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Yatay ofisi yaşarken 
değerlendirmek
Bir kentsel dönüşüm projesi olan Kağıthane Ofispark’ta hayatın 
başlamasının üzerinden dört sene geçti. Önce yapının kullanıcılarıyla 
yatay ofiste çalışma hayatını konuştuk, ardından kullanıcı yorumları 
üzerinden yapının mimarı, işletmecisi ve geliştiricisi ile projeyi tekrar 
ele aldık. Fotoğraflar: Cemal Emden
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Projelerin fikir ve inşaat aşamasında ta-
sarım ve mekana ilişkin alınan kararların 
kullanıcıların hayatlarına etkileri nelerdir, 
beklentileri ne kadar karşılar? Kullanıcı 
ihtiyaçlarının çok hızlı değiştiği ofis seg-
mentindeki gelişmelere yapılar nasıl ayak 
uydurur? Henüz bitmiş bir projeyi konuş-
mak kadar bir süredir işleyen bir yapıyı ele 
almak da, bu kararların sağlamasını yap-
mak ve deneyimleri vurgulamak açısından 
değerli. Kağıthane Ofispark’ı, yapıda haya-
tın başlamasından dört sene sonra yeniden 
ele alırken bu sorulara yanıt aradık. 
 Kağıthane’nin ilk kentsel dönüşüm pro-
jelerinden Kağıthane Ofispark, bulunduğu 
bölgede varlığını belli etme arayışında ol-
mayan bir yatay ofis yapısı. Konsept ve mi-
mari projesini EAA Mimarlık’ın üstlendiği 
proje, semtin mevcut dokusunun modern 
bir yorumu olarak tasarlanmış. Açık avlu 
etrafında konumlanmış 8 katı geçmeyen 9 
ofis bloğu, kafeler ve sosyal donatı alanla-
rıyla zenginleştirilmiş. LEED Gold Sertifi-
kası da bulunan Kağıthane Ofispark’ın şu 
an %80’i dolu durumda, kalan %20’nin ise 
kiralaması devam ediyor. Yapının kullanı-
cıları arasında Avon, Coca Cola Bölge Mü-
dürlüğü, Legrand ve Tekzen de bulunuyor. 
 Hala dönüşmekte olan Kağıthane’de bir 
yatay ofiste çalışma hayatının nasıl işlediği-
ni binanın kullanıcıları olan operasyonel filo 
kiralama firması Leaseplan, yaşam bilimleri 
ve analitik bilimler için tıbbi ekipman ve 
ar-ge cihazları üreten Perkin Elmer ve açık-
hava reklamcılık alanında faaliyet gösteren 
Karma Reklam’ın yöneticilerine sorduk. Mi-
mari projeyi üstlenen EAA’dan Emre Arolat, 
projeyi işleten Tekfen Services’dan Şebnem 
Kefeli ve projenin geliştiricisi konumunda-
ki Omurga Yapı’dan Oğuz Kösebay ve Bir-
han Yıldız ile ise hem kullanıcılardan gelen 
yorumları hem de bugünün bakış açısıyla 
proje sürecini değerlendirdik.

KUYAŞ ÖRS: Ofispark, bir kentsel dö-
nüşüm projesi. Projede süreç nasıl işledi? 
Şu anda hakim kentsel dönüşüm anlayı-
şından farklı bir durum var orada. EMRE  
AROLAT: Biz Ofispark Projesini ilk defa 
ele aldığımız dönemde kentsel dönüşümün 
adı henüz yoktu. Aslında Tekfen’in bizden 
beklentisi de böyle bir proje değildi. Hatta 
bize Tekfen Tower’ı gezdirdiler. Hakikaten 
o güne kadar teknik bağlamda Türkiye’de 
yapılmış en donanımlı binaydı, özellikle 
iç donanım açısından öyle bir yapı o güne 
kadar Türkiye’de henüz inşa edilmemişti. 
Aynı zamanda “Burası Kağıthane, burada 
Levent-Maslak aksındaki Büyükdere Cad-
desindeki kiraları bulabilmemiz söz konu-
su değil. Ama bu kaliteye yakın bir kalite 
bekliyoruz,” gibi bir brief verdiler. Sonra 
biz ofis içinde bir tasarım ekibi kurduk her 
zaman yaptığımız gibi ve orada bir takım 
konuşmalar yapmaya başladık. Biraz bu 
işin kentsel tarafını sorguladık, bu proje bu 
açıdan nerede duracak, nasıl bir kavramsal 
çerçevesi olacak, diye düşündük. Derken, 
burada o dönem için riskli olarak sayıla-
bilecek bir karar alarak bu yapıları parça-
lamak ve yükselmemek, etraftaki dokunun 
meşrulaştırılması ve değerinin iade edil-
mesi yoluna girdik. 

KÖ: Orada var olan, bir fabrikaydı değil 
mi? EA: Evet, civata fabrikasıydı. Acaba 
bu fabrikayı yıkmadan yapabilir miyiz, 
diye de düşündük ilk başta. Hatta bizim 
ilk projemizde fabrikanın bacaları duru-
yordu, ancak maalesef onları teknik olarak 
ayakta tutamadık. O bağlamda aslında bu 
projeyi yürütürken geldiğimiz nokta, yük-
sek katlı kule fikrinden kayıp “Kağıthane 
nasıl dönüşecek, dönüşmelidir?” diye bir 
fikrin içine girmek oldu. Manhattan, Tri-
beca, Soho gibi dünya örneklerine baktık, 
bu bölgeler nasıl dönüşüyor diye... Yeni 

“Bu yeni bir dünya, ama 
bu dünya plaza dünyası 
değil. Daha toplumcu, 
açık, insanların bulunduğu 
mekanla daha fazla ilişki 
kurdukları, bir ofisin 
içine akvaryuma girer 
gibi girip etrafla ilişkisini 
kesmedikleri bir dünya.”

EMRE AROLAT
Y. Mimar, Riba

Emre Arolat 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1986’da 
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
1986-87 yıllarında ABD Washington D.C.’de Metcalf 
Mimarlık Bürosu’nda çalıştı. 1992 yılında MSGSÜ 
Mimarlık Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 
1987-2004 yılları arasında Arolat Mimarlık’ta, Şaziment ve 
Neşet Arolat’la birlikte tasarımcı ortak olarak görev yaptı. 
       Emre Arolat 2004 yılında Gonca Paşolar ile birlikte 
kurduğu EAA-Emre Arolat Architecture’da, Neşet Arolat 

ve Şaziment Arolat’ın ortak olarak katılımları ile birlikte, 
profesyonel mimarlardan oluşan 50 kişiyi aşkın bir kadro 
ile İstanbul ve Londra’daki ofislerinde çalışmalarına 
devam etmektedir.
       Aralarında Aga Khan Ödülü, Dünya Mimarlık 
Festivali ödülleri ve AR Emerging Architecture Awards 
gibi birçok ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmasında 
ödüller alan Emre Arolat, en son Mayıs 2015’te 
International Academy of Architecture tarafından, 
göstermiş olduğu üstün başarılarından ve güncel 
mimarinin gelişimine olan katkılarından ötürü Profesör 
unvanına layık görülmüştür.
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bir kullanıcı türü de yaratarak cazip hale 
getirmemiz lazımdı. Bu fikir konusunda 
“yükselmeyelim, parçalayalım” diyerek 
belki de işvereni ikna edemezdik. Ama 
şunu dedik: “Bu yeni bir dünya, ama bu 
dünya plaza dünyası değil. Daha toplum-
cu, daha açık, daha yaygın ve biraz daha 
alçak bir dünya. İnsanların yerle, bulun-
duğu mekanla daha fazla ilişki kurdukları, 
bir ofisin içine akvaryuma girer gibi girip 
etrafla ilişkisini kesmedikleri bir dünya.” 
Bunun getirmiş olduğu bir avantaj olarak 
da sadece bir iç mekan değil, aynı zaman-
da bir ara mekan ve dış mekan kullanımı 
öngördük. Bunu yaparken de şunu savun-
duk: Buradaki mevcut örüntü, evet yarı 
yasal, evet bir miktar tesadüfi, ama aslın-
da değerli bir örüntü. Mimari açıdan çok 
değerli, kendiliğinden gelişmiş olan bir 
doku. Ve buradaki iç içelik durumu, bu ya-
pıların arasındaki mekanların potansiyel-
leri çok önemli.
 Projeyi yaptıktan sonra Kağıthane Be-
lediyesi bu projeyi çok benimsediği için 
bize bu Kızlarağası denilen 500.000 m2’lik 
bir bölümü planlamamız için bize verdi. 
Biz de planladık. Uydular ya da uymadılar, 
ama çok beğenilmesine rağmen ciddi bir 
dönüşüm standardına dönüşmedi, çünkü 
kimsenin çok fazla işine gelmedi.

KÖ: Metrekare kaybı var mıydı? EA: Ha-
yır. Sıfır. Ama onların hayallerindeki dün-
ya böyle bir dünya değildi. Yani Ofispark 
bir çığır açmadı, bunu söyleyebilirim. 
Gökdelen veya gökdelene benzer bir yapı 
yaptığınızda aynı bölgede ne kadar daha 
fazla prim yaptığından emin değilim. Ben 
hep daha fazla prim yapmadığını iddia 
ettim. Ama Ofispark gibi bir projeyi iyi 
yaparsak, eğer en azından diğer yol kadar 
geri dönüşü olur, üstelik çevresiyle kurdu-
ğu ilişki de daha doğru olur.

KÖ: Kullanıcılarla yapılan söyleşiler doğ-
rultusunda şunu söyleyebilirim: Gerçekten 
de camları açabilmek, iç avluyla bir ilişki 
kurmak, asansör sırası beklemiyor olmak 
bile çalışanlar için bir artı. Bütün bu ko-
nuştuklarımız aslında yatay ofis fikrinin in-
san hayatına dokunan bir tarafı olduğunu 
gösteriyor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz o 
geri dönüş meselesi var aslında. Fakat ye-
terince konuşulmuyor, gündeme gelmiyor 
sanki. BİRHAN YILDIZ: Kullanıcılar da 
“Ortak alanı o kadar çok kullanıyoruz ki 
mecburen sosyalleşiyoruz,” diyorlar. Orada 
avluda yürürken bile tanışabiliyorlar. Bir de 
şu açıdan bakmak istiyorum: Ben mimarım 
ama hep kiralama tarafındaydım ve Tekfen 
Tower’ın da kiralama sürecinde vardım. 
Ofispark’ı da dört yıldır kiralıyoruz. İki-
si arasında şu çok farklı: Tekfen Tower’ın 
konsepti öyle belliydi ki dört duvar arasına 
girip teknik altyapıyı öne çıkarıyordunuz. 
O anlamda Kağıthane Ofispark’ı anlatmak 
çok zor, ama bilinçli kullanıcı ne aradığı-
nı bildiği için daha iyi anlıyor. ŞEBNEM  
KEFELİ: Orada birkaç daire alan bir kulla-
nıcımız var, Ormo Yün. Ona “Neden burayı 
tercih ettin,” diye sorduğumuzda söyledi-
ği şuydu: Benim Ormo olarak Anadolulu 
müşterim var. Anadolulu müşterim buraya 
geldiği zaman kendini huzurlu ve rahat 
hissediyor, yabancı hissetmiyor. Burayı her 
şeyiyle, taşından avlu muhabbetine kadar 
çok yakın ve sıcak görüyor. Başka bir yerde 
kart alıp vermek, güvenlikte kimliğini ver-
mek, insana tedirginlik verebiliyor. Tekfen 
Tower’dan da o yüzden çıkan müşterimiz 
olmuştu örneğin. Ofispark daha sıcak, fark-
lı. Avlu konsepti insanlara da hoş gelen bir 
şey. EA: Açıkçası bu konseptin her yerde 
olabilmesi söz konusu değil. Ama Kağıt-
hane Bölgesi, zaten bence böyle gelişme-
li. Burada da mimarlara iş düşüyor. Biz 
Tekfen’e çok afili bir kule götürseydik de 
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OĞUZ KÖSEBAY
Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Değerleme Uzmanı

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Oğuz 
Kösebay, profesyonel kariyerine 1996 yılında Tekfen 
İnşaat ve Tesisat’ta proje mühendisi olarak başladı. 2000 
yılında Tekfen Emlak Geliştirme Grubunun kuruluşu ile 
birlikte grubun çeşitli projelerinde yer aldı. 2006-2011 
yılları arasında Tekfen Emlak Geliştirme ve Yatırım’da, 

ayrıca Tekfen OZ Gayrimenkul Geliştirme’de iş geliştirme, 
tasarım ve inşaat yönetimi bölümlerinde yöneticilik 
yaptı. Eylül 2011’de Omurga Yapı Yatırımlarına katıldı. 
Buradaki görevinin yanı sıra 2015 yılı itibariyle de Omurga 
Gayrimenkul Portföy Yönetiminin Yönetim Kurulu 
Üyeliğine getirildi.

“Mütevazı emsal oranlarında 
veya mütevazı binalarda da 
doğru karmayı oluşturarak 
da yatırımcının beklentiyi 
karşılaması mümkün.”



55Gayrimenkul T Ü R K İY E     KASIM−ARALIK 2016

PROJE OFİS



56 Gayrimenkul T Ü R K İY E     KASIM−ARALIK 2016

Tekfen’in itiraz edeceğini sanmam. Bence 
iyi bir mimar-işveren karşılaşmasıydı. Ama 
mimarlar da fazla olumlayıcı davranıyorlar. 
İlk akla gelenin ortaya konması en kolay 
yoldur, biz de orada riske girdik aslında. 
“Emre, ne yaptın, git şuraya doğru düzgün 
bir ofis çiz gel,” diyebilirlerdi ve biz öyle 
olmasın diye çok uğraştık. Ha, karşınızda 
o kadar aydın bir grup olmayabilirdi yine 
kabul ettiremezdiniz, o ayrı bir konu. Ama 
ben her şeye rağmen çuvaldızı kendi mes-
lek grubumuza batırmayı önemli buluyo-
rum. Mimarlar da biraz ön açıcı, öğretici, 
yol gösterici olmak durumunda. Orada da 
kalkıp öyle bir model geliştirilebilecekken, 
etrafına hiçbir şey söylemeyen, yere güm 
diye basan yapıları da mimarlar yapıyorlar. 
Onların da işverenleri var. Yani mimarlara 
çok şey düşüyor. Bugün İstanbul’da size 
her mimar en beğendiği yapılardan birinin 
Ofispark olduğunu söyleyecektir. Niye sen 
de böyle bir şey yapmıyorsun o zaman?

KÖ: Peki bunun arkası gelebilir mi sizce? 
Oğuz Bey, buna benzer projeler gündeme 
gelecek olsa siz içinde yer almak ister mi-
siniz? OĞUZ KÖSEBAY: Arkası gelmeli. 
Üstelik Kağıthane diye de kısıtlamamak 
lazım, iş yapış yöntemleri ve çalışma yön-
temleri giderek dönüşüyor. Daha insan öl-
çeğine dönük, yeşil binalar çok daha fazla 
yapılmak zorunda kalınacak. Çünkü (1) 
kaynakları çok fazla tüketiyoruz, (2) yatı-
rımcılar aslında sadece bu işin yapımının 
değil; daha sonra da işletiminin ve sürek-
liliğinin de sağlanması gerektiğinde, karşı 
tarafa iyi bir şeyler vermesi gerektiğinde 
artık uyanacak. Çünkü binaları illa yüksek, 
çok yüksek, dört-beş emsallerle yapmak zo-
runda değilsiniz. Çok daha mütevazı emsal 
oranlarında veya çok daha mütevazi bina-
larda da doğru karmayı oluşturabildiği za-
man yatırımcının gerçekten de beklentiyi 

karşılaması mümkün. EA: Hepimizin içine 
işlemiş çok tuhaf bir mesele var, emsal me-
selesi. İyi mimarlık artık emsali ne kadar 
kullanabildiğinle alakalı olmaya başladı.  
OK: Bu biraz herhalde önceliklerle ilgili. 
Şu anda insanlar “Fazla metrekare yapalım, 
daha çok para kazanalım,” gibi düşünüyor-
lar. Görülemeyen nokta, bunun sürdürüle-
bilir olmadığı. Bunun sürdürülebilir olabil-
mesi için belli ölçülerde yaşam ve servis 
alanlarının olduğu yerlerin ihtiyacı olduğu. 
Mesela Ofispark, Türkiye’nin ilk yeşil ofis 
binalarından. Bu, yatırımcıya ekstra bir 
para kazandırıyor mu? Bugün için hayır. 
Çünkü kiracılarınız uluslararası firmalar da 
olsa Türkiye’de faaliyet gösteriyorlar. Yeşil 
bina olma durumu kiracıların bir kısmı-
nın kararını hızlandırsa da bir yeşil binaya 
gelmek için fazladan para vermiyor. Ama 
ben inanıyorum ki zaman içinde öncelik-
ler değiştikçe, işin ticari boyutundan biraz 
daha yaşam boyutuna geldikçe bu da deği-
şecek. Veya Şebnem Hanım’ın dediği gibi, 
şirketler artık elemanlarını belli ofislerde 
tutamamaya da başlayacak. İnsanların şir-
ket tercih nedeni sorulduğunda şirketin 
bulunduğu bina belki şu anda üst sıralarda 
değil, fakat zamanla, özellikle genç neslin 
verileriyle beraber üst sıralara çıkacak. Şu 
anda daha çok lokasyon, “branding”, maaş 
ön planda. Ama “Nasıl bir yerde çalışaca-
ğım?” sorusuna da yavaş yavaş geleceğiz.

KÖ: Galiba çalışanların sözünü de daha 
çok dinlemeye de başladı firmalar. Örneğin 
ofis tasarımı yapan bir mimarlık ofisi çalış-
tığı büyük ölçekli firmalarda çalışanlarla 
görüşüyor ve “Nasıl bir ofis hayatınız var?”, 
“Nasıl beklentileriniz var?” gibi sorularla 
mutlaka ofisin iç hayatına yansıyan bir kul-
lanıcı geri beslenimi alıyorlar. Belki de bu 
noktada firmaların yer seçiminde ileride 
bu da etkili olacak. ŞK: Ben kiralamaları da 
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BİRHAN YILDIZ
Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi, Emlak 
Araştırma ve Yatırım Departmanı ve Değerleme Uzmanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun 
olan Birhan Yıldız, profesyonel kariyerine 2000 yılında 
Polimer ve Sint Mühendislik şirketleri teklif ve uygulama 
departmanlarında proje mimarı olarak başladı. 2001 yılında 
Colliers International’da danışman ve tüm sektörlerdeki 
kiralama ve operasyon biriminin yöneticisi olarak çalıştı. 
Yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Y.T.Ü Proje Yönetimi 

bölümünde tamamladı, 2008 yılında Gayrimenkul Finansı, 
Varlık ve Portföy Yönetimi, Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi konularında MIT ve NYU Üniversitelerinde 
eğitim aldı. Mart 2013’te Omurga Yapı Yatırımlarına 
katıldı. 2015 yılı itibariyle de Omurga Gayrimenkul 
Portföy Yönetiminin Emlak Araştırma ve Yatırım Birimi 
Pozisyonuna getirildi.

“Kağıthane Ofispark’ın 
konseptini anlatmak zor, 
ama ne aradığını bilen 
bilinçli kullanıcı anlıyor.”



57Gayrimenkul T Ü R K İY E     KASIM−ARALIK 2016

PROJE OFİS

GAYRİMENKUL TÜRKİYE: 
Leaseplan’de kaç kişi çalışı-
yor? TÜRKAY OKTAY: 131. 
Ancak bizim kadromuzda ol-
mayıp da burada çalışan yazı-
lımcılar, donanımcılar ve satış 
tarafına kurduğumuz küçük 
call center’la birlikte 150’ye 
yaklaştık.

GMTR: İşleyişiniz açık ofis 
olarak mı tasarlandı? TO: Evet. 
Kapalı mekanlar sadece direk-
tör odaları ve toplantı odaları. 
Ama artık sığmamaya başladı-
ğımız için bir toplantı odasını 
pazarlamaya ve insan kaynak-
ları departmanına verdik. Bü-
yük toplantılarda aşağıdaki 
ortak kullanımlı toplantı odala-
rını kullanmaya başladık.

GMTR: Ne zamandır burada-
sınız, binanın açılışıyla birlikte 
mi geldiniz? TO: Hayır. 2012 
sonu anlaştık, 2013 Şubat’ta ta-
şındık. Demek ki 3 yılı geçtik. 

GMTR: Nereden geldiniz? TO: 
Maslak’taki Polaris Plaza’dan.

GMTR: Büyümenin gerektirdi-
ği bir taşınma mıydı? TO: Biz 
çok hızlı büyüyen bir şirketiz, 
her sene en az %25-30 büyü-
yoruz. Artık oraya sığmamaya 
başlamıştık, çalışan memnuni-
yeti de giderek düşmüştü. Tra-

fik çok büyük bir problem ol-
maya başlamıştı. Biz de bir ofis 
arayışına başladık. Bu arayışa 
başladığımız zaman aklımızda 
bir konsept yoktu, ama bir pla-
zadan çıkıp aynı özelliklerde 
başka bir plazaya da geçmek 
istemiyorduk. 

GMTR: Bir kuleden yatay bir 
ofise geçiş yaptınız. Bu tür bir 
şeyi arıyor muydunuz? Yüksek 
katlı bir plazaya tercih eder mi-
siniz? TO: Tabii, bilinçli bir ter-
cihti. Yine Avrupa Yakası’nda 
kalmayı düşünüyorduk. O dö-
nemde piyasa biraz durgundu. 
Bu arayışa başladığımız zaman 
bize inanılmaz yerler önerildi. 
Burayı gördüğümüz andan iti-
baren benim aklıma burası yat-
tı. Çünkü plaza gibi plaza de-
ğildi. Camları açabiliyordunuz, 
çok katlı değildi, çok güzel bir 
avlusu vardı, içini istediğimiz 
gibi döşeyebiliyorduk. Maliyet-
ler de bizim için daha uygun-
du. Hizmet sektöründe olduğu-
muz için çalışan memnuniyeti 
hem şirketimiz hem de sektör 
için ön planda. O yüzden ma-
dem taşınma hareketini yapı-
yoruz, daha da büyüyeceğimizi 
de biliyoruz, bizim için daha 
konforlu, ferah, çalışan mem-
nuniyetinin daha yüksek olaca-
ğı bir ofis olsun dedik.

GMTR: Memnun olduğunuzu 
söyleyebilirsiniz anladığım ka-
darıyla. TO: Hem ofisin sundu-
ğu şartlardan, hem de vermiş 
olduğumuz kararların gerçeğe 
dönüşmesinden memnunuz. 
Tavsiye de ediyoruz. Zaten biz 
taşındıktan sonra enteresan 
bir şekilde bizim sektör bu böl-
geye gelmeye başladı. Şu anda 
beşinci, altıncı firma taşındı 

herhalde. Çok fazla trafik yemi-
yoruz Maslak’taki gibi, gelenler 
gidenler memnun.

GMTR: Hem konum itibariyle 
merkezlere yakın, hem de yo-
ğunluk açısından bir Büyükde-
re Aksı değil. Belki bu yüzden 
de taşınmalar oluyordur. TO: 
Doğru, ama tecrübe etmeden 
de kimse bu adımı atmıyor. 
Çünkü toplu taşıma burada 
yok. İstanbul’da da bir servis 
gerçeği var ama yine de toplu 
taşımanın olması size bir takım 
avantajlar getirebilir. Bizim de-
neyimlerimiz herhalde onları 
biraz daha cesaretlendirdi di-
yebilirim. Hem ofisler iyi, hem 
de birileri taşınıyor, burada ça-
lışılıyorsa demek ki biz de taşı-
nabiliriz, diye düşünmelerinde 
bizim burada olmamız da emi-
nim yardımcı olmuştur.

GMTR: Yatay ofisin deiğimiz 
şey biraz da açık alan ve sos-
yal alanlarla öne çıkıyor aslın-
da. Ofispark’ta bu tür alanları 
kullanıyor musunuz, sizin için 
işleyişi nasıl oluyor? TO: Bizim 
en büyük aramız öğle arası, onu 
da büyük ölçüde yemek yemek 
ve biraz da iş ortamından çıkıp 
kafa dağıtmak için kullanıyo-
ruz. Bu anlamda altyapı çok 
iyi. Etrafta çok fazla bir yemek 
seçeneği olmadığı için ilk baş-
larda kafeteryanın olması ve ga-
yet kaliteli bir yemeğin çıkması 
çok tatmin ediciydi. Sonrasında 
HUB’ın gelmesi çok iyi oldu, ka-
fenin açılması çok iyi oldu. Dı-
şarılarda da şu anda birkaç yer 
var. Dolayısıyla, tesisin şu anda 
var olan donatılarını kullanıyo-
ruz. Hatta daha fazlası olsaydı 
kullanır mıyız, evet kullanırız. 
Asıl neye ihtiyacınız var derse-

niz burada şu anda en temel ek-
siğimiz, sporla ilgili bir donatı. 
Hafif fitness kesinlikle iş yapar. 
Bayanlar için bir kuaför ve bir 
de hızlı alışveriş için küçük bir 
market olabilir. Çünkü trafikten 
ötürü özellikle uzak mesafe ça-
lışanlarımız, evden çalışmaya 
destek olmaya çalışsak da ev 
için yaptıkları bir takım işleri 
de burada halletmek istiyorlar. 
“Evden alışverişimi yapayım” 
yerine “alışverişimi buradan ya-
payım gideyim”.

GMTR: Aşağıdaki ortak top-
lantı odalarını galiba kullanı-
yorsunuz? TO: Evet kullanıyo-
ruz. Artık yer kalmayınca kendi 
toplantı odamızı mecburen ofi-
se çevirmek zorunda kaldık. Bir 
de tabii şirket de büyüdü, ge-
çen sene %100 yabancı olduk, 
onun getirdiği bir takım ilave 
işler oldu. Bu yüzden de orayı 
yoğun bir şekilde kullanıyoruz. 

GMTR: Bu büyümeleri ofis 
mekanında nasıl kotardınız? 
TO: İlk önce 4 ve 5’inci katları, 
sonra da 4’ün devamını kirala-
dık. Aslında bu senenin sonun-
da bir ofis daha kiralayacaktık. 
Ancak Türkiye’deki olaylardan 
sonra biraz bekleme kararı al-
dık, içerideki alanları daha ve-
rimli nasıl kullanabileceğimize 
baktık. Bazı alanlarımızı iptal 
ettik, oralara masalar koyduk. 
Ama herhalde önümüzdeki 5-6 
aya tıkanırız. Ki bunları da ön 
görerek baştan ofise büyük bir 
toplantı odası koymamıştık, 
büyük toplantılarımızı aşağı-
da yaparız diye kurgulamıştık. 
Çünkü büyük toplantı odası 
çok atıl bir şey. Sürekli kullan-
man lazım, yoksa anlamsız kira 
ödüyorsun oraya.

“Bir plazadan çıkıp başka bir plazaya geçmek istemiyorduk.”
Operasyonel filo kiralama firması LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay’ın söylediğine göre, LeasePlan’ın 
yatay ofise geçişi bilinçli bir tercihti.
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yapıyorum şu anda işletme olarak ve şun-
ları söyleyebilirim: Birincisi, İstanbul’daki 
en önemli şey lokasyon, ulaşım bağlantıla-
rına yakınlığı. İkincisi, ofislerin iç tasarımı, 
aydınlık olması, her taraftan ışık alması. 
Mesela Google’ın Tekfen Tower’da 2 katı 
var. Fakat içeriden bakıldığında tasarımı 
o kadar çalışanlarına odaklı ki yeni gelen 
müşteriler hep Google’ın ofislerini gör-
mek istemeye başladı. Bu tarafa bir yönel-
me var ama bence daha zamanı var. Bir de 
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
durum da şu anda buna izin vermiyor. Bir 
de kentsel dönüşümde de yine bütün bina-
ların birbiriyle aynı olma durumu devam 
ediyor. Eskiden Laz müteahhit derdik, şim-
di başka biri. Kentsel dönüşüm aynılıktan 
kurtarmıyor. EA: Zaten İmar Yönetmeliği 
pek çok şeyi tarif ediyor ve onun maksi-
mumlarının nasıl kullanılacağıyla ilgili or-
taya bir kutu şekli çıkıyor. O kutuyu nasıl 
dizayn ettiğinizle kaim olmaya başladı iş. 
Orada da pek fazla kimse yaratıcı davran-
mıyor. “Şimdi ne gidiyor?” Mimarlar ara-
sındaki soru bu. Malzeme üzerinden konu-
şuluyor. Gündemi takip etmek, oluşturmak, 
dönüştürmek gibi bir dertleri var. Başka 
kimsenin öyle bir derdi yok.

KÖ: Bir de aslında müşteriyle, yatırımcıyla 
dialoglarda işin teknik donatı gibi fiziksel 
olan tarafları çok daha kolay aktarılabili-
yor. Oysa teknik donatı kadar sosyal do-
natı boyutu da var. Binanın nasıl işlediği, 
kamusal, yarı kamusal alanları... Ofispark’la 
ilgili aslında belki de zaman içinde değiş-
mesini umduğunuz şey de dışarısıyla iliş-
kisi değil mi? Şu anda çok net bir şekilde 
içe dönük bina yapılmış durumda. Çünkü, 
evet, tasarımsal olarak çevredeki dokudan 
esinlenilmiş olabilir ama aslında oraya 
gelen kullanıcının kaçınılmaz olarak bi-
raz kopuk bir hayat sürüyor. ŞK: Mesela 

aşağıdaki mağazalardan birini bir markete 
verelim dedik. Hemen dediler ki “Aa, nasıl 
olacak, marketin avluya çıkan kapısı olacak 
mı?” Oysa oradan girsin adam, gelsin alsın, 
çıksın öbür taraftan veya avludan. Bu kadar 
ürkmeye gerek yok. X-raylerin kaldırıldığı 
yapılar da var, onlar da çalışıyor. Avluya 
belli eğitimli kişiler de koymayı önerdim, 
onlar göz temasıyla “kim kimdir”i idrak et-
sinler, onlarla güvenliği korursun ama bir 
farklılık yaratırsın. Kontrol edilemeyecek 
büyüklükte bir alan değil sonuçta. EA: Bu 
kamusal alan olarak tabir edilen alanın tam 
olarak ne olup olmadığı hep tartışılan bir 
konudur. Biliyoruz ki kamusal alan aslında 
herkesin gelebildiği ve her şeyi yapabildiği 
alan olarak tanımlanıyor. Bu noktada ciddi 
bir toplumsal saiklerle ilgili, bence mima-
riyi de fiziksel mekanı da dönüştüren ve 
manipüle eden bir durum var.

KÖ: Projelerin aslında çevresini dönüş-
türme etkileri de oluyor zaman içinde. 
Ama görebildiğim kadarıyla aslında o 
hep bir süreç ve öngörülebilir bir süreç de 
değil. Biraz kuyuya taş atmak gibi bir du-
rum var orada, Ofispark’ta da öyle sanki.  
EA: Ben zaten her projenin kavramsal ola-
rak bir öngörü olduğuna inanıyorum. Ama 
bu süreç içinde o kadar çok şey değişebili-
yor ki özellikle içinde bulunduğumuz coğ-
rafyada, o öngörüleriniz üç-beş sene içinde 
tam da kıvama gelmeye başladığında öl-
çütler bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yeni 
bir imar mevzuatı yayınlanıyor mesela. 
Bence en önemli dertlerden bir tanesi bu.  
OK: Bu noktada yatırımcının da sorumlu-
luğu var. Kağıthane Ofispark’ın olabilmesi-
nin bir nedeni de buradaki imar durumu ve 
bu imar durumunun suistimal edilmemesi. 
Yüksek tavanlı bir yer, gördünüz. Bunu gi-
dip Şişli’de yapmanız mümkün değil. Çün-
kü Şişli’de dört metre sınırı var. Yüksek ya-

PROJE OFİS

ŞEBNEM KEFELİ
Tekfen Services Genel Müdürü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan 
Şebnem Kefeli, 33 yıldır Tekfen Holding bünyesindeki 
farklı şirketlerde perakende ve işletme ağırlıklı olarak görev 
yapmıştır. Kefeli, 2003’ten bu yana, işletme, kiralama ve 
yönetim hizmetleri veren Tekfen Services şirketinin  
genel müdürü.

“Kentsel dönüşümde 
de yine bütün binaların 
birbiriyle aynı olma durumu 
devam ediyor. Türkiye’de 
kentsel dönüşüm aynılıktan 
kurtarmıyor.”
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PROJE OFİS

GAYRİMENKUL TÜRKİYE: 
Şu anda kaç kişi çalışıyor bu-
rada? İSMAİL HAKKI UZUN: 
Merkezde 30 kişi var. Fakat 20 
kişiyi daha rahatlıkla alabiliriz.

GMTR: İşleyiş nasıl tasarlandı? 
İHU: Burası açık ofis, bir tek or-
tada mutfak ve tuvaletlerin oldu-
ğu bölüm kapalı. Bunun çevre-
sinde de büyük masalarımız var.

GMTR: Ofispark ilk tercihiniz 
miydi? Nereden taşındınız? 
İHU: Biz Şişli’de, Golden Pla-
za’daydık. Ancak bölgenin tra-

fiği çok yoğundu. Şirket olarak 
da büyümeye ve bulunduğu-
muz alana sığmamaya başladık. 
Daha çağdaş bir yapıya sahip 
bir ofise taşınmayı düşündük. 
Mimarımızla birlikte çok yeri 
gezdik, en sonunda bir tavsiye 
üzerine Ofispark’a geldik ve ho-
şumuza gitti. 5+5 yıllık bir kont-
ratımız var. Daha küçük katlar 
da vardı ama 10 yıl içinde ne 
kadar büyüyeceğimizi de hesap-
ladığımızdan bu alanı kiraladık.

GMTR: Gördüğünüz yerler 
arasında yüksek kuleler de var 
mıydı? İHU: Vardı, fakat ora-
daki sorunları artık biliyoruz ve 
bunlardan kaçmak istedik. Bu 
sorunlardan bir tanesi asansör. 
İş girişleri ve çıkışlarında asan-
sörde kuyruk beklemeler çalı-
şanların en büyük sıkıntıların-
dan biriydi. İkinci olarak burada 
camların açılması da bizim için 
çok kıymetliydi, merkez ofiste 
çalışan arkadaşlar bunu özellik-

le rica etmişlerdi. Bir de bizim 
deprem endişemiz vardı. Hem 
daha az katlı olması hem de 
deprem erken uyarı sisteminin 
binada bulunması bizim için 
önemliydi.

GMTR: Avluyu kullanıyor mu-
sunuz? İHU: Evet, çok keyifli bir 
alan. Bize toplantıya gelenler de 
en çok bunu beğeniyorlar. Hem 
çalışanlara çok daha sakin, ra-
hat bir ortam hem de yürüyüş 
imkanı, sosyalleşmek için bir 
olanak sağlıyor. Çünkü aşağıda 
küçük kafeler de var. İlkbahar 
ve yaz dönemi özellikle güzel 
oluyor. Özellikle büyük plaza-
larda otoparktan direkt ofis ka-
tına yönelirsiniz. Burada avluda 
yürüme imkanınız oluyor. Gün 
içinde çok hareket etme fırsatı 
bulamadığımdan bu özelliği se-
viyorum. 

GMTR: Yemeği nerede yiyor-
sunuz? İHU: Burada olduğum 

zaman genellikle avludaki res-
toranlarda yiyorum. HUB’da ya 
da Sultanahmet Köftecisi’nde. 

GMTR: Ne zamandır buradası-
nız? İHU: İki senedir. Gelirken 
bölgeyle ilgili önyargılarımız 
vardı, ancak bölge hızla deği-
şiyor. İyi projeler de var, göze 
güzel görünmeyen bazı projeler 
de var. Metronun da gelmesiyle 
bölgenin de daha merkezileşece-
ğini düşünüyorum. Ayrıca bura-
sı ara yolları çok olan bir bölge. 
Bunları kullanarak İstanbul’un 
pek çok bölgesine hızlı bir şekil-
de ulaşabiliyorsunuz.

GMTR: Bir eksiğiniz var mı? 
İHU: Akşamüstü çıkmadan bir 
şeyler içebileceğimiz bir yer 
olsa iyi olurdu. Bu tesis onu kal-
dırabilecek bir yer. Belki bunu 
yüksek kulelerde yapamazsınız 
ama burada yeterli donanım var 
bence.

GMTR: Belki de Kağıthane de 
zamanla bu yönde dönüşür. 
İHU: Bu söylediğiniz zaman ala-
bilecek bir şey. Ama Ofispark, 
Kağıthane’den önde gidiyor.

“Avlu sosyalleşmek için olanak sağlıyor.”
Açıkhava reklamcılık alannıda faaliyet gösteren Karma Reklam CEO’su 
İsmail Hakkı Uzun, yapının sağladığı hareket imkanından memnun.
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pılmasına izin verildiği anda müteahhitler 
yüksek yapacak ve araya bir takım asma 
katlar yapacak. Bu da yatırımcının bir soru-
nu. Dolayısıyla bu tarz projelerin yapılma-
sının bir nedeni de Emre Bey’in dediği gibi 
imar habire değişiyor, sıkılmaya çalışıyor 
çünkü ne kadar bir çerçeve de çizilse onun 
maksimumu alınıyor. Burayı yüksek tavan-
lı, ferah yapmak mümkün, daha da yük-
sek yapıp aralara kat atmak da mümkün.  
EA: İmar durumu meselesi şu anlamda da 
önemli. Biz de Oğuz Bey’in de dediği gibi 
hep kısıtlayıcı imar durumları var. Biraz re-
aktif bir şey bu. Londra’da bir proje yapıyo-
ruz, bununla ilgili Camden Belediyesi’nden 
yönlendirme almak istedik. Yönlendirmede 
yalnızca kentin o bölgesi için alınmış olan 

bir takım ilke kararları yazıyor. O kadar. Ne 
yükseklik, ne emsal yazıyor. Biz de beledi-
yeye olan sunumumuzda kentsel duruma 
çok yer verdik, beğendiler de. Hatta sonra 
alttan yaptığımız pasajın alanını kat olarak 
üste ekleyebilir miyiz, diye de sorduk. Bele-
diye “Bizim için fark etmiyor, satabilir mi-
siniz,” dedi. Biz de bunu bu sefer işverene 
sorduk. İşveren “Gerek yok, çok yükselince 
bina yeteri kadar zarif olmayabilir,” dedi!

KÖ: Aslında bir özgürlük alanı tarifleyin-
ce mimar da kendini terbiye etme ihtiyacı 
duyuyor. EA: Aynen öyle. BY: Bu yüzden 
bu çalışmayı önerirken gerçekten de her-
kes okurken düşünsün istedim. Çünkü 
kimsenin harcı değil kullanıcıyı dinlemek, 

ona yönelik olarak yorum yapmak, bunu 
açık açık yazmak. Biz istedik ki gerçekten 
herkes şapkayı önüne koyup düşünsün. 
Bunun mimari tarafı da çok önemli, işlet-
me tarafı da çok önemli, hakikaten bizim 
yatırımcı olarak, geliştirici olarak tarafımız 
çok önemli. EA: Bence de çok doğru yap-
mışsınız. İyi olmuş. İki kişiyi bile etkilese 
kardır. BY: Evet. Bundan sonra da memnu-
niyetle ofisleri kiralayabiliriz. Çünkü piyasa 
çok değişti. Şimdi eskiden kiracı danışman 
tutardı, şimdi mal sahibi tutuyor. Biraz da 
danışmanlara da bunu düşündürmek la-
zım. Çünkü bu işin teorisi yok, pratiği var. 
Umarım bu çalışmamız kullanıcılara ve 
sektörün oyuncularına böyle bir ışık yakar.

PROJE OFİS

GAYRİMENKUL TÜRKİYE: 
Burada kaç kişi çalışıyor? Ne za-
mandır buradasınız? MUSTA-
FA ALTUNSOY: Burada 20 kişi 
çalışıyor. Haziran 2013’ten itiba-
ren buradayız. Perkin Elmer’ın 
Türkiye’ye girişi ile aynı zaman.

GMTR: Yatay ofis bilinçli bir 
tercih miydi? MA: Tabii ki, 
çünkü bizim bir laboratuarımız 
var. Hatta aslında biraz daha alt 
katlarda yer almalıydık ama bi-
zim mimarlarımızın es geçtiği 
bazı noktalar olmuş. Normalde 
aslında hemzemin bir yerimiz 
olmalıydı. Çünkü ağır ve büyük 
cihazlarımız var.

GMTR: Laboratuar kurabilmek 
miydi kriteriniz? MA: Burada 
aslında laboratuar kurmak gibi 
bir niyetimiz yoktu. Ama son-
rasında bizim insanımız haliy-
le cihazı almadan önce görüp 
analiz etmek istediler. Bu da 

bizim işimize geldi, laboratu-
arımızı kurduk ve cihazları ça-
lıştırabilmeye başladık. Hatta 
artık 15-20 kişilik eğitimler de 
vermeye başladık burada.

GMTR: Toplantı odalarını 
kullanıyor musunuz? MA: Pek 
kullanmıyoruz çünkü bizim 
çok büyük bir toplantı odamız 
var. Ben çok kullandım ama, 
birkaç kere işletme toplantıla-
rına katılmıştım. Bütün kat yet-
kililerinin ve idari personelin 
çağrıldığı işletme toplantıları 
oluyor. Sanıyorum ya 3 ya da 6 
ayda bir kullanıcılarla bir araya 
geliyorlar.

GMTR: Kağıthane’de bulun-
mak nasıl sizin için? MA: Böl-
ge, iş potansiyelinin yüksek 
olduğu bir alan. Biz mesela ilk 
geldiğimizde bizim binada yal-
nızca Leaseplan vardı. Şimdi 
çoğunluğu dolu. Lokasyon ola-
rak da iyi bir ada. Trafik olan 
bölgelerle karşılaştırıldığında 
özellikle...

GMTR: Daha önce konuştu-
ğum kullanıcılara “Burada ne 
olabilirdi?” diye sorduğum-
da küçük bir fitness salonu, 
market gibi fikirler söylediler. 
Bir eksiğiniz var mı burada?  
MA: Yok. Düşününce aslında 
tabii ki bazı fikirler çıkabilir. 
Market iyi fikir, ancak o zaman 
dışarıya da açık olması gereki-
yor, iki kapılı olmalı. Ama bu 
sefer de güvenlik zafiyeti geli-
yor insanın aklına.

“Kağıthane potansiyeli yüksek bir alan.”
Tıp alanında kullanılmak üzere analiz ve ar-ge cihazları üreten ABD menşeli 
Perkin Elmer’dan Mustafa Altunsoy, trafik yoğunluğu açısından Ofispark’ın 
lokasyonunun iyi olduğunu söylüyor.


