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Fraunhofer IAO und designfunktion:  

"Etkili ofis ve çalışma ortamları" araştırmaları  

Multispace için en iyi değerleri sağlıyor 
 

Fraunhofer IAO ve designfunktion Grubu, başka ortaklarla birlikte "Etkili ofis ve çalışma 

ortamları" araştırmasında, çalışma ortamlarının şirketlerin stratejik hedefleri açısından öne-

mini inceledi. İlk sonuçlar bugün Orgatec'in Amsterdam'daki Avrupa basın konferansında 

yayınlanacak. Ankete, kendi organizasyonlarında "Yeni çalışma ortamları" konusuyla ilgilenen, 

şirketlerin yanı sıra mimari ve mobilya sektörlerinden 1000'in üzerinde uzman katılmış. Uz-

man görevliler bu ankette kendi organizasyonlarındaki koşulları, örn. ofis tasarımı, işbirliği, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra işverenin cazibesi gibi çok sayıda konu çerçevesinde 

değerlendirdiler. designfunktion Mayıs 2018 tarihinden itibaren Almanya çapaındaki bir kon-

gre dizisinde, araştırılmak üzere bir bilgi ve tartışma forumu sunacak.  

 

Multispace çalışma ortamı için en iyi değerler 

Araştırma, farklı büro biçimleri üzerinde de odaklanmıştır. Multispace çalışma ortamı, tüm 

diğer büro biçimlerine göre çok daha pozitif sonuçlara ulaştı. Bunlar ağırlıklı olarak açık me-

kan yapıları ve tüm çalışanlar tarafından esnek bir şekilde kullanılabilen, geniş bir alan ve me-

kan seçenekleri ile kendini göstermektedir. Araştırma, Multispace'de işveren cazibesinin ba-

riz şekilde daha pozitif değerlendirildiği, daha yüksek düzeyde bir özerklik bulunduğu, net bir 

şekilde daha güçlü işbirliğinin yaşandığı ve genel itibariyle çalışma ortamının nispeten yüksek 

bir destek fonksiyonu sağladığı sonuçlarını ortaya koymuştur. Ayrıca Multispace çalışma 

ortamları, hiyerarşiyi mekânsal düzene, tüm diğer çalışma ortamlarına göre en düşük 

seviyede yansıtıyor.  

 

Buna, Multispace çalışma ortamlarında, konsantrasyonlu çalışmanın yanı sıra kısa süreli din-

lenmeler için, tekli ofis yapılarına veya diğer ofis biçimlerine kıyasla bariz şekilde daha fazla 

geri çekilme olanağının mevcut olması ekleniyor. Tasarım esnasında kullanıcı ihtiyaçları, şir-

ketlerinde bir Multispace çalışma ortamını başlatmış olan şirketlerde bariz ölçüde daha fazla 

gözetiliyor. "Planlayıcı ve tasarımcı olarak işlediğimiz on projeden sekizinde şirketler 

halihazırda Multispace için karar veriyor" diye konuya açıklık getiriyor designfunktion yönetici 

ortağı Samir Ayoub ve ekliyor: "400 m2 ve üstündeki bu projelerde, insanların konsantrasyon, 

iletişim ve geri çekilme gibi farklı ihtiyaçlarını karşılayan bölgeler tasarlıyoruz. Hangi tür 

mekânlara ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için, çalışma tarzlarının yanında bir şirketin iletişim 

olaylarının türünü ve şeklini de sorguluyoruz. Müşterilerimize, tüm çalışanlar için, daha fazla 

geçici geri çekilme olanakları yaratmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü açık olan bir şey var: Es-

nek bir çalışma ortamında, mobilite ve beceri daha fazla üstüne koyuyor." 

 

Alman şirketlerindeki modernizasyon temposu 

Öte yandan çalışma organizasyonlarının modernizasyonundaki tempo da araştırıldı. Tüm şir-

ket ölçeklerinde ve görev alanlarında, şirketler kendi temposunu çok da hızlı bulmadı. Hatta 

şirket ölçeğinin artmasıyla birlikte transformasyon hızının bariz şekilde düşük olduğu görüşü 

belirtildi. Buna karşın şirket yönetimleri, kendi çalışma organizasyonlarının modernizasyon 

temposunu tam da yerinde buluyor. 

Münih, Nisanl 2018 
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Araştırmanın sonuçları şunu gösteriyor: Çalışma organizasyonunun modernizasyon temposu 

çok düşükse, büro ve çalışma ortamı daha düşük bir destek fonksiyonuna sahip. Ayrıca 

mekânsal tasarımın kalitesi daha düşük oluyor, organizasyonda daha az işbirliği yaşanıyor ve 

çalışma cazibesi büyük ölçüde düşüyor. "Daha önceki araştırma sonuçlarına kıyasla transfor-

masyon hızının yavaş olarak eleştirilmesi bizi fazlasıyla şaşırttı. Görünen o ki uzmanlar burada 

bir eylem ihtiyacı görüyor", diye yorumluyor Ayoub.  

 

Araştırma sonuçlarının bir özeti şu andan itibaren kongress.designfunktion.de adresinden in-

dirilmek üzere kullanıma sunulmuştur. Araştırmanın tamamı 16. Mayıs 2018 tarihinden itiba-

ren edinilebilecektir. 

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Organizasyonu Fraunhofer-Enstitüsü Hakkında 

Fraunhofer Şirketi'nin 72 enstitüsünden biri olarak Çalışma Ekonomisi ve Organizasyonu 

Fraunhofer-Enstitüsü IAO, Avrupa çapındaki uygulamalı araştırma ağının bir parçasıdır. Frau-

enhof IAO faaliyetlerinin odak noktasında, çalışan insan etrafındaki sorunsallar bulunmakt-

adır.  Enstitü bu sırada şirketleri, inovatif organizasyon biçimlerinin yanı sıra geleceğe dönük 

bilgi ve iletişim teknolojilerinde yatan potansiyelleri fark etmeleri, bunları kendi çıkarlarına 

uygun şekilde uyarlamaları ve tutarlı bir şekilde uygulamaları gibi konularda destekle-

mektedir. Yönetim ve teknoloji uzmanlığının harmanlanması, ekonomik başarının, çalışan 

çıkarlarının ve toplumsal etkilerin, daima eşdeğer ölçüde dikkate alınmasını sağlamaktadır. 

 

designfunktion hakkında  

16 şehirde temsil edilen designfunktion Grubu, Almanya'nın önde gelen planlama ve tasarım 

şirketlerinden birisidir ve modern ofis ve çalışma ortamlarının tasarımı ve hayata geçirilme-

sinin yanı sıra binaların döşenmesi konularında pazar lideri sayılır. Bu sırada designfunktion 

uzman ekipleri, şu servis portföyünü tek elden sunuyor: bireysel danışmanlık ve planlamanın 

yanı sıra spesifik akustik, tekstil ve ışık planlamasından, mobilya dayama döşemeye, lojistik 

işlemlere, montaja ve kapsamlı proje yönetimine kadar. Ayrıca designfunktion, 100 uluslara-

rası lider şirketin marka yelpazesini temsil ediyor ve bu da mefruşat alanında branş açısından 

olağanüstü büyük bir tasarım hareket özgürlüğü sağlıyor. 

www.designfunktion.de 
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