
Geleceğin Çalışma Alanlarını Şekillendiren Veriyi Toplamak 
Küresel salgın birçok kurumun çalışma alanında hızlı ve köklü değişikliklere sebep olurken, Cushman & 
Wakefield’in  tescilli Experience per Square Foot™ (XSF) anket formatı bu hıza ayak uydurarak eş zamanlı ve 
güncel veri sağlamaktadır

Ofisten Çalışma
3 yıldan daha fazla sürede, 
ofisten çalışmayla ilgili 40.000 
anket yanıtı ve 3 milyon  veri 
noktası Salgın Sebebiyle Evden 

Çalışma
6 ayda, 60.000 anket 

yanıtı ve
3 milyon veri noktası Ne zaman, nasıl ve nereden 

çalışılması gerektiği ile ilgili 
binlerce yeni yanıt 

Daha fazla bilgi için:
Murat Can Elmalı
Partner
Proje & Geliştirme Hizmetleri
+90 531 081 1958
muratcan.elmali@cushwake.com

XSF,firmanız için için neyin çalışıp 
çalışmadığı ile ilgili bilgi verir. Bu veri 
ışığında çalışma alanı ihtiyaçlarının 
doğru tanımlanmasıyla, performans ve 
verimi arttıracak adımlar atılmaya 
başlanabilir.

100.000 
YANIT 
6MILYON 
Veri Noktası

>

•  Anket sonuçlarınıın görülebileceği grafikler
• Farklı ülkelerle karşılaştırma imkanı
• Çalışanlar için neyin işe yarayıp yaramadığını

gösteren kanıt niteliğinde veri  
• Gizliliğe uygun olarak ve gruplama esasıyla

karşılaştırmalı veriyi görme imkanı
• Tüm sonuç, karşılaştırmalı veri ve sunuma 

 ait yönetici özeti

Çalışan bağlılığı ile çalışma alanı 
yatırımı arasında bağ kurar.

Çalışanların ne durumda olduğu 
ile ilgili bilgi verir.

Çalışanlar üstünde en çok etkisi 
olan alanları geliştirilebilmesi 
için tanıımlar.

Küresel salgın boyunca ve sonrasında 
performansla ilgili karşılaştırmalı veri 

sunar. 

Çalışma alanının geleceğine karar 
verilmesi için yardımcı olur.
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Çalışma Alanı Artık Bir Ekosistem:
Fonksiyonellik ve sağlığı destekleyen, çalışanın 
evi dahil, ana ofis ve uydu ofis gibi birkaç 
lokasyondan çalışılan düzene geçiş 
görülmektedir.

Experience per Square Foot™, çalışanlarınız ekosistem 
içerisinde nereden çalışıyor olursa olsun doğru veriyi 

toplayabilmek için başlangıç noktası olan bir araçtır. XSF, 
firmaların çalışma alanı yatırımının önceliklendirilmesi ve iş 
performansını arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
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