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Pad Architects’in yaratıcısı mimar Erbil Tunaboylu tarafından tasarlanan IB Ege Group’un merkez ofisi, modern 
maskülen tasarım çizgisi, doğal karakteri ve sanatsal izleriyle çalışanlarının motivasyon ve konsantrasyonunu artırıyor.  
Yapım Melda Onbaşyan Fotoğraflar İbrahim Özbunar.

Maison Française: IB Ege Group ofis projesinin 
başlangıcında ofis nasıl bir durumdaydı?
Erbil Tunaboylu: Projeye başladığımızda ofis 
alanı natamam betonarme vaziyetteydi. 
Aslında bu durum bizler gibi tasarım ofis-
leri için ideal planı sunuyor. Tasarım kur-
gusu ve altyapısal imalatta bizi özgürleşti-
riyor. Bizim mekânlardaki tasarım planımız 
her projede olduğu gibi aslında tek bir an-
layışla ilerliyor: Amacını belirle, analiz et, 

ihtiyaçları belirle, yorumla/bilgi al, çözüm 
bul ve uygula. Bu formül üzerinden ilerle-
yen projelerimizde kurum ve kişileri analiz 
ettikten sonra, sunduğumuz konsept çalış-
malar ile alternatifler geliştirerek müşteri-
nin renk, doku ve biçim anlayışı hangi al-
ternatife daha yakınsa o konsept üzerin-
den çalışmalara başlıyoruz. 
MF: IB Ege ofiste nasıl bir çalışma kurgusu 
oluşturdunuz?

E. Tunaboylu: IB Ege Group’un Kağıthane’deki 
yönetim ofisinde yönetim kurulu başka-
nı, icra kurulu üyeleri ve avukatlardan olu-
şan sekiz kişilik bir ekip çalışıyor. Proje 200 
metrekare net yaşam alanına sahip. Mekân, 
yönetim kurulu başkanı çalışma ofisi, icra 
kurulu başkanı çalışma ofisi, iki adet avu-
kat ve finans bölümü çalışma ofisleri, top-
lantı odası ve lobi sekretarya bölümlerin-
den oluşuyor.

Yönetim kurulu başkanının ofisinde maskülen tasarım 
çizgisi Erbil Tunaboylu’nun özel olarak tasarladığı mermer 
çalışma masası, cam-pirinç orta sehpa ve aydınlatmalar 
ile karakter kazanıyor. Tablo, Meral Yıldız imzalı.

Amaç, konsantrasyonu artırmak
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MF: Farklı departmanların cam odalar içine yerleş-
tirildiği bir plan kurgulanmış. Bunun çalışma alanın-
da yarattığı etkiler neler? 
E. Tunaboylu: Bugüne kadar multidisipliner or-
tak çalışma ofisleri, reklam ajansları gibi bir-
çok açık ofis projesi hayata geçirdik. Gayri-
menkul danışmanlığı, bina ve tesis yönetimi 
sektörlerinde hizmet veren IB Ege Group’un 
finans ve hukuk departmanları için önce-
lik gizlilik ve güvenlikti. Avukatların ve fi-
nans uzmanlarının konsantrasyonu açısın-
dan sessiz ve kendilerine ait bir bölümde ol-
maları iş verimliliği açısından da önemliydi.
MF: Mimari tasarım ve kurgu, ofis çalışanlarının 
motivasyonunu nasıl etkiliyor? 
E. Tunaboylu: Ofis içindeki motivasyonun art-
masında dört ana rol var. Konsantrasyon-
larını sağlayabilecekleri, işbirliği yapabile-

cekleri, birbirleri ile iletişim kurabilecekle-
ri ve sosyalleşebilecekleri dengeli bir dağı-
lım. Mekânın detayları, kurgusu ve imkan-
ları personelin kendini iyi hissetmesinde 
büyük rol oynuyor.
MF: Günümüz çalışma alanlarında öne çıkan eği-
limler, yenilikler neler? Müşterilerinizin ne gibi ta-
lepleri oluyor?
E. Tunaboylu: Müşterilerimizin en önemli ta-
lebi personel verimliliğini sağlayabilmek. 
Sosyal alanların artması, personelin daha 
konforlu alanlarda çalışıp iletişim kurması, 
departman ve personel ihtiyaçlarına özel 
ürün tasarımları talep ediyorlar. Hatta ih-
tiyaç duydukları anda power nap, yani 
15-20 dakikalık kısa süreli uyuyabilecek-
leri alanları dahi tasarlamamızı istiyorlar.
platform-project.com

“Ofis tasarımındaki öncelik, doğru konum ve mekân analizinde. 
Gürültü, güvenlik, yapısal biçim, personelin ofiste geçireceği 
zaman gibi birçok kriter de göz önünde bulunduruluyor.”
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Finans ve hukuk departmanlarına ait odalar, 
cam panellerle koridordan ayrılarak izole bir 
çalışma alanı sunuyor.

Pad Architects projesiyle hayata geçen ofis 
projesi, lobi alanından itibaren modern maskülen 
karakteriyle misafirlerini karşılıyor. Meşe, ceviz 
ve mermer gibi doğal dokular, beton görünümlü 
dekoratif boya ve zeminde antibakteriyel ses 
izolasyon panelleri tüm ofis alanlarını giydiriyor.

Yönetici odasının 
koridorla buluşan 
cam cephesini, tavanı 
ve duvarların bazı 
bölümlerini giydiren 
ahşap paneller, 
geometrik etkisiyle 
mekâna farklı bir 
boyut kazandırıyor.
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