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Ofisler; farkl› boyutlardaki hiyerarflik
yap›lar› sonucunda çeflitli sosyal iliflkilerin
oluflmas›na ortam sa¤layan ve bünyesinde
yer alan çal›flanlar›n yapt›klar› ifller do¤rultusunda flekillenen mekanlard›r. Mekanlar›n
planlanmas›n›n, donat› elemanlar›n›n
tasar›mlar›n›n ve yap›lan iflin gerektirdi¤i
yöntemlere ba¤l› olarak kullan›lacak
çal›flma sistemlerinin mekansal de¤iflimlere
cevap verebilecek esneklikte olmas›na
çal›fl›lmaktad›r. Bu amaçla geliflen teknolojiler ›fl›¤›nda tasarlanan esnek ofis iç
mekanlar›nda yeni kavramlar, yeni
yaklafl›mlar ve farkl› uygulanma flekilleri
kullan›lmaktad›r. Teknolojinin getirdi¤i
de¤iflebilirlik, uygulanabilirlik ve mobil
olma özellikleri ile esnek tasar›mlar desteklenmektedir. Esneklik kavram› sadece
çal›flma mekan› için de¤il ayn› zamanda
iliflkiler ve harcanan zaman için de alternatif ve hayat› kolaylaflt›r›c› sonuçlar
do¤urmaktad›r. Bu çal›flmada yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan olmak üzere pek çok ofis
mekan› üzerinde incelemeler yap›lm›fl ve
odak noktas› ‹stanbul olarak belirlenmifltir.
Seçilen ofis örnekleri üzerinde geliflen
teknolojilerin tasar›mlardaki yans›malar› ve
esneklik anlay›fl›n›n nas›l etkili hale geldi¤i
incelenmifltir.
Abstract
Offices are spaces that provide the environment for different sizes of hierarchial structures and these spaces are formed
according to the type of work done by the
workers. Flexible offices, which are
designed according to requirements of
user, economy, system organization and
technology factors are dynamic environments which constantly change, renew and
host interaction, under influence of technology. Designers have been working on making the spaces flexible enough to meet the
changes the job needs from spacial planning to operating systems and furniture
systems. A stable solution may cause adaptation problems against changing conditions. New approaches and concepts are
being produced with this purpose under
influence of technology.e concept of flexibility provides facilitative results not only
for working space, but also for relations
and the time spent. Priorities are sharing,
sociability, speed, information flow, efficiency, home comfort for today’s office
designs. In this study, offices in ‹stanbul
were examined, focusing on how emerging
technologies affect the notion of flexibility
in design.
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Ofis; belirli bir sistem dahilinde veri, yaz›
veya resim olarak bir araya getirilen bilgilerin konufluldu¤u, tart›fl›ld›¤›, incelendi¤i,
arflivlendi¤i, üzerinde çal›fl›ld›¤›, iletildi¤i
k›saca paylafl›ld›¤› yer olarak tan›mlanabilmektedir. Bu tan›mla birlikte ofislerin, geliflen iletiflim kültürü do¤rultusunda yaflanan de¤iflimlerin aç›kça
gözlenebildi¤i mekanlar aras›nda ilk
s›ralarda yer ald›¤› söylenebilmektedir.
1. Gereksinimler Kapsam›nda Ofis ‹ç
Mekan Tasar›m›
Ofisler; farkl› boyutlardaki hiyerarflik
yap›lar› sonucunda çeflitli sosyal iliflkilerin
oluflmas›na ortam sa¤layan ve bünyesinde
yer alan çal›flanlar›n yapt›klar› ifller
do¤rultusunda flekillenen mekanlard›r.
Buna ba¤l› olarak; teknoloji etkisinin
yo¤un olarak görüldü¤ü ofis iç mekan
tasar›mlar›nda daha verimli bir ifl
ortam›n›n oluflturulmas›nda, kullan›c›
memnuniyetinin artt›r›lmas›nda ve bilgi
ak›fl›n›n kesintiye u¤ramadan
sa¤lanabilmesinde etkili olan yönlendirici
bir tak›m gereksinimler vard›r. Kullan›c›,
ekonomi, sistem ve teknoloji faktörlerine
ba¤l› gereksinimler etkisinde tasarlanan

esnek ofisler; de¤iflen, yenilenen ve yo¤un
bilgi ak›fl›n›n ön planda oldu¤u etkileflim
sonucu oluflan dinamik çevreler olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Buna göre;
çal›flanlar›n bulunduklar› çal›flma
ortam›nda fizyolojik ve psikolojik aç›lardan herhangi bir rahats›zl›k duymadan
eylemlerini gerçeklefltirebilmeleri ve
yapt›klar› ifllerde verimli olabilmelerini
sa¤layan tüm çevresel ve toplumsal
koflullar kullan›c› gereksinimleri bafll›¤›
alt›nda s›ralanabilmektedir. Teknoloji kaynaklar›n›n do¤ru kullan›lmas›yla birlikte
üretim mekanlar› olan ofislerde,
kullan›c›lar için do¤al çevreden kopmadan
ifllerini tamamlayabilecekleri yapay
çevreler tasarlanabilmektedir. Tek bir
kullan›c›n›n söz konusu olmad›¤› genel
kullan›c›lardan oluflan mekanlar›n
tasar›mlar›nda insan ölçe¤i daha da önem
kazanan bir konudur. Dolay›s›yla kullan›c›
gereksinimleri genellemesi içinde; kiflisel
alan (eylemleri gerçeklefltirmek için gereksinim
duyulan kiflisel s›n›r, kifliler aras› s›n›r, grup içi
uzakl›k),

toplumsal s›n›r veya birliktelik

(yap›lan iflin uygulama flekli veya kullan›c›n›n eylemi
gerçeklefltirme biçimi farkl›l›klar›),

estetik (form,

doku, renk ve boyutsal oranlarda aranan “güzel”),
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görsel-iflitsel mahremiyet (ofis kullan›c›lar›n›n
sosyal etkileflim ile negatif çevresel etmenleri kontrol
ve de¤iflimlere,
yeniliklere adapte olabilecek esnek mekan
tasar›mlar› için ekonomik gereksinimler
say›labilmektedir.
alt›nda tutabildi¤ini hissetmesi)

Kullan›c›lar›n gündelik yaflamlar›n›n
büyük bir k›sm›n› geçirdikleri ofisler
tasarlan›rken sistem düzenleme
gereksinimleri de göz önünde bulundurulmaktad›r. Belirli bir amaca yönelik olarak
bir araya getirilen, parçalar› aras›nda
düzenli iliflkiler kurulan herhangi bir olay,
organizasyon veya kavram bir sistem
olarak ele al›nabilmektedir. Buna göre;
çal›flma yüzeyinin ölçüleri, kullan›c›ya
tan›d›¤› hareket imkan› veya getirdi¤i
s›n›rlamalar, aç›kl›k / kapal›l›k dengesi
çal›flma mekan›n› net bir flekilde
tan›mlad›¤›ndan; do¤ru düzenlemenin ve
kurulan iliflkilerin de ortaya ç›kmas›n›
sa¤layan tefrifl, kullan›c›n›n ofis sisteminde alg›lad›¤› moral ortam, mekan içindeki konumlanma flekli ve çal›flanlar›n
kendilerine sunulan sistemlerde bireysel
farkl›l›klar›n› ve öne ç›kan özelliklerini
ifade etmek istemeleriyle geliflen bulunduklar› mekan› kiflisellefltirme isteklerine
uyum sa¤layabilen tasar›mlara gidilmektedir. Say›lan bu gereksinimleri karfl›layabilecek çal›flma alanlar› ise; kullan›c›n›n
kimli¤inin ve flirket içindeki pozisyonunun
göstergesi haline dönüflmektedir.
Gereksinimler bafll›¤› alt›nda oldukça
önemli bir yere sahip olan teknolojik
gereksinimlerde ise; esneklik, de¤iflkenlik
amaçt›r ve teknolojinin esneklikle birlikte
yeni zaman›n ofis tasar›mlar› için bir araç
haline gelmifl oldu¤u gözlenmektedir.
Buna göre; günümüz tasar›mlar›na
bakt›¤›m›zda geliflmekte olan bütün ofis
teknolojilerinin ve ofis iç mekan tasar›m›
fikirlerinin temelinde; kullan›c›lar›n
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bilgiye kolay ulafl›m›na imkan sa¤layan
esnek, güvenilir ve ak›ll› olma özelli¤ini
içinde bar›nd›rmay› hedefleyen bir
sistemden söz etmek mümkündür.
2. Geliflen Teknolojiler Kapsam›nda Ofis
‹ç Mekan Tasar›m›
Ofis; dört duvar aras›nda kullan›c›
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, iflin kesintisiz
ilerlemesini sa¤lamak için kullan›lan
çal›flma yüzeylerinden ve yard›mc› depolama elemanlar›ndan oluflan mekanlar
olmaktan uzaklaflm›fl, bilgi teknolojilerine
dayal› esnek birer sistem haline gelmifltir.
Mekanda yap›lan ifller ise; klasik anlamda
elle yap›lan ifllerden çok bilgi ifllerine
dönüflmüfltür.
Yaflanan h›zl› geliflmeler sonunda organizasyonlarda ilerleme kaydedilmekte, ürünler sürekli yenilenmekte, kurulan düzenler
sorgulanmakta ve aksayan yönleri
düzeltilmektedir. Bunlara ba¤l› olarak
teknik sistem sosyal sisteme uyumlu hale
getirilmektedir. Teknoloji yerinde ve
ihtiyaca uygun olarak kullan›labildi¤inde,
tasar›mla do¤ru flekilde bütünlefltirilebildi¤inde bir araç, ayn› zamanda da yeni
imkanlar kayna¤› olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
2.1. Bilgi / Biliflim Teknolojisi
Bilgi; insanlar›n özel veya çal›flma
yaflamlar›nda gereksinim duyduklar›,
ulaflmaya çal›flt›klar› bir kavramd›r. Sahip
olunan bilginin sundu¤u imkanlar›n do¤ru
ve yerinde kullan›m›, pratikte yaflam
düzeyine indirgenmesi ile soyuttan somut
hale geçmesi teknolojinin oluflumunu da
ifade etmektedir. K›saca soyut bir kavram
olarak karfl›m›za ç›kan bilgi, teknoloji ile
birleflerek ofislerde somut bir ifadeye
dönüfltürülmektedir. Bilgi teknolojisi
kavram› pek çok kaynakta biliflim
teknolojisi olarak da ifade edilmektedir.

Ofis ‹ç Mekan Tasar›mlar›nda Geliflen Teknolojiler Ifl›¤›nda Esneklik

“biliflim teknolojileri; sesli, resimli,
metinli ve say›sal verilerin elde edilmesi,
ifllenmesi, saklanmas› ve da¤›t›m›n›
yürüten mikro elektroni¤e dayal›
hesaplama ve iletiflim teknolojilerini içerir.
Bu çerçevede baflta bilgisayarlar, bunlara
destek sunan girdi ve ç›kt› donan›mlar›
olmak üzere faks, mikrografik,
telekomünikasyon, doküman doldurma,
haz›rlama makineleri ve bas›m makineleri
vb. biliflim teknolojileri terimi içinde yer
alan donan›mlar olmaktad›r”
(Bensghir, 1996, 39).
Günümüz ofislerinde vazgeçilmez olarak
nitelendirilen elemanlar olan bilgisayarlar,
bugünkü konumlar›na ulafl›rken pek çok
de¤iflime u¤ram›flt›r. 1970’li y›llarda
ofislerde kullan›m› yayg›nlaflmaya
bafllayan ve daha ilk günden itibaren
büyük kolayl›klar, yeni imkanlar sunan,
iletiflimin h›z›n› artt›ran ve bu anlamda
tasar›mda anahtar rol üstlenen
bilgisayarlar, yeni teknolojiye aç›k olarak
karfl›m›za ç›kmaya devam etmektedir.
Bilgisayar teknolojisindeki geliflmelere
bak›ld›¤›nda kiflisel bilgisayarlar›n icad›;
ofislerde oldukça büyük de¤iflimlere
neden olmufltur. Yer ald›klar› hücre
odalardan ç›karak k›sa sürede yayg›n hale
gelmeleri küresel boyutta iletiflim a¤lar›n›
olufltururken, ifl yaflam›n› da etkili bir
flekilde de¤ifltirmifltir. Herkes taraf›ndan
kullan›l›r hale gelmeleri, boyutlar›n›n
küçülmesi ve mobil teknolojilerin dahil
edilmesi ile çal›flma düzeninde mekandan
ayr› kullan›mlar› imkan›n› da beraberinde
getirmifltir. Günümüzde klasik çal›flma
yüzeyleri içine yerlefltirilen ekranlar
kullan›m› ile interaktif çal›flma ortam›
oluflturulabilmektedir. Ak›ll› binalar içinde
çözümlenen do¤ru iletiflim sistemleri
sayesinde yap›lan çal›flma, ayn› zamanda
ulaflt›r›lmak veya paylafl›lmak istenen
yerlere de kablosuz sistemlerle

iletilebilmektedir. Buna ba¤l› iflletim
sistemine eklenen yeniliklerle kullan›c›lar›
kendine daha da ba¤›ml› hale getiren
bilgisayarlar›n, hareketli ve daha ince
ekranl›, hafif, h›zl›, daha büyük bellekli
olmalar› sonras› teknoloji daha da etkili
olarak olumlu geliflmeleri de beraberinde
getirmektedir.
“‹letiflim; iletilmek istenen materyalin
ilgililerce tamamen anlafl›labilmesi
amac›yla bilgi, kanaat ya da düflüncenin
yaz›, konuflma ve görsel araçlarla veya
bunlar›n bir arada kullan›lmas›yla
iletilmesi, al›nmas› veya de¤ifltirilmesi
olarak tan›mlanabilir” (Göral, 2002, 20).
‹letiflim ve telekomünikasyon teknolojisi
alt›nda ofislerde bilgi al›flveriflinin
geliflimine bak›ld›¤›nda önce geleneksel
ka¤›d›n sonras›nda da elektronik ve
say›sal ortam›n kullan›ld›¤› görülmektedir.
Yap›lacak herhangi bir ofis tasar›m›nda
kullan›lacak iletiflim teknolojilerinin
getirdi¤i imkanlar sayesinde farkl›
merkezlere da¤›l›m da söz konusu
olabilmektedir. Bu da çal›flma sistemi ve
iflin ak›fl› için farkl› uygulamalar›
beraberinde getirmektedir. Kablosuz ve
kablolu sistem kullan›m› bu noktada ofis
iç mekan tasar›m›nda esneklik de¤erini
etkilemektedir. Buna göre;kablolu
sistemlerde, belirli bir çal›flma disiplininin
oluflturulmas› beklenmektedir. Yap›lan
çal›flmalar›n kay›t alt›na al›nmas›,
çak›flmalar›n olmamas› için programlar›n
do¤ru yap›lmas› ve kullan›c›lar›n herhangi
bir rahats›zl›k duymadan çal›flabilmesi için
gerekli yüzeylerin tasarlanmas› gerekmektedir. Kablosuz sistemlerde ise, iletiflim
birimler aras›nda kurulan a¤lar fleklinde
sa¤lanmaktad›r. Bu sistemler kablolara
ve sabit bir noktaya ba¤l› kalmadan
yüksek h›zl› ve genifl bantl›d›r. Kablolu
veya fiber optik iletiflim yap›lar›yla
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benzerlik gösteren ama mobil özelli¤iyle
öne ç›kan iletiflim teknolojileridir.
Kablolu veya kablosuz olsun iletiflim ve
telekomünikasyon teknolojileri ofis mekan
tasar›mlar›n› etkilemeye devam etmektedir. Mekan›n yerleflimi, ölçe¤i, birimleri
aras›ndaki iliflkiler vb. iletiflim teknolojilerindeki geliflmelere ba¤l› olarak
de¤iflime u¤ramaktad›r. Art›k iletiflimin
daha da ön planda tutuldu¤u ofislerde;
video konferanslar, toplant›lar, tak›m
çal›flmalar› vb. etkinlikler için her türlü
iletiflime ve etkileflime olanak sa¤layacak
özel alanlar yerini almaya bafllam›flt›r.
Geleneksel toplant› mekanlar› ve
donan›mlar› flekillenmekte, çal›flanlar›n
verimini ve yarat›c›l›klar›n› artt›rmak için
yeni tasar›m anlay›fllar› teknoloji ile
desteklenmektedir.
‹letiflim ve telekomünikasyon teknolojileri
kullan›larak gerçeklefltirilen tasar›m
yöntemlerine bakt›¤›m›zda ise yine belirli
kavramlardan söz etmek mümkün
olabilmektedir. Bunlardan baz›lar›:
Elektronik-Posta Sistemi (EPS), ‹nternet
Sistemi (IS), www (world wide web), http
(Hypertext Transfer Protocol),
Haberleflme-Bülten Sistemi (HBS), Bilgi
Tart›flma Servisi (BTS), Tele Konferans
Sistemleri, Video Konferans Sistemleridir.
2.2. Enformasyon Teknolojisi
Ofis içinde bilgi ak›fl›n› destekleyen
teknolojilerdir. Bilgisayar ve iletiflim
teknolojilerinin do¤ru ve yo¤un bir flekilde
kullan›ld›¤› ofislerde, organizasyon ile
üretim araçlar› aras›nda kurulan iliflkilerde
de¤iflikliklere, yeniliklere imkan veren
teknolojilerdir. De¤iflime destek olarak
uygun ortam sa¤lanmas›nda kullan›lan
enformasyon teknolojileri, sabit çal›flma
mekan› anlay›fl›n› da zorlamakta ve
kullan›c›lar evden ofisteki bilgilerine
ulaflabilmektedirler ( Yücel, 1997, 117).
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2.3. Jenerik Teknolojisi
Ekonomik alanda maliyetlerin düflmesinin
yan› s›ra çal›flma yaflam›n›n tüm alanlar›n›
da etkileyen ve de¤iflimlere sebep olan,
asl›nda elektroni¤in birer türevi olan
bilgisayar, mikroelektronik ve
telekomünikasyon teknolojilerinin tümünü
kapsayan jenerik teknolojileri, günümüzün
en yayg›n ofis teknolojileri aras›nda
say›lmaktad›r. Sanayi devriminin getirdi¤i
seri üretim tarz›n› de¤ifltirerek özellikle
yeniliklere aç›k olan, araflt›rma
yöntemlerine ve geliflmeye yat›r›m yapan
organizasyonlarda kullan›lan bilgi a¤›rl›kl›
teknolojilerdir. (Yücel, 1997, 115)
2.4. Malzeme ve Üretim Teknolojisi
Teknik alandaki ilerlemeler yaln›zca
malzemenin daha uygun koflullar›
oluflturacak flekilde kullan›lmas›n›
içermemekte, ayn› zamanda yeni biçim
ve tafl›y›c› olanaklar›n› artt›rabilecek
yeni malzemenin de ortaya ç›kmas›n›
sa¤lamaktad›r. Ofis mekanlar›nda
kullan›lan malzemenin çeflitlili¤i ve
geliflimi incelendi¤inde; ahflap malzemeye
buhar ile bükülerek e¤risel formlar
verilebilirken, presleme yöntemi
kullan›larak mukavemetinin de artt›r›ld›¤›
görülmüfltür. Çelik ve alüminyum ile
birlikte kullan›m› yüzeylerde ›fl›k, gölge
ve doku farkl›l›klar›n›n oluflmas›n›
sa¤lam›flt›r. Özellikle 1930’lu y›llardan
sonra kullan›lmaya bafllanan plastik
malzemeyle ise; renkli, ince kesitli
tasar›mlar yap›lm›fl, pek çok mekanik
sistem parças›n›n tek parça halinde
üretiminin mümkün olmas› bu malzemenin ofislerde tercih edilmesini
sa¤lam›flt›r. Uzun süre ofislerde akustik
sorununa çözüm olarak ses yutucu hal›lar,
perdeler, bölücü elemanlarda kumafl vb.
kullan›lm›flt›r. Duvardan duvara kullan›lan
hal›lar›n alt›ndan elektrik, telefon vb.
hatlara ait kablolar geçirilmifltir.
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Aç›k düzen ofislere geçildi¤inde tüm
tesisat›n içinden kolayca geçebildi¤i
yükseltilmifl döfleme kullan›m› ile geliflen
iletiflim teknolojilerine ba¤l› kablolar
çal›flma masalar›n›n alt›na kadar
tafl›nabilir hale gelmifltir.
Günümüzde malzeme teknolojisindeki
geliflmelerle var olan tasar›mlar› yeniden
de¤erlendirmeyi sa¤layacak özellikler
kazand›r›lmas› mümkün olmaktad›r.
Hal›lar›n yap›s›na kat›lan yard›mc›
ö¤elerle uygulamalara antistatik, toz
tutmayan vb. nitelikler kazand›r›labilmektedir. Ayr›ca günümüz ofis döflemelerinde
keten, ipek, polyester, polypropilen ve
antistatik naylon malzeme
kullan›labilmektedir. Malzeme tek bafl›na
kullan›labildi¤i gibi farkl› ifllemlerle ve
yap›lar›na kat›labilecek destek ö¤elerle

Resim: 1

Resim: 2

Resim: 1-2-3
Mobil Çal›flma
Sistemi

Resim: 3

daha ak›ll›, fleffaf, dayan›kl› olabilmektedir. Genetik flifre ile performanslar›
yükseltilebilirken,malzemeye zeka
verilebilmekte ve çevresel etkilere
duyarl›l›¤› artt›r›labilmektedir. Bu yolla
ifllevin alg›lanmas› ve yerine getirilmesi
malzeme kullan›m› ile
gerçeklefltirilebilmektedir.
Ofis tasar›mlar›nda, malzemenin nas›l
kullan›lmas› gerekti¤inin alg›lanmas› ve
kullan›m flekli sürekli de¤iflmektedir.
fiirketin imaj›, malzemenin sürdürülebilirli¤i, iflletme ve bak›m›, bölgesel kullan›m›

ve maliyet yararlar› gibi faktörler
kullan›lan malzeme seçimini oldukça
etkilemektedir. Kapal› mekanlar içinde
ortam›n hava kalitesini etkileyen zararl›
gaz veya at›k üretebilecek malzeme
emisyon de¤erleri de seçimi yönlendirmektedir.
Ofis mekan› içinde bir çal›flma biriminin
kullan›c›s› her zaman sabit de¤ildir,
de¤iflken olabilmektedir. Dolay›s›yla ofiste
kullan›lacak malzeme ve mobilyan›n,
çal›flma yüzeyleri ve oturma elemanlar›n›n
farkl› kullan›c›lar›n farkl› vücut ölçülerine
uyum sa¤layabilmek amac›yla
ayarlanabilir özellikte tasarlanmas›
gerekmektedir. Bu anlamda devreye giren
mobilya tasar›m› ve ofis ergonomisi,
içinde bulunulan çal›flma ortam›n›n do¤ru
ayd›nlat›lmas›n›, akustik ve iklimlendirme
ile konfor düzeyinin belirlenmesini ve
elektronik ofis ekipmanlar›yla çal›fl›lacak
alan›n planlanmas›n› amaçlamaktad›r. Bu
anlamda tarihsel gelifliminde; hareketli
oturma eleman› ve s›rtl›k kavramlar›n›n
ilk kez 70’li y›llar›n sonunda ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir.
Teknolojinin ergonomiyi desteklemesiyle
birlikte form, malzeme ve detaylara daha
fazla önem verilerek her kullan›c›ya
uygun daha esnek tasar›mlar üzerinde de
çal›flmalar yap›lm›flt›r. Kullan›c›lar›n dik
oturarak, uzanarak veya ayakta durarak
farkl› pozisyonlarda çal›flmalar›na cevap
verebilen tasar›mlarda; kayar sistemlerle
monitör, kolçak ve oturma yüzeyi
yükseklikleri de¤ifltirilebilirken, arkal›k
tansiyon ayar› kolu ile aç›sal hareket
gerçeklefltirilebilmektedir (Resim 1-2-3).
Tasar›m anlam›nda pek çok de¤iflime
maruz kalan ofislerde zaman içinde
güncelli¤ini kaybeden planlamalar›n yerini
grup halinde tak›m çal›flmalar›na öncelik
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Resim: 4

veren yeni ifl anlay›fl› alm›flt›r.
Kullan›c›s›na istedi¤i yönde ve yerde
kullanabilece¤i çal›flma ortam› sunan
modüler çal›flma istasyonlar›, de¤iflimi
destekleyerek esnekli¤i sa¤lamak amaçl›
tasarlanm›flt›r. Yap›s›nda en basit haliyle
bilgisayar, depolama alan›, masa, oturma
eleman›, ayd›nlatma eleman› bulunduran
ve modüler olan bu sistemlerle, hem
istenilen de¤iflik yerleflim düzenleri
sa¤la-nabilmekte hem de çal›flanlar›n
bireysel alanlar› oluflturulabilmektedir
(Resim 4-5-6).
Modüler çal›flma üniteleri aras›nda
kurulabilecek görsel mahremiyet
s›n›rlar› için esnek malzeme ve özel
detay çözümleriyle oluflturulmufl bölücü
elemanlar kullan›labilmektedir. Bunlar›n
yüksekliklerinde, tafl›y›c› sistemlerinde,
malzeme seçiminde farkl›l›klar
görülebilmektedir.

Resim: 6

Resim: 5

özellikler kazand›r›lan ürünlerin ofis
tasar›mlar›nda etkili olaca¤›
görülmektedir. Nano liflerin kullan›m› ile
genel kullan›c›lar›n oldu¤u ofis mekanlar›nda kir tutmayan, hava alan,
buruflmayan ve daha dayan›kl› döfleme
malzemesi kullan›labilmektedir.
Nanoteknoloji sayesinde geliflen sistemde
ses ve görüntü iletimi uzak mesafeler
aras›nda daha h›zl› ve kolay olarak
yap›labilmektedir. Ayn› zamanda artan
iletiflim olanaklar› ile flekillenen bilgisayarlar›n, tafl›nabilir yüksek kapasiteli, ama
cüzdan gibi küçük olmalar› her yerde
çal›flma fikrini de desteklemektedir.

Önceleri ahflap veya çelik konstrüksiyon
üzerine kumafl, alç› veya metal panel
konulmas› ile oluflturulan sistemler
günümüz teknolojisindeki geliflmelere
ba¤l› polyester fiber tafl›y›c›lar, akustik
paneller, polyester fileler veya 3D akustik
kumafllar ile kurulabilmektedir (Resim 7-8).
Malzeme teknolojisindeki olumlu
geliflmelere bak›ld›¤›nda özellikle
nanoteknoloji kullan›m› ile üstün fiziksel
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Resim: 7-8
Beat Karrer Tasar›m› Esnek
Bölücü Eleman Örne¤i

Ofis ‹ç Mekan Tasar›mlar›nda Geliflen Teknolojiler Ifl›¤›nda Esneklik

2.5. Ayd›nlatma Teknolojisi
Ofis iç mekan›nda kullan›lan ayd›nlatma
sistemleri; çal›flanlar›n konfor ve güvenlik
gereksinimlerini karfl›larken ayn› zamanda
ortam›n görsel olarak tatmin edici
olmas›n› da desteklemektedir. Bilgisayar
ekranlar›n›n yo¤un olarak kullan›ld›¤›
mekanlar olan ofislerde, göz yorgunlu¤u
ve yanmas›, vb. flikayetlerin
gerçekleflmemesi için ortam ayd›nlatmas›
ve bölgesel ayd›nlatma yaklafl›mlar›
birlikte kullan›labilmektedir. Tarihte
özellikle II. Dünya Savafl› sonras› plastik
malzeme kullan›m›n›n artmas› tasar›mlar›n
flekillenmesinde önemli bir yere sahip
olmufltur. Is›t›larak flekil verilebilen plastik
malzeme kullan›m› yeni fikirlerin ortaya
ç›kmas›n› sa¤larken ayn› zamanda ifllevsel
ve endüstriyel ürünlerin formlar›n› da
etkilemifltir.

son y›llarda direkt ve endirekt ayd›nlatma
armatürleri kullan›m› artm›flt›r. Bu yolla
oluflabilecek yans›ma ve parlamalar
minimuma indirilirken, tavan ve zemin
ayd›nlat›larak rahat bir çal›flma ortam›
sa¤lanabilmektedir. Bu anlay›flla günümüz
ofis tasar›mlar›n›n ço¤unda çal›flanlar›n
bio ritimleri göz önünde bulundurularak
“aktif ›fl›k” uygulamas›na geçifl yap›ld›¤›
görülmektedir. Amaç, statik
ayd›nlatmadan kurtularak var olan
monotonlu¤u k›rmak ve gün ›fl›¤›
de¤iflimlerini iç mekana stimüle
edebilmektedir. Bu sistemin yan› s›ra
kullan›lan “›fl›kl› gergi tavanlar” da yar›
geçirgen membran arkas›ndan gün›fl›¤›
etkisinin oluflmas›n› sa¤lamaktad›r.
Yeni uygulamalarda ayd›nl›¤›n dim
edilebiliyor olmas› mekan›n fonksiyonuna
ve özelli¤ine ba¤l› olarak istenen
de¤iflimlere uyum sa¤layabilmektedir

Ofis ayd›nlatmas› tasar›m› malzeme
teknolojisindeki geliflmelere ba¤l› olarak
ilerlemektedir. Ofis içinde sabit veya
mobil, çal›flma alan› veya mekan›n geneli
için kullan›lacak ayd›nlatma eleman›
seçimi:
- Çal›fl›lan yerin geometrisine, yerleflimine
göre,
- Yap›lan iflin niteli¤ine göre,
- Ifl›k kayna¤›n›n mesafesine göre,
- ‹flin ne kadar sürede yap›laca¤›na göre,
- Yap›lan iflin çevresinin rengine,
dokusuna vb. özelliklerine göre farkl›l›k
göstermektedir. Bunlara ek olarak
kullan›c›n›n yafl›, cinsiyeti ve göz yap›s›
da görsel konforu etkileyerek daha verimli
bir çal›flma ortam›n›n oluflturulmas›nda rol
oynamaktad›r. Asl›nda ayd›nlatmada gün
›fl›¤›ndan yeteri kadar yararlanmak
oldukça sa¤l›kl› bir yaklafl›md›r. Ancak
ço¤u zaman flartlar bunun gerçekleflmesini
zorlaflt›rmaktad›r. Bu gibi durumlarda ise
mekan›n yapay ayd›nlatma ile
desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle

(Güney, 2005, 74-75).

2.6. ‹klimlendirme Teknolojisi
Ofis iç mekan hava kalitesi, kullan›c›n›n
konforu için oldukça önemli bir konudur.
Mekan içinde bulunan mobilyalar›n,
elektronik aletlerin ç›kard›¤› zehirli gazlar,
d›flar›dan gelen kirli hava ve baz›
durumlarda kullan›lan temizlik malzemesi
hava kalitesinin düflmesine neden
olmaktad›r. Bunun yan› s›ra, ço¤u
pencerenin aç›lamad›¤› ve do¤al havaland›rman›n söz konusu olmad›¤› ofislerde
oluflan kuru hava çal›flanlar› olumsuz
yönde etkilemektedir. Nem dengesinin
do¤ru kurulamad›¤› mekanlarda özellikle
monitörle çal›flanlarda göz kurulu¤u, bafl
a¤r›s› gibi rahats›zl›klar görülebilmektedir.
Sonuçta canl› bir iç mekan›n nefes almas›
gerekmektedir.
Özellikle 20. yüzy›l tasar›mlar›nda görülen
teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda iç mekan
tasar›mlar›na ve iklimlendirme ile ilgili
çözümlere farkl› seçenekler getirilmifltir.
Say› 14, 2012
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Tavana as›lan veya masa üzerinde
konumland›r›lan, oldukça fazla yer
kaplayan vantilatörler zamanla
gelifltirilerek klima sistemlerine
dönüfltürülmüfltür. Dolay›s›yla tavandan
üfleme yöntemiyle iklimlendirme
çözülebilirken, kullan›lan sisteme ait
borular›n gizlenmesi veya aç›ktan geçirilmesi tavan tasar›mlar›n› ve kullan›lan
malzemeyi de de¤ifltirmifltir. Bu amaçla
tasarlanan Fan Coil sistemi temiz havan›n
içeriye al›narak menfezlerden iç mekana
da¤›t›lmas›na imkan verirken, kirli
havan›n da d›flar›ya at›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda kullan›lan panel,
split, pencere, çat› tipi vb. ek sistemlerle
mekanlar ›s›t›l›p, so¤utulabilmektedir.
Önemli olan uygulanacak klima sisteminin
mekan içinde bulunan havadaki toz, CO2
ve koku miktar›n›, hava hareketini
düzenleyebilmesidir. Yine günümüz ofis
tasar›mlar›nda yap›n›n sahip oldu¤u
planlamaya ba¤l› olarak ara katlarda
oluflturulabilecek aç›kl›klar, bahçeler
do¤al havaland›rmay› destekleyen
uygulamalar aras›nda say›labilmektedir.
Teknolojinin ofislerde varl›¤›n› etkin bir
flekilde göstermesiyle birlikte pek çok
yenilikçi çözüm de getirilmektedir. Kabuk
sistemlerin kullan›m›, bunlar aras›nda en
yayg›n olan uygulamalardand›r. Buna
göre; teknoloji faktörüne ba¤l› olarak
geliflmekte olan cephe sistemlerinde çelik
ve betonarmenin keflfi ile bafllayan yap›
tasar›m› devri, özellikle çelik ve cam›n bir
arada kullan›lmas› ile cephe ve tafl›y›c›
sistemin birbirinden ayr› düflünülmesini
sa¤lam›fl, kabuk sistemlerin iç mekanda
gerekli olan iklimsel kontrolün sa¤lanmas›
için gelifltirilmesine sebep olmufltur.
Özellikle enerji korunumu sa¤lamak
amac›yla yap›lan çal›flmalar sonunda
geleneksel metodlardan farkl› çal›flan çift
cidarl› cephelere ak›ll› kabukla
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ulafl›lm›flt›r. Teknoloji ile desteklenen bu
yeni iki katmanl›, birbirinden ayr› iki cam
cepheden oluflan sistemde, aradaki boflluk
iç mekan ile d›fl mekan aras›nda tampon
bölge oluflturmaktad›r. Ara boflluk do¤al
veya mekanik olarak havaland›r›labilmekte, bu yolla enerji harcamalar› kontrol
alt›na al›nabilmektedir. D›fl koflullara
uyum sa¤layan bu ak›ll› kabuk ayn›
zamanda iç mekanda kullan›c›lar için
gerekli olan iklim, hava, ses ve ›fl›k gibi
gereksinimlerin olabildi¤ince do¤al
yollarla sa¤lanmas›nda ve bu flekilde iç
mekan konforunun yükseltilmesinde de rol
oynamaktad›r.
Çal›flmalar sonucu ulafl›lan aktif cepheler
ise; özellikle enerji tasarrufu sa¤lamak
amac›yla teknolojik olarak desteklenen ve
bina kabu¤una eklenerek kullan›lan sistemler olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. “Aktif
cepheler, cephedeki pencereler ve gölgeleme araçlar›n›n ›s›sal ve optik özelliklerinin iklim koflullar›, kullan›c› tercihleri
ve bina enerji yönetim sistemlerinin
ihtiyaçlar›na göre otomatik olarak
de¤iflebildi¤i cephelerdir. Bunlar, otomatik
kontrol ile pozisyon de¤ifltiren gölgeleme
elemanlar›, optik özellikleri günefl
›fl›n›m›na göre de¤iflen kaplamal› camlar›,
elektrik enerjisi üretmek üzere PV
panellerinin cephe kaplamas› ya da
gölgeleme eleman› olarak kullan›ld›¤›
cephelerdir.”(Çimen, 2008, 76).
3. Ofis ‹ç Mekan Tasar›m›nda
Teknolojinin Etkiledi¤i Esneklik Ve Yeni
Kullan›m Yöntemleri
H›zla geliflen teknoloji, ifl dünyas›,
organizasyonlar ve bunlara ba¤l› yönetim
biçimleri do¤rultusunda ofis tasar›m›
yaklafl›mlar› da de¤iflmifltir. Ev ve ifl
yaflam› aras›nda kurulan yeni dengeler
sonucu farkl›laflan kiflisel koflullar, ürün
gelifltirme ve sonuca ulaflmada daha farkl›
çözümler bulunmas›n› gerektirmifltir.
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Örne¤in “genel kullan›c›” olgusu yerine
“kullan›c›ya göre özelleflebilen” tasar›m
anlay›fl›n›n gelmesi bunlardan sadece
birisidir. Bu de¤iflimlerin yans›mas› ile
çal›flma yaflam› içerisinde sürekli bir
devinim oluflmakta ve bu süreklilik de
mekan›n kendini de¤iflen duruma adapte
edebilen bir sistem haline dönüfltürmesine
neden olmaktad›r. Bu anlamda ofis iç
mekan tasar›mlar›nda kullan›lan uygulamalar›n hiçbiri tam ve her türlü ifl için
uygun de¤ildir. Bu durumda anahtar
kelime “esneklik” olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Var olan temel sistemi
de¤ifltirmeden, iç mekan›n sahip oldu¤u
konfor flartlar›n›n istekler do¤rultusunda
de¤ifltirilmesine olanak tan›yan “esnek
mekanlar”; ofis mekanlar›ndan daha fazla
ve yeri geldi¤inde farkl› yararlanmay›
sa¤lamakta ve “olanak bar›nd›ran
mekanlar” olarak an›labilmektedir. Ofis iç
mekan tasar›m› bafll›kl› olarak esnekli¤i
tan›mlamak istersek; de¤iflen organizasyon
ve geliflen teknolojiler etkisinde, farkl›
kullan›c›lara ve onlar›n isteklerine ba¤l›,
var olan koflullar› özümseyip içinde
bar›nd›rabilecek ve geçen zaman içinde
uyum sa¤layabilecek mekanlar›n sahip
oldu¤u bir süreklilik çözümüdür
diyebiliriz.
Ofis iç mekan tasar›mlar›nda esnekli¤i
sa¤lamaya yönelik olarak donat› eleman
-Birbirleri ile ba¤lant›lar›,
-Teknolojik özellikleri, karar verilmesi
gereken önemli iki bafll›k olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Buna göre esneklik; çal›flan›n
istedi¤i yerde eylemlerini gerçeklefltirebilmesini sa¤layan, k›s›tlamalar› ortadan
kald›ran, sadece beden konforuna de¤il
zihinsel konforuna da destek bir
kavramd›r. Tabi tek bafl›na esneklik
süreklilik için yeterli olmamaktad›r.
Yenilenme için teknolojik geliflmelerle
beslenmesi gerekmektedir.

3.1. Mekan Tasar›m›nda De¤iflim
Endüstri Devrimi ile birlikte de¤iflen
flartlar, büyüyen ekonomi, teknoloji
alan›ndaki geliflmeler ofis binalar›n›n
say›s›n› da artt›rm›flt›r. Hiyerarflinin ön
planda tutuldu¤u Taylorizm düflüncesiyle
tasarlanan ofislerde, içinde bulunulan
mekanlar›n çal›flan›n kademesini
yans›tacak flekilde oluflturulmas›na dikkat
edilmifltir. Kifliler birçok katmandan
oluflan çal›flma sistemi içinde telefon,
teleks ve faks ile iletiflimlerini
gerçeklefltirirken, bu araçlar onlar›
masalar›na ba¤lam›flt›r. Yöneticilerin
çal›flanlar›n› sürekli denetim alt›nda
tutmas› gerekti¤i fikri ise; ifl yaflam›n›n
dört duvar aras›na s›k›fl›p kalmas›na
sebep olmufltur. Bu sistemin temeli
güce dayand›r›lm›flken, günümüz ofis
tasar›mlar›nda güven ön planda
tutulmaktad›r.
Yaflayan canl› bir organizma olarak
düflünebilece¤imiz ofislerin zaman içinde
büyümesi, geliflmesi, de¤iflmesi söz
konusu oldu¤u için plan tipleri de sabit
kalamam›flt›r. Bu de¤iflimlere ayak
uydurabilmek ve süreklili¤i sa¤layabilmek
için de¤iflmifl, yenilenmifltir.
‹flitsel ve görsel mahremiyetin istendi¤i,
bireysel ve konsantrasyon gerektiren
ifllerde tercih edilen, statü sembolize etme
özelli¤i olan ve insan etkilefliminin
oldukça düflük oldu¤u hücre düzenli ofis
tipinde; her hücre için ayr› ayd›nlatma,
havaland›rma, internet, telefon vb.
kablolama gereksinimleri karfl›lanmas›
için ödenecek bedel de oldukça yüksek
olmaktad›r.
Teknoloji ile artan iletiflim potansiyeli;
çal›flanlar› kendi düzenleri içinde
denetleme ihtiyac›, esneklik aray›fl› ve
planlama yaklafl›mlar›nda farkl›
kullan›mlar›n aranmas›na neden olmufltur.
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Bu amaçla ulafl›lan grup düzenli ofisler;
birbiriyle etkileflim ve iletiflim içinde
olabilece¤i gibi ba¤›ms›z olarak da konumland›r›labilmektedir. Oluflturulan her
alan›n eflde¤erde do¤al ayd›nlatmadan
yararlanmas› ve ba¤lant› yollar›na kolay
ulafl›m›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
‹letiflim teknolojisindeki geliflmeler ofis iç
mekanlar›nda önemli de¤iflikliklere neden
olmufltur. Hücre düzenli ofislerin
duvarlar›n›n kald›r›larak koridora dahil
edilmesiyle bafllayan esneklik aray›fl›
iletiflimin artt›r›lmas›n› olumlu yönde
etkilemifltir. Yap› tafl›y›c› sisteminde
meydana gelen büyük de¤iflimler ile
örne¤in; çelik kolonlar›n, kirifllerin ve
betonarmenin iskelet sisteminde
kullan›lmas›na bafllanmas› ile mekan
çözümleri de özgürleflmeye bafllam›flt›r.
Aç›k düzenli ofise geçiflle birlikte ofis
mobilyas› ve ifl süreci kavramsal olarak
ele al›nmaya bafllanm›flt›r. Ofis
donan›mlar›nda, zaman içinde teknolojiye
ba¤l› de¤iflen gereksinimlere cevap
verebilecek, yeni düzenlemelere adapte
olabilecek modülerlikte ve istenilen
düzeyde mahremiyeti oluflturacak yönde
çözümlemelere gidilmifltir. Ofis içinde
kullan›lan dikey parçalar ile aç›kl›k
korunurken, üzerlerine as›labilecek
yard›mc› parçalarla esneklik sa¤lanm›fl ve
bireysel alanlar›n oluflturulmas›na imkan
tan›nm›flt›r.
Mekan›n olabildi¤ince az kolon ve bölücü
kullan›larak tefriflinin yap›ld›¤› ve ortak ifl
alanlar›n›n söz konusu oldu¤u di¤er bir
yerleflim flekli; serbest düzenli ofislerdir.
Çal›flanlar›n aras›nda herhangi bir statü
ayr›m›n›n yap›lmad›¤› tasar›m
yaklafl›m›nda belirgin geçifl yollar› da
bulunmamaktad›r. Bu düflünceyle beraber
planda esnekli¤i sa¤lama, merkezi yani
tek noktada arfliv sistemi oluflturma ve
ba¤lant›l› olarak belge say›s›n› minimum-

88 Say› 14, 2012

da tutma imkan› teknolojik geliflmelerden
destek al›narak sa¤lanabilmektedir.
Hücre, aç›k ve serbest düzenli ofislerin
özelliklerini bir arada bulunduran bir
yaklafl›m olan karma düzenli ofis tipinde
ise; ofis iç mekan›nda yer alan bölücüler
kullan›c›lar›n gereksinimlerine ba¤l›
olarak aç›labilmekte veya koridorlar
korunarak özel hücreler oluflturulabilmektedir. Esnek, hareketli elemanlar›n
kullan›m›yla yap›lan ifle ba¤l›, birkaç
grubun birlikte çal›flabildi¤i mekanlar›n
tasarlanmas›na imkan veren bir plan
tipidir. Özellikle konsantrasyon gerektiren
ifller için ayr›lan hücre odalar
istenildi¤inde çal›flma havuzuna
aç›labildi¤i gibi geçifl alan› olan ayr›
bir koridora da aç›labilmektedir.
3.2. Kullan›m Yöntemlerinde De¤iflim ve
Ütopik Yaklafl›mlar
Teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda imkanlar›n
artarak uygulamalar›n daha düflük maliyet
seviyelerine inmesi kullan›c›lar›
özgürlefltirerek 9-5 saatleri aras›nda
çal›flma standartlar›n› ve ofis
tasar›mlar›ndan beklentileri de
de¤ifltirmifltir. Zaman içinde denenen pek
çok ofis tipi planlamas›nda esneklik
gereksiniminin tam olarak karfl›lanamamas› de¤iflimin h›z›n›n artmas›na neden
olmufltur. Eylemleri gerçeklefltirmede
teknolojinin s›n›rlar› kald›rmas›, ifl
anlay›fl›n›n de¤iflmesi ve yenilenmesi
geleneksel yöntemlerin de sorgulanmas›n›
beraberinde getirmifltir. Buna göre; yeni
ofis modelinin ana ilkesi do¤ru iletiflim ve
uygulamadaki uyumdur. Tak›m
çal›flmas›n›n organizasyon içinde artan
önemi, kullan›c›lar›n bilgiyi paylaflmalar›
ve çal›flmalar›n› bütünün yarar›na
odaklamalar› gerekti¤ini göstermektedir
(Duffy, 1997, 56).
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Resim: 10

Resim: 9

Resim: 9-10
Jean de Lessard Tasar›m›
Uppercut Kanada
‹letiflim Ajans›, Plateau
Mont-Royal

Esnek çal›flma programlar› kullan›c›lara
kiflisellefltirebildikleri çal›flma
programlar›n› ve mekanlar›
kazand›rmaktad›r. Teknolojik geliflmelere
ba¤l› olarak ofis içi ve ofis d›fl› yöntemler
kullan›lmakta, uygulamalar›n olumlu yönleri ele al›narak gelifltirilmektedir.
Çal›flanlar›n geliflmifl bilgi,
telekomünikasyon teknolojileri sayesinde
çal›flma zamanlar›n›n büyük bir bölümünü
ofis mekan› d›fl›nda geçirdikleri ofis d›fl›
yöntemler içerisinde; Telebüro, Uydu
Ofis, Sanal Ofis, Ev-Ofisi (Home-Office)
genel bafll›klar›yla sayabilece¤imiz uygulamalard›r. Çal›flanlar›n bulunduklar›
mekan içinde teknolojiyle gelifltirilmifl
donan›mlarla ve tasar›mlarla çal›flmalar›n›
sürdürebilmeleri için kullan›lan ofis içi
yöntemler içerisinde ise; Özel Ofis (private
office), Paylafl›ml› Ofis (shared office),
Yerleflik Olmayan Ofis, Serbest Adres,
Hot-desk / Touch-Down, Shared desk,
Otelleme, Kat›l›mc› Çal›flma Sistemi
(collaborative), Tek Bir Proje Süreci ‹çin
Sistem (unique work process) say›labilmektedir. Tüm bu yöntemlerin yan› s›ra t
eknoloji alan›ndaki geliflmelerin h›z›
günümüz ofis mekanlar› tasar›m
yaklafl›mlar›n› de¤ifltirmifl, iletiflim
araçlar›n›n bulundu¤u her yer ofis
mekan› olarak kabul edilebilir hale
gelmifltir. Bu durum esnekli¤i de
beraberinde getirmifl ve buna ba¤l› pek
çok yeni kavram ortaya at›lm›fl, ütopik

yaklafl›mlar getirilmifltir. Bunlar aras›nda;
Özgür Ofis, Arka Ofis (Back Office),
Kaynak Ofis (Resort Office),
Mekik Ofis (Shuttle Ofis),
Festival Ofis, Mobil / Gezici Ofis, Suit
Ofis, Yönetici Ofis (Executive Office)
say›labilmektedir.
3.3. Ofis Tasar›mlar›nda Yönlendirici
Yeni Yaklafl›mlar
20. yüzy›l ofis tasar›mlar›nda genellikle
birbirine benzer ve s›radan olan, de¤iflen
koflullara uyum sa¤layabilecek oranda
esnek olamayan, üzerine herhangi bir
ekleme yap›larak yeniden flekillendirilmesi
konusunda kat›l›mc› olmay›
desteklemeyen yaklafl›mlarla
karfl›lafl›lm›flt›r. 20. yüzy›l sonlar›nda ve
21. yüzy›l›n bafl›nda ise; teknoloji ve
esnekli¤in birlikte do¤ru kullan›m› ile
çal›flma yaflam›n›n gerçekleflti¤i ofislerin
tasar›mlar›nda yeni kavramlar ve
yaklafl›mlar görülmeye bafllanm›flt›r.
Buna göre, Tasar›m› Tan›mlayan
Yeni Kavramlar;
Birbirine çok benzeyen malzeme ve
yaklafl›mlarla üretilmifl, kimli¤i öne
ç›kmayan s›radanlaflm›fl ofislere tepki
olarak gelifltirilmifl olan temal› trendlerin
tasar›mlar›nda kurulufl veya iflin içeri¤i ile
ilgili bir “hikaye” anlat›lmakta, e¤lenceli
ve sürprizli bir dille kurum karakteri ön
plana ç›kar›larak motivasyon artt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Bu anlay›flla tasarlanm›fl
Say› 14, 2012
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iletiflim ajans› örne¤inde, mevcut yap›n›n
bileflenleri de¤ifltirilmeden ana mekan
dörde bölünmüfltür. Proje yöneticilerinin,
müdürün, çok amaçl› odan›n ve bir
stüdyonun yer ald›¤› mekanda dinamik bir
çözümlemeye gidilmifltir (Resim 9-10).
‹çeri girildi¤i andan itibaren
organizasyonun markas›n›n vurgulu bir
flekilde sunulmas› çal›flanlar ile marka
aras›nda sürekli kurulacak bir iliflkinin
platformunu oluflmufltur. Ofisin
duvarlar›nda kullan›lan markan›n tan›t›c›
web sitesinin kopyas› olan grafikler ve
bunlar›n büyüklü¤ü, canl› renkleri
kullan›c›lar›n genç ve dinamik yap›s›n›
yans›t›rken ayn› zamanda temal› ofislerin
genel özelli¤i olan sürpriz etkisini de
desteklemifltir (Çimen, 2008, 66).
Ofis kesiflme noktas› kavram› pek çok
olumsuz yönü olan hiyerarflik düzene karfl›
oluflturulmufl esnekli¤i destekleyici bir
yaklafl›md›r. Özellikle 20. yüzy›lda
ofislerde görülen görsel iletiflimi
engelleyen yüksek ve sabit bölücülere,
statü belirtisi hücre odalara, sürekli
denetim alt›nda tutulan çal›flanlar
üzerindeki bask›ya ve müflteri ile çal›flan›n
aras›na konulan engellere tepki olarak
ortaya ç›km›flt›r. Dtac Merkezi ofis iç
mekan tasar›m› örne¤i (Resim 11-12),
organizasyonun iflbirli¤i ve iletiflimi
gelifltirme, ortak hedefleri güçlendirme,
yarat›c›l›¤› artt›rma ve h›zla de¤iflen
koflullara karfl› markan›n daha kolay
uyum sa¤lamas› isteklerini yans›tmaktad›r.
Çal›flanlar ve müflteriler için oluflturulan
mekan organizasyonunun marka yaklafl›m›
olan "oyna ve ö¤ren" temas› iletiflimi
güçlü k›lmay› amaçlamaktad›r.
Kesiflme noktas› olarak seçilen
kütüphanede ayd›nlatma, iklimlendirme ve
malzeme teknolojilerinden yararlan›larak
mekan› vurgulay›c› çözümler getirilmekte,
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Resim: 11

Resim: 12

basamaklar içinde ve tavanda gizlenmifl
olarak tasarlanan ayd›nlatmalar sayesinde
e¤risel formlar desteklenmektedir. Aç›ktan
geçirilen havaland›rma kanallar› mekanda
istenilen iç ortam hava kalitesini
artt›r›rken geleneksel yöntemlerle aç›k
raflarda depolanan kitaplara ulafl›m
kolaylaflt›r›lmaktad›r (Soyak, 2009, 57).
Ayn› amaç çevresinde bir araya gelen
çal›flanlar›n söz konusu oldu¤u, çal›flma
mekanlar›na kat›l›mc›l›¤›n verimlili¤i
artt›ran bir etken olarak görüldü¤ü
yaklafl›mlardan biri de komfluluk
birimleridir. fiehir plan› fikrine dayal›
olarak tasarlanan bu kullan›m yönteminde,
d›fl mekanda karfl›m›za ç›kan meydanlar,
bahçeler, e¤lence alanlar› ile flehrin
dinami¤inin yans›t›ld›¤› alternatif s
osyal bir çevre oluflturulmaktad›r
(Resim 13-14).

Resim: 11-12
Bangkok Chamchuri Meydan›
Dtac Merkezi, Tayland
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Resim: 13

Resim: 13-14
TBWA Ofisi: Central Park,
Ofisin ‹letiflim Merkezi
Resim: 15-16
Office 21 Tasar›m› Çok
Fonksiyonlu Ofis ve COMET
Koltu¤u

Resim: 14

TBWA ofisi tasar›m›nda ana binaya, ayr›
olarak düzenlenmifl giriflten, tüpler
kullan›larak (Resim 13) geçilmektedir. Dar
tüplerden ç›k›nca, sürprizli bir flekilde üç
kat›n alg›land›¤›, meydan düzenlemesi ile
karfl›lafl›lmaktad›r. Binan›n dü¤üm noktas›
olan bu a¤açland›r›lm›fl alan, bir semt
meydan› kadar canl› ve iletiflime aç›k bir
ortamd›r. “Uçurum” ad› verilen; firman›n
yarat›c› tak›mlar›n›n kulland›¤›, üç katl›,
sar› prefabrike ofisler, meydana bakmaktad›r. Üst katlar, rampa ve köprüler ile birbirine ba¤lanmaktad›r. Seçilen tema ve
hikaye, mekan›n tümünde anlat›lmaktad›r
(Soyak, 2009, 89, (Resim 14).
Geçmifl ofis iç mekan tasar›mlar›nda
teknolojinin s›n›rl› olanaklar› ve yönetim
anlay›fl›na ba¤l› olarak statik bir yaklafl›m
söz konusu olmufltur. Günümüzde ise;
sabit oturma ve kontrol, teknolojik
geliflmelerle yerini hareketli çal›flma
birimlerine ve yönetimde esnekli¤e
b›rakm›flt›r. Teknik olanaklar art›k
çal›flanlar›n ofis binas› içinde daha mobil
çal›flmas›na imkan sa¤lamaktad›r. Bu
anlay›fl yerleflim planlar›, mobilya
tasar›mlar› ve yeni kullan›m
yöntemlerinde belirleyici bir etken olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bilgi teknolojisinin olanaklar›ndan
yararlan›larak yürütülen ifllerde yarat›c›l›k

ön planda tutulmakta ve oluflturulan
yenilikçi ofis tasar›mlar› da bunu destekler
flekilde olmaktad›r. Teknoloji donan›ml›
tasarlanan yarat›c› çal›flman›n öne

Resim: 15

Resim: 16

ç›kmas›nda çal›flan›n psikolojik yönden de
herhangi bir rahats›zl›k duymadan
üretebilece¤i mekan tasar›mlar›
oluflturmak oldukça önemli bir hale
gelmifltir (Resim 15).
Fraunhofer - Gesellschaft’s Office Innova
tion Centre, ofis örne¤inde; (Resim 15-16)
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yarat›c› üretim sürecinin desteklenmesi
için mekan 3 ana bölüm üzerinde tasarlanm›flt›r. Bunlar “aksiyon, çok fonksiyonlu, interaksiyon” bölümleridir. Buna göre;
aksiyon bölümünde, haz›rlanma
fonksiyonuna karfl›l›k verilirken, iletiflim
odakl› bir çal›flma alan› sunulmaktad›r.
Çok fonksiyonlu bölümde, kullan›lmad›¤›
zamanlarda döflemeye gömülebilen esnek
toplant› masas› ve ‘Nova’ ad› verilen ak›ll›
sistemlerle donat›lm›fl çal›flma istasyonlar›
yer almaktad›r. ‹nteraksiyon alan›nda ise;
üç boyutlu simülasyonlar kullan›larak
sanal gerçeklik sistemi ile yine yarat›c›
üretim desteklenmeye çal›fl›lmaktad›r
(Soyak, 2009).

Tasar›mda Uygulanma fiekilleri
Teknolojinin etkisiyle ifl yaflam›nda
meydana gelen de¤iflimlere uygun olarak
ofis iç mekan tasar›mlar› de¤iflmekte, her
organizasyonun kendi örgütsel yap›s›na ve
ifl koluna uygun mekansal çözümlemeler
farkl›l›k göstermektedir. Yeni ofis
kültürünün önemli bir bilefleni olan
karfl›l›kl› iletiflim içinde çal›flma; baz›
istisnai durumlarda mümkün olmamaktad›r. Çünkü; baz› ifl ve meslek gruplar›na
dahil olan çal›flanlar, ba¤›ms›z (otonom)
çal›flma yöntemlerini kullanmak zorunda

kalabilmektedir. Dolay›s›yla bu iki
çal›flma yönteminin kullan›m oran› ve
biçimi ofis mekan›n› da
flekillendirmektedir.
Yeni ofis anlay›fl›nda yal›n veya tak›m
halinde çal›flmaya ba¤l› olarak farkl›
kullan›m flekillerine uygun mekan
tasar›mlar› gündeme gelmifltir. Geleneksel,
konsantrasyon gerektiren ifller için tercih
edilen hücre ofisler (Resim 17-18) varl›¤›n›
sürdürmeye devam ederken bir yandan da
grup çal›flmas› ruhunu ve paylafl›m› ön
planda tutan tasar›mlar yap›lmaya
bafllanm›flt›r. Bu mekanlar aras›nda; tak›m
çal›flmas› odakl› kümeler, serbest düzen ev
konforunda veya sosyalleflmeye uygun
düzenlenmifl iletiflim artt›r›c› ve
gerekti¤inde k›sa süreli çal›flmalar için
kullan›m yüzeyleri sunabilen kulüpler,
aç›k ofis düzeninde ama kendi içinde daha
sofistike ifller için planlanm›fl kovanlar
yeni ofis uygulama flekilleri olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
4. Sonuç
Ofis; farkl› boyuttaki hiyerarflik yap›s›
sonucunda çeflitli sosyal iliflkilerin
oluflmas›na ortam sa¤layacak ve
bünyesinde yer alan çal›flanlar›n yapt›klar›
Resim: 17
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Resim: 17-18
Frank Gehry Tasar›m›
Dz-Bank ‹ç Mekan
Görünüflleri, Almanya

Resim: 18
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ifller do¤rultusunda birbiriyle etkileflim
içerisinde olmalar›na imkan verecek
flekilde tasarlanmaktad›r. Mekanlar;
teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda kullan›c›,
sistem, ekonomi vb. gereksinimlerine
cevap verebilecek flekilde adapte
olabilmektedir.
Ofis; teknoloji etkisinde sürekli de¤iflen,
yenilenen ve yo¤un bilgi ak›fl›n›n ön
planda tutuldu¤u etkileflim sonucu oluflan
dinamik çevredir. Bu sebeple ofis iç
mekan tasar›m›nda teknoloji yerinde ve
ihtiyaca uygun olarak kullan›labildi¤inde,
tasar›mla do¤ru flekilde bütünlefltirilebildi¤inde bir araç ayn› zamanda da yeni
imkanlar kayna¤› olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Günümüzde teknoloji
ofislerde farkl› uygulamalarla kendini
somutlaflt›rm›flt›r. Özellikle bilgi ve
iletiflim teknolojileri alan›ndaki
geliflmelere ba¤l› olarak yap›s› ve
fonksiyonlar› önemli ölçüde de¤iflen
ofisler art›k bilgiyi iflleyen birimler haline
gelmifltir. Bununla birlikte geliflen ofis
teknolojileri yeni mekan tasar›m›
kavramlar›n› da getirmifltir. Bunlardan en
önemlisi olan esneklik; de¤iflen organizasyon ve geliflen teknolojiler etkisinde
farkl› kullan›c›lara ve onlar›n isteklerine
ba¤l›, var olan koflullar› özümseyip içinde
bar›nd›rabilecek ve geçen zaman içinde
de¤iflime uyum sa¤layabilecek mekanlar›n
sahip oldu¤u bir süreklilik çözümü olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Günümüzde ofis; iflin kesintisiz ilerlemesini sa¤lamak için kullan›lan depolamaarfliv elemanlar› ve çal›flma yüzeylerinden
oluflan mekanlar olmaktan uzaklaflm›fl,
bilgi teknolojilerine dayal› bir sistem
haline gelmifltir. Mekanda yap›lan ifller
ise; klasik anlamda elle yap›lan ifllerden
çok bilgi ifllerine dönüflmüfltür. Zaman
içinde ofis iç mekanlar› esnek olarak
tasarlanabildi¤i gibi bofl alanlar b›rak›larak
da kullan›c›lar›n sistemi flekillendirmeleri

mümkün olabilmifltir. Servislerin de
esnek olarak tasar›ma dahil edilmesi ile
kullan›c›, teknoloji ve gereksinim
de¤iflimleri, boyut de¤iflimlerine imkan
veren çevre düzenleri ile karfl›l›¤›n›
bulmufltur.
Bilgisayar ve iletiflim teknolojisindeki
de¤iflimlere ba¤l› olarak farkl›laflan yaflam
ve çal›flma al›flkanl›klar› kullan›m
biçimlerini de etkilemifltir.
Organizasyonlarda yönetim anlay›fl›ndaki
de¤iflimler ve müflteri kat›l›m›, teknoloji
ile desteklenen donan›mlarda maliyetlerin
artmas›, çal›flana uygun özel alanlar›n
oluflturulmas›, artt›r›lmas› düflünülen kalite
anlay›fl› vb. ofislerdeki tasar›m anlay›fl›n›
de¤ifltiren önemli sebeplerden birkaç›
olmufltur.
21. yüzy›l›n ofisleri; bilginin çal›flanlar
aras›nda özgürce ak›p el de¤ifltirdi¤i,
paylafl›larak gelifltirilerek yeniliklere ve
yarat›c›l›¤a kaynak oluflturdu¤u,
kullan›c›lar› buluflturan ba¤lay›c› bir
kesiflme noktas› haline geldi¤i
mekanlard›r. Yeni ofis tasar›m›
yaklafl›m›nda ön planda olanlar aras›nda
esneklik ilk s›rada olmak üzere depolama
sisteminde çok belge-az alan kayb›,
mümkün oldu¤unca birbiriyle ba¤lant›l›
olan bölümlerin yatay ve kesintisiz
iletiflimi, gerekli bilgiye kolay ulafl›m ve
grup çal›flmas›n›n desteklenmesini
sa¤lamak say›labilmektedir. Ayn›
zamanda ofislerin d›fl dünyayla olan
ba¤lant›lar› ile de¤iflime zorlanmalar›n›n
yan› s›ra, gelecekte henüz belirlenmemifl
olan gereksinimler için de esneklik
kullan›m› gerekmektedir. Esneklik, ofis
tasar›m›n›n her aflamas›nda teknoloji ile
birlikte yer almaktad›r. Çünkü; esnek
tasar›mlar de¤iflen kullan›c› say›s›na ve
iflin niteli¤ine adapte olabilmek için
teknoloji taraf›ndan desteklenmektedir.
Maliyeti de oldukça etkileyen bu yaklafl›m
ile karfl›lanan esneklik flartlar› uzun
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dönemde de pek çok çözümden daha
ekonomik olmaktad›r.
Yap›lan çal›flmada görsellerle desteklenen
veriler kapsam›nda, sonuca daha h›zl› bir
flekilde ulaflabilmek için seçilen bafll›klar
alt›nda tablolarla incelenen ‹stanbul
ofislerinde; gereksinimleri karfl›lamak için
yap›lan mekan tasar›mlar›nda, ekonomik
koflullar›n oldukça etkili oldu¤u ve projeyi
tasarlay›p uygulama için ayr›lan sürelerin
yetersizli¤i etkisiyle de pek çok alanda
basit detaylarla esnek çözümlere gidildi¤i
görülmüfltür. Dolay›s›yla, ekonomik
olanaklar, projenin gerçekleflmesi için
ayr›lan tasar›m ve uygulama zaman›
teknolojiye ve onun etkisinde esnekli¤e ne
derecede, nas›l ulafl›laca¤›n›n s›n›rlar›n›
belirlemifltir. Kendi ekseni etraf›nda
dönebilen veya ray üzerinde kayabilen
bölücü elemanlar, tüm mekan› boydan
boya geçen tavana sabitlenmifl
iklimlendirme sistemi ve ona destek
yerden ›s›tma ile her noktay› eflit flekilde
bölme / ifllevlendirme, parçal› elemanlar
kullan›m› ile gerekti¤inde kapan›p /
aç›labilen sistemler, grup çal›flmas›na ve
toplant›ya dönüflebilen modüler çal›flma
istasyonlar› vb. uygulamalar›n kullan›m›
teknoloji destekli esneklik yaklafl›mlar›
olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Örnek ofislerde
do¤al havaland›rma ve ayd›nlatma imkanlar›ndan maksimumda yararlan›lmaya
çal›fl›lm›fl ve bunun yan›nda klima
sistemleri, menfezler, günefl k›r›c›lar, özel
kaplamal› camlar kullan›m› ile genel bir
ofis mekan atmosferine ulafl›lm›flt›r. Ofis
mekanlar›n›n genelinde floresan
kullan›larak ayd›nlatma sorunu çözülmeye
çal›fl›lm›flt›r. Burada farkl› olan ofislerde
yap›lan iflin niteli¤ine, uygulama flekline,
ifl için gerekli ayd›nl›k düzeyine ba¤l›
önlerine yard›mc› elemanlar konularak
kullan›lmalar› olmufltur. Baz› örneklerde
floresan tavana sabitlenerek üzerine yar›
fleffaf oluklu levha tutturulmas› ›fl›¤›n
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daha yayg›n olarak gelmesini sa¤lam›flt›r.
Özellikle aç›k düzenli ofislerde kullan›lan
bölücülerin esneklik anlay›fl›na uygun
flekilde tasarlanmas›na önem verilmifltir.
Gelifltirilen malzeme ve üretim
teknolojisiyle birlikte kullan›lan hafif ama
ses yutuculu¤u olan, istenildi¤inde
katlan›p bir kenara depolanabilecek
sisteme sahip, üzerine eklenen yard›mc›
elemanlarla depolama birimlerine
dönüflebilenmodüler tasar›mlar yap›lm›flt›r.
Yerlefltirilen klavuzlar boyunca ray
üzerinde hareket edebilen sistemler de
örnekler aras›nda say›labilmektedir.
Gelece¤in teknoloji destekli esnek ofis iç
mekan tasar›mlar›na yönelik tasar›mc›lar›n
farkl› öngörüleri de bulunmaktad›r. SGPA
Mimarl›k Ofisi ortaklar›ndan olan
tasar›mc›, mimar Sevil Peach; teknoloji
destekli yeni hareket alanlar› oluflturan
ev-ofis yönteminin kullan›m›n›n devam
edece¤ini buna karfl›n; ofis mekanlar›n›n
genel anlamda karfl›lad›¤› sosyal, iletiflim,
etkileflim, iflbirli¤i gereksinimlerinin yerini
alamayaca¤›n› belirtmektedir. NTT
Docomo fiirketi ise; mobil iletiflim
teknolojilerindeki geliflmelerle gelecekte
ofis iç mekanlar›nda tasarlanan her bir
yüzeyin çal›flan›n yarar›na sunulacak ve
iletiflimin h›z›n› artt›racak bir arayüz,
ekran olarak kullan›laca¤›n›
öngörmektedir.
Her türlü mobil iletiflim kaynaklar›n›n
kullan›m› mekans›zl›¤a götürüyor gibi
gözükse de geliflen teknolojilerin ofislerde
yer almas›yla iletiflimin devam edece¤i
mekanlarda, esneklik kavram› desteklenerek ofis kullan›m›na devam edilece¤i
ön görülmektedir. Çünkü; mekans›zl›k
iletiflim eksikli¤ini de beraberinde
getirmektedir. Mobil teknoloji; yap›lan
iflin niteli¤ine ba¤l› olarak her yönden
esnek ofisleri tasarlat›r. Mekan, teknoloji
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ve esneklikle desteklenirse gelece¤in
de¤iflen flartlar›na, gereklerine uyum
sa¤layabilir. Gelece¤in ofis iç mekan
tasar›m›nda teknolojinin rolü destekleyici
ve tercihen görünmez olacakt›r ve çal›flma
hayat›n›n hem karfl›l›kl› iletiflimde tak›m
çal›flmalar›na hem de yal›n / otonoma
dayal› çal›flma yöntemlerine uyumlu
olaca¤›, bunu esnek tasar›mlarla karfl›layaca¤› tahmin edilmektedir.
Sonuç olarak ofislerin, bilginin oluflumu
ve aktar›m›, deneyim ve iletiflim ifllevlerini
karfl›lamalar› dolay›s›yla teknolojinin pek
çok alan›ndaki geliflmelerden direkt olarak
etkilenen mekanlar oldu¤u ve mekanlar›n
yeni uygulamalar› esneklik kavram›yla
karfl›layabildi¤i düflünülmektedir●
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