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Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
of such design elements on user perception in health spaces were 
investigated, and these design criteria that play a role in determin-
ing and actively interacting with the environmental graphic design 
elements in hospital spaces are encountered. Based on the above-
mentioned facts, this research aims to contribute to the graphics 
in health spaces in the context of environmental graphic design, 
with experience covering both fields. Method: Three hospitals, 
which are sufficient in terms of environmental graphic design el-
ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
graphed and surveyed on user groups (patients, doctors, health 
personnel) who experienced the places continuously or temporar-
ily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical 
data that the elements in the investigated places could not provide 
the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic 
design applications that have a supportive design understanding 
in hospital spaces should have a holistic language, and that de-
sign understanding can only be demonstrated with the cooperation 
of architects, interior designers, graphic designers, and industrial 
designers.
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Öz: Tarihin başlangıcından bu yana insanoğlu teknolojide büyük geli-
şimler göstermiştir. Mimarlık alanında da bu devinimin, yeni yapım ve 
uygulama teknikleriyle farklı malzemelerin kullanımı gibi yansımaları 
olmuştur. Yapı ve yapım teknolojisinde yaşanan bu hızlı ilerlemeye pa-
ralel olarak mimari tasarım açısından da mekan kurgularında değişen 
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte çözümler sunulmaya başlanmıştır. 
Amaç: Araştırmanın amacı Ankara’da ofis yapı stoğuyla dikkat çeken 
Eskişehir yolu bölgesindeki yüksek katlı ofis yapılarında tasarım açısın-
dan en çok tercih edilen plan tipinin hangisi olduğunu bulmak ve bu plan 
tipi tercihinin binanın yükseklik ve rayiç bedel parametreleriyle ilişkisi-
nin analiz edilmesidir. Yöntem: İncelenen ofis yapılarında kurgulanan 
plan tipleri oranını bulmak ve bu plan tiplerinin yükseklik ve m2 rayiç 
bedeli ile ilişkisini kurmak için iz sürme yöntemi kullanılmıştır. Daha 
sonra elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilmiş ve regresyon 
analizi yöntemi ile regresyon değerleri bulunmuştur. Bulgular: Çalış-
mada irdelenen 12 ofis yapısında sırasıyla açık ofis (%47), karma ofis 
(%27), kapalı (%13) ve paylaşımlı ofisler (co-working ofisler) (%13) 
tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem uzayındaki çok katlı ofis ya-
pılarının %66’sı 100 m ve üzerinde yüksekliğe sahiptir. Kapalı ofisler 
rayiç bedel açısından en düşük, karma ofisler ise en yüksek değerdeki 
ofislerdir. Sonuç: Ankara Eskişehir yolu bölgesinde açık planlı ofislerin 
tercih edildiği anlaşılmıştır. Ofis yapılarında en çok uygulanan bu plan 
tiplerinin m2 rayiç bedeli kavramıyla arasında doğru orantılı bir ilişki 
olduğu ancak çok katlı yapının yüksekliği ile bir ilişkisi olmadığı ya-
pılan çalışma sonucunda ortaya konmuştur. Bu açıdan mimari tasarım 
kararlarının ülkenin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkilediğini ve 
bu etkileşimin sermaye piyasasını biçimlendirerek ülke ekonomisi ile 
önemli bir ilişki kurduğunu söylemek mümkündür.
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Abstract: Since the beginning of history, human beings have made gre-
at advances in technology. In the field of architecture, this movement 
has had reflections such as new construction and application techniques 
and the use of different materials. In parallel with this rapid progress in 
building and construction technology, solutions that meet the changing 
needs in architectural design have started to be offered. Aim: The aim 
of the research is to find out which plan type is the most preferred in 
terms of design in high-rise office buildings in Eskişehir road region, 
which attracts attention with its office building stock in Ankara, and to 
analyze the relationship of this plan type preference with the building’s 
height and current value parameters. Method: Tracing method was used 
to find the ratio of plan types in the examined office buildings and to 
establish the relationship of these plan types with height and m2 current 
value. Then the obtained data were evaluated statistically and regression 
values were found by using regression analysis method. Results: In the 
12 office structures examined in the study, open office (47%), mixed 
office (27%), closed (13%) and co-working offices (13%) were prefer-
red, respectively. 66% of the multi-storey office buildings in the sample 
space of the research have a height of 100 m or more. Closed offices 
are the lowest value in terms of market value and mixed offices are the 
highest valued. Conclusion: It is understood that open-plan offices are 
preferred in the Ankara Eskişehir road region. As a result of the study, it 
has been revealed that these plan types, which are mostly used in office 
buildings, have a directly proportional relationship with the concept of 
current value per m2, but not with the height of the multi-storey building. 
In this respect, it is possible to say that architectural design decisions 
directly affect the real estate market of the country and this interaction 
has formed an important relationship with the country’s economy by 
shaping the capital market.
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Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
of such design elements on user perception in health spaces were 
investigated, and these design criteria that play a role in determin-
ing and actively interacting with the environmental graphic design 
elements in hospital spaces are encountered. Based on the above-
mentioned facts, this research aims to contribute to the graphics 
in health spaces in the context of environmental graphic design, 
with experience covering both fields. Method: Three hospitals, 
which are sufficient in terms of environmental graphic design el-
ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
graphed and surveyed on user groups (patients, doctors, health 
personnel) who experienced the places continuously or temporar-
ily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical 
data that the elements in the investigated places could not provide 
the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic 
design applications that have a supportive design understanding 
in hospital spaces should have a holistic language, and that de-
sign understanding can only be demonstrated with the cooperation 
of architects, interior designers, graphic designers, and industrial 
designers.
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GİRİŞ

Çalışan insanlar zamanlarının yaklaşık yarı-
sını iş yerlerinde geçirmektedirler. Günümüz-
de en çok kullanılan çalışma mekanları ofis 
yapıları olarak tasarlanan yapılardır. Ofis ke-
limesi, kökeni itibariyle bir mekânı değil; iş 
yapma eylemini tanımlar. Ancak yönetim ve 
belgeleme, giderek karmaşıklaşan organizas-
yonların bir mekânda bulunma gereksinimini 
ortaya çıkarmıştır.  Bu gereksinimle düzen-
lenen ilk ofisler, gücü temsil eden tapınaklar 
ve saraylarda bulunmaktadır. Mekânsal geli-
şimi tarihsel olarak Antik uygarlıklara kadar 
dayanan ofis yapıları 16.yüzyıla bakıldığında 
büro yapıları olarak şekillenmeye başlamış, 
teknolojik imkanlarla hızla değişim göster-
miş ve ilk olarak sanal büro, uydu büro, tele 
büro gibi yapılara evrilmiştir. 19. yüzyılın 
sonları, 20. yüzyılın başlarında fabrikalara 
benzemeye başlayan ofislerde; telgraf, dak-
tilo, telefon gibi yeni teknolojik buluşların 
etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte bu 
dönemde kadın çalışan sayısı artmıştır. Ka-
dınların ofislerde çalışmaya başlamasıyla, 
çalışma alanlarının yanı sıra sosyal mekân-
lar da tasarlanmaya başlamıştır (Piotrowski 
ve Rogers, 1999:409). Endüstri devriminin 
getirmiş olduğu çözümler çok katlı ofis ya-
pılarının inşası; asansörün icadı, çelik kons-
trüksiyon yapıların yetkinleşmesi ile taşıyıcı 
sistemden bağımsız olarak ele alınan cephe 
tasarımları hem yapım tekniği hem de ofis 
planlaması açısından yenilikler ortaya çıkar-

mıştır. Endüstri devriminin etkileri her ülke-
de farklı boyutlarda baş gösterirken tarım ül-
kesi olan Türkiye’de tarım alanından hizmet 
alanına direkt bir geçiş yaşanmasından dolayı 
endüstrileşme etkileri daha az hissedilmiştir. 
Ofis yapılarının Türkiye’deki gelişimi özel-
likle 1990 sonrası yapılaşma formu olarak 
diğer ülkelerdeki ofis yapılarıyla paralel geli-
şim gösterdiği söylenebilir. Ancak ofis yapı-
larının 19.yüzyıldaki gelişim sürecinde özel-
likle Amerika ve Almanya gibi hızlı endüst-
rileşebilen ülkelerde birçok yenilik türemiş 
olmasına rağmen ülkemizde benzer bir süreç 
yaşanmamış; bunun yerine öykünme yöntemi 
kullanılmıştır. Bazı kaynaklar bu durumdan 
taklitçilik olarak bahsetse de ülkelerin aynı 
tarihsel ekonomik-sosyolojik süreçlerden 
geçmediği göz önüne alındığında bunun daha 
çok bir öykünme yöntemi olduğu ve son yıl-
larda ofis yapılarında zamanın ruhunun yaka-
lanmaya çalışıldığı söylenebilir (Noraslı ve 
Köse Doğan, 2020:2-3; Erdoğan ve diğerleri, 
2019:246-263). 

Türkiye’de yapılan ofis yapılarının ilk örnek-
leri başkent Ankara’yı işaret etmektedir. Bu-
nun en önemli sebebi ise şehrin geliştirilmeye 
çalışılması olarak gösterilebilir. 2000’li yıl-
larda ise ofis yapıları gelişimi yine İstanbul 
ve Ankara başta olmak üzere sayıca, işlevsel 
eklemlenmeler ve yükseklik olarak hızlı bir 
artış göstermiştir1. Ankara’da ilk olarak Ulus 

1 http://dergipark.org.tr/en/download/article-fi-
le/76110
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ve Gaziosmanpaşa merkezi iş alanları olur-
ken, son yıllarda Eskişehir yolu bölgesi ofis 
projelerinin yeni üssü haline gelmiş bulun-
maktadır. Eskişehir yolu bölgesi son yıllarda 
ofis yapılarıyla dikkat çeken bir bölge olma-
sının yanı sıra şehrin önemli aksı olması ve 
kent siluetinde önemli bir yere sahip olmasıy-
la çalışma alanı olarak seçilmiştir. Gelişim-
lerin her coğrafyada farklı hızlarda meydana 
gelmesi ve strüktür, yapı kabuğu, mekânsal 
kurgu gibi ana tasarım kriterlerinin çağın ye-
niliklerine paralel bir şekilde değişime uğra-
dığı ofis yapıları ise bu yeniliklerin görüle-
bildiği öncü yapıları olmuşlardır. Birden çok 
işlevin bir arada olmaya başlamasıyla mekân 
kurgusunda yer almaya başlayan ve sosyal-
leşmeyi arttıran alanlar plan tiplerine yansı-
mıştır. Ofis yapılarında en çok tercih edilen 
plan tiplerinin araştırılması ise mimari geliş-
melerin nicel olarak ele alınması açısından 
önemlidir.

AMAÇ

Makalenin amacı; Ankara’daki Eskişehir 
yolu bölgesinde 2010 yılı sonrasında inşa 
edilmiş çok katlı ofis yapılarında tasarım açı-
sından en çok tercih edilen ofis plan tipinin 
hangisi olduğunu bulmak ve tercih edilen 
plan tipleriyle bu yapıların yüksekliği ve ra-
yiç bedelleri2 arasında herhangi bir ilişki olup 
olmadığını ortaya koymaktır.

2 Rayiç Bedel : Bir gayrimenkulün piyasadaki 
alım-satım değeridir.

KAPSAM

Çalışmada öncelikle ofis yapılarının plan 
tipleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
Daha sonra araştırmada ele alınan Eskişehir 
yolu bölgesinde bulunan yapılar iz sürme 
yöntemi ile incelenerek tercih edilen plan 
tipleri yüzdelik olarak sıralanmıştır. Bulgular 
doğrultusunda plan tipi ile yapıların yüksek-
lik ve rayiç bedeli kavramları arasında bir 
ilişki olup olmadığı irdelenerek çalışma ta-
mamlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ofis yapılarının tarihi ele alınarak gelişen 
plan tiplerinin literatür araştırması yapılmış-
tır. Plan tiplerinin gelişimi ve bu gelişimin 
sebeplerine değinilerek çalışma alanına en 
uygun bölge seçilmiştir. Çalışma kapsamında 
Ankara Eskişehir yolu bölgesinde ofis yapı-
larının taraması yapılmıştır. Son 10 yıl içe-
risinde inşa edilen 12 ofis yapısı çalışmanın 
örneklem uzayını oluşturmuştur. İncelenen 
ofis yapılarının birbirine konumu uydu harita 
üzerinde (Şekil 3) belirtilerek, kat planlarının 
görsellerinin verildiği bir tablo (Tablo 4) dü-
zenlenmiştir. Yapılarda kurgulanan plan tip-
leri nitel bir metot olan iz sürme yöntemiyle 
ortaya konulduktan sonra istatiksel değerlen-
dirmeler ile nicel veriler elde edilmiştir. Ofis 
yapılarının plan tiplerinin yanı sıra yükseklik 
ve m2 rayiç bedeli bilgileri yapının mimarı ve 
yapıda yer alan ofislerin sahipleri ile görüşü-
lerek ayrıca güncel emlak sitelerinin taran-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2021 Sayı: 22 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2021 Issue: 22 Winter Spring Semester

ID:521 K:744
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

67

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

ması ile elde edilmiştir. Plan tipinin bina yük-
sekliği ve m2 rayiç bedeli kavramları arasında 
ki istatiksel ilişki regresyon analizi yöntemi 
ile incelenerek araştırma tamamlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmanın konusunu Eskişehir yolu böl-
gesindeki ofis yapılarında en çok kurgulanan 
plan tipini bulmak oluşturmaktadır. Araştır-
maya kısıt getirilerek Ankara’da Eskişehir 
yolu bölgesinde son 10 yıl içerisinde inşa 
edilen yüksek katlı ofis yapıları seçilerek ça-
lışma kapsamı daraltılmıştır. Ayrıca; yaklaşık 
olarak zeminden 15-20m yüksekliğine ait kat 
planları baz alınarak mekan organizasyonun-
da en çok kullanılan plan tipi incelenmiştir.  
Plan tiplerinin mimari tasarım açısından ter-
cih edilme sebepleriyle ilişkili olabileceği 
kavramlardan sadece yapıların yükseklik ve 
rayiç bedeli parametreleri açısından irdelen-

mesi ise araştırmadaki diğer kısıttır. Çalışma-
nın örneklemini oluşturan 12 ofis yapısının 
bölgedeki yüksek yapılar arasından dikkat 
çeken ve prestijli yapılar olmasına dikkat 
edilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde var olan hiyerarşik kurgunun ve 
sınırların etkin olduğu kapalı planlı3 ofisler, 
açık planlı4 ofisler, farklı düzenlemelerin yer 
aldığı karma planlı5 ofisler, ortak toplanma 
noktalarına sahip olan ofisler; yeni keşfedilen 
ofis yerleşimleri değildir. Tüm bu ofis tiple-
ri, tarihte benzer biçimlerde var olmuştur. 16. 
yüzyıla kadar izleri sürülen mevcut ofislerin 
birçoğu geleneksel ofis yerleşimlerinin etki-
sindedir (Tercan, 2014:59). Bu ofislerin gü-
nümüze kadar geçirdiği değişiklikler Şekil 
1’teki gibi bir zaman çizelgesi ile özetlene-
bilir 

3 Kapalı Plan : Mahremiyetin yüksek olduğu tek 
veya birkaç kişilik kapalı mekanlardır. 

4 Açık Plan: Çalışma alanlarındaki tüm sınırlar ile 
bölümlenmeleri ortadan kaldıran ve çalışanlar ara-
sındaki iletişimi arttıran mekanlardan oluşan plan-
lama şeklidir.

5 Karma Plan: Açık ve kapalı plan tipinin bir arada 
bulunduğu planlama şeklidir.
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Şekil 1. Ofis Yapılarının Tarihsel Gelişim Çizelgesi

21.yüzyıl öncesindeki ofis tipleri mekan kur-
gusuna dayalı olarak gelişim göstermiş ve 
çağının gerekliliklerine göre şekillenmiştir. 
Mahremiyete dayalı gelişen hücre tipi ofis-
ler hiyerarşinin ön plana çıkmasıyla birlikte 
19.yy’da hiyerarşik ofislere dönüşen kapa-
lı ofislerdir. Gün ışığı probleminin ana çö-
zümleyicisi olan cam malzemesinin ve çelik 
konstrüksiyonun mimaride kullanılmaya baş-
lanmasıyla açık ofislerin tasarlandığı ancak 
daha sonra kendi içinde serbest düzenli ofis-
lere (bürolandschaft/landscape) ve odağı ça-
lışma istasyonları olan ofisler olarak geliştiği 
görülür. 1980’lerde bilgisayar teknolojisinin 
ofislerde yerini alması ve önem kazanmasıyla 
birlikte hiyerarşik mekan kurgusunu da yan-
sıtan karma ofisler (açık ve kapalı ofis) tasar-
lanmaya başlamıştır. Açık ofis kurgusunda 
kapalı ofislerin aksine bölümlenmelerin daha 
az olduğu, çalışanlar arasında iletişimin daha 

çok sağlanabildiği mekanların tasarlanma-
sı söz konusudur (Noraslı ve Köse Doğan, 
2020:3-4). Bu nedenle karma ofislerde ise ça-
lışanlar arasında iletişimin sağlanabilmesinin 
yanı sıra hiyerarşinin de önemli bir tasarım 
kriteri olduğu söylenebilir. 

Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ye-
nilikler 21.yy’ın ofis ortamında birçok deği-
şikliğe sebep olmuştur. Yazılım, web ortamına 
yönelik işler, tasarım temelli çalışmalar gibi 
yaratıcı disiplinlerin gerçekleştiği ofis yapıla-
rında işin yapılması ile mekansal gereklilikle-
rin bağlantısı kısmen ayrışmış, bilgisayar ve 
web ağının varlığı haline gelmiştir (Göçer ve 
diğ., 2017:43-44). Bu değişikliklerin ofis ya-
pılarının form ve mekan kurgusundaki yansı-
ması sonucunda ofis tanımları da değişmiştir. 
Günümüzdeki ofis tanımları ise mekan kur-
gusundan çok mekan kurgusunu etkileyen 
kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Markanın; 
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kimliğinin, hikayesinin, kurgusal karşılığının 
mekana yansıtılması ile ilgili olarak öykünsel 
ofislerin, çalışma mekanları içerisinde, hem 
çalışanların bir araya gelebilecekleri hem de 
müşteri ile daha kolay iletişime geçebilecek-
leri düğüm noktaları üzerinden biçimlenme-
siyle oluşan ofisler düğümsü olarak adlan-
dırılmıştır. 20. yüzyılda komuta-kontrol mi-
rasının etkisinde, çalışan ve yönetici arasın-
daki düşmanca ve güvensiz ilişki oluşmasına 
sebep veren ofis organizasyon modellerine 
karşı geliştirilen kent ofislerde ise diyalog 
ve iletişimi yasaklayan erken dönem modern 
çalışma modellerin aksine yaratıcı fikirlerin 
ortaya çıkmasını sağlayacak rastlantısal ile-
tişim noktaları keşfedilmeye çalışılmaktadır 
(Myerson ve Ross, 2003:20-42).Sosyal bir 
çevre içerisinde insanları bir araya getirerek 
bir topluluk oluşturma amacında olan komşu 
(neighbourly) ofislerde ise en önemli nokta; 
meydanları, bahçeleri, çeşmeleri, eğlence 
ve sakin alanları, bar ve kafeleri ile modern 
şehrin dinamiğinin ofis alanlarına yansıtma-
sıdır.20 yüzyılda ofis çalışması zaman, me-
kan ve yer üçgeninde sabitlenmiştir. İçinde 
bulunduğumuz yüzyılda ise çalışanlar duvar-
larla tanımlanmış mekanlara ihtiyaç duyma-
dan istedikleri yerden çalışabildikleri göçebe 
bağımsız (nomadic) ofisleri ifade etmektedir 
(Makoto Su & Mark, 2008:1-10). Ayrıca kü-
çük konut tipolojileri içerisinde yaygın olarak 
üretilen bir konut birimi olan home ofisler (ev 
ofisler) bu tanımlar arasında yer almamıştır. 
Daha çok kendi işini yapan ve çalışanı olma-

yan veya çalışma ortamı için ayrı bir mekana 
gereksinim duymayan çalışanların tercih et-
tiği, evinin bir bölümünde çalışma ortamını 
oluşturabilenler için ideal bir çözümdür (Soy-
luk, 2017: 264). 

Sanayi devriminden sonra meydana gelen 
hızlı kentleşme, yapılaşabilecek arsaların 
azlığı ve teknolojinin sağladığı imkanlar so-
nucu dikey yapılaşma hız kazanmıştır. Tarih-
sel sürece bakıldığında yüksek yapıların ilk 
örneklerine Chigaco ve New York gibi mega 
kentlerde bulunan ofis işlevli yapılarda rast-
lanmıştır (Pakdamar ve diğerleri, 2018:86). 
Ofis yapılarının yükselmesindeki nedenlerin 
yanı sıra çalışma kavramının da dönüşüm ge-
çirmesi plan kurgusuna yansımıştır. Mekan 
kurgusunda hiyerarşik düzen önemini yitir-
miş kullanıcının ön planda olduğu ortak me-
kanlar tasarlanmaya başlamıştır. Örneğin; ka-
palı ofislerin planları hücresel mekanların bir 
koridor etrafında yerleştirilmesi ile meydana 
gelir. Bir veya birkaç kişilik çalışma alanları 
ola hücresel mekanlar ile koridor sabit yapı 
elemanlarıyla ayrılır. Bu durum çalışanlar 
arasında görsel iletişimin önüne geçerken ya-
tay hiyerarşik mekan kurgusuna elverişlidir. 
Teknolojik gelişimlerin bir sonucu olarak ta-
şıyıcı sistemlerdeki yenilikler açık ofis plan 
tipinin oluşumuna öncülük etmiştir. Açık 
ofislerde kapalı ofislerin aksine çalışanlar 
arasında görsel iletişim sağlanmıştır. Bu plan 
tipinde sabit bölücü elemanlar yerine modüler 
iç mekan tefrişleri kullanılmıştır. Bunun bir 
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sonucu olarak açık ofislerde mahremiyet ol-
gusu sağlanamamıştır. Açık ofis planlamasın-
da özel alan yetersizliğine karşı esnek, ortak 
ve özel alanlar oluşturularak karma plan tipi 
geliştirilmiştir. Hücresel ve açık mekanların 
bir arada tasarlandığı karma ofisler dönüşü-
me ve eklemlenmeye açıktır. Teknoloji çağı 
olan günümüzde ise çalışma alanı ve çalışma 
masası kavramları dönüşüme uğrayarak ki-
ralanabilir ofisler, toplantı salonları ve ortak 
çalışma alanlarının geçici süreyle kullanıla-
bilmesi üzerine kurulu bir sistem olarak, 21. 
yüzyıl yeni nesil ofis tiplerinden birisi olan, 
paylaşımlı ofisler ortaya çıkmıştır. Çalışma 
eyleminin fiziksel mekandan ayrıştırıldığı 
bu dönemde paylaşımlı ofisleri farklı meslek 
grupları da bir arada kullanabilmektedir. Kul-
lanıcıların çalışma ihtiyacının yanı sıra sosyal 
ilişkilerine  katkı sağladığı mekanlardır (Tunç 
ve Sevinç Kayıhan 2018: 232;Öztürk ve Ko-
ramaz  2018:75).

Günümüzde üçüncü dalga olarak nitelendiri-
len enformasyon çağındaki (bilgi teknolojisi) 
teknolojik gelişmelerin ve yeni toplum mo-
delinin etkileri üretim yapıları olan ofis yapı-
larının planlama ve mekân organizasyonunu 
etkilemiştir. Bu etkileşimlerin beraberinde 
getirdiği çevresel sorunlara çözüm olarak; 
ofis binalarının tasarım sürecinde önemli 
olan fonksiyon, strüktür/çekirdek tasarımı, 
esneklik, mekân kurgusu ve yapı kabuğu gibi 
ana tasarım parametrelerine ek olarak ekolo-
ji ve sürdürülebilirlik ilkeleri de eklenmiştir. 
Ofis yapılarında bütüncül bir tasarımın orta-
ya konulması açısından önemli tasarım kri-
terlerinin değişim göstermesi plan tiplerine 
yansıyarak farklı tanımların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur (Özbek Eren, 2014:51). Ya-
pılan literatür taraması sonucunda 21. yüzyıl 
öncesi ve sonrası ofis yapıları için tasarım 
kriterlerinin ortak özellikleri Tablo 1’de açık-
lanmıştır.

Tablo 1. Ofis Yapılarının Tasarım Kriterleri 

21.YÜZYIL ÖNCESİ OFİS YAPILARI OR-
TAK ÖZELLİKLERİ

21.YÜZYIL SONRASI OFİS YAPILARI 
ORTAK ÖZELLİKLERİ

Ekonomik kaygı ön plandadır. Güç ve organizasyon temsili ön plandadır.

Üretim teknolojileri odaklı tasarım vardır. İletişim teknolojileri odaklı tasarım vardır.

Hiyerarşik mekan örgütlenmesi önemlidir. Hiyerarşik mekan örgütlenmesi önemsizdir.

Mekan kurgusunda sosyal alanlar çok azdır/
yoktur.

Mekan kurgusunda sosyal alanlar yer alır.

İşlevlendirme, strüktür/çekirdek, esneklik, 
yapı kabuğu ve mekan kurgusu ana tasarım 
parametreleridir.

İşlevlendirme, strüktür/çekirdek, esneklik, 
yapı kabuğu, mekan kurgusu ve ekolojik 
sürdürülebilirlik ana tasarım parametrele-
ridir.
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Ofis yapıları; 21.yüzyıla hakim olan küresel 
hareketlilik ve teknolojik gelişmelerin mi-
marlık pratiğindeki yansıması olarak karşı-
mıza çıkar. Bu bağlamda günümüzün biçim-
sel ve mekansal gelişmelerinin gözlemlendiği 
öncü yapı grubu niteliğini de taşırlar6. 

Çağının gerekliliklerine cevap vermeye çalı-
şan ofis yapılarındaki tasarım kriterleri de bu 
gelişmelerle paralellik göstermiş ve öncelik-
leri değişmiştir. İktisadi anlamda ise “üst-ya-
pısal ifadenin kırıldığı” günümüz dünyasın-
da, sermaye, parasal güçten bilgiye ve bilgi-
nin kullanıcısı insana dönüşmüş, buna bağlı 
olarak insan zekâsı iş gücünü oluşturur hale 
gelerek, tüm geleneksel üretim ilişkilerini de-
ğiştirmiştir (Çimen’den aktaran Özbek Eren, 
2014:50).  

Ekonomik ve sosyal değişim, çalışma haya-
tının yoğunluğu ve temposu, üretme ve arz 

6 https://www.academia.edu/6621437/Ofis_Yap%-
C4%B1lar%C4%B1_Tasar%C4%B1m%C4%B-
1nda_Deneysel_Bir_Alan_Olarak_Yap%C4%B1_
Kabu%C4%9Fu

etme tekniklerindeki gelişimin izleri doğrul-
tusunda ofis yapıları ve mimarisi son on yıl 
içinde nitelik ve nicelik açısından büyük de-
ğişim göstermiştir. Bu nedenle çalışma kap-
samında ele alınan bölgenin son yıllarda ofis 
yapılaşması bakımından zengin olması ve ilgi 
görmesi günümüzde tercih edilen plan tipleri-
ni doğru yansıtması açısından önemlidir. 

BULGULAR

Ankara Eskişehir yolu bölgesi kamu binaları, 
üniversiteler, AVM yapıları gibi yapılar ba-
kımından zengin bir bölgedir. Bu yapılar ise 
genellikle Eskişehir yolu aksının güneyinde 
ve kuzeyinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 2). Şe-
kilde bölgede yer alan önemli yapılar kamu 
yapıları, ticari yapılar ve eğitim yapıları ola-
rak sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 2. Ankara Eskişehir Yolu Bölgesindeki Mevcut Yapı Grupları Konumları

Eskişehir bölgesinin bu denli yoğun yapılaş-
masından dolayı iş ve sosyal yaşam alanları-
nın geliştiği, kullanıcı kitlesinin arttığı göz-
lemlenmektedir. Bölgenin son zamanlarda 
dikkat çeken bir diğer özelliği ise yapılan ve 
yapılmaya devam eden ofis yapılarıyla Anka-

ra’nın en fazla ofis stoğuna sahip olmasıdır. 
Bu nedenle çalışma kapsamında Eskişehir 
yolu bölgesinde yer alan son 10 yıl içinde 
tasarlanan yapılar ele alınarak proje tipi ve 
yapım yıllarıyla birlikte tabloya aktarılmıştır 
(Tablo 2).
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Şekil 3. İncelenen Ofis Yapılarının Harita Üzerindeki Konumları

Ofis yapılarının gelişiminde konumları ayrı 
bir öneme sahiptir. Güç ve prestijin simgesi 
olan bu kulelerin bir alanda yoğunlaşması 
bu tip yapıların gelişimlerinin takip edilebi-
leceği öncü bir bölge oluşmasını sağlar. Bu 
açıdan değişen tasarım kriterleri doğrultusun-
da ofis yapılarının yükselmeye devam ettiği 
Ankara Eskişehir yolu bölgesindeki ofis ya-
pılarının incelenmesi, günümüz tercihlerini 
yansıtabilecek potansiyele sahip bir bölge 
olması açısından önemlidir7. Mekansal kur-
guya yansımaya başlayan kullanıcı/çalışan ve 
iletişim odaklı plan tipleri olarak bilinen yeni 

7 https://polen.itu.edu.tr/bitstre-
am/11527/3557/1/9018.pdf

nesil ofislerde entegre bir tasarım ile aslında 
çalışanın bütün sosyal yaşamı da kurgulan-
maktadır. Bundan dolayı incelenen yapıların 
mekânsal olarak günümüz ofis ihtiyaçlarına 
cevap verebilen 2010 yılı sonrası inşa edilmiş 
yüksek yapılar olmasına dikkat edilmiştir. 
İncelenen yapıların bölgedeki ve birbirlerine 
olan konumları Şekil 3’te verilen harita üze-
rinde gösterilmiştir. Ofislerin bu bölgedeki 
dağılımının Eskişehir yolu aksında yoğunlaş-
tığını söylemek mümkündür. 
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Tablo 2. İncelenen Ofis Yapıları

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE SEÇİLEN OFİS YAPILARI

NUMARA 1 2 3 4

YAPININ ADI VIA TWİNS NEXT LEVEL PARAGON TOWER EGE PLAZA

PROJE TİPİ OFİS OFİS-KONUT-AVM OFİS OFİS

YAPI
YÜKSEKLİĞİ 
(m) 115 134 127 120

YAPIM YILI 2011 2013 2013 2014

NUMARA 5 6 7 8

YAPININ ADI KOÇ KULELERİ
REGNUM SKY 
TOWER BESA KULE TEPE PRİME

PROJE TİPİ OFİS OFİS OFİS-AVM OFİS-KONUT

YAPI
YÜKSEKLİĞİ 
(m) 150 150 96 96

YAPIM YILI 2014 2014 2016 2016

NUMARA 9 10 11 12

YAPININ ADI
ANKARA OFİS 
TOWER MAIDAN YDA CENTER CUBES ANKARA
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PROJE TİPİ OFİS OFİS OFİS-OTOPARK OFİS-KONUT

YAPI
YÜKSEKLİĞİ 
(m) 44 60 165 134

YAPIM YILI 2017 2017 2018 2020

Cezbedici iş merkezleri olmaya çalışan bu 
yapılar son zamanlarda yoğun bir şekilde 
Eskişehir yolu bölgesinde yükselmeye başla-
mıştır8. Ulaşım kolaylığının yanı sıra sosyal 
yaşamın ihtiyaçlarını karşılayabilen, kullanı-
cı/çalışan odaklı bir bölge olması nedeniyle 
ofis türü yapıların bölgedeki sayısının art-

8 http://www.arkiv.com.tr/proje/next-level-anka-
ra/3881

ması kaçınılmaz olmuştur. Yüksek yapılarda 
kat planları bina içinde çok değişmemekle 
birlikte incelenmek üzere seçilen ofisler ze-
minden 15-25m yüksekliğindeki kat planları 
üzerinden araştırılarak çalışmaya önemli bir 
kısıt getirilmiştir. Seçilen katlardaki plan tip-
leri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Ofis Yapılarının Planları

YAPI 1- VİA TWİNS 2-NEXT LEVEL 3-PARAGON TOWER

PLAN

PLAN 
TİPİ KAPALI OFİS AÇIK OFİS

AÇIK OFİS
PAYLAŞIMLI OFİS

YAPI 4-EGE PLAZA 5- KOÇ KULELERİ 6- REGNUM SKY TOWER

PLAN 
TİPİ AÇIK OFİS

AÇIK OFİS (SAĞ KULE) KAPA-
LI OFİS (SOL KULE) AÇIK OFİS

YAPI 7- BESA KULE 8- TEPE PRİME 9- ANKARA OFİS TOWER

PLAN 
TİPİ AÇIK OFİS AÇIK OFİS KARMA OFİS

YAPI 10- MAIDAN 11- YDA CENTER 12-CUBES ANKARA

PLAN 
TİPİ KARMA OFİS KARMA OFİS

KARMA OFİS
PAYLAŞIMLI OFİS
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Çalışma kapsamında incelenen ofis binala-
rında açık ofis (A.O.), kapalı ofis (K.O.), kar-
ma ofis (KR.O.) ve paylaşımlı (CO.O.) plan 
tiplerinin her birine rastlanılmıştır. Kapalı 
planlarda mekanlar arasında mahremiyetin 
ön planda tutulduğu görülürken katta bulu-
nan her ofise ait özel tuvaletler tasarlanmıştır. 
Çalışma alanları bir diğerinden bölücü ele-
manlarla ayrılmış bir ya da birkaç kişilik özel 
mekanlardır. Açık planlarda ise mahremiye-
tin yerini iletişim odaklı alanlar almış, me-
kanlar arasındaki bölücü elemanların daha az 
tasarlanmasıyla kurgulanmıştır. Açık ve kar-
ma plan tiplerinde kapalı plan tipinden farklı 
olarak kat holünde çözümlemiş ortak tuvalet-
ler dikkat çekmektedir. Ayrıca bu planlarda-
ki diğer önemli yenilikler; oturma-dinlenme 
alanları, açık/yarı açık kat bahçeleri ve teras-
lardır. İletişim düğüm noktaları olarak da ad-
landırılabilen bu mekanlar yeşil peyzaj öğele-
riyle donatılmıştır. Paylaşımlı plan tipinde ise 
bu düğüm noktalarının yanı sıra yeme-içme 
alanlarındaki çalışma alanları ve kiralanabilir 
özel toplantı mekanlarının yer aldığını söyle-
mek mümkündür.

Yapılarda tercih edilen plan tipleri yüzdelik-
leri değeri Grafik 1’de gösterilmiştir. Grafik 
1 de görüldüğü gibi incelenen ofis yapıların-
da, plan tiplerinin tercih edilmeleri en çok-
tan en aza sırasıyla; açık ofis(47%), karma 
ofis(27%), kapalı ofis(13%) ve paylaşımlı 
ofis(13%) şeklindedir. Çalışmada en yüksek 
orana sahip açık planlı ofislerin mekan kur-

gusunda diğer plan tiplerinden farklı olarak 
rekreatif alanlar (dinlenme alanı, kat bahçele-
ri vb.) ve iletişim odaklı mekanlaşma ön pla-
na çıkmaktadır. Bölümlenmenin çok az oldu-
ğu açık plan tipinin tercih edilme nedenleri 
arasında görsel iletişimin yüksek oranda sağ-
lanması, çalışma alanlarının esnek olması ve 
sosyal ihtiyaçlara cevap verebilen işlevlerde 
mekanların tasarlanması gösterilebilir. Plan 
tiplerinin gelişim sürecine göre kapalı ofisle-
rin yerini alan açık ofisler, 1980’li yıllardaki 
belirleyici bir tasarım faktörü olarak orta-
ya çıkan bilişim teknolojisinin ihtiyaçlarını 
tam anlamıyla karşılayamamış yerini karma 
planlı ofislere bırakmıştır (Noraslı ve Köse 
Doğan, 2020:2). Ancak karma plan tipindeki 
ofislerin çalışmanın örneklem uzayında %27 
oranıyla 2. sırada tercih edildiği görülmekte-
dir. Bu durum ofislerde farklı plan tiplerinin 
tercih edilmesinde rol alan başka parametre-
ler olduğuna işaret etmektedir. Yükselen ve 
kent morfolojisinde gücü ve prestiji temsil 
etmeye başlayan bu yapıların plan kurgusunu 
etkileyebilecek faktörlerden iki tanesi yük-
seklik ve rayiç bedelidir. Bu iki faktörün ofis 
plan tiplerinin tasarlanmaları üzerine etkileri 
incelenecektir. Çalışmanın örneklemini oluş-
turan yapıların kat planlarının zeminden 15-
25m yüksekliğine ait örneklerin seçilmesin-
den dolayı m2 rayiç bedelleri de bu sınırlılık 
üzerinden araştırılmıştır. 
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Grafik 1. Ofis Yapılarının Plan Tipi Yüzdeleri

Eskişehir yolu bölgesinde irdelenen yapıların 
yükseklik ve m2 rayiç bedelleri bilgileri, pro-
jelerin web siteleri, proje yüklenicileri ya da 
mal sahipleri ile yüz yüze görüşmeler doğrul-

tusunda derlenerek Tablo 49-10’te verilmiştir. 
Elde edilen veriler 02.04.2020-03.04.2020 
tarihleri arasında elde edilmiştir. 

9 Veriler incelenen yapıların satış ofis web siteleri 
veya yüklenici firma ile görüşülerek elde edilmiş-
tir.

10 https://www.tcmb.gov.tr/ (03.04.2020, 1 TL= 6.7024 
ABD Doları)
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Tablo 4. Yapı Yüksekliği ve m2 Rayiç Bedeli Değerlendirilmesi

OFİS 

TİPİ

YAPI 

NO.

YÜKSEK-

LİK(m)

ORT 

YÜK(m).

m2 RAYİÇ 

BEDE-

Lİ(TL)

ORT. m2  

RAYİÇ  

BEDELİ (TL)

AÇIK 

OFİS

2 130

124

14000 

12520

3 127 9000 

4 120 12000

5 150 14880 

6 150 14660 

7 96 12630 

8 96 10470 

KAPALI 

OFİS

1 115
132,5

7160 
11020 

5 150 14880 

KARMA 

OFİS

9 44

99,5

15000 

12970
10 60 12500 

11 160 10380 

12 134 14000

PAYLA-

ŞIMLI 

OFİS

3 127

130,5

9000

11500 

12 134 14000

Yükseklikleri 40-160 m arasında değişen 
yapılar Grafik 2’deki gibi 4 ayrı aralığa ay-
rılarak   değerlendirilmiştir. Örneklem uza-
yını oluşturan yüksek katlı ofis planlarının 
%41’i 130-160 m aralığındadır. İkinci sırada 
%25’lik oranla 100-129 m aralığındaki yapı-
lar yer almaktadır. 

70-99 m ve 40-69m aralıklarındaki yapıların 
çalışma alanındaki ofis yapı sayısının yüzde-
lik değerleri %17 ‘dir. 40-69 m ve 70-99 m 
aralığında inşa edilen yapıların sayısı eşittir. 

100 m’den daha alçak yükseklikteki ofis bi-
nalarının yüzdelik değeri toplamı %34 iken 
100 m ve üzerindeki yapılar %66 oranında-
dır. Örneklem uzayındaki yapı sayısını veren 
yüzdelik değerin 40-69 m aralığından 130-
160 m aralığına doğru arttığı görülmektedir 
Bu veriler değerlendirildiğinde günümüzde 
mimarların ofis yapılarında daha fazla yük-
seklik arzusu içine girdiği söylenebilir. Grafi-
ğe ait ofis yapı sayısı ile yükseklik arasındaki 
ilişkiyi ortaya koyan regresyon analizine göre 
regresyon (R2 ) değerinin 0.83 olması bu iki 
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parametre arasında paralel bir ilişki olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Grafik 2. Ofis Yapı  Sayısı-Yükseklik Aralığı Yüzdelik Değeri

Yükseklik-Plan tipi ilişkilerinin verildi-
ği  Grafik 3 incelendiğinde, 40-69 m yük-
sekliğinde sadece karma plan tipi ofisler 
tasarlanmışken 70-99m yüksekliklerindeki 
yapılarda sadece açık plan, 100-129 m ve  
130-160 m arasındaki yüksekliklerde fark-
lı plan tipinde ofis yapılarına rastlanılmıştır. 
Yapıların büyük çoğunluğunun 130-160 m 
arasındaki yükseklik değerlerine sahip oldu-
ğu görülmektedir. Tasarım açısından en çok 
tercih edilen açık ofis plan tipi ise 70-99m, 
100-129m ve 130-160m aralığındaki yüksek-
liklerde bulunmaktadır. İkinci sırada en çok 
tercih edilen karma planlı ofisler 40-69m ve 

130-160m aralığındaki yüksekliklere sahip 
yapılarda inşa edilmiştir. Tek başına bir plan 
tipi olarak kurgulanmayan paylaşımlı ofisler, 
karma veya açık ofis tipleri ile birlikte kulla-
nılmıştır. Açık-paylaşımlı planlı ofisler 100-
129 m, karma-paylaşımlı planlı ofisler 130-
160 m aralığında bulunmaktadır. En yüksek 
yapı 160 m ile karma planlı (YDA Center) 
ofis yapısına aittir. Karma planlar da tıpkı 
açık planlı ofisler gibi farklı yükseklik ara-
lıklarında bulunan binalarda kurgulanmıştır. 
Elde edilen verilere göre iki farklı planın bir 
arada olduğu yapıların tamamının 100-160 m 
aralığında olduğu görülmektedir.  
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Grafik 3. Yapı Yüksekliği-Plan Tipi İlişkisi

Ofis yapılarının hürriyet emlak, sahibinden.
com vb. satılık-kiralık ilanı verilen siteler-
de yer alan güncel ilanlardan ya da mal sa-
hibinden elde edilen değerler doğrultusunda 
ofislerin m2rayiç bedelleri hesaplanmıştır. 
Yapıların m2 rayiç bedellerinin alt ve üst sı-
nırı 7.000-15.000 TL olarak belirlenmiştir. 
Yükseklik parametresinde olduğu gibi 4 ayrı 
değer aralığında ele alınarak m2 rayiç bedeli-
nin yüzdelik oranları hesaplanmıştır (Grafik 
4). 7.000-8.999 TL aralığındaki yapı yüzdeli-
ği %8’dir. 9.000-10.999 TL aralığındaki ofis 
yapıları ile 11.000-12.999 TL bedelindeki 
yapıların yüzdelikleri %25 olup aynıdır. %42 
ile en çok örneği olan 13.000-15.000 TL de-

ğerlerindeki yapılar aynı zamanda çalışma 
kapsamındaki en değerli yapılardır. Yapıların 
%67’si ise ortalama rayiç bedel olan 11.000 
TL’nin üstünde bir değere sahiptir. Bu ve-
riler doğrultusunda m2 rayiç bedeli arttıkça 
ofis yapılarının sayısının da artmakta olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu açıdan gayrimenkul de-
ğerlendirme piyasasına göre ofis mekanları 
gün geçtikçe daha fazla değer kazanmaktadır. 
Grafiğin parametreleri arasındaki bağıntıyı 
ortaya koyan regresyon (R2) değeri 0,9 olarak 
hesaplanmış olup m2 rayiç bedeli ve ofis yapı 
sayısının yüzdelik değeri arasında doğru bir 
orantı olduğu belirlenmiştir. 
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Grafik 4. Ofis Yapı Sayısı ile m2 Rayiç Bedel (TL) Değişiminin Yüzdelik Değeri

Her ofis yapısının m2 rayiç bedeli-plan tipi 
ilişkisi Grafik 5’te verilerek irdelenmiştir. 
7.000-8.999 TL aralığında yalnızca bir adet 
kapalı ofis olduğu, 9.000-10.999 TL, 11.000-
12.999 TL, 13.000-15000 TL aralığında ise 
farklı plan tiplerinde ofisler bulunduğu göz-
lemlenmiştir. En pahalı ofis yapılarında açık 
ofis, kapalı ofis, karma ofis ve paylaşımlı ofis 
tipi örneğine rastlanırken, daha çok tercih 
edilen plan tipinin açık ofislerin olduğu gö-
rülmektedir. Birden fazla plan tipinin kurgu-
landığı ofis yapılarının 2’si, paylaşımlı.-kar-
ma ofis (Cubes Ankara) ve açık-kapalı ofis 

(Koç Kuleleri), mekanları en değerli aralıkta 
yer almaktadır. Açık ve kapalı ofis planları-
nın bir arada tasarlandığı Koç Kuleleri’nde 
m2 rayiç bedeli 14.880 TL ile en yüksek ara-
lıktayken sadece kapalı ofis tipindeki diğer 
yapı 7.180 TL ile en düşük aralıktaki tek ör-
nektir. Buna dayanarak kapalı ofislerin başka 
bir plan tipi ile tasarlanmasının m2 rayiç be-
delinin artmasında etkili olacağı söylenebilir. 
Grafik 5’e bakarak çalışma kapsamında ince-
lenen örneklerin en değerlisinin (Ankara Ofis 
Tower) 15.000 TL rayiç bedeline sahip karma 
ofis olduğunu bulunmuştur.
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Grafik 5. m2 Rayiç Bedeli (TL)-Plan Tipi İlişkisi

Ortalama bina yüksekliği-plan tipi değişim 
parametreleri arasındaki ilişki Grafik 6’da in-
celenmiştir. Bu grafikte x ekseninde verilen 
plan tipleri, Grafik 1’deki belirtilen değerle-
re göre en az tercih edilenden en çok tercih 
edilene doğru; kapalı ofisler-coworking ofis, 
karma ofis ve açık ofis olarak sıralanmıştır. 
Grafik 6’ya göre kapalı ofis plan örneklerine 
en fazla 132,5m yüksekliğinde yapılarda rast-
lanmaktadır. Kapalı ofislerden sonra sırasıyla 
paylaşımlı ofisler (130m), açık ofisler (124m) 
ve karma ofisler gelmektedir (99,5m). Bulun-
dukları yapıların ortalama yükseklikleri he-
men hemen aynı olan kapalı ofisler ve pay-

laşımlı ofislerin örneklemi oluşturan yapılar-
daki tasarlanmış plan tipi yüzdeleri %13 ile 
en az kullanılan plan tipleridir. %41 oranıyla 
yapılarda en fazla karşımıza çıkan açık ofis-
lerin ortalama yükseklik sıralamasında 124 
m ile 3.sırada yer almaktadır. Plan tiplerinin 
tasarımında   mimari tercih yüzdesine göre sı-
ralandığı Grafik 6’da yükseklik değerlerinin 
bu sıralamayla orantılı bir şekilde değişiklik 
göstermediği aksine grafik boyunca dalga-
lanma olduğu saptanmıştır. Grafiğin 0,2306 
olan R2 değeri, araştırmada incelenen yapılar-
da plan tipi ile yükseklik arasında bir bağlantı 
olmadığını açık olarak ifade etmektedir. 
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                   Grafik 6. Plan Tipine Bağlı Olarak Ortalama Yapı Yüksekliği(m)

Plan tiplerine bağlı olarak ortalama m2 rayiç 
bedeli Grafik 7 ‘de incelenmiştir. 7000-15000 
TL arasında değişen m2 rayiç bedelleri orta-
lama değeri 11.000 TL’dir. Plan tipi-ortalama 
m2 rayiç bedeli arasındaki ilişkinin gösterildi-
ği Grafik 6’ya göre en pahalı plan tipi karma 
ofislerdir (12.970 TL). Karma ofisleri sırasıy-
la açık ofisler (12.520TL), paylaşımlı ofisler 
(11.500 TL) ve kapalı ofisler (11,020TL) ta-
kip etmektedir. Bölgede en çok tercih edilen 
açık plan tipine (Grafik 1) ait ofislerin ortala-
ma değerleri 12.520 TL (Tablo 4) ile ortalama 
m2 rayiç bedel aralığının (11.000 TL) üstün-

dedir. Aynı zamanda 12.520 TL’lik ortalama 
m2 rayiç bedeli ile açık ofisler, ikinci en pa-
halı plan tipidir. Yapılarda %13’lük oran ile 
en az uygulanmış olan kapalı ve paylaşımlı 
ofislerin Grafik 7’de de en düşük değerdeki 
plan tipleri olduğu ifade edilebilir. Plan tipi-
nin mimari tasarım açısından tercih edilme 
oranı ile ofis mekanlarının ortalama m2 rayiç 
bedeli arasında güçlü bir ilişki bulunmakta-
dır. R2 değeri 0,7359 olan regresyon analizi 
de plan tipi ile rayiç bedel arasındaki paralel 
ilişkiyi destekler niceliktedir.
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Grafik 7. Plan Tipine Bağlı Olarak Ortalama m2 Rayiç Bedeli (TL) Değeri

Kapalı ofislerin en düşük değerdeki ve en 
az tasarlanan plan tipi olmasında; hiyerarşik 
mekan kurgusu, çalışan odaklı iletişimi gü-
nümüz koşullarında yeteri kadar sağlayama-
ması ve gelişim-dönüşüm göstererek açık ve 
karma ofislere evrilmesiyle zamanın gerisin-
de kalması etkili nedenlerdendir. Son 10 yıl 
içerisinde inşa edilen yapıların incelemesiy-
le açık ofislerin daha çok uygulandığı anla-
şılmıştır. Çalışmada yükseklik değeri 40-69 
m’den 130-160 m‘ye arttıkça ofis yapılarının 
sayısında artış görülmesine rağmen (Grafik 
2) plan tipi ile yükseklik kavramı irdelendi-
ğinde (Grafik 6) kavramlar arasında bir bağ-
lantı olmadığı anlaşılmıştır. Bölgede m2 rayiç 
bedeli 13.000-15.000 TL’ye sahip yapıların 
%42 oranında olması bu yapıların sayıca ço-
ğunlukta olan en değerli ofisler olduğunu or-
taya koymaktadır (Grafik 4). m2 rayiç bedeli 

7.000-8.999 TL aralığından 13.000-15.000 
TL aralığına artarak ele alınan yapıların sa-
yısını veren yüzdelik değerleri de artış gös-
termiştir (Grafik 4).Bu paralel ilişki ofislerin 
plan tipi-m2 rayiç bedeli arasında da sağlan-
maktadır (Grafik 7). Ankara’nın önemli ofis 
yapı stoğuna sahip Eskişehir yolu bölgesin-
de, mimari tasarım olarak en çok tercih edi-
len açık plan tipindeki ofislerin aynı zamanda 
en değerli ofis yapıları olduğunu söylemek 
mümkündür.

SONUÇ

Teknolojinin gelişimiyle paralellik gösteren 
ofis yapılarının plan tipleri değişim ve iler-
leme göstermiştir. Cephe taşıyıcı sistemlerin-
deki, malzemedeki yenilikler gibi teknolojik 
gelişmeler plana yansımış, bunlara ek olarak 
çalışanların ön planda tutulduğu çalışanın 
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sosyal ihtiyaçlarına cevap veren ortak mekan-
ların (dinlenme alanları, oyun odaları, teras 
ya da teras kat bahçeleri vb.) ofis yapılarının 
plan kurgusunda ortaya çıktığı görülmüştür. 

21. Yüzyıl öncesi ofis tiplerinin tanımlamala-
rı ofislerin daha çok bölümlenme kurgusuna 
dayanan tanımlar iken 21.yüzyıl ofis plan tip-
leri ise değişen öncelikler doğrultusunda ile-
tişim noktalarının arttığı farklı işlevlerin bir 
arada kurgulanarak sosyal yaşamın mekansal 
ihtiyaçlarına cevap verebilen plan kurgusuna 
dayanmaktadır. Yeni nesil ofisler olarak ta-
nımlanan bu yapılar sosyal yaşam alanlarını 
oluşturan meydanlar, eğlence alanları, kafeler 
gibi farklı dinamiklerin şekillenmesiyle olu-
şan yapılardır. Bu yapılar ise daha çok ofis, 
konut ve ticari işlevlerin olduğu karma işlevli 
yapı tipleridir. Makalede çalışma alanı olarak 
belirlenen bölgede bulunan ofis yapıları üze-
rinden mimari konseptin önemli bir aşaması 
olan mekan örgütlenmesinde en çok tercih 
edilen plan tipi ile bu seçimlerin bina yüksek-
liği ve rayiç bedeli parametreleriyle ilişkili 
olup olmadığı irdelenmiştir.

Ofis plan tipleri geçmişten günümüze kapalı 
plan, açık plan, karma plan ve 21.yüzyıl yeni 
nesil planlar şeklinde ortaya çıkmış ve geli-
şim göstermiştir. Ancak Ankara’daki Eskişe-
hir yolu bölgesinde seçilen yapıların incele-
mesine göre bölgede en çok tercih edilen plan 
tiplerinin sırasıyla açık plan tipi, karma plan, 
paylaşımlı plan tipi ve kapalı plan olduğu gö-
rülmektedir. Plan tiplerinin gelişim süreci göz 

önünde bulundurulduğunda kapalı ofislerin, 
en az oranda tercih edilmesi beklenen bir du-
rumdur. Gelişim sürecinin aksine paylaşımlı 
ofislerin de en az oranda tercih edildiği gö-
rülmektedir. Bu durumun nedenleri arasında; 
yeni yaygınlaşan bir plan tipi olması ve daha 
çok yaratıcı şehirlerde karşılaşılan bir örnek 
olması gösterilebilir. Çalışma alanında örne-
ğine en çok rastlanan plan tipinin açık ofisler 
olması, mekan organizasyonunun esnek ve 
değişime uygun alanlardan oluşmasına bağlı 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Rayiç bedeli sıralamasına baktığımızda değer 
açısından ise karma planlı ofis, açık planlı 
ofis-paylaşımlı planlı ofis ve son olarak ka-
palı planlı ofis sıralaması ortaya çıkmaktadır. 
Bu bilgilere göre tasarım açısından en çok 
tercih edilen ofis kurgularının en pahalı ofis 
yapıları olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
açıdan mimari tasarım kararlarının ülkenin 
gayrimenkul piyasasını doğrudan etkilediğini 
ve bu etkileşimin sermaye piyasasını biçim-
lendirerek ülke ekonomisi ile önemli bir ilişki 
kurduğu söylenebilir. Ofis yapılarının çözüm-
lendiği binaların yüksekliği ile tasarım kararı 
olarak en çok tercih edilen plan tipleri verile-
ri karşılaştırıldığında bu iki bileşen arasında 
herhangi bir ilişkiden söz edilememektedir. 
Çalışma alanında en çok tercih edilen plan 
tipinin yükseklik parametresinden bağımsız 
olduğu verilerle ortaya konmuştur.

Sonuç olarak hızla değişen kullanıcı ihtiyaç-
ları mimari tasarım tercihlerini doğrudan etki-
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lemektedir. Bu etkileşimin diğer ve en önemli 
bir basamağı ise rayiç bedeldir. Mimari kur-
guların ofis yapıları özelinde arz talep ilişki-
sinin de göz önüne alınarak yapıldığı böyle 
bir çalışmanın ileride farklı fonksiyonlu ya-
pılar ve bölgeler içinde yapılmasının birbirin-
den ayrılamaz iki disiplin olan gayrimenkul 
değerleme dünyası ile mimarlık etiğini daha 
da birleştirecektir. Ayrıca yapılan çalışmanın 
çok katlı ofis yapılarında yüksekliğin mekan 
tasarım kararlarında önemli bir parametre ol-
madığını ortaya koyması açısından bu alan-
daki akademik çalışmalara yönelik önemli bir 
veri sağladığı düşünülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intoduction: Office buildings have developed in parallel with the development of technology. 
Especially after the industrial revolution, developments such as the perfection of steel construc-
tion structures and the invention of the elevator have expanded the boundaries of facade design, 
construction technique and plan design. Office buildings that started to rise in city silhouettes 
have turned into structures that represent power in architecture. At the beginning of the 20th 
century, American architect Louis Sullivan, who designed steel skyscrapers under the influence 
of modernism, was the pioneer of the formal innovations he brought to high-rise office buildin-
gs. In office buildings that reflect the developments in technology functionally and formally, 
plan types have also changed and developed. Plan types that provide solutions to different prob-
lems in offices have evolved from closed offices to open offices and mixed offices by definition 
in this process. In the 20th century, offices where privacy is at the forefront, open-plan offices 
with less partitioning than closed offices for one or more people have come to the fore. Today, 
new office definitions have emerged where communication-oriented areas that accommodate 
multiple functions and respond to social needs are created. Leading criteria in the creation of 
new office definitions are shaped around the user. Hierarchical spatial organization has left its 
place to plan designs with user-priority, communication-oriented and social needs. Aim: Plan 
design in 21st century offices is expressed as creative office buildings in which the building is 
designed as a whole with its surroundings, beyond the boundaries of the interior space.While 
Ulus and Gaziosmanpaşa were the first regions where office buildings rose in Ankara, today 
they are increasing in Çukurambar and Eskişehir road regions. The fact that Eskişehir highway 
region is an important transportation and settlement axis of the city and attracts attention with 
its public and educational structures, it shows that it has the qualities that can meet the social 
needs of the user. The fact that the office buildings in this area, which is chosen as the working 
area, were built in the last 20 years is also important in terms of reflecting today’s preferences. 
The aim of the research is to reveal which plan types are the most preferred in office buildings 
and whether there is a relationship between the height of the office buildings and the current 
square meter prices in forming these preferences. Method: The existing commercial, public 
and educational buildings in the study area are analyzed and given on the map of the area. 
The locations of the selected office buildings are also shown on the map. The visuals, years of 
construction, floor plans and heights of the buildings were obtained by tracing method. Addi-
tionally the m2 current value has been found by contacting the building owners or through the 
advertisements on the real estate sites. After obtaining the graphs, which are the quantitative 
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expressions of the qualitative data, whether there is a relationship between the plan type and the 
building height-m2 current value was analyzed by the regression method. Finding and Results: 
12 prestigious and remarkable office buildings constructed in the last 10 years constitute the 
sample space of the study. In order to examine the preferred plan types in office buildings that 
reflect the innovations of the era, tables with visuals of the buildings, construction years and 
floor plan samples were created. Plan types, which are a qualitative parameter of architecture, 
have been transformed into quantitative data by transferring them to graphics. According to the 
data, the most preferred plan types in the region are open offices (47%), mixed offices (27%), 
closed and co-working (13%) offices, respectively. Office building heights were examined as 4 
intervals between 40-160 m (40-69 m, 70-99 m, 100-129 m, 130-160 m). The buildings in the 
region with a ratio of 41% were built between 130-169 m (Graphic 2). As the height increases, 
the percentage value giving the number of offices also increases (Graphic 2). Average height 
values are 132.5 m in closed offices, 130.5 m in co-working offices, 124 m in open offices and 
99.5 m in mixed offices (Table 4). While the least preferred closed offices are the tallest buildin-
gs, the most preferred open offices are the third tallest office buildings. The current m2 of office 
buildings is between 7.000-15.000 TL and it is considered as 4 separate groups (7.000-8.999 
TL, 9.000-10.999 TL, 11.000-12.999 TL and 13.000-15.000 TL). According to Graphic 4, 42% 
of the buildings within the scope of the study are in the most expensive value range. As the cur-
rent prices per m2 of the examined buildings increase, the percentage values that express their 
superiority in the region have also increased. Average m2 current value of offices is 12,970 TL 
in mixed offices, 11,500 TL in co-working offices, 12,520 TL in open offices and 11,020 TL in 
closed offices (Table 4). While the least preferred closed offices have the lowest average current 
value (11,020 TL), the most preferred open offices rank second with 12,520 TL. Conclusion: 
Office plan types have emerged and developed in the form of closed plans, open plans, mixed 
plans and 21st century new generation plans from past to present. However, according to the 
examination of the structures selected in the Eskişehir road region in Ankara, it is seen that the 
most preferred plan types in the region are respectively open plan type, mixed plan, closed plan 
and co-working plan type. In this context, height and m2 current value parameters, which may 
be the factors of preference for office plan types, have been examined. As the height of the bu-
ildings increased, their number in the region also increased. However, when the preferred plan 
type is compared with the data on the average height graph (Graphic 6), no relationship was 
found. In the regression analysis of the graphic, the R2 value being 0.2306 indicates that there is 
no relationship between the plan type and height. As the current value per m2 of office buildings 
increases, the percentage values in the sample space have a parallel increase. In addition, it has 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2021 Sayı: 22 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2021 Issue: 22 Winter Spring Semester

ID:521 K:744
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

92

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

been determined that while the current value of mixed-plan offices is the most expensive, open-
plan offices are the second most preferred in buildings. As the reasons why closed offices are 
the least valuable structures; hierarchical spatial setup and employee-oriented communication 
are seen as insufficient in today’s conditions and are behind the times. The parallel increase 
between the preferred plan type percentage of the average m2 current value was also supported 
by the R2 value being 0.7359. Within the scope of the study, it is not possible to mention that 
there is a directly proportional relationship between plan type and height, while a parallel re-
lationship between the most preferred plan type - current value per m2 has been analyzed. As a 
result, rapidly changing user needs directly affect architectural design preferences. Another and 
most important step of this interaction is the current value. Such a study, in which architectural 
constructions are made by taking into account the supply-demand relationship, especially for 
office buildings, will further combine the real estate valuation world and architectural ethics, 
which are two inseparable disciplines, in different functional buildings and regions.


