


Geleceğin 
Çalışma 
Ortamını 
Yeniden Hayal 
Etmek

o Kira süreniz dolmak üzere mi?

o Yoksa büyük çaplı yeniden yapılanmalar mı
mevcut? 

o İşe döndükten sonra portföyünüzü yeniden
değerlendiriyor musunuz? 

o Ya da ne kadar alana, ne için ihtiyacınız
olduğuna karar veremediniz mi ?



Tüm çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu farklı

gereksinimleri dengelemeniz gerekir. 

Ofislerinizi; evden veya bir merkezden
çalışmanın uygun olmadığı zamanlarda gelmek
için çekici, arzu edilen ve yüksek performanslı
bir mekana dönüştürmeye ihtiyacınız var..

Tüm bu ihtiyaçların tek bir çözümde
karşılanacağına inanıyoruz.

PUZZLE 

Gelecek için;

İşyeri Modelimiz

Ofisin gelecekteki anlamı nedir?



Her zaman yaptığımız şey geleceğe bakmaktır. 

Diem olarak, belli bir prensip doğrultusunda oluşturduğumuz 
aşamaları takip ederek ilerliyoruz;

Analiz

Tasarım

Uygulama



İşyeri; kullanıma hazır, yenilenmiş, işlevsel ve gelecek zamandaki 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmalı.

 Analiz Yaklaşımı,

 Doluluk oranı çalışmalarımız,

 Kişilik testlerimiz,

 Çalışanların tutumuna ait anketlerimiz, 

 Yönetici görüşmelerimiz,

 Küresel erişimimiz sayesinde, 

Her kullanıcının birkaç yıl sonra neye ihtiyaç duyacağını – büyük ölçüde
doğruluk ile - tahmin edebiliriz.



İleriye giden yolu belirlemek..
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Puzzle modeli, Diem'in gelecekteki
çalışma alanı modelidir farklı endüstrilere ve
işletmelere tamamen uyarlanabilir.

Her bireyin ve her tür işin etkinliğini en üst
düzeye çıkarmak için alanı akıllıca
kullanırken, uzaktan ve ofis tabanlı
çalışmayı dengeler. Her iki mekan için en
iyisini elde eder.
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Puzzle modelini özelleştirmek, çerçeveyi
kendi benzersiz koşullarınıza göre
uyarlamanıza yardımcı olacaktır. Puzzle 
modeli çalışanların;

• Bütünsel sağlık,

• Kültür, 

• Üretkenlik,

• Uzaktan çalışma hakkındaki
düşüncelerini ölçmek için tasarlanmıştır.

Önerimizin iki yönü var;



Studio Alliance birliği bize ne söylüyor?

• COVID protokollerinin bir 
sonucu olarak işgücünün     
% 20-60'ı uzaktan çalışacak.

• Ofis masalarının, halihazırda 
boş olan% 30-40'a ek olarak 
%10-30'u boş kalacaktır.

Covid sonrası herhangibi bir
zamanda, çalışma noktlarının
%60-80 oranında boş
kalabileceğini göstermektedir.

Masa önemsiz hale geliyor.

boş masalar



KİLİT NOKTALAR

KÜLTÜR

SORUMLULUK

CAZİBE VE AKILDA KALMA

BİLGİ AKTARIMI

MÜŞTERİ BAĞLANTISI

MARKA KİMLİĞİ&İŞBİRLİĞİ

ÜRETKENLİK

İNOVASYON

İŞLETMEYE YÖN VEREN NOKTA

GAYRİMENKUL/AYAK İZİ AZALTMA

PORTFÖY OPTİMİZASYONU

MERKEZ VE İLETİŞİM/ 
EV VE İLETİŞİM

İNSAN PERFORMANS İŞLETME





1-Evden 
çalışmak kalıcı 
olacak mı ?

"Ofis" ve "işyeri" kelimeleri 
artık birbirinin yerine geçemez. 
Çünkü artık çok önemli miktarda 
iş uzaktan da - evlerden, 
merkezlerden veya ortak 
çalışma alanlarından-
yapılabilecek.

Bununla birlikte, bazı çalışanlar ise 
tam zamanlı olarak ofise geri dönmek 
istiyor. Karantina, bu yolda onlar için bir 
engeldi. 

Bu tutum; yaptıkları işe, kişilik 
tiplerine veya evden çalışma 
konusunda, kendi zorluklarına bağlı 
olabilir. 

Ancak onlar değişen bir iş yerine geri 
dönüyorlar: çevrelerinde daha az 
çalışma arkadaşları, farklı bir atmosfer 
ve yeni çalışma yöntemleri olacak.



2-Ofis 
hakkında 
önemli olan 
nedir?

Rahatsız edici kaynaklar arasında; sıkıcı işe 
gidiş gelişleri, ofis politikaları, sunum ve çalışma 
gardropları, seyahat ve öğle yemeği masrafları 
yer alıyor. 

Ancak, "işte olmanın"  gerçekten katlanılabilir 
bir çok yönü vardır.

Ofis;

 Birlikte çalışarak sorunların çözüldüğü, 

 Fikir alışverişinin yapıldığı ,

 Marka ve iş kültürünün yaratıldığı ve 
sürdürüldüğü, 

 Stratejik kararların alındığı

 Önemli İK görüşmelerinin gerçekleştiği yerdir.

Ofisler; İnsanların 
kahkaha atmak, 
sosyalleşmek, 
paylaşmak, 
keşfetmek için 
buluştuğu yerdir.



Diem olarak inanıyoruz ki;

• İşyeri artık ofis anlamına gelmeyecek - belki ofislere, evlere, özel veya kamuya 
açık merkezlere dağıtılmış, harmanlanmış, daha kavramsal bir ‘mekan' olacak.

• Ofis masalarının, ekipmanlarının kullanımı, konumlandırılması ve olanakları 
yeniden planlanmalıdır.

• Evden kolayca çalışamayan herkes, sakin yerlerde ve ortak çalışma alanlarında, 
kendi çalışma düzenini oluşturabilir.



3- Kurumsal 
genel merkez 
ne için olacak?

Dünyanın en büyük şirketleri 3 ay gibi kısa bir sürede , çalışanların aynı
yerde bir araya gelmelerine ihtiyaç duymadıklarını anladılar.

Bununla birlikte, merkez ofisler her zaman insanların çalıştığı bir yerden 
daha fazlası olmuştur.

Merkez ofis;  şirket kültürü ve markası için bir ifade 
şeklidir. 

Bir ziyaretçi lobiye girdiği andan itibaren, organizasyonu ve kültürü 
hissetmeye başlar. Şirket profili hakkında ilk izlenimlerini edinir. 



Diem olarak inanıyoruz ki;

• Üst düzey karar verme süreci yine tek bir konuma odaklanmış olabilir, ancak bu 
konum daha küçük olacak ve kurumsal sistemde üst yönetim, kolobrasyonun olduğu 
yer haline gelecek.

• Merkez ofis daha dışa dönük bir alan haline gelebilir: toplum için şeffaf  bir marka 
vitrini olmalıdır.

• Merkez ofis çalışanları, teknoloji ile birlikte hiper bağlantılı, uydu veya merkez 
bağlantılı lokasyonlarda yeniden konumlanabilir.

• Ofis blokları, konut kullanımı için dönüştürülebilir.



4-Ofis ne için 
olacak?

Şimdiye kadar ofis alanları, 
çalışanların yaptığı iş tanımlarına 
göre tasarlandı. Ancak gelecekte iş 
tanımları çok daha az etkili olacak.

Pandemiden önce, hepimiz ofiste 
dört şey üzerinde vakit geçirdik; 

 Odaklanma çalışması (konsantre 
olmamız gerektiğinde)

 İşbirlikçi çalışma (buluşmamız 
gerektiğinde)

 Sosyalleşme

 İnteraktif ve formal öğrenme

Gelecekte, belirli bir amaç için 
ofise gidilmesi hedefleniyor.

Çalışanların tam bir gün boyunca
ya da ana iş saatleri olarak kabul
edilen saatlerde iş yerinde olmaları
gerekmeyecek.



- Ofis; deneyim, koçluk, eğlence ve teknoloji sağlayan yüksek performanslı bir ortam olacak. 

- Şirketlerin yerel ve uzak ekip üyeleri, müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde
çalışmasını sağlayacaktır.

- Ofis, çalışanların zorla gittiği bir yerden ziyade onları kendine çeken bir mekan haline gelecek.

Diem olarak inanıyoruz ki;

Ev gibi uzak bir çalışma ortamından, işin bazı yönlerine ulaşmak neredeyse 
imkansızdır. Ofis, aşağıdaki deneyimler için hala gerekli olacaktır;

 Problem çözme
 İnovasyon
 Grup çalışması

OFİS;



5-Evde ne 
yapılacak?

Çoğu insan evde çalışırken daha
iyi hisseder.

 İstediklerini giyebilir.

 Yolda harcadığı zamanı 
kendilerine ayırabilir.

 Öğle yemeğinde köpeği
gezdirebilir, bahçede kahve içebilir

 ve daha erken akşam yemeği
yiyebilirler.

Evden çalışmanın elbette olumsuz 
tarafları olabilir;

 Zayıf ergonomi,

 Aşırı ekran süresi,

 Düzensiz wifi ve katılım eksikliği
gibi..

Ancak hepimiz yeni bir çalışma
yöntemine alıştıkça bunların çoğu
ortadan kalkacaktır. Her çalışan ve 
onların kişilik yapıları için doğru
denge kurulmalıdır.



EVDEN ÇALIŞMAK

• Odaklanma süresi
• Öğrenme zamanı
• Güven duygusu
• Özerklik
• Isı/Işık Kontrolü
• Rahat kıyafetler
• Artan aile zamanı
• Bahçeye/Parka 

erişim
• Hayvanlarla 

oynamak
• Yolculuk süresinin 

olmaması

• Zayıf işbirliği
• Dijital Sosyalleşme
• Kötü Ergonomi
• Aileden kaynaklı 

odaklanma sorunu
• Aşırı ekran süresi
• Fikir üretimi
• Dahil olma sorunu
• Uzun saatler çalışmak
• Artan e-posta
• Şirket aidiyetinin 

azalması

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

OFİSTEN ÇALIŞMAK

• Kolaborasyon
• Sosyalleşme
• Arkadaşlık 
• Ergonomi
• Fikir üretimi
• Şirket bağlılığı
• Bilgiye Erişim
• Karar alma hızı
• Marka güçlendirme
• Hızlı Gelişim

• Odaklanma eksikliği
• Zayıf Akustik
• Gürültü
• Dikkat dağıtıcı 

unsurlar
• Yolda geçen zaman
• Kurumsal kıyafetler
• Gizlilik olmaması
• Isı/Işık kontrolü 

olmaması
• Kişisel alışkanlıklar





Diem olarak inanıyoruz ki;

Evden çalışma fikri, 3 temel deneyim doğrultusunda çalışanlar tarafından 
değerlendirilecek;

 Odaklı çalışma
 Çevrimiçi öğrenme
 Bütünsel sağlıklı yaşam aktivitesi





Peki Tüm Bunlar Ne Anlama Geliyor?

• Ofis çalışma alanları; problem çözme, inovasyon ve toplu çalışma

için en etkili mekanlardır.

Bireysel çalışma

Takım çalışması

• Ev / uzak çalışma alanları; odaklanma, öğrenme ve bütünsel 
sağlık için en etkili mekanlardır.

Bu nedenle en iyi harmanlanmış işyeri; evden ve ofisten çalışmanın en iyisini ele
alır, iki konumu da birleştirerek denge ve deneyimi arttırır.

Bu zorunlulukların her ikisini de üst üste koyduğumuzda, neden yeni modelimize
" Puzzle" dediğimizi anlayacaksınız.

Geleceğin işyerini belirlemek için iki temel gücün olduğunu gördük;



Puzzle; çalışma yöntemleri hakkında
bildiğimiz her şeyi alır ve gelişimini
hızlandırır. Aktivite tabanlı ve çevik 
tasarımların tüm güçlü yönlerini alıp, zayıf 
yönlerini yeni çalışma sistemi ile birleştirir.

Mesele, çalışanların nerede oturduğuyla
veya ne yaptıklarıyla değil, sahip olmaları
ve paylaşmaları gereken deneyimlerle
ilgilidir.

Gelecek; daha esnek, 
daha insani, daha
sezgisel bir çalışma şekli
gerektirir.







PUZZLE; GELECEK İÇİN ÇALIŞMA MODELİ

 Daha işlevsel mekanlar
 Daha esnek mekanlar
 Daha etkili mekanlar

İşyerini çalışanların ihtiyaçlarına göre; daha işlevsel, daha esnek ve daha etkili olarak, radikal bir
şekilde yeniden tasarlamak...

IMMERSION ROOMIMMERSION ROOM

MAKERLAB

AMFİLER, ETKİNLİK ALANLARI PROFESYONEL ÇALIŞMA










