden yararlanan oyun 
konsolları veya daha klasik seçenekler 
olarak langırt ve satranç masaları bulunan 
oyun odaları, spor salonları, müzik alanları 
ve kütüphane; iş yerlerinin çalışanlarına 
sunduğu geniş yelpazeden birkaç örnek 
olarak karşımıza çıkıyor. Masaların 
olmadığı, sadece yumuşak halı kaplı 
zemine veya puflara oturarak çalışılan 
alanlar, masaj ve yoga odaları, doğadan 
ilham alarak çatı katlarında tasarlanan yeşil 
bahçeler; tasarımcıların ve yatırımcıların 
sınır tanımayan yaratıcı zihinlerinin bir 
yansıması olarak çalışanlara zengin 
olanaklar sunuyor. Ofislerde işlevsellik 
ve görsel etkileyiciliği ön plana çıkarma 
arzusu, estetik ve kullanışlı öğelerin aynı 
mekânda bir araya getirilmesiyle varlık 
gösteriyor.  
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Proje: Interface Headquarters: Base Camp, Tasarım: Perkins+Will
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21.yüzyılın beşte birini geride 
bıraktık. Bugün artık “çalışmak” yüzyıl 
başındakinden farklı bir fiil haline geldi. 
Endüstri devriminin ardından gelen bilgi 
çağı iş modellerini temelden değiştirdi. 
Dünyanın dönme hızından daha hızlı 
değişen ve artık kendine ait isimlerle anılan 
kuşakların yüzyılında birlikte çalışma 
kültürü inşa etmek, verimlilik ve hız, çağdaş 
ofis tasarımlarına ilişkin en önemli gündemi 
oluşturuyor. Bugün çok uluslu şirketlerde 
Baby Boomers’larla (1946-64 doğumlular), 
X Kuşağı (1965-1980 doğumlular), Y 
Kuşağı (1981-1996 doğumlular) ve hatta Z 
kuşağı (1997 ve sonrası doğanlar) birlikte 
çalışmak ve birlikte üretmek durumunda. 
Yönetim kadrolarının düzenli olarak 
tartıştıkları konuların başında, Y ve Z 
kuşağı ile iletişim ve motivasyon yer alıyor. 
Bu bakışla kurum içinde 75 yaşındakilerle 
21 yaşındakileri doğru şekilde buluşturmayı 
başaran kurumların daha yenilikçi ve verimli 
olacaklarını tahmin etmek yanlış olmaz. 
Ofis tasarımında hiyerarşiye, bildiğimiz 
kutular içinde çalışmaya bambaşka bir 
bakışla yaklaşılmasını mecbur kılan bu 
gerçek, dinlenme alanı tasarımlarında da 
uzun zamandır hissediliyor.

Bu bağlamda ofislerde tasarlanan 
dinlenme alanları; kuşaklar arası iletişimin 
artırıldığı, kurum kültürünün her seviye 
çalışan tarafından paylaşıldığı, çalışanların 
kendi kimliklerini ve tercihlerini açıkça 
ortaya koyarak rahatlayacakları farklılaşan 
mekanlar olarak ortaya çıkmaya başladı. 
Google ofislerinin öncülüğünü yaptığı ve 

özellikle genç çalışanların yoğunlukta 
olduğu kurumlar; playstation odaları, uyku 
alanları, kafeteryalar gibi alışılmışın dışında 
fonksiyonlara yer vererek çalışanlarının 
motivasyonunu yüksek tutarak, esnek 
çalışma saatlerini mazur gösterebiliyorlar. 
Türkiye’de en ünlü örneği ECArch tasarımı 
Yemeksepeti Park yapısı olan bu yaklaşım, 
çalışanlar tarafından da memnuniyetle 
benimsenmiş görünüyor. Kurumun call 
center personeli ile üst düzey yöneticilerini 
ortak mekânda, günün “dinlenme” tanımları 
ile buluşturan bu yaklaşım oldukça popüler 
ve çalışan mutluluğuna olumlu katkı 
yapıyor.

Son dönemin öne çıkan ofis dinlenme alanı 
tasarım trendlerinde eğlenceden sonra 
ikinci sırayı hareket alıyor. Masa başında 
gün boyu oturan bir çalışan yerine, kısa 
bir yürüyüşten sonra iş arkadaşı ile sohbet 
edebilme imkânı olan birinin daha yaratıcı 
ve mutlu olduğu söylenebilir. Bu alanda 
öncülüğü yine New York’taki ofisine bir 
kaya tırmanışı alanı ekleyen Google ofisi 
yapıyor. Türkiye’de de bu yaklaşımın az 
da olsa örnekleri var. Dünyaca ünlü spor 
markası Nike’ın kendi ofisinde çalışanların 
kullanımına açık mini basket sahası 
yerleştirmek uğruna epeyce uğraştığına 
bizzat şahit oldum. 

Yarı zamanlı ve uzaktan çalışan sayısının 
artması, ofis birim metrekare fiyatlarının 
sürekli yükselmesi ile herkesin kendine ait 
bir masa veya odasının olduğu geleneksel 
çalışma alanları yerine, tamamı bir lounge, 

Banu Uçak
Yüksek Mimar
Ağustos Teknoloji



Yüksek Mimar
Ağustos Teknoloji

dinlenme alanı şeklinde tasarlanmış, 
esnek kullanıma olanak veren ofisler de 
yeni trend çalışma mekanları içinde yer 
alıyor. Kurumsal çalışma mantığını bir 
kenara bırakan bu yaklaşımda bazen bir 
otel lobisi, bazen bir kafeterya şeklinde 
tasarlanan ofislerde resepsiyon yerine 

bir bar veya kafeterya hizmet verebiliyor. 
Dinlenme alanları ve çalışma alanları 
arasındaki çizgiyi hızla muğlak hale getiren 
bu kurgu, çalışanların ofiste geçirdikleri 
saati daha keyifli hale getiriyor. Ne de olsa 
yeni dünyada her zaman çalışmak, ulaşılır 
olmak ancak çalışmıyormuş gibi hissetmek 

Proje: Yemeksepeti Park, Tasarım: Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Fotoğraf: Cemal Emden
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kabul görmüş bir gerçeklik haline geldi, 
mekanlar da buna hızla ayak uyduruyor.

Bankacılık, danışmanlık gibi daha kurumsal 
bir yapı programı tercih etmek durumunda 
olan yapılar bile, soğuk yemekhanelerini 
keyifli kafeteryalar, rahat dinlenme alanları, 
ping pong masaları ile değerlendirmeye 
başladılar. Ofis verimliliğinden çalışan 
başına düşen birim metrekareyi anlayan 
yaklaşım hızla tarihe karışıyor. Gittikçe 
hızlanan iletişimde, zamanlarının en az 
üçte birini ofislerde geçiren insanlara 
dinlenme alanlarında sunulan farklılaşan, 
özelleşmiş, özenli çözümler; çalışan 
motivasyonunu, bağlılığını, memnuniyetini 
ve verimliği artıran önemli araçlar haline 
geldiler.
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Proje: Interface UK
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E. 
Ofisiniz Sizin Nasıl Bir İşveren Olduğunuzun 
Göstergesidir
Çalışma alanlarının iş gücü ve insan sağlığı 
üzerindeki etkisi hususunda artan bilinç 
düzeyi sadece işveren ve tasarımcıları 
değil, aynı zamanda çalışanları da kapsamı 
altına almaktadır. Ofis tasarımı konusunda 
profesyonel destek sağlayan uzmanlar, 
görsel çekiciliğinin yanında aynı zamanda 
akustik yalıtım gibi diğer teknik konulara da 
büyük hassasiyet göstermektedir. Bilhassa 
açık alanlarda ve birden fazla insanın bir 
arada çalıştığı toplu mekânlarda zemin 
kaplaması için uygun malzeme seçimi 
kullanıcıların konforu için büyük önem 
taşımaktadır.  Günlük aktiviteler sırasında 
çalışanların hareketi ve sandalyelerin 
sürüklenmesiyle çıkan gürültünün diğer 
insanları rahatsız etmesini önlemek adına, 
gürültü seviyesini işitme kalitesinden ödün 
vermeyecek bir seviyeye düşüren zemin 
döşemeleri seçmek, huzurlu çalışma 

alanlarının yaratılmasında kilit köşe 
taşlarından birini oluşturmaktadır. Mekân 
düzenlemesinde kullanılan malzemelerin 
karakteristik özellikleri ve bileşenleri, 
sadece çalışan sağlığı için gösterilen özenin 
değil, aynı zamanda işverenin kurumsal 
kimlik çatısı altında çizdiği markalaşma 
stratejisinin de önemli bir parçasıdır. 
Günümüz iş dünyasında yaşanan güncel 
gelişmeler göstermekte ki, görev tanımı 
ve finansal koşullara ilaveten, artık 
çalışma alanının görünümü ve işlevselliği 
de iş arayanların başvurdukları şirketleri 
değerlendirirken dikkate aldıkları kriterlerin 
başında geliyor. Avrupa’da 16 ülke ve 7600 
kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 
her üç çalışandan biri, çalışmak istedikleri 
işe karar verirken iş yeri tasarımını ilk üç 
kriterden biri olarak değerlendiriyor.

Proje: L’oréal Warsaw, Tasarım: Bartosz Trzop, Trzop Architekci

78



Proje: Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü, Tasarım: Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık 
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Cengiz Aytekin
Genel Müdür Yardımcısı
Anadolu Hayat Emeklilik

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon 
Merkezimizi yeni ve modern bir yapıya 
taşıma kararı aldığımızda tarihler 2017 yılını 
gösteriyordu. Uzun süredir çalıştığımız 
ofislerde yer kısıtlaması nedeniyle 
dilediğimiz renovasyonları yapamıyor, bir 
nevi işveren olarak bakışımızı ofisimize 
yansıtamıyorduk. Derken İŞGYO tarafından 
inşaatı yapılan Manzara Adalar’da yeni 
bir ofise geçme kararı aldık. İlk kez var 
olan bir tasarıma değil, tamamen bizim 
ihtiyaç ve zevklerimize göre tasarlanacak 
yeni bir ofise taşınacak olmak bizi çok 
heyecanlandırdı.

Mimari danışmanlık alarak tasarladığımız 
yeni nesil ofisimizde doğayı çağrıştıran 
renkler ve malzemelerle “plazada ama 
değil” hissini yaratmaya çalıştık. Üç katta 
toplam 3 bin 461 metrekare alanda, küçük 
sohbet köşeleri, ortak alanlar, oyun alanları, 
yalın masa düzenleri ile çalışanlarımızın 
kendini evlerinde hissedebilecekleri bir 
ortam tasarladık. Açık ofisin iletişimi arttırıp 
arttırmadığı tartışıladursun, 1-2 kişilik mini 
çalışma odalarıyla iç sesine odaklanmak 
isteyen çalışanlarımızın yaratıcılıklarını 
ortaya çıkartabilecekleri alanlar yarattık. 
Akıllı bina özelliklerine ek olarak, diğer 
ofislerimizle görüntülü konuşma imkânı 
sağlayan geniş toplantı odalarımızla 
çalışanlarımızın toplantı trafiği arasında 
yolda geçirdikleri zamandan tasarruf 
ederek onları yormamayı seçtik.

Diğer taraftan şirketimizin sürdürülebilirlik 
politikası gereği adaylık sürecine girdiğimiz 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 
tarafından geliştirilmiş çevre dostu 
bina sertifikasyon sistemi olan LEED 
sertifikasına, ofisimiz Gold düzeyde layık 
görüldü. Bu kapsamda birçok çevre ve 
insan dostu özellik proje tasarımına ve 
inşaatına entegre edildi.  Örneğin bilinçli 
yer seçimi ile toplu taşıma imkanlarına 
yakınlık, bireysel araç kullanım ihtiyacının 
azaltılması, bisiklet kullanımı ve araç 
paylaşımı gibi diğer alternatif seçenekleri 
teşvik edici imkanlar ve bu sayede 
ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının 
düşürülmesi hedeflendi.

Projede kullanılan verimli su armatürleri ile 
su tüketiminde %40’ın üzerinde tasarruf 
hedeflendi. Çalışanlarımızın konforundan 
ödün vermeden, enerji harcamalarını en 
aza indirmek üzere uluslararası standartlara 
uygun olarak tasarlanmış, verimli 
aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemlerinde enerji verimli 
cihazlar seçildi. Aynı zamanda mekânda 
sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olan 
malzemeler tercih edilerek, %25’den fazla 
oranda geri dönüşümlü içerik kullanıldı. 
Mekânların içerisine verilen taze hava 
oranları standartların %30 üzerinde 
tutularak, çalışanlarımızın mümkün olan en 
sağlıklı ve konforlu ortama sahip olmaları 
sağlandı. 



Genel Müdür Yardımcısı
Anadolu Hayat Emeklilik

Proje: Anadolu Hayat Emeklilik Kartal Ofis, Tasarım: Yalın Tan+Partners, Fotoğraf:  İbrahim Özbunar

Time Proje Yönetimi tarafından planlama, 
tasarım ve uygulama süreçleri yönetilirken, 
Anadolu Hayat Emeklilik Manzara Adalar 
Kartal ofisinin tasarımı Yalın Tan İç 
Mimarlık, uygulama işleri ise Jeyan Ülkü 
Mimarlık tarafından yapıldı. Bütün ekip çok 
uyumlu bir çalışma yürüterek bu başarılı 
sonuca ulaşmamızı sağladı.

Bizim için yönetmesi oldukça keyifli 
bu projeyi tamamlayıp 3 Eylül 2018’de 
faaliyet göstermeye başladıktan sonra 
çalışanlarımızdan, iş ortaklarımızdan 
ve müşterilerimizden aldığımız geri 
dönüşlerde mimari ve tasarım öğelerinin 
çalışan memnuniyeti, iş ortakları ve 
müşterilerin gözündeki imaj açısından ne 
kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir 
kez daha gördük.
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Proje: Talinn Airport VIP Extension, Tasarım: Ruutu 6
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Soner Canko
Genel Müdür
BKM Bankalararası Kart Merkezi

Ofisler Şirket Kültürünün En 
Önemli Yansımasıdır.

Hayatın bu kadar hızlı aktığı günümüz 
dünyasında yaşam kalitesi hepimiz için 
çok önemli. Kişilerin hayatı algılayış 
biçiminin ve yaşamı yorumlamasının 
doğrudan yaşam kalitesiyle ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle yaşam kalitesini 
aynı işlerimizde olduğu gibi her zaman 
artırmanın, geliştirmenin peşinde koşmanın 
ve bizi geleceğe taşıması için kullanmanın 
önemine inanıyorum. Yaşam kalitesi 
biraz da yarınlarımıza yaptığımız yatırım 
aslında… Çünkü insanlık bugün ne kadar 
yüksek bir kaliteyle yaşarsa, gelecekte de 
genç nesillerin yaşam kalitesi anlamında 
daha bilinçli ve verimli olacağı bir dünya 
mümkün hale gelecek. Bu da mutlu, huzurlu 
ve yaşanabilir bir dünya anlamına geliyor.
 
Hayatımızın büyük bir kısmını iş 
ortamında geçiriyoruz. İş ve özel yaşam 
arasındaki denge ve iş ortamındaki 
kalite insanların verimliliğine, dolayısıyla 
kurumun performansına büyük bir katkı 
sağlıyor. Kurumlara anlam kazandıran 

insan faktörünün her zaman ön planda 
olmasının, yaşam kalitesini hayatın tüm 
süreçlerinde artırma açısından faydalı 
olduğuna inanıyorum. Şu çok net bir 
gerçek: hem özel hayatlarında hem de 
ofis ortamında yüksek bir yaşam kalitesine 
erişen çalışanların kuruma inançları artıyor, 
motivasyon ve verimlilikleri yükseliyor. 
Karşılıklı bir “kazan-kazan” durumunun 
söz konusu olduğu bu faktörü artık pek çok 
kurum göz önüne alıyor; hatta birçok kurum 
bu açıdan birbiriyle yarışır durumda! 

Ne mutlu ki Bankalararası Kart Merkezi 
(BKM) olarak biz de bu yarışı önde götüren 
kurumlar arasındayız. Üstlendiğimiz bu 
sorumluluk duygusuyla iş hayatında yaşam 
kalitesini artırma hedefine yönelik adımlar 
atıyoruz. Biliyoruz ki huzurlu, verimli ve 
mutlu bir ortam çalışanlarımızın yaşam 
standartlarını yükseltirken, kurum olarak 
bizleri hedeflerimize götüren iş çıktılarına da 
yansıyacak. Bu bakış açısı doğrultusunda, 
ofisimizi tasarlama sürecinde oturma 



düzenimizi klasik bir organizasyon 
yapısına bağlı kalarak tasarlamak yerine 
çalışanlarımızın yaptıkları işlere en uygun 
şekilde düzenlemeye dikkat ettik. Ayrıca 
çalışanlarımızın birlikte çalıştıkları ekiplere 
yakın olmalarını sağlamayı da göz önünde 
bulundurduk. 

“Nakitsiz ödemelerde geleceğin deneyimini 
yaşatmak” vizyonumuzun birer elçisi olan 
çalışanlarımızın, yaratıcılığı ve takım 

çalışmasını destekleyecek bir ortamda 
çalışması en önemli unsurlardandı. 
Yaratıcılık ve takım çalışması, ofis tasarımı 
anlamında birbiriyle çelişebiliyor, bu 
nedenle ekiplerin takım ruhunu yükselten 
ve kendilerine ait özel ofislerde çalışma 
hissi veren çevik takım odalarını devreye 
aldık. Tüm çalışanlarımızın kendilerini 
evlerinde gibi hissedebilmelerini sağlamak 
ve konforlu bir çalışma ortamı yaratmak ilk 
amacımız oldu. Tecrübelerime dayanarak 

Proje: BKM Express Ofis, Tasarım: KG Mimarlık
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Proje: BKM Express Ofis, Tasarım: KG Mimarlık

tasarımın kendisinin yaratıcı olmasının, 
yenilikleri hayata geçirme açısından önemli 
farklar yarattığını söylemeliyim. Dolayısıyla 
ödemelerin güvenli olarak gerçekleşmesi 
için 7 gün 24 saat çalışan birimlerimizin 
ofisi bir iş alanından öte, yaşam alanı olarak 
algılayacakları samimi ve keyifli bir ortam 
yaratmayı hedefledik. Çalışanlarımızın 
sağlıklarını koruyabilmeleri de 
önemsediğimiz noktalar arasında büyük bir 
yer kaplıyor. “Sağlıklı çalışan” hedefimizle 

toplantı odalarımızdaki ikramlarımızın 
daha sağlıklı olması için gıdaların tümünü 
organik ürünlerden oluşturduk. 

Hayata geçirdiğimiz tüm bu adımlarla 
yaşamımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz 
BKM’de daha kaliteli bir yaşam 
sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de 
çalışanlarımızın istek ve ihtiyaçlarına kulak 
vererek “daha iyiye” ulaşmak için projeler 
geliştirmeye devam edeceğiz.
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F. 
Çalışan Sağlığı Niçin Önemli ve İşveren İçin İyi 
Bir Yatırımdır?

Çalışanlarının sağlığı ve refahı üzerine 
yatırım yapmak, bir işverene ekibinin sağlık 
ve güvenlik koşullarını geliştirmesinde 
oldukça yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, 
üretken ve başarıyla tasarlanmış bir 
çalışma alanına sahip olmak büyük önem 
arz etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; 
çalışma alanları çalışanların fiziksel, 
zihinsel, ekonomik ve sosyal iyilik hali 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve 
dolaylı olarak bu etki ailelerinin, yakın 

çevrelerinin ve tüm toplumun sağlığına da 
yansımaktadır.

Sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürmek ve 
desteklemek işletmeye fayda sağlamanın 
yanında, bu zincirin her bir halkası olan 
kişilerin de yaşam tarzlarını geliştirmeye 
katkıda bulunmaktadır. 

Çalışan sağlığı ve mutluluğuna yatırım 
yapmanın gerekliliğini ortaya koyan 5 temel 
nedeni sizler için derledik:

Proje: Interface UK
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Proje: Türkiye İş Bankası Çevik Atölye, Tasarım: Cenk Orga, Melis Sucuoğlu, Ezgi Sönmez, Fotoğraf: Altkat
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Sağlık hizmetlerinin maliyetleri şirketlere 
ağır bir yük olurken, çalışan sigortalarının 
%79’a yakın bir oranı firmalar tarafından 
ödenmektedir. Şirket içinde daha sağlıklı 
bir yaşam tarzını teşvik etmek, işe 
gelmeme ve hastayken iş başında bulunma 
durumundan doğan verim düşüklüğü 
oranlarını azaltacağından; buna paralel 
olarak doğan maliyetleri de hafifletmektedir. 

Araştırmalar göstermektedir ki çalışan 
sağlığına daha az önem gösteren firmalar, 
%25 ekstra maliyet olarak bunun geri 

I. Daha Sağlıklı Çalışanlar Daha Az 
Maliyet Gerektirir

dönüşünü almaktadırlar.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, ABD’de 
iş yerinde yaygın olarak görülen bazı 
hastalıkların ülke çapındaki maliyetlerini 
ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl Amerikan 
Tabipler Birliği Dergisi’ndeki iki makale, 
depresyonun verimsiz iş gücüne bağlı 
olarak ABD’li işverenlere yılda 35 milyar 
dolara; arteriti, baş ağrısı ve sırt problemleri 
gibi ağrı durumlarınınsa yaklaşık 47 milyar 
dolara mâl olduğunu söylüyor. 

Proje: Erciyas Holding Ofis, Tasarım: KG Mimarlık
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Proje: Interface Krefeld, Fotoğraf: Bernadette Grimmenstein

Ergonomik bir çalışma alanı yaratmak 
çalışan sağlığı ve mutluluğunu yakalamada 
temel unsurlardan biridir. 

Yapılan çalışmalarla,  Avrupa’da çalışmakta 
olan nüfusun %25’inden fazlasının kas-
iskelet hastalıklarına sahip oldukları ortaya 
çıkmıştır.

Özellikle durağan bir akışın hakim olduğu 
ve çalışanların günde 7 saatten fazla 
oturarak masa başında mesai yaptığı 
çalışma ortamlarında, iskelet ve kas sistemi 

II. Hastalık İzni ve İşe Devamsızlık 
Oranlarını Azaltır

hastalıklarının oranı artmaya devam 
etmektedir. 

Şirketler fiziksel aktiviteye teşvik eden 
girişimlere değer vermeli ve bunu 
bir maliyetten ziyade yatırım olarak 
görmelidirler. Daha uzun süre ayakta 
kalma, asansör kullanmak yerine merdiven 
çıkma, hareket etmeyi gerektirecek daha 
çok aktivite yapma gibi egzersizlere 
teşvik etmek; hareketsiz yaşam tarzını 
sonlandırmak için atılması gereken ilk 
adımlardır. 
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III. İş Yerindeki Stresi Azaltıp 
Mutluluğu Artırır

Fiziksel ve psikolojik sağlığın performansla 
olan yakın ilişkisi dolayısıyla, sağlık 
ve mutluluk koşullarından uzakta bir 
çalışma ortamı şirkete verimsizlik olarak 
yansımaktadır. Bilimsel çalışmalar stresin 
ve uzun süre maruz kalınan stres oranı 

yüksek ortamların, birçok psikolojik ve 
fizyolojik rahatsızlığın oluşmasında önemli 
rol oynadığını kanıtlamıştır.

Bireylerin günlerinin önemli bir kısmını 
geçirdikleri çalışma mekânlarının bu 
anlamda ne gibi bir ortam sunduğu da bu 
yüzden önemli bir etkendir. 
2018’de İngiltere’de yapılan bir çalışma, 
çalışanların %59’unun iş kaynaklı stresten 
muzdarip olduğunu ortaya çıkardı. 

İş stresi sadece çalışanların zihinsel 
sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı 
zamanda kronik hastalık ve kalp krizi riskini 
de önemli derecede artırmaktadır. 

İş yerinde daha sağlıklı alışkanlıkları 
desteklemek amacıyla üstlenilen 
teşebbüsler, uzun vadede, ekip içi öz saygı 
ve öz güven oranını yükselterek ciddi 
yararlar sağlamaktadır. 

Sadece ABD’de, yılda 70 milyon kişi kas 
iskelet hastalıkları nedeniyle doktora gidiyor 
Bu hastalık tüm Avrupa çapında 205 milyon 
Euro’dan fazla bir masraf olarak şirketlere 
geri dönmektedir. 

Yine, Amerikan Tabipler Birliği’nin bu iki 
araştırması, depresyon ve ağrı kaynaklı 
verimlilik kaybının mutsuz ya da hasta bir 
çalışanla, aynı nedenlerle işe gelinmemesi 
durumundan üç kat daha fazla olduğunu 
buldu. Diğer bir deyişle, evde kalan 
çalışan, gelip düşük performans gösteren 
çalışandan daha az zaman kaybedilmesine 
neden oluyor.
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Proje: Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Merkezi, Tasarım: M-Ofis Mimarlık
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Proje:Barry Callebout, Tasarım: Studio13, Fotoğraf: İbrahim Özbunar
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Çalışan insanlar günlerinin %50’den fazla 
bir kısmını iş yerinde geçirmektedirler. Ofis 
ortamının kalitesi, çalışan memnuniyetini 
ve firmaya bağlılığını etkileyen faktörlerin 
başında gelmesi sebebiyle, çalışma 
alanlarının tasarımı ve organizasyonu 
üzerine düşünülmesi gereken kilit 
unsurlardan biridir.  

Bu sebepten ötürü; spor salonuna ücretsiz 
giriş hakkı tanımak ve daha sağlıklı 
beslenmeye teşvik etmek gibi çalışanlara 
sunulan sağlık alanındaki olanaklar, toplu 
ilgi düzeyini yükseltecek ve firmanın 
gelecek girişimlerine pozitif bir geri dönüş 
olarak yansıyacaktır. 

Bununla beraber, tüm çalışanların sağlıkla 
ilgili aktivitelere katılımını sağlamak 

firmanın imajını geliştirecek ve beraberinde 
daha iyi bir çalışma ortamı yaratacaktır. 

İspanyol seyahat acentesi Atrapalo 
sunduğu spor tesisleriyle çalışanlarını 
fiziksel aktivitelere sevk etmekte ve 
daha sağlıklı yaşam tarzının kapılarını 
aralayarak bundan oldukça olumlu sonuçlar 
almaktadır. Bu konuda kurumsal şirketlere 
eğlence alanları ve aktiviteleri tasarlayarak 
sağlık koşullarını optimize etme hizmeti 
veren WeFitter ile yapılan ortaklığı Atrapalo 
İnsan Kaynakları Direktörü Mar Nieto şöyle 
açıklıyor: ‘WeFitter bizleri oyunlaştırma 
ve eğlence odaklı türlü etkinliklerle 
tanıştırarak, kurumsal ‘Çalışan Sağlığı ve 
Mutluluğu’ programımızı güçlendirmemize 
yardımcı oldu.’

IV. İş Ortamını Geliştirir ve Firma 
İmajını Tazeler

Proje: Deloitte Türkite Genel Müdürlüğü, Tasarım: 
Bakırküre Mimarlık, Fotoğraf: Gürkan Akay

Proje: Volvo Car Türkiye, Tasarım: Atelierdip, 
Fotoğraf: Altkat
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V. Müşteri Memnuniyetini Yükseltir
Bir çalışanın şirkette yerine getirdiği her 
faaliyet müşteri memnuniyeti üzerinde 
doğrudan etkilidir. Canlı, hevesli ve kendini 
işine adamış bir çalışan her firmanın kendi 
ve müşterilerinin faydası için arzulayacağı 
bir durumdur. 

Çoğu zaman, müşteri ve çalışan arasındaki 
etkileşim, yeni bir müşterinin firmaya karşı 
ilk izlenimini belirleyici en önemli etmendir. 
Daha sağlıklı ve mutlu elemanlardan 
hizmet alan müşteriler, gösterilen çalışma 
azminden etkilenecek ve buna bağlı olarak 
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firmayla edindikleri tecrübe daha iyi bir iz 
bırakacaktır. 

Sonuç itibariyle, küresel pazarda başarının 
ancak sağlıklı ve yüksek motivasyonlu bir iş 
gücüyle yakalanabileceğini idrak eden şirket 

sayısı arttıkça, sağlıklı çalışma alanları 
konsepti de günden güne iş dünyasıyla 
daha yakından ilişkiye geçmektedir.

Proje: Türkiye İş Bankası Çevik Atölye, Tasarım: Cenk Orga, Melis Sucuoğlu, Ezgi Sönmez, Fotoğraf: Altkat
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Alp Sirman
Doktor

İnsan Odaklı Tasarım içinde bir ironi 
içeriyor.
Bir ev planlanıyor diyelim, başka ne odaklı 
olabilir?
Bir okul, bir şehir ya da bugünkü yazımın 
konusu olduğu gibi bir ofis iş yeri tasarlanıyor 
diyelim, başka ne odaklı olabilir?
Bu tasarımlar bir amaç için yapılır ve bu 
amaç insan odaklıdır.
Bu kadar.
İş yerleri de öyle. İnsan odaklı olmayan 
bir iş yeri sadece mimarın portfolyosunda 
güzel bir görselden başka bir şey olamaz.
Hiçbir işletme sadece güzel dursun diye bir 
şeye beş kuruş harcamaz.
Aklınıza sanat eserlerine yapılan yatırımlar 
gelebilir bu noktada ama o eserlerin bir tür 
ekonomiden etkilenmeyen uluslarası para 
olduğunu unutmamak gerek.
Bir iş yeri hangi amaçla yapılır?
Para kazanmak için.
Bir Formula 1 otomobili hangi amaçla 
yapılır?
Yarış kazanmak için.
İkisinin bağlantısına gelelim.
Bir motor, diyelim Mercedes Motoru; neden 
bir takımda son derece iyi sonuçlar alırken 
bir başka takımda puan bile alamıyor?
Birçok nedeni var.
Sürücü faktörü evet ama şampiyon 
sürücünün bile yeteneklerini göstermesi 
için uygun bir araca ihtiyacı var.
Nereye geliyoruz? Motor-araç uyumuna.
Motora uygun bir araç olmazsa O TAKIM 
KAZANAMAZ.
İş yerlerindeki motor nedir?
İnsan.

Şimdi tekrar düşünelim, bir iş yeri insan 
odaklı olmayıp ne odaklı olabilir?
Peki, 
İnsanın önemini anladık.
İnsanın çalışmasına uygun bir iş yerinin 
önemi nedir?
Her toplantıda söylenir. 
Verimlilik.
Verim nedir?
Önce verimliliği tanımlayalım.
Makinelerde verimliliği biliyoruz, enerjinin iş 
gücüne dönüşme oranı.
Çalışanlar için verimlilik nedir?
İş yerinde bulunması için verilen ücretin iş 
yerinin yararına işe dönüşme oranı.
Bu açıdan insan makinesinin verimliliği iş 
yeri açısından, kârlılık açısından çok önemli 
Bütün çaba bu verimi arttırmaya yöneliktir.
Eğitimler, engagement çalışmaları, iş 
yerinde verimlilik arttırıcı konuşmalar, 
motivasyon, nefes terapileri, tümü...
Çünkü ofislerin en önemli gider kalemi 
ne bina ne dekorasyon veya alınan büro 
aletleri.
Ofislerin en büyük gideri çalışanların 
maaşları.
Bir kıyaslama gerekirse İngiliz mimarlar 
birliğinin (RIBA) yaptığı araştırmaya göre 
50 yıllık bina kullanım süresince personele 
harcanan para binaya harcanan paranın 
200 katı.
Hep verdiğim bir örneği tekrarlayayım.
Ofise alınan bir bilgisayarı kullanma 
kılavuzunda yazdığı şekilde uygun bir yere 
monte ediyoruz.
Uygun bir prize takıyoruz ve başına 
bilgisayar kullanmayı bilen birini oturtuyoruz.



Doktor

Ama o bilgisayardan çok daha fazla para 
ödenen bir çalışanı berbat bir tasarıma sahip, 
çalışmasına uygun olmayan koşullarda 
çalışmaya zorluyor bu yetmiyormuş gibi 
kötü besliyor ve yeterli hava almasına bile 
izin vermiyoruz.
Evet, yeterli hava almasına izin vermiyoruz.
Ofislerde hava kalitesi yeterince detaylı 
incelenmiyor, karbondioksit oranı 
izlenmediği gibi yer kaplamaları ve 
mobilyalardan, ayrıca ofis aletlerinden 
yayılan çözücülerin buharları ölçülmüyor.
Çoğu ofis yol kenarına yakın olduğundan 
egzoz gazında bulunan nano partiküller ve 
kanserojen içeren hava solunuyor.
Bu yetmiyor, kapalı devre çalışan 
havalandırma ofis içerisindeki hasta 
kişilerden virüsleri bakterileri her yere 
dağıtıyor. 
Açık ofislerde yoğun gürültü ve dikkat 
dağınıklığına yol açan tasarımı da 
unutmamak gerek..
Üstüne bir de kötü beslenme, sabah işe 
yetişmek için erkenden yollara düşme ve 
uykusuzluk koyun.

İnsandan anlamayan yöneticilerin yarattığı 
stresi bu karışıma ekleyin.
Bu insanların çalışabileceği bir ortam değil.
İnsan odaklı diyoruz da bu ortamda insan 
yok.
Çözüm:
Tasarım çok disiplinli bir hale getirilmelidir.
Tasarım ekibinde insan fizyolojisi bilen 
uzmanlar bulunmalıdır.
Yetmez davranış psikolojisi de bilinmesi 
gerekir.
Bu şekilde hazırlanan tasarımlarda 
verimlilik %30-60 arası artacağından 
işveren açısından karlı bir yatırım olacaktır.
Ancak bu detayların iyi açıklanması gerekir.
Yani Google ofislerini yüzeysel olarak taklit 
ederek değil, o konseptin içindeki insana 
değer veren ruhu tasarıma eklemeliyiz.
Az önce söylediğim gibi ofisin havasından 
çalışma saatine, ulaşım modeline ve 
beslenmeye kadar.
Bu mutlu çalışanlar ve verimli ofislere giden 
bir yol olacaktır. 
Bilimden ayrılmayalım. 
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Doğayla Uyum İçinde Tasarım ve 
Çevre Dostu Üretim

Bölüm
3



A.
Interface Felsefesi ve Değerleri

NASA’nın Ay’a iniş tecrübesini takiben, 
projenin düzenleyici ortaklarından biri, bu 
misyonun ivedi uygulamaya konmasının 
ardından NASA’nın ileriki aşamalarda 
hayata geçireceği ve sonraki adımlarda 
belirleyici rol oynayacak uzun vadeli 
bir hedefin eksikliğine dikkat çekti. Aynı 
dönemde firmanın sürdürülebilirlik ilkesi 
kapsamında ilk söylemini gerçekleştiren 
Interface’in kurucusu Ray Anderson, 
NASA’nın bu tecrübesinden yola çıkarak 
kendi firmasına kısa vadeli ve kısmi 
hedefler edinmek yerine, kurumsal kimlik 
çatısı altında uzun yıllar boyunca izlenecek 
köklü felsefenin temellerini attı. 

Anderson şu sözleriyle günümüzde 
kullanıcıları çevre dostu ürünlerle 
buluşturan Interface’in sürdürülebilirlik 
ekseninde izlediği politikanın altında 

I. Eğer İnsanlık, Yaşadığımız İklimi 
İstemeden ‘Bozarsa’, Bizler Bilinçli 
Olarak ‘Onarabilir’ miyiz?

yatan zihniyeti özetliyordu: ‘Interface’i, 
yaşadığımız çevreden kaybettiklerimizi 
geri onaran bir firma haline getirmek için 
ne yapmamız gerektiğini bilmek istiyorum. 
Doğaya ondan aldıklarımızın fazlasını 
vererek, sadece ona zarar vermemek için 
değil, aynı zamanda gerçek anlamda ona 
yardım etmek için çalışmalıyız. Ürettiğimiz 
ve sattığımız her bir parça halıyla nasıl 
Dünya’yı daha yaşanılabilir kılarız?’

Sürdürülebilirlik çerçevesindeki yaşanan 
gelişmelerin ve yatırımcı çevrelerinde 
kaydedilen ilerlemelerin henüz tam olarak 
olgunlaşmamış ve keşfedilmemiş olduğu 
90’lı yılların başında, bu vizyon temelinde 
bir şirket yapılanması kurmak oldukça zor 
görünmekteydi. Kullanıcılar ile ‘yeniden 
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İnsanların hayatları ile sahip olduğu 
değerlere her yönden pozitif katkı 
sağlayacak mekân tasarımlarına çalışmak, 
Interface’in sağlam temellere oturttuğu 
dünya görüşünün önemli bir yapı taşıdır. 
Kesintisiz gelişime ve yenilikçi tasarıma 
duyulan arzuya paralel olarak günlük 
iş planını dahi belirleyen Interface, 
benimsediği ‘açık kaynak’ yaklaşımı ile 
yıllar içinde ilerlettiği fikir ve stratejilerini 
paylaşmaya karşı istekliliğini gözler önüne 
sermektedir. 

Interface felsefesi sürdürülebilir ve yeniden 
canlandırıcı bir teşebbüs fikrinden öteye 
giderek, aynı zamanda bu yaklaşımı 
endüstrideki diğer firmalara aşılamayı da 
kendine görev edinmektedir. Çevremizde 
gerçekleşen küresel ölçekteki değişimleri 
tanıtmak sadece bir firmanın, endüstrinin 
ve hatta sektörün sorumluluğu değildir. 
Bu bağlamda karşılaşılan sınırları 
aşmak; üretilen çözümleri, örnek olay 
incelemelerini paylaşarak ispatlanmış 
metotları tanımlayan araştırma ve raporların 
sonuçlarını duyurmayı ve uygulanma 
sürecini hızlandırmayı gerektirmektedir. İş 

birliği beyanı genel olarak bir pazarlama 
stratejisi olarak algılansa da küresel 
ısınmanın etkilerini tersine çevirme ve 
hayata daha dost bir iklim yaratma misyonu, 
kilit derecede önem taşıyan gerçek ve 
verimli bir iş birliğinin bel kemiğidir. 

Interface ve Londra Zooloji Derneği’nin 
ortaklığıyla yaratılan tedarik zinciri, 
disiplinlerarası iş birliğine güzel bir örnek 
teşkil etmektedir. Filipinler ve Kamerun’un 
kıyı kentlerinde halkın da katılımıyla 
temin edilen terk edilmiş balık ağlarının 
kazanımına dayalı Net-Works programı, 
sonraki aşamalarda bu ağların işlenmesi ve 
halı üretiminde iplik olarak kullanılmasıyla 
devam etmektedir. Böyle bir iş birliği sadece 
bölgedeki ağ kullanımının yarattığı büyüyen 
çevresel kirlilik problemiyle yüzleşmekle 
kalmaz, beraberinde ilgili taraflara başka 
türlü faydalar da sağlamaktadır. Terkedilmiş 
ağları elde etmek yerel halk için yeni bir gelir 
kaynağıyken, bu ağların üretim sürecinde 
kullanımı ise diğer malzemelerin tüketimini 
azaltarak yenileştirici bir işletme fikrinin 
uygulanma olasılığını artırmaktadır.

II. Evrensel Değişim, Evrensel İş 
Birliği Gerektirir

canlanma’ kavramı ekseninde ılımlı bir 
ortak çözüm bulma ve Interface’in ‘durağan’ 
giden düzeni değiştirme odağında 
başlayan bu hareket; olumsuz etkileri 
ortadan kaldırmanın ötesine giderek, daha 
yaşanabilir bir dünya için motivasyon 
kaynağı oldu. Sonraki aşamalarda, ürünlerin 
bileşenlerini yeniden tasarlama ve çevreye 
pozitif yönde katkı sağlayacak malzemeleri 

elde etme mücadelesi, Interface’i Ray 
Anderson tarafından konulan hedefe 
giderek yaklaştırmıştır. Günümüzde, geride 
bıraktığımız 24 yıl içinde verilen çabanın ve 
bu yolun önünü açmak için yapılan hummalı 
çalışmanın tatmin edici sonuçlar verdiği net 
bir şekilde görülmektedir.

100



Proje: Volvo Car Türkiye, Tasarım: Atelierdip, Fotoğraf: Altkat
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Erin Meezan
Ofis Başkanı - Sürdürülebilirlik
Interface

Küresel Değişim Yaratmanın 3 Adımı

Interface olarak, sadece zorlu hedefler 
yaratmaya dair değil aynı zamanda bunları 
gerçekleştirmenin yollarını bulmaya dair de 
bir geçmişimiz var. 

1994’de sürdürülebilirlik yolculuğuna ilk 
başladığımızda, amacımız şirketin tüm 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve 
dünya üzerinde onarıcı bir etki yaratmaktı. 

20 yılı aşkın bir süredir Interface, işleyişinin 
önemli bölümlerinde çevresel etkileri 
sistematik olarak ölçmek ve azaltmak için 
bir çerçeve oluşturarak bu büyük vizyonu 
uygulamaya odaklanmıştır. “Factories To 
Zero” ve “Products To Zero” gibi programlar 
sayesinde, etkilerimizi azaltmak için önemli 
ilerlemeler kaydettik. Çalışmalarımızla, 
fabrika atığı ve yenilenemeyen enerji 



Ofis Başkanı - Sürdürülebilirlik
Interface

İleriye Bakmak

kullanımı gibi büyük etki alanları için 
zararı sıfıra indirme odaklı hedeflerimizi 
gerçekleştirme yolundayız. İşletmelerdeki 
enerji kullanımının %84’ünün yenilenebilir 
kaynaklardan olması ve birim ürün başına 
sera gazı emisyonlarında %92’lik bir düşüş 
olması gibi gerçekleri de içeren birkaç 
önemli istatistik, bu yaklaşımın başarısını 
göstermektedir.

Büyük bir vizyon uygulama kapasitesi ve 
“Mission Zero” hedeflerimize ulaştığımızın 
bilinciyle kendimize güveniyoruz. Bu 
doğrultuda, bir sonraki soru “buradan 
nereye gidiyoruz?” sorusuydu. İstediğimiz 
iklimi yaratmaya odaklı yeni bir misyon 
yarattık. Buna “Climate Take Back” diyoruz. 
Bu program, etkilerimizi azaltmaktan daha 

fazlasını yapmayı amaçlamaktadır. Odağı; 
küresel ısınmayı tersine çevirmek.

Küresel ısınmanın tersine çevrilmesi, 
uygulanması veya ifade etmesi kolay bir 
kavram değildir. Bu kadar iddialı bir hedefe 
rağmen kendimize güveniyoruz, çünkü 
23 yıl önce, sıfır çevresel ayak izi olan bir 
şirket olma hedefimizi ilan ettik ve on yıllar 
süren çalışmalarla, bunu başarabildik. Bu 
nedenle, “Climate Take Back” görevini 
de “Mission Zero” için olduğu gibi 
gerçeğe çevirmek adına bir iş stratejisi 
oluşturmaktayız. Bu görev kapsamında 
başarının neye benzediğini tanımlayacağız, 
başarının nasıl ölçüleceğini belirleyeceğiz 
ve ilerlememizi sağlamak adına süreç 
için bir çerçeve, hedefler ve programlar 
oluşturacağız. 
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Çalışanlara İlham Vermek ve Bir 
Plan Geliştirmek…

Planı Uygulamaya Başlamak

Günün sonunda, sürdürülebilirlik 
misyonunun başarısı, büyük bir fikri 
ortaya koyma (küresel ısınmayı tersine 
çevirme gibi) ve onu iş önceliklerine, 
inovasyon odak alanlarına, ürün geliştirme 
hedeflerine ve pazarlama inisiyatiflerine 
dönüştürme konusunda ne kadar belirleyici 
olabileceğinize bağlıdır. Şirket içinde 
konuya ilgi yaratmak ve bu vizyonu 
uygulama sürecine başlamak için bir ön 
hazırlığa ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda dört 
anahtar konudan yola çıkarak bir çerçeve 
oluşturmaya başladık:

1. Sıfır Etki: Dünya üzerinde olumsuz bir 
etkimiz olmamasına yönelik çabalarımıza 
devam etmek. Yalnızca geri yerine 
koyabileceklerimizi kullanmayı planlıyoruz.

2. Karbon Sevgisi: Karbonu bir kaynak 
olarak kullanmaya başlamak. Karbonu 
bünyesinde tutan ürünlere ve üretim 
süreçlerine sahip olmayı planlıyoruz.

3. Doğayı Serinletmek: Biyosferimizin 
iklimi düzenleme yeteneğini desteklemek. 

Bu kilit alanlar için başarının neye 
benzediğini, onu nasıl ölçeceğimizi ve  
ilermek için hangi programların gerekli 
olduğunu belirlemeye devam edeceğiz. 

Karbonu atmosferden nasıl 
uzaklaştıracağımız ve küresel ısınmayı 
tersine çevireceğimiz konusundaki 
çalışmalar hala bitmiş değil. Interface 
olarak, herkes için bir plan oluşturmaya 
başladık ve yenilikçiler, iklim uzmanları ve 
diğer sektörel liderlerin de rehberliklerini 
bekliyoruz.

Tesislerimizin yerel biyo-ekonomilerin 
pozitif bir parçası gibi davranmasını 
planlıyoruz.

4. Endüstriyel Devrimin Öncüsü Olmak: 
Sanayiyi iklim gelişimi için bir güce 
dönüştürmek. Günümüz siyasi arenasına, 
sanayi öncülük edebilir. Doğru şeyi 
yapmanın üstün bir değer yarattığını 
göstermeyi planlıyoruz.
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Proje: Interface Headquarters: Base Camp
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Interface’in de işletim sürecinin her bir 
safhasında ilham aldığı doğa, sürdürülebilir 
gelişme ve üretkenlik kapsamında 
alınabilecek en iyi rol modeldir. Bu 
düşünceden hareketle, FaaF (Factory 
as a Forest – ‘Orman Misali Fabrika’) 
adı verilen projenin öncülük ettiği ‘pozitif’ 
bir fabrika tasarlama fikri doğmuştur. Bu 
canlı deneyin amacı, ormanlar gibi kendi 
kendini işleten ve yüksek performansa 
sahip ekosistemler şekillendirebilmek için 
bütüncül bir strateji yaratmaktır. Böylesine 
öncü nitelikte ve geniş kapsamlı projeler, 
ticari düşünce yapısının sınırlarını aşmayı 
ve edinilen misyona gerçek anlamda 
bağlı kalmayı gerektirmektedir. Interface 
tecrübesinin de gözler önüne serdiği üzere, 
prototip çalışmalar ve pilot projeler çoğu 
zaman hedeflerinizi başarmanın mümkün 
olduğunu kanıtlamanın tek yoludur. 
Biyolojik analiz ve danışmanlıkla ilgilenen 
bir şirketle iş birliği sonucu yürütülen 
FaaF programı mevcut durumda, daha 
önceden geliştirilen önerileri uygulamanın 
ilk aşamasındadır. Çevre için harekete 
geçme ve daha iyi bir çalışma ortamı 
yaratma çabasıyla perçinlenen üretim 
görüşü, çalışan ve paydaşlarda büyük bir 
motivasyon oluşturmuştur. 

Gelecekte sürdürülebilir üretim üzerine 
uğraş gösteren ‘Mission Possible 
2018’ çalışmasının sonuçları; geride 
bıraktığımız 10 sene içerisinde ticari 

işletmelerin beklentilerinin temelden 
değiştiğini ortaya koymaktadır. Ortaklar 
ve müşterilerin şirketlerden sürdürülebilir 
ticaret alanında harekete geçmeleri 
yönündeki beklentileri giderek artarken, 
aynı zamanda pozitif değişimleri gönüllü bir 
şekilde desteklemektedirler. Aynı oranda 
girişimcilerin faaliyetleri de büyürken; 
içlerinde Coca Cola, Walmart ve Unilever’in 
de olduğu Dünya’nın en büyük 11 firmasının 
katılımıyla gerçekleşen Dünya Ekonomik 
Forumu’nda şirketler, 2025’e kadar tüm 
ambalajlarını geri dönüştürme, tekrar 
kullanma veya doğaya döndürme teminatı 
vermiştir. Interface örneği sizlere çevre 
için harekete geçerken aynı zamanda 
iyi işleyen bir şirket yürütebileceğinizi de 
kanıtlarken, kâr amacı gütmeyen hayır 
kuruluşu CDP’nin (Carbon Disclosure 
Project) Dünya üzerinde binlerce firmadan 
çevresel etkileri üzerine topladığı bilgilere 
dayanarak hazırladığı rapor da bu 
gerçeği desteklemektedir. Araştırmalara 
göre, iklim değişikliğiyle mücadele 
etmekten sorumlu liderler, bu faaliyetlerde 
bulunmayan diğer yöneticilere nazaran 
%67 oranında daha fazla kar etmektedir. 
Aynı zamanda, geçtiğimiz 10 sene içinde 
bu şirketlerin gelirlerinde %50 oranında 
daha az dalgalanma görülürken, çevresel 
faaliyetlerde bulunmayan işletmelere 
kıyasla hissedarların kâr payında %21 
oranında artış gözlemlenmiştir.

III. Eğer Doğa Bir Şirket Kursaydı, 
Bu Şirket Nasıl Hizmet Verirdi?
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Proje: Interface Headquarters: Base Camp
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B.
‘Mission Zero’ ve ‘Climate Take Back’

Interface’in kuruluşunun ilk gününden 
itibaren gayesi daima değişime ön ayak 
olmak ve piyasaya öncü çözümler getirmek 
olmuştur. 50 yıldan daha fazla süre önce 
üretilen ilk karo halının alanında Dünya 
liderliğine taşıması misali, Ray Anderson’ın 
daha önce detaylıca açıklanan marka 
görüşünün istikrarlı bir biçimde uygulanışı 
kendisini Dünya’nın ilk karbon nötr 
ürünlerini tanıtan üreticisi konumuna 
getirmiştir. Geçmiş başarılar ve gelecek 
odaklı hedefler Interface’in sırtladığı en 
büyük iki mücadeleyi tanımlamaktadır: 
‘Mission Zero’ ve ‘Climate Take Back’.

1994’te hedeflerin adını koymanın ve 
uygulanış tarihlerini somutlaştırmanın yanı 
sıra etkilerini de dikkate almanın gerekliliği 
açık bir şekilde görülmekteydi. İhtiyaçlara 
cevap veren tescilli ölçüm sistemi 
‘EcoMetrics’, ‘Mission Zero’ hareketinin 
getirileri arasında yer almaktaydı. 
Mücadelenin esas varsayımı, firmanın 
2020’ye kadar çevre üzerindeki negatif 
etkilerini ortadan kaldırmayı ve yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilen enerjiyle %100 
memnuniyeti hedeflediğini duyurmasıydı. 
Varsayılan hedefi gerçekleştirmek için; 
şirketin işleyişinde ve organizasyonunda 
radikal değişimlere gitmek, enerji 
verimliliğini geliştirmek ve dünya çapındaki 
fabrikalarda yenilenebilir enerji sistemleri 
kurmak öngörülen gereklilikler arasındaydı. 
Ürün tasarımlarını evirmek ve malzeme 
seçimini yeniden değerlendirmeye almak 
da yapılması gereken diğer ön koşullar 
arasında yer almaktaydı. ‘Mission Zero’ 
mücadelesi üç sene sürmesine karşın, 
2017’de elde edilen sonuçlar gösterdi ki 
Interface’in üretim tesislerinde kullanılan 
elektrik enerjisinin %100’ü yenilenebilir 
nitelikteydi.

I. Dünya’yı Tehdit Eden En Büyük Tehlike İklim Değişikliği Değil, 
İnsanların Buna Karşı Tutumudur!

Interface’in yeni hedefi “Climate Take Back” projesi 
hakkında detaylı bilgi almak için karekodu okutabilirsiniz.
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Proje: Interface Krefeld, Fotoğraf: Bernadette Grimmenstein
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Geanne Van Arkel
Sürdürülebilir Gelişim Şefi
Interface

İklimi Göz Önünde Bulundurarak 
Pozitif Mekânlar Oluşturmak

Kapsayıcı Döngüsel İş Modelleri

Plastik atıklar son yıllarda gündemde öne 
çıkan küresel bir konu. Tüketiciler, plastiği 
değersiz, tek kullanımlık atılabilir bir ürün 
olarak algılamaktalar. “Plastic Whale” gibi 
organizasyonlar plastik atıkları yeniden 
değerlendiriyor ve değerli bir hammadde 
olarak kullanıyor.

Interface, atılan balık ağlarını toplayarak 
kendi karo halı ürünleri için hammadde 
haline getiren topluluk tabanlı bir tedarik 
zinciri olan “Net-Works” programını 
oluşturmak için Londra Zooloji Derneği 
(ZSL) ile bu nedenle iş birliği yaptı. 



Sürdürülebilir Gelişim Şefi
Interface

Yaşam İçin Uygun Bir İklim Yaratmak

Endüstriyi dönüştürmek ve yaşam için 
uygun bir iklim oluşturmak için işletmelerin 
“Climate Take Back” stratejimizin temeli 
olan “kapsayıcı düşük karbonlu döngüsel 
çalışma yöntemleri”ni benimsemesi gerekir. 
Bugün, tüm Interface ürünleri, karbon nötr 
nitelikte olup, müşterilere zemin malzemesi 
seçiminin genel sürdürülebilirlik ölçümlerini 
olumlu yönde etkilemesini sağlama fırsatı 
sunmaktadır.

Bunun da ötesine geçmek istiyoruz; 
havadaki karbonu yakalayan bir üretim 
sistemi oluşturmak gibi örneğin. Bu şekilde, 
yalnızca daha iyi bir iç mekân iklimine 
değil, aynı zamanda daha iyi bir dış 
mekân iklimine de katkıda bulunan “Pozitif 
Mekânlar” oluşturmak mümkün olabilir. 

Bu yaklaşımla, iç mekân ürünleri ve binalar 
kelimenin tam anlamıyla çözümün bir 
parçası olabilir. Bunların dışında; üretim 
tesislerimizi, fabrikalarımızı bir ormanmış 
gibi işletmek için Biyomimicry 3.8’den 
biyologlarla çalışıyoruz. Bu süreci dört ana 
alana bölebiliriz:

1. Yerel bir referans ekosistemi tanımlamak,
2. Performansı ölçmek,
3. Tasarım stratejileri oluşturmak,
4. Tasarım önerileri uygulamak.

İklim düşünülerek mekânlar tasarlanması 
ve inşa edilmesi emlak sektörüne gerçek 
bir fırsat sunmaktadır. Yapı sektörü, yeşil 
çatılar kurarak havayı temizlemeye, 
çevreyi soğutmaya, su depolamaya ve 
yaşanabilir bir habitat yaratmaya katkıda 
bulunabilir ve biyoçeşitliliği destekleyebilir. 
Biyomimicry’nin kurucu ortağı ve 
“Innovation Inspired by Nature” kitabının 
yazarı Janine Benyus şöyle diyor: “Orman 
ve şehir işlevsel olarak ayırt edilemez 
olduğunda, sürdürülebilirliğe ulaştığımızı 
bileceğiz.”

Bir Afrika atasözü der ki: “Hızlı 
gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzun yol 
gitmek istiyorsan, beraber gidelim.” 
Bu, döngüsel ekonomi için kesinlikle 
doğru. Hükümetler, organizasyonlar ve 
insanlar bir araya gelirlerse daha etkili 
bir değişiklik yapabileceğimizi biliyoruz. 
Interface, denizlerdeki plastik kirliliği 
ile mücadele eden, şirketler arası bir 
endüstri konsorsiyumuna katıldı. Teknoloji 
sağlayıcısı Dell ve sivil toplum kuruluşu 
Lonely Whale, NextWave gibi şirketlerle bir 
araya gelerek okyanus bazlı plastiklerle ilgili 
ilk küresel, ölçeklenebilir ve operasyonel 
tedarik zincirini oluşturdu.

Interface’in “NetWorks” projesi hakkında detaylı bilgi 
almak için karekodu okutabilirsiniz.
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Her bina; ısınma ve soğuma yoluyla 
gerçekleşen havalandırma sisteminin 
yanında, aynı zamanda uğradığı yaratım 
süreci ve bu süreçte kullanılan malzemeler 
yoluyla da karbondioksit salınımına katkıda 
bulunmaktadır. 

Bu süreç aynı zamanda zemin kaplama 
ürünleri için de geçerlidir. Hammaddelerin 
tedariğinden üretime, nakliyattan geri 
dönüşüme kadar halıların yaşam 
döngüsünün her bir evresi, küresel 
ısınmaya katkıda bulunan sera gazı 
salınımıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu 
süreci tersine çevirmek adına; Interface 
ürünlerinde salınımı kısıtlamak, geri 
dönüşüm seviyesini ve biyolojik kaynak 
kullanımını artırmak her daim öncelik kabul 
edilmiştir. 

2002 yılında, sera gazı salınımını nötrlemek 
amacıyla yola çıkan ‘Cool Carpet’ programı, 
Amerika’da satılan tüm ürünlerde ortak 
standart olarak uygulanmıştır. Tasarım 
ve üretim yöntemlerinde gerçekleşen 
değişim, üretim sürecinde %60’ın üzerine 
çıkan rekor kırıcı seviyede karbon ayak izi 
oranında düşüşe yol açmıştır. Geri kalan 
oranı dengelemek amacıyla Interface, 
yenilenebilir enerjiye ve atmosferdeki sera 
gazı salınımıyla mücadele eden diğer 
projelere yatırım yapma kararı almıştır. 
Günümüzde, üretim zinciri boyunca salınan 
karbondioksit oranınca tamamen nötr olan 
Carbon Neutral Floors™- Karbon Etkisi 
Sıfırlama Hizmeti, tüm Interface alıcılarına 
sunulan ortak standarttır. Interface bu 
misyonu doğrultusunda, her alıcıya kendi 
sürdürülebilir hedeflerini başarmasına 
yardımcı olmak amacıyla, planlanan satın 

almaya dayanarak tahmini karbon salınım 
oranındaki azalmayı gösteren ücretsiz 
hesaplama hizmeti sunmaktadır. 

2002 yılından beri, atmosfere salınan 4 
milyon tonun üzerinde karbondioksitin 
dengede tutulması başarıyla 
gerçekleşmiştir. Tahminlere göre, bir yılda 
200,000 hektar ormanın elimine ettiği 
karbondioksit miktarına tekabül eden 
400,000 ton, 2019 yılının sonuna kadar bu 
miktarın üzerine eklenecektir.

Öte yandan, çevre üzerinde yarattığı 
negatif etkileri minimuma indirirken, pozitif 
yönde teşvik edici çözümler uygulamayı da 
görev edinmiş Interface felsefesi, ‘negatif’ 
zemin karosu prototipinin yaratımına eşlik 
etmiştir. Üretim süreci boyunca, çevreden 
emilen karbondioksit oranının salınan 
düzeyi geçmesiyle atmosferdeki toplam 
miktarı düşürülmüştür. ‘Proof Positive’ adı 
verilen karo halı tasarımı da ‘Climate Take 
Back™’ misyonunun uygulanmasında 
önemli bir adım olmuştur. Prototip çözümü 
geniş ölçekte uygulanabildiği takdirde, 
uzun vadede küresel ısınmanın etkilerini 
tersine çevirmeye önemli derecede katkıda 
bulunacaktır. 

Ticari stratejilerde sürdürülebilir gelişme 
fikrinin uygulanması üzerine yapılan 
en geçerli araştırmalardan biri olan 
“GlobeScan / Sustainability Leaders 
Survey”; uzmanların bu alandaki şirket 
aktiviteleri üzerine görüşlerini toplamakta, 
en etkili liderleri ve aktivistleri göreve 
atamaktadır. Interface ise bu saygın listede, 
Unilever ve Patagonia gibi köklü firmaların 
arasında 3. sırada yer almaktadır.

II. Atmosferdeki Karbondioksit 
Oranını Düşüren Bir Üretim Süreci 
Mümkün Müdür?
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Proje: CBRE Madrid, Fotoğraf: Ryan Wolff 
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Diğer Sektörlerde Yükselen 
Trend Analizleri

Bölüm
4
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Günümüzün hızla kentleşen, hızla 
değişen ve her sektörde yaşanan 
teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hızla 
şekillenen dünyasında, çalışma alanları 
ekseninde işveren, çalışan, kullanıcı 
ve tasarımcı perspektiflerinden güncel 
eğilimleri, alanında uzman isimlerin de 
görüşleriyle birlikte sizlere sunduk. Yapı 
sektörü dışında, sadece ofislerle sınırlı 
olmayan bir bağlamda çalışma alanları; 
her sektörde farklılaşmakta ve ihtiyaçlara 

yanıt verebilmek adına özelleşmektedir. 
Bu doğrultuda dördüncü bölümde diğer 
sektörlerde olup bitene, 21. yüzyıl 
piyasasında ve global düzlemde yaşanan 
değişimlere, yükselen eğilimlere değinmeyi 
amaçladık. Gastronomi, Konaklama, 
Seyahat ve Otomotiv sektöründe çalışan ya 
da çalışmalar yapan uzmanların görüşlerini 
aldığımız bu bölüm, aynı zamanda yerel ve 
küresel ölçekte güncel düşünme biçimlerini 
de ortaya koymaktadır.
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A.
Konaklama

Hüray Erk
Ortak / Proje ve Tasarım Yöneticisi
Metex | Studio Erk

Ülkemizin gelişiminde önemli bir rol 
oynayan otelcilik sektörü, kervansaray 
kültüründe ve  hanlarda sadece tüccarların 
temel ihtiyaçları karşılamak için dönemin 
derebeylikleri tarafından yapılmış yapılar 
iken, sanayi devrimi ile birlikte 19.yy’da 
demiryollarının inşa edilmesi ile kent 
otellerine, 20. yüzyılda yıldızlı otellere, 
tatil köylerine  ve içinde bulunduğumuz 
yüzyılda da her yıl artan yatırımlar ve 
kullanıcıların artan beklentileri karşılamak 
ve farklılaşmak amacı ile  bugünkü haline 
evirilmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir 
coğrafyaya sahip turizm sektörümüz için 

sektörle ilişkili ilişkisiz hepimiz bir dönem 
“bacasız fabrikalar” kavramını sıklıkla 
kullanıyorduk. Zamanla bu coğrafyada 
turizm kendine önemli bir yer edinmiştir.
Hızla değişen iş ve yaşam biçimlerimiz 
konaklamada sektöründen beklentilerimizi 
de değiştirmiş, çağa ayak uyduran 
yatırımcılar da bu duruma kayıtsız kalmayıp 
hızla bu beklentilere cevap vererek farklı 
tasarım ve yapım çözümleri sunarak, bu 
sektördeki çeşitliliği artırmışlardır. 

Doğal olarak da biz mimarların, şehir 
merkezinde yapılacak otel ile deniz 

Proje: 10 Karaköy Morgans, Tasarım: Pre Metex Studio Erk, Hüray Erk, Sinan Kafadar



Ortak / Proje ve Tasarım Yöneticisi
Metex | Studio Erk

Proje: 10 Karaköy Morgans, Tasarım: Pre Metex Studio Erk, Hüray Erk, Sinan Kafadar

Proje: Naz Hotel, Tasarım: Pre Metex Studio Erk, Kağan Erk, Sinan Kafadar
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Proje: Radisson Blu Asia Hotel, Tasarım: Pre Metex Studio Erk, Kağan Erk, Sinan Kafadar

kıyısında yapılacak ya da kayak merkezinde 
yapılacak otelin farklı kullanıcı profili ve 
beklentileri nedeniyle işlev, tasarım çözümü 
olarak farklı yaklaşımlar, farklı yorumlar 
sergilememize neden olmuştur. Hatta 
otel işletmecilerinin özellikle zincir otel 
gruplarının, bu çeşitliliği disipline edebilmek 
adına farklı segmentteki gruplar için 
tanımlanmış, tasarımcıya ve yatırımcıya 
yol haritası olan “guide book”lar karşımıza 
çıkmaktadır.

Yatırımcıların artık salt “oda” kavramını 
unutup “deneyim”, “konfor” ya da lüks 
kavramlarını satmaya çalıştığı, iletişim 
kanallarını sosyal medya üzerine kurduğu 
bu dönemde marka bilinirliğini korumak, 
müşteri sadakatini kazanmak çok zor 
olduğundan biz mimarlar için de kimi zaman 
sınırları zorladığımız kimi zamansa yapının 
içinde bulunduğu yöresel ya da etnik 
verilerine sahip çıkan tavırlarla kendimizi 
sınırladığımız tasarımlar ürettiğimiz bir 
dönemdeyiz.

Son kullanıcı ve modern çağın 
seyyahı olan bizler, eskiden yüzyıllarla 
sınırlandırılan değişimleri günden güne, 
an be an yaşıyoruz. Zamansızlığımızın 
bize hissettirdiği ev özlemi öte yandan tüm 
ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz minimal 
ölçekteki alanlara duyduğumuz ihtiyaçlar 
“ev konforu sağlayan oteller “ya da “otel 
odası gibi ofisler, evler” kavramlarının iç içe 
geçmesine neden oldu. Butik oteller aslında 
hepimizin özlem duyduğu ev konforunu 
bize sunan küçük işletmelerdir aslında. 
İşletmelerin sanki evimizdeymişiz gibi 
bizlere hissettirdiği tasarım yaklaşımları ve 
servis anlayışları, neticesinde kullanıcıların 
sadakati ile karşılığını bulmaktadır.

Son dönemde farklı kullanıcı profillerinin 
deneyim taleplerini karşılamaya yönelik 
farklı konseptlerde konaklama çeşitlerini 
görüyoruz. Konaklama için bir otel 
aradığımızda web sayfalarındaki arama 
motorlarında bile “özel konaklama 
deneyimi” seçeneği hepimizin aşina olduğu 
bir kavram oldu.
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Son yıllarda Londra, Berlin, Hong Kong 
ve New York gibi kentlerde açılan bir otel 
zinciri olan CitizenM otelleri teknolojinin 
kullandığı yeni nesil otellere örnek olarak 
gösteriliyor. Örneğin bu otel zincirinde 
resepsiyon bulunmuyor. “Check in” ve 
“check-out”larınızı internet üzerinden 
kendiniz yapıyorsunuz. Bir başka örnek: 
Japonya’da Suppose Design Office Co. 
tarafından özellikle bisiklet kullanıcılarının 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
tasarlanan Onomichi U2 Hotel.  Ormanda 
bir ağaç üzerinde, dış duvarları aynalarla 
ile kaplanan, görselliği gizlenmeye çalışılan 

TreeHotel gibi, öğrencilere ve genç nesil 
çalışanlara co-working dediğimiz ortak 
çalışma alanları sunabilen Amsterdam’daki 
The Student Hotel, farklı deneyimler sunan 
örneklerden sadece birkaçı.

Teknoloji ve aynı ivmede olmasa bile buna 
yaşam biçimi ile ayak uydurmaya çalışan 
insanoğlu değiştikçe daha karşımıza birçok 
yeni kavram, birçok yeni konaklama trendi 
çıkacağı kesin. Biz mimarlar, iç mimarlar 
bu devinime kayıtsız kalmadan, insani tüm 
değerleri ve çevresel dengeleri gözeten yeni 
mekânlar tasarlamaya devam edeceğiz.     

Proje: Radisson Blu Asia Hotel, Tasarım: Pre Metex Studio Erk, Kağan Erk, Sinan Kafadar
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B.
Otomotiv

E. Ali Bilaloğlu 
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Doğuş Otomotiv

Mobilite Değişiyor, Sıra Şehirlerde

Mobilite kavramına özellikle kente 
ve mimariye olan etkisi üzerinden 
baktığımızda, tarihten bugüne toplumsal 
yaşamın şekillenmesinde insanların bir 
yerden bir yere gitme çabasının çok önemli 
bir rol oynadığını söylersek, yanlış olmaz 
diye düşünüyorum. 

Özellikle endüstri devrimiyle dönüşmeye 
başlayan kent yaşamına baktığımız 
zaman; kentin ticaret, politika ve sosyal 
yaşamın toplandığı dinamik bir merkez 
haline geldiğini rahatça söyleyebiliriz. Tam 
da bu noktada “mobilite”, kentlilerin hareket 
etme ihtiyaçlarını ve kentin vadettiği 
her türlü zenginliğe kolayca ulaşabilme 
isteklerini en açık yansıttıkları unsur haline 
geldi. Dolayısıyla sahneye çıkan buharlı 
makineler, trenler ve içten yanmalı motorlu 
araçlar kentlilerin ya da kente ulaşmak 
isteyenlerin daha çok katmanlı ve daha 
geniş ölçüde mobil olmasını sağladılar.

19. yüzyılda artan demiryolları sayesinde, 
kente girişi simgesel olarak sağlayan 
görkemli tren garları yerlerini 20. yüzyılda 

otoyollara ve Avrupa şehirlerini bir ağ gibi 
ören metro ve tramvay hatlarına bıraktı.
Özelikle 1940’larla birlikte, Volkswagen ile 
başlayan, araç sahibi olmanın lüks tüketim 
nesnesi olmaktan çıkıp, halk için de 
ulaşılabilir olması ile şehirlerarası ulaşım 
ve banliyöler ile şehir arasındaki bağlantı 
imkanları artmış oldu. Bu da sadece 
şehirlerde değil şehir dışında da alışveriş, 
eğlence, ticaret ve kamu alanlarının 
tasarlanmasını sağladı. 

Bugün neredeyse her gün deneyimlediğimiz 
için otoyol kenarı dinlenme alanları, toplu 
taşıma araçları veya bireysel otomobil 
ile rahatça ulaşılan devasa özel ve kamu 
binaları, katlı otoparklar ve alışveriş 
merkezleri gözümüze çarpmıyor.

Ancak, nasıl ki mobilite yeni teknolojik 
gelişmeler, inovasyonlar sonucu dönüşüyor 
ve beraberinde otomotivin tanımı da 
yeniden yapılıyorsa; yaşadığımız şehirlerin, 
şehirlerin mimarisinin ve tabii peyzajının da 
gelecekte mobiliteye bağlı olarak yeniden 
şekilleneceklerini tahmin etmek zor olmasa 
gerek diye düşünüyorum. 



Otomobilden küçük her ulaşım 
aracı: Mikro Mobilite

Otomotiv dünyasına dönersek; 
geleceğimizi şekillendirecek, mobilitenin 
bir 100 yılını da belirleyecek 3 ana hattın 
olduğuna inanıyorum: Elektro mobilite, 
otonom sürüş ve mikro mobilite. Bu 3 
alanda yaşayacağımız deneyimler de 
şehirlerimizi, yaşamımızı ve dolayısıyla 
toplumu değiştirmeye aday olacaklar.

Mobilitenin elektrikli olarak dönüşümü, bizi 
enerji kaynağı olarak bağımlı olduğumuz 
fosil yakıtlardan özgür bırakacak. 
Böylece alternatif ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarına sahip, sıfır emisyonlu, daha 
yaşanabilir, daha çevre dostu şehirlerde 
yaşamamızı sağlayacak. 

Otonom sürüş yani sürücüsüz otomobiller 
ile insanların otomobil sahibi olma 
gereksinimi bitecek. Otonom araçlar yolda 
giderken birbirleri ve çevreleri ile iletişim 
kurabilecekleri için, trafik sıkışıklığı da 
trafik kazaları da tarihe karışacak. Yayalar 
şehir içerisinde daha güvenli hareket 
ederken, engelliler ve yaşlılar daha fazla 
sosyalleşme şansına sahip olacaklar. Bu 
araçlar kullanılmadıkları zaman kendi 
kendilerini park edecekleri için, konutların 

yakınlarında dev otopark alanlarına da 
ihtiyacımız olmayacak. Dolayısıyla daha 
fazla yeşil alana sahip olmamıza olanak 
sağlayacak. 

Bu araçlar, orta ve uzun mesafeli 
yolculuklarda, örneğin iki şehir arasında 
veya lojistikte tercih edilecekken, şehir  
içinde kısa mesafelerde ulaşımı ise mikro 
mobilite araçları ile sağlayabileceğiz. 
Otomobilden küçük her ulaşım aracı 
diyebileceğimiz bu araçlarla elektrikli 
scooter’lar veya kaykayları kastediyorum. 
Mikro mobilite şehir içinde 2-10 kilometre 
arasındaki bir çeperde ulaşımımızı 
sağlarken, toplu taşıma ile entegre olarak 
çoklu mobiliteye de katkı sağlayacak. 
Örneğin e-scooter ile trene ya da metroya 
binip, indiğiniz yerde e-scooter’ı bırakıp 
ihtiyacınıza göre seçeceğiniz araç ile 
seyahatinize devam edeceksiniz.

Ünlü mimar Le Corbusier’nin kusursuz 
işleyen bir makine olarak tanımladığı 
şehirlerin geleceğini düşünmek bile insana 
heyecan veriyor…  
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Audi, e-scooter
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C.
Gastronomi

Umut Karakuş
Şef
Muutto Street Food & Meze bar

Gastronomi sözcüğünün kendisi çok anlam 
ifade eder, bu sözcüğü içermeyen bir bilim 
dalı var mı bilmiyorum, yeme-içmenin 
günlük yaşamımızdaki yeri kadar tarihteki 
yeri de çok önemli. Aslına bakarsanız bütün 
yaşamsal döngünün etrafına toplandığı bir 
alandan söz ediyoruz, bu yönüyle bakınca 
dönemsel trendlerden çok öte bir kavramı 
ele almamız lazım; bunu tarihçilere, 
kimyacılara, arkeologlara ve birçok farklı 
bilim insanına bırakalım. 

Günümüzün en popüler mesleklerinden 
biri şef olmak. Kimi onca yıllık mesleğini 
kimi kariyerini, kimi de bütün sevdiklerini 
bırakıp hayalindeki yemekleri pişirmek 
için doğaya çekiliyor. Çünkü pişirmek bir 
tür terapi. Sebzeye, meyveye, doğaya 
dokunmak mutluluk salgılıyor, insanları 
özüne döndürüyor. Köyler kasabalar tek 

tek keşfediliyor, şefler süper starlar gibi 
karşılanıyor. Yüzbinlerce takipçileri var ve 
bu yeni gastronomik dönemde astronomik 
rakamlardan söz ediyoruz. Kocaman 
sektörler oluştu; yeni meslek ve iş alanları 
doğurdu, bloggerlar, gezginler, yemek 
yazarları, yarışmalar, programlar, gıda ve 
yemek bütün görsel sanat dallarında yerini 
aldı. Bunun bir trend olması söz konusu 
bile değil, sonsuz bir ihtiyaç ve sonsuz bir 
evriliş gücü barındıran uzun bir yolculuğun 
basamakları. Bu basamakların renkleri 
değişiyor, mevsimleri değişiyor ama sonuç 
hep aynı güçlü kültürün kendi kendini 
çağlara uyarlayışı, kendi iç değişimi. Bunu 
renklerle mevsimlerle, diyar diyar gezerek 
yapıyor; doğayla muhteşem bir uyum 
içinde, toprakla, havayla, ateşle, suyla. 
Gastronomi, bütün elementlerin toplanma 
merkezi.

Dünyanın Yeni Hobisi



Şef
Muutto Street Food & Meze bar

Nazuktan, Şef: Umut Karakuş, Fotoğraf: Gizem Cüce

Semizotu Salatası, Şef: Umut Karakuş, 
Fotoğraf: Gizem Cüce

Ayva Tatlısı, Şef: Umut Karakuş, 
Fotoğraf: Gizem Cüce
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Trendler; bunların bazıları geçici de olsa kendi 
döngüsünü tamamlayınca bu geçiciliğin 
aslında geçici olduğunu göreceğiz. Bugün; 
sokak yemekleri, tatlıcılar, kendi bahçesini 
tarım alanına dönüştürmüş insanlar, esnaf 
lokantalarının yeniden yorumlanması 
ya da kuytu köşede bir sanayi sitesinin 
içinde ara sokakta mekânlar ve iyi yemek 
için yola çıkan gezginlerin günü. Daha 
dün kasaplar sakatatları ücret almadan 
dağıtıyorlarken bugün bir bonfile ile 

kokoreç aynı fiyata satılıyor. Bu bir trend 
mi yoksa ürünün değerinin anlaşılması 
mı, Anadolu mutfağının yükselişi mi, bu 
düşündürücü... Bu düşünce bize bir tarih 
yolculuğu yaptırabilir. Zira, -acı, ekşi, tatlı, 
tuzlu- bu dört tat tarih boyunca bütün 
insanlığı peşinden sürükledi. Bu sürükleme 
beraberinde beşinci tadın –umami- keşfini 
getirdi. Çağlar boyu süregelen yegâne şey 
lezzetin sürükleyiciliği oldu. 
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İyi yemek yapan her mekânın değerli olduğu, 
iyi yemek için herkesin kilometrelerce yol 
gittiği bir dönemin trendi; gastronomi. 

Şeflik, geleceğin en önemli ve gelecek 
vadeden mesleklerinden biri olmaya devam 
edecek. 

Benim öngörülerim sektörün küçülerek 
büyüyeceğini işaret ediyor. Tek bir ürün 
yapan küçük gusto mekânların gelecekte 

daha da çoğalacağını, yerel üretimin 
haneye kadar gelişeceğini, baharatların 
çeşitlenerek daha ön planda olduğu, 
göç mutfağının daha çok işlendiği, 
Anadolu mutfağının daha çok büyüyerek 
yorumlanarak gelişeceğine işaret ediyor.

Gastronomi terapik bir trend olmaya devam 
edecek, ta ki evrimini tamamlayana kadar. 
İnsanlar için bu tarih boyunca bir terapi, 
mutluluk ve haz veren bir seans olmaya 
değişip ve dönüşerek devam edecek. 

Soldan Sağa: Abdigor Köftesi, Ayran Aşı Çorbası, Pastırma Turşusu, Topik, 
Şef: Umut Karakuş, Fotoğraflar: Gizem Cüce
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Murat Kaşıbeyaz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu 

40 yılı aşkın süredir yeme içme sektörünün 
içerisindeyiz. Kaşıbeyaz ailesinin 3. nesil 
yöneticileri olarak işimizin başındayız. 
Gastronomi, belki de son 5 senenin trend 
kelimelerinden bir tanesi oldu. Sosyal 
medyanın da hayatımızda hız kazanmasıyla 
birlikte yemek yenilen mekanlar, şefler, 
lezzetler önem kazanmaya başladı. Artık 
güzel bir yemek için başka bir şehre 
gidilebiliyor. Bu da turizmde “gastronomi 
turizmi” kavramını ortaya çıkardı. Türkiye, 
dünyanın gastronomi merkezlerinden 
biri olmaya aday ülke olsa da ülkemizin 
gastronomideki zenginliğini ne yazık 
ki tanıtamıyoruz. Yerel lezzetlerimize 
ne kadar sahip çıktığımız muamma. 
Köklü restoranların birçoğu gelecek 
nesillere lezzet aktarımını yapamayarak 
aslında sektörü de büyük bir çıkmaza 
yönlendiriyorlar. Lezzet transferini gelecek 

nesillere aktarabilmemiz için bizim 
gibi aile şirketlerinin, değişen trendleri 
çok iyi gözlemleyip bunu gelenekselle 
harmanlayarak yeni nesle aktarması 
gerekiyor. Örneğin; Kaşıbeyaz olarak bizden 
sonra bayrağı devralacak nesle tüm bilgi 
birikimimizi, onlara sorumluluklar vererek 
aktarmaya çalışıyoruz. Mal sevkiyatından 
yemeklerin hazırlanmasına, misafirlerin 
karşılanmasından mutfağa kadar her bir 
birimde çalışmalarını sağlayarak hizmet 
sektörünün A’dan Z’ye tüm bilinmezlerini 
tek tek öğretiyoruz. Çünkü biz bu işin 
içerisinde doğduk. Çocuk yaşlardan itibaren 
babamın yanındaydık. Hem okuyup hem 
çalışmam, 16 yaşlarıma denk gelir. Babam, 
hiçbir zaman bizi çalışanlardan ayrı bir yere 
koymadı. Bu işi öğrenebilmemiz için hem 
mutfakta hem de restoranda çalıştık. Hatta 
öyle ki, işe başladıktan 14 sene sonra artık 



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu 

misafirlerle konuşmamıza izin verdi babam. 
Babam, sürekli işinin başında olmayı 
seven, disiplinli birisi olduğu için onun 
temposuna ayak uydurmak ilk başlarda 
zorluydu. Ancak yıllar geçtikçe ve sektörü 
gördükçe neden bu kadar işin başında 
durmak gerektiğini daha iyi anladık. 
Babam mesleğin içinden geldiği için kebap 
konusundaki tüm püf noktaları bize öğretti. 
Etin neresi hangi yemekte kullanılır, et 
nasıl müsrif edilmeden değerlendirilir gibi 
meslekle ilgili tüm ince bilgilere sahibiz. Bu 
alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin 
öncelikle sebat etmeleri gerekiyor. 
Öncelikle sebat etmeyi bilmiyorlar. Bu 
örneği hep veriyorum ama tekrar vermekte 
yarar olduğunu düşünüyorum. 87 yılında 
biz Florya’da Kaşıbeyaz’ı açtığımız zaman 
sadece Florya-Ataköy-Yeşilköy-Yeşilyurt’ta 
30 civarında yeme içme mekânı vardı. 

Şimdi bu sayı, 1000’in üzerinde. Durum 
böyle olunca servis elemanları hangi 
mekândan daha iyi teklif gelirse oraya 
geçiyorlar. Komilik diye bir meslek kalmadı. 
O işin inceliğini öğrenmeden çalışan 
salon şefi olarak başka bir mekânda 
başlayabiliyor. Sonra da işyeriyle ilgili 
ciddi sıkıntılar bulunuyor. Başarılı olmanın 
yolu, öncelikle hangi meslekte olursanız 
olun o mesleğin her seviyesinde çalışarak 
ve o mesleğin inceliklerini öğrenmekten 
geçer. Gastronomide başarılı olmamızı 
sağlayacak şey de çalışanların önce 
mesleğin inceliklerini öğrenmesi, sonra da 
bunu mesleklerine yansıtmalarıdır. 
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D.
Seyahat

Cem Karakuş
Kurucu / Influencer
X İletişim

Bilgiye ulaşabilme kolaylığı, teknolojinin 
günlük hayatın içine girmesi ve bu sayede 
alışkanlıklarımızın değişmesi tüm dünyada 
seyahat trendlerini de değiştirdi. 

Artık insanlar daha küçük bavullarla 
seyahat edebilmeyi öğrendiler. Ya da az 
eşya götürüp çok eşya ile geri dönme gibi 
alışveriş alışkanlıkları da değişiklik gösterdi.

Seyahatlerde sınırlı zamanda daha çok 
yer keşfetme üzerine kurulu olduğu için 
“zaman” en önemli unsur olarak çıkıyor 
karşımıza. 

Telefonumuzun içinde hayatımızı 
kolaylaştıracak o kadar çok şey var 
ki artık. Yurtdışına çıktığımızda bile 
bunları kullanıyoruz. Google Maps, Uber, 
Zomato gibi dünyanın hemen her yerinde 
kullanabileceğimiz uygulamaların yanında 
gittiğimiz yerlerdeki yerel uygulamalar da 
yine hayatımızı kolaylaştırıyor. 

Yurtdışında metro kullanımı çok yaygın 
olması sebebi ile en çok tercih edilen 
seyahat aracı. Peşine eğer sokak sokak 
gezmeyi seven biriyseniz dünyada yeni 
trend olan ülkemizde de kullanılmaya 
başlayan elektrikli scooterlar çıkıyor. Hiç 
yorulmadan, pedal çevirmeden etrafı 
seyrederek trafikte sessizce süzüldüğünüz 
bu yeni teknoloji şehir içi yakın mesafe 
ulaşım alışkanlığımızı net olarak değiştiriyor. 
Sınırlı zamanda daha çok şey yapma 
arzusunda olanlar için metroya yürü, bekle 
in ve tekrar yürü gibi zaman kayıplarını 
ortadan kaldıran ve indiğiniz yerde arkanızı 
dönüp gidebildiğiniz kullanışlı bir teknoloji.

Eğer klasikleri seven biriyseniz scooter 
yerine bisiklet de kiralayabilirsiniz. 
Genellikle 10-15€ civarına günlük 
olarak kirayabildiğiniz bisikletler özellikle 
Amsterdam, Berlin gibi şehirlerde işinizi 
oldukça kolaylaştırıyor. 

Yeni Nesil Seyahat

Mobil Telefon ve İnternet

Yürümeyi Unutun



Restoran bulma ve nerede ne yenilir kısmı 
bundan 15 sene önce keşfetmesi çok 
zahmetli iken şimdi, instagram, zomato 
ve Google maps sayesinde şehrin en iyi 
balık restoranı ya da size en yakın cafe ve 
restoranları, bu restoranların kullanıcılar 
tarafından çekilmiş fotoğrafları ve yorumları, 
menüleri gibi detaylara ulaşmak çok kolay. 
Hatta Google’ın mekanın açık ya da kapalı 
olduğu ya da ne zaman kapanacak olduğu 
bilgisi ile sizi uyarması, o an ne kadar 
kalabalık olduğu durumunu görebilmeniz 
ve normal düzende haftanın hangi günleri 
hangi saatlerde ne kadar yoğun olduğu 
bilgisini de sizinle paylaşması harikulade 
bir olay. 

Özellikle Black Friday döneminde gerçek 
bir indirim için yurtdışı seyahatleri tercih 
ediliyor. Yurtdışındaki Outlet Center’lar 
zaten indirimdeyken bir de Black Friday 
döneminde indirim üzerine indirim alıyor 
olmak, ülkemizin vergi politikaları sebebi ile 
lüks markaları 1/3 fiyatına alabiliyor olmak 
anlamına geldiği için, alışveriş odaklı boş 
valizler ile seyahat etme trendleri de her 
geçen sene artıyor.

Nerede Ne Yenir?

Alışveriş
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Günümüzde artık bu sorunun yanıtı kesin 
olarak zaman. O sebeple Avrupa’nın bazı 
ülkeleri arasında seyahat ederken uçak 
değil tren kullanmak zamanı daha etkili 
yönetmek anlamına geliyor. Uçakta check-
in yap, bavul teslim et, güvenlikten geç, 
kapıya yürü, uçağa bin, indikten sonra bagaj 
alım vs. derken 1 saat bile kesintisiz şekilde 
oturma şansınız olmadığı için kendinizi 
hiçbir şey yapamamışken buluyorsunuz. O 
sebeple konforlu trenler uçaklardan daha 
pahalı olsa da bindiğiniz gibi bilgisayarınızı 
açıyorsunuz ve 4-6 saat sonra istediğiniz 
şehirdesiniz. 

Yıllar önce, seyahate çıkmadan öncesinde 
her şeyi planlamak gerekirken şimdi 
ise önceden hazırlanmanıza gerek 
kalmaksızın uçaktaki interneti kullanarak 
bile gideceğiniz şehirde neler yapacağınıza 
karar verebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan bir 
akıllı telefon, bir de internet.

Zaman mı, Para mı?
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Ecemnur Tansoy
Traveler, Lifestyle Influencer

2020 gümbür gümbür geldi! Akıllı otellerin 
yapılacağı ve farklı dil seçenekleri ile herkese 
yardımcı olabilecek robot çalışanların 
olduğu sıra dışı oteller ile tanışacağımızın 
duyumlarını aldım. Çok değil 10 sene 
önce duysak asla inanmazdık ama ya 
şimdi? İmkansızın olmadığı bir çağdayız! 
Etrafımızı gökdelenler sardı, binalar 
manzaralarımızı kapattı. Peki nerede bu 
yeşillikler? Derken; şehrin kalabalığından, 
boğuculuğundan, yoruculuğundan uzak 
yerler aramaya başladık.

Artık trend, gidilen yerlerin herkes tarafından 
keşfedilmiş olmaması! Doğanın içinde 
kendinizi keşfedebileceğiniz mekanlar ve 
hiçliğin ortasındaki festivaller daha cazip 
bir hal aldı. Ada ülkelerine seyahat etmek 
trend! Büyük şehirler yerine kasabalar...

Tulum modası desek yeri! Türkiye ve 
Yunanistan’da esintilerini fazlasıyla 
gördük. Ruhani etkinlikler, etnik müzikler, 
yoga seansları, doğa ile iç içe bir hayat, 
rüzgâr çanları, doğal kaynakların daha 
fazla kullanıldığı makrome ile yapılmış 
duvar desenleri…E tabi siz doğa ile iç 
içe olmanın bu kadar pahalıya patlaması 
konusunda rahatsızlık hissederseniz 
çadırınızı alıp kamp yapmaya giderek yine 

doğa ile iç içe olup kendi iç yolculuğunuzu 
yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra fotoğraf 
temalı seyahatleri yani “sosyal medyada 
neresi daha iyi görünebilir”ci bir rota 
oluşturma anlayışının yarattığı Instagram-
turizmini unutmayalım...

Sosyal platformlar sizi, sizin gibi insanlarla 
buluşturmak konusunda oldukça başarılı… 

2020 Gezi Trendleri

Teknolojinin ve sosyal platformların 
seyahat ve turizme etkileri ve 
değişen bazı durumlar

Sosyal platformlar sizi, sizin gibi insanlarla 
buluşturmak konusunda oldukça başarılı… 

Sosyal mecrada yansıtılan fotoğraflar bir 
yeri görmek için ilk sebeplerden biri oldu. 
Gezi blogcuları ve influencerlar bunu en 
güzel yansıtan örneklerden.

Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefonlar 
koca makinaların yerini aldı ve iki 
parmağımız ile muhteşem fotoğraflar çekip 
sadece telefonumuzdan bile inanılmaz filtre 
ve düzenlemeler yapabiliyoruz. 



Traveler, Lifestyle Influencer

Yazımı bitirirken benim kullandığım birkaç 
önerimi paylaşmak istedim.

-Telefonunuzda çevrimdışı kullanabileceğiniz 
bir harita programı muhakkak olsun.
-Konaklama, nerede ne yenileceğine dair bir 
program.
-Eğer ki gittiğiniz ülkenin dilini bilmiyorsanız 
bir sesli sözlük indirin.
-Gideceğiniz yeri mutlaka araştırın. Yasalarına 
aykırı bir şey yapmak istemezsiniz! Ayrıca 
ne yapacağınızı bilmeden saatlerinizi boşa 
harcamamış olursunuz. Her dakikanızı 
planlayın. 
-Uçuş tarihleriniz esnek olsun ki uygun fiyatı 
bulabilin.
-En önemlisi turist gibi değil lokal gibi gezin!

Ufak tefek gezi tüyolarıİşletmeler daha kibar, insanlar daha 
çok geziyor. Dönüşümlü bir kazanç 
çemberi oluşuyor. Sorunsuz bir seyahat 
için gidilecek yerin araştırılması en 
önemlisi. Bu da şu anki teknoloji ve 
sosyal mecra kullanımı ile oldukça kolay. 
Mesela seyahat yorumları ve sosyal 
ağlar sayesinde bazı web sitelerinden 
gideceğiniz yeri yazarak konaklama 
seçenekleri, ulaşım seçenekleri, 
havaalanları ve şehir merkezine 
konaklayacağınız yerin uzaklığı, 
bulunduğunuz şehirde gidilebilecek 
kafeler, şehrin önemli yapıları, hava 
durumundan, yapabileceğiniz ve 
yapamayacağınız her şeyi bulabilecek 
kadar detaylı bilgiye ulaşmanız mümkün.
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Emrah Koçer
Blogger
doğadakiyabancı

Geçmişte yaşamın büyük bir parçası 
olan doğa, günümüzde şehir parkları ve 
yakın orman alanları olarak sınırlandırıldı. 
Aslına bakarsanız tasarım hedefi olmayan 
beton ağırlıklı yapılar, sürdürülebilirliği 
düşünmeden gerçekleştirilen büyük şehir 
projeleri bizi her geçen gün biraz daha 
doğadan uzaklaştırmaya devam ediyor. 

Birçok yenilikçi mimar ve tasarımcı; 
doğadan ilham alarak, önceliğinde 
çalışanların ruhsal durumunu düzeltecek, 
doğal ofis ortamları yaratmaya başlamış 
olsa da sayı halen çok az.

Modern hayatın bize en büyük etkisi 
sanırım konfor anlayışındaki farklılıklar 
oldu. Yumuşak yataklar, rahat koltuklar 
ve efor sarf etmeden gerçekleştirilen 
yolculuklar. Oysa, yakın geçmişte ve halen 
günümüzde bu konfor dediğimiz algılardan 
habersiz hayatlarını sürdüren insanlar var. 
Bir kıyaslama yapmamız gerekirse; çok 
fazla beklenti sahibi olmayan o insanların, 
daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu 
gözlemleyebiliriz. Tabii bu mutluluk, 
sosyal medyada gördüğümüz Anadolu 
insanlarından bize yansıyan bir kareden 
ibaret de olabilir. Bana göre önemli olan, 
bu yansımanın insanların üzerindeki etkisi. 

İşte tam olarak bu mutluluk beklentisi; 
merkezi havalandırmaya mahkûm 
plazalarda yaşayan bizleri, doğaya, doğala 
sürekleyen ilk adımın temeli aslında. 

Son birkaç yıl içinde popüler olan kamp 
hayatını, öze dönüşün part-time hali 
olarak nitelendiriyorum. Bunun sebebini, 
alıştığımız konfor anlayışını sürekli terk 
etmek yerine, kısa bir es vererek kaldığımız 
yerden devam etmeye bağlayabilirim. 

Şehirler, günümüzde hayatımızı 
idame edebileceğimiz, kariyer sahibi 
olabileceğimiz birçok kapının anahtarını 
elinde bulunduruyor. Bu yüzden de diğer 
insanlara cazip gelmeye, büyük göçler 
almaya ve sürekli kalabalıklaşmaya devam 
ediyor. Bu kalabalık içinde; gitgide birbirinin 
tekrarı olan yaşamımızı değiştirmek, farklı 
hobiler edinerek günümüzü ve geleceğimizi 
şekillendirmek için arayış içerisinde 
olmayan var mıdır?  

Belgesellerde imrenerek izlediğimiz 80 
yaşındaki Anadolu kadınının, yokluk 
içindeki yaşamına saklı gülümsemesi… 
Dünyanın yükünü sırtlayan adamın, akşam 
kerpiç evinde içtiği tarhananın kokusu… 
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Uzun köy yollarının sonunda gözüken 
çam ormanlarının verdiği huzur… Odun 
ateşinde yanan sobanın üstünde kaynayan 
ıhlamurun doğallığı…

Peki sahip olduğunuz işi bırakmadan, 
konfor alışkanlıklarınızı da terk etmeden; 
imrendiğimiz ve özlem duyduğunuz bu 
hayata dair anılar biriktirmek mümkün değil 
mi? 

Kamp hayatı, her ne kadar hafta 
sonlarımızı veya artakalan zamanlarımızı 
doğada geçirdiğimiz bir hobi olarak 
gözükse de kurumsal firmaların büyük 
bütçeler harcayarak çalışanlarına olanak 
sağladığı kişisel gelişim eğitimlerini de 

barındırmaktadır. Kamp için yapılan 
planlamalar, kamp yeri seçimi ve risk alma, 
zaman yönetimi, takım çalışması gibi birçok 
bilgiyi de uygulamalı olarak bize sunar. 

Şimdi sizi içsel bir seyahatin ötesine 
çıkıp, bedeninizi yoracak ama ruhunuzu 
dinlendirecek bir aktiviteye, hava kirliliği 
yüzünden nefes almaya zorlandığınız bir 
an çam ağaçlarının ağır oksijen salgıladığı 
bir yaylada nefes alabildiğinizi hatırlamaya, 
iş yükü ve sorumluluklarınızı terk etmeden 
biraz olsun kendinizi dinleyebileceğiniz bir 
yalnızlığa, doğanın yeşiline, gökyüzünün 
mavisine; sizi kamp yapmaya davet 
ediyorum… 
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