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Öz: Amaç: Dünyayı etkisi altına alan pandemiler, insanlar için tarih 
boyunca tehdit oluşturmuş ve yaşam biçimlerini derinden etkilemiştir. 
Bu çalışma Covid-19 pandemi öncesi ve pandemi sürecine ilişkin, 
İç Mimarlık Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kendi 
yaşadıkları ve ortak kullanım alanı paydaşları olarak ailelerinin ya da 
arkadaşlarının deneyimlerine odaklanır.  Çalışmanın amacı, geleceğin 
tasarımcıları olan katılımcıların evin/konutun değişen mekânsal kulla-
nım önceliklerine, farklı ölçeklerde ortaya çıkan mekânsal problemlere 
dair farkındalıklarının ve konut tasarımının geleceğine yönelik mesleki 
duyarlılıklarının, öngörülerinin oluşup oluşmadığının gözlenmesidir. 
Yöntem: Bu çerçevede Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümleri üçün-
cü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre 
seçilen 25 katılımcı ile çevrimiçi yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. İç 
mimarlık öğrencilerinin bu süreci nasıl algıladığı ve anlamlandırdığını 
tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
kullanılmıştır. Görüşmeler ve krokiler üzerinden toplanan tüm veriler 
betimsel analiz yaklaşımıyla değerlendirilmiş ve beş tema oluşturul-
muştur. Bulgular: Katılımcıların süreç öncesi ve sürece dair görüşleri 
doğrultusunda konutu-evi farklı fonksiyonları içinde barındıran, sos-
yal, fiziksel, psikolojik boyutları olan, ama her şeyden önemlisi aidiyet 
ve güven duygusu ile bağlandıkları “yuva” ya da “korunak” olarak 
gördükleri anlaşılmıştır. Ayrıca konut tasarımını etkileyen ögeleri, 
yakın çevre ilişkilerini farklı bir yaklaşımla yeniden ele alma gereksi-
nimi duydukları görülmüştür. Sonuç: Geleceğin tasarımcıları olan İç 
Mimarlık öğrencilerinin konutta değişen mekânsal ilişkilere, pandemi 
sürecinde ortaya çıkan mekânsal problemlere dair farkındalıklarının ve 
konut tasarımının geleceğine yönelik mesleki duyarlılıklarının, öngö-
rülerinin oluşmaya başladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Çevrede Değişim, İç Mekân Tasarımı, 
Konut Algısı, Pandemi, Toplumsal Değişmevar

Abstract: Aim: Pandemics have posed a threat to people and affected 
life throughout history. This study focuses on the experiences of the 
third and fourth year students of the Department of Interior Architectu-
re and the common use area stakeholders regarding the pre-Covid-19 
pandemic and the pandemic process. The aim of the study is to observe 
whether the future designers’ awareness of the changing spatial usage 
priorities of the house, the spatial problems that arise at different scales, 
and their professional sensitivities and predictions for the future of 
housing design. Method: Online face-to-face interviews were con-
ducted with 25 participants selected from among the third and fourth 
year students of Eskişehir Technical University, Istanbul Technical 
University, Mimar Sinan Fine Arts University, Marmara University and 
Hacettepe University Interior Architecture Departments. Case study, 
one of the qualitative research methods, was used in the study. All data 
collected through interviews and sketches were evaluated with descrip-
tive analysis and five themes were created. Findings: In line with the 
opinions of the participants, it was understood that they saw the house 
as a “home” or “shelter” to which they were attached with a sense of 
belonging and trust. In addition, it has been observed that they need to 
reconsider the elements that affect the housing design and the relations 
with the immediate environment in a different way. Conclusion: It was 
concluded that the awareness of the interior architecture students, who 
are the designers of the future, about the changing spatial relations in 
the house, the spatial problems that emerged during the pandemic pro-
cess, and their professional sensitivities and predictions for the future 
of housing design.

Keywords: Change in Physical Environment, Interior Design, Percepti-
on of Housing, Pandemic, Social Change
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GİRİŞ

“Bir insanın ölümüyle eksilirim ben çünkü… 
bir parçasıyım insanlığın; İşte bu yüzden hiç 
sorma “çanlar kimin için çalıyor?” diye, senin 
için çalıyor.”

-John Donne

Geniş bir bölgeyi ve hatta tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgınlar olan “pandemiler” tarih 
boyunca insanlığı tehdit etmişlerdir. İnsanlar, 
hastalıklara dair bilgi dağarcıkları genişle-
dikçe, bulaşma riskini gözeterek yaşadıkları 
şehirleri, altyapılarını, mimarilerini ve iç me-
kanlarını yeniden tasarlamışlardır1. Örneğin, 
Colomina (2014: 31-32) modern mimarinin 
zamanının hastalığı olan tüberküloz tarafın-
dan şekillendiğini söyler. Tüberkülozun ne-
deni olarak elverişsiz iklim şartları, kapalı 
yaşam, yetersiz havalandırma ve ışık gibi un-
surlar sunulmuş, modern mimari de bu sağ-
lıksız şartları iyileştirmeye yönelik çözümler 
getirmiştir. 

Son pandemi olan Covid-19’ la bilinen çoğu 
şeyin geçersizleştiği, belirsizliklerle dolu zor-
lu bir süreç tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 
Pandeminin çıkış nedenine ilişkin birbirinden 
çok farklı varsayımlar ileri sürülmektedir. Bu 
konuda kesin bir şey söylemek mümkün ol-
mamakla birlikte, insanoğlunun yaşamını sür-
dürdüğü fiziksel çevre ve mekan tasarımı ile 

1 https://archive.curbed.com/2020/3/17/21178962/
design-pandemics-coronavirus-quarantine.

ilişkili konularda kendisiyle yüzleşme zama-
nının geldiği söylenebilir. Günümüzde insanın 
zaman ve mekan kavramını etkileyerek hız 
algısını değiştiren teknolojik ilerlemelerden 
hatta akıllı teknolojilerden söz etmek toplum-
sal değişmenin mekana yansıması noktasında 
önemlidir. Her insan ilişkisi mekâna yansır ve 
teknik ilerleme toplumsal değişmenin başlıca 
ögelerinden biridir (Kıray, 1985: 2). Virilio 
(2003:13); hız, zaman ve mekan ilişkisiyle 
ilgili olarak hızlananın gerçeğin kendisi ol-
duğunu ve “dünyasal zamanın anındalığının 
mesafelerin gerçekliğini ortadan kaldırdığı-
nı” söyler. Bütün bunlar dikkate alındığında 
pandemi döneminde değişen insan ilişkilerini 
ve mekânsal değişimleri anlamak, anlamlan-
dırmak için “toplumsal değişme” kavramı ku-
ramsal temel olarak değerli ipuçları içerir. 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu çalışma İç Mimarlık Bölümü üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencilerinin kendi yaşadık-
ları ve ortak kullanım alanı paydaşları olarak 
ailelerinin ya da arkadaşlarının yaşadıkları 
deneyimlere odaklanmaktadır. Çalışmanın 
amacı; İç Mimarlık öğrencilerinin Covid-19 
pandemi öncesi ve pandemi sürecine ilişkin, 
evin/konutun değişen mekânsal kullanım 
önceliklerine, farklı ölçeklerde ortaya çıkan 
mekânsal problemlere dair farkındalıklarının 
ve evin/konutun geleceğine yönelik mesleki 
duyarlılıklarının, öngörülerinin oluşup oluş-
madığının gözlenmesidir. Bu özgün çalışma 
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mekân tasarımında ev/konut ve yakın çevresi 
ile kullanıcının ilişkisinin değişmesinin orta-
ya çıkardığı mekânsal değişimler üzerinden 
yapılan tespitler ve değerlendirmeler yoluyla 
literatüre ve gelecek çalışmalara katkı sağla-
yacaktır.

Çalışmanın ilk bölümünde güncel ve hayati 
bir sorun olan Covid-19 pandemi öncesi ve 
“Evde Kal-Hayat Eve Sığar” uyarısıyla baş-
layan pandemi sürecinde konutun ve kamusal 
alanın kullanıcıları tarafından nasıl algılan-
dığına dair literatür araştırması sunulmuştur. 
Literatür araştırmasının devamında ise için-
de bulunulan sıra dışı ve nasıl gelişeceği, ne 
zaman biteceği öngörülemeyen pandemi dö-
neminde evin anlamı, pandemi ile evin anla-
mının nasıl değiştiği, deneyimleme yoluyla 
tespit edilen sorunlar ve bunların çözümüne 
yönelik öngörüler üzerinde durulmuştur. Ge-
lecekte dünyanın nasıl bir yer olacağına dair 
önceki yıllarda yapılan ve söz konusu süreçte 
güncel olarak geliştirilen yaşam senaryoları, 
bilimsel öngörüler, projeler, komplo teorile-
ri, filmler, edebiyat eserleri üzerinden çeşitli 
okumalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma-
larda pek çok farklı yaklaşım ve kavramla 
karşılaşılmış, ancak çalışmada bunlardan dört 
tanesi üzerinde ayrıntılı durma gereği duyul-
muştur. Bunlar “korku kültürü”, “pandeminin 
psikolojik ve sosyolojik boyutu”, “pandemi-
nin mekân algısına ve kullanımına etkileri”, 
“yaşanan süreç ve öncesinde teknolojinin 

gündelik yaşama çok yönlü etkileri” olarak 
tanımlanmıştır. Böylece oluşan kuramsal bi-
rikimlerle pandemi sürecindeki tehditler ve 
alınan tedbirler bu tanımların yol gösterici-
liğinde ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Ancak 
çalışmanın a bölümünü hem bu süreçten 
etkilenen bireyler olarak hem de iç mimar-
lık disiplininin profesyonelleri yani mekân 
tasarımcıları olarak iç mimarlık öğrencileri-
nin bu süreci nasıl algıladığı ve anlamlandır-
dığını tespit etmek üzere yapılan “çevrimiçi 
yarı yapılandırılmış görüşmeler” ve onların 
değerlendirilmesini içeren ikinci bölüm oluş-
turmaktadır. 

COVID-19 TEHDİTLER ve TEDBİRLER 
BAĞLAMINDA EV/ KONUT 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 ta-
rihinde yaptığı açıklamayla Covid-19 pan-
demi olarak ilan edildiği gün, Türkiye’de de 
ilk vaka görülmüştür. Küresel olarak alınan 
önlemler ülkeler arasında farklılık göster-
mekle birlikte genel anlamda uzaktan eğitime 
ve evden çalışmaya geçmek, seyahat kısıtla-
maları, sosyal mesafe kuralları ve karantina 
uygulaması şeklinde sıralanabilir. Bu süreçte 
kişilerin zorunlu olmadıkça evden çıkmama-
larını teşvik amacıyla “Evde Kal- Hayat Eve 
Sığar” sloganı medya kanallarıyla halkla pay-
laşılmakta, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 
hafta sonları sokağa çıkma yasakları ve bazı 
sektörlerde kapanma gibi önlemler alınmak-
tadır. 
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Kamusal Alan ve Doğal Çevrenin Sosyo-
Kültürel Boyutu 

Toplumu fiziksel olarak hastalıktan uzak 
tutmak amacıyla insanların evde kalması 
teşvik edilirken insanın sosyal bir varlık ol-
duğu gerçeği göz ardı edilebilmektedir. Her 
türlü ev dışı sosyalleşme alanı olan kamusal 
mekânların toplumsal ve kentsel işlevini Öz-
gür (2018:114) “kentlilerin boş zaman geçir-
me, rahatlama, hava alma, sosyalleşme ve bir 
araya gelme gereksinimlerini karşılamaları 
olarak” belirtmektedir. Parklar, piknik alan-
ları, kent ormanları, deniz kenarları gibi ka-
musal alanlar; sosyal varlık olan insanın ileti-
şim ihtiyacını karşılayan mekânlardır. Bu ne-
denle “tasarım süreçlerinde, yapıları ve açık 
mekânları fiziksel ve sosyal açıdan doğru 
müdahale ile oluşturmak ve insanların keyif 
alabileceği, ihtiyaçlarına yönelik gereklilikle-
re cevap veren mekânlar yaratmak önemlidir” 
(Küçükyağcı ve Yıldız, 2019: 75). “İnsan ve 
doğal alanlar arasındaki ilişkiye yönelik ça-
lışmalar, doğal çevrelerin insanın fiziksel ve 
zihinsel sağlığı için faydalı olduğunu ortaya 
koymaktadır (Kaymaz vd, 2019: 200). Ka-
musal alanların ve tiyatrolar, konser alanları, 
restoranlar, kafeler gibi kamusal mekânların 
kapanması da insanlarda psikolojik, toplum-
sal ve ekonomik olumsuz etkiler yaratmıştır. 

Sosyal ilişkilerin yürütülmesi, psikolojik ola-
rak iyi olma hali ve hayatta kalma için önem 
taşıyan bir ihtiyaçtır. Bu nedenle izolasyon 

boyunca sosyal ilişkilerin eksikliği, psikolo-
jik ve duygusal sorunların oluşumunda etken-
dir (Holt-Lunstad, 2017: 127). Bu dönemde 
kapanma ve kısıtlamalar sonucunda her yaş 
grubu tarafından çevrimiçi sosyalleşme ola-
nakları yaygın olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Ancak fiziksel izolasyonun hastalığın 
bulaşma ve yayılma riskini azalttığı bilinse 
de pek çok insan için psikolojik, sosyal ve 
ekonomik açıdan riskleri beraberinde getirdi-
ği görülmektedir.

Hayat Eve Sığdı Mı? 

Bachelard (2018: 34-38), evi insanın ilk evre-
ni ve dünyadaki köşesi olarak tanımlar. İnsa-
nın her anısı ev içerisinde yerleşecek bir alan 
bulur. Ev, insanın fiziksel dünya ile bedeni 
aracılığıyla anlamlı ilişkiler kurma çabasının 
doğrudan bir biçimi, varoluşunun en temel 
göstergesi ve temel gereksinimlerini karşı-
lamasını sağlayan birincil mekânıdır. Çünkü 
insanın gündelik yaşamında hareketi hep on-
dan ayrılmak ve ona dönmek üzerine kurulu-
dur (Göregenli, 2013: 123). Ancak Pandemi 
ile beraber “eve dönmek” farklı bir anlam 
kazanmıştır. Eve dönmek ve evde kalmak 
kavramları, varolan farklı içeriklerinin yanın-
da artık mecburiyete dönüşmüştür. Pandemi, 
insanın gündelik yaşama ve eve dair bildikle-
rini yeni baştan yazılmasına yol açmaktadır.  
Oysa Bachelard (2018: 45), “insanın yaşamı 
boyunca doğduğu evde edindiği alışkanlıkla-
rın yaşamı boyunca yaşadığı her evde devam 
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ettiğini” söylemiştir. O (2018: 86)’na göre 
yaşanan evler insanın iç dünyasında bir ya-
şam bulmaya çalışır ama o evlere ek bir var-
lık katmayı bekler. Pandemi ile tüm dünyaya 
hakim olan korku kültürü ve her şeye rağmen 
hayatta kalma düşüncesi alışkanlıkların de-
ğiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu süreç 
aynı zamanda evin anlamını ve çevresiyle 
ilişkilerini de değiştirmekte ve geride bırakı-
lan dönemlerdeki anlamları üzerinde tekrar 
düşünmeyi de zorunlu kılmaktadır. Doğa ile 
ilişkiler, esneklik, elverişlilik, tasarruf, birlik-
te yaşamak gibi kavramları içeren mekânsal 
ilişkiler üzerinden tekrar gündeme gelmekte-
dir. Mekâna doğayı dahil eden Biyofilik tasa-
rım da Covid-19 salgınının yaşandığı bu dö-
nemde önem taşımaktadır2. Çünkü biyofilik 
tasarım modern yapılı çevrede biyolojik bir 
organizma olan insanın sağlığını ve refahını 
iyileştirecek bir yaşam alanı yaratmayı amaç-
lamaktadır (Kellert ve Calabrese, 2015: 6). 

Her dönemin bir sonraki dönemin nedenle-
rini içinde taşıdığı genel kabulü ile pandemi 
ve yaşamımıza olumsuz etkilerini anlayabil-
mek, çözümler geliştirebilmek için geçmişe 
daha dikkatli bakmak gereği duyulmaktadır. 
Yaşananlardan sonra artık evin insanın ilk ev-
reni olmaktan çok, tek evreni haline geldiği 
söylenebilir. Son dönemlerdeki çalışmalarda 
ev bahçeciliği, kentsel tarım gibi kavramlar 

2  https://yapidergisi.com/covid-19un-konut-
tasarimina-olasi-etkisi-ve-biyofili-baglaminda-
oneriler/

deneme boyutunda da olsa yaşamda yer bul-
maktadır. Ne zaman biteceği ya da neye dö-
nüşeceği belli olmayan bu dönemde yaşamın 
büyük bölümünün geçeceği evlerin tasarımı-
na da daha bütüncül tasarım yaklaşımları ge-
rekmektedir. 

Pandemi öncesi özellikle kent yaşamında ça-
lışan birey sayısının artması, çalışma saatleri-
nin uzaması, şehir yaşamının sunduğu sosyal 
imkanlar giderek evlerde geçirilen zamanın 
azalmasına neden olmuştur. Bu durum aile 
içinde kendiliğinden gelişmesi beklenen duy-
gusal paylaşımların ve birlikte yaşama kül-
türünün yitirilmesine böylece evin iletişim 
kurulmadan yaşanan mekânlara dönüşmesine 
yol açmıştır. 

Kuzuloğlu, evde kalma ile gelen tehditlerle 
ilgili bir konuya dikkat çekerek; “evde kal-
mak bize şunu öğretti: Ev bazılarımız için 
yuva değilmiş. Birçok insan aynı evde yaşa-
mak istemedikleri insanlarla aynı evde mah-
sur kaldı. Bu da aile içi şiddeti körükledi.” 
demektedir.3 Dünya genelinde evde kalma 
haliyle birlikte aile içi şiddet yüzdelerindeki 
artışlar dikkat çekicidir. 

Olumsuz yönlerinin yanında sokağa çıkma 
yasaklarıyla birlikte aile içi iletişimin ve 
mekân kullanımlarının değişmesinin olumlu 
yönleri de görülmektedir. Yapılan gözlemler 

3 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=UIcAy4z5W2Q  



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2021 Sayı: 23 Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2021 Issue: 23 Summer Term

ID:554 K:800
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)

151

ve kişisel deneyimler sonucunda; pandemi 
öncesi dönemde günlük koşuşturma içinde 
evde geçirilen zamanın ne kadar azaldığı ve 
aynı evde yaşayan aile bireylerinin iletişimle-
rinin yok denecek seviyeye geldiğinin farkı-
na varıldığı, evin var olan ama kullanılmayan 
mekânlarının kullanıma girdiği gözlenmiştir. 
Zor zamanlarda dayanışma ve güven duygu-
sunun hissedilmesi, insanların kendileriyle ve 
birbirleriyle yüzleşmeler yaşaması, aile içi iş 
bölümüyle yaşanan işe yarama ve üretmenin 
yarattığı tatmin duygusu pandemi dönemi-
nin olumlu yönleri olarak değerlendirilebi-
lir. Tüm dünyada zaman zaman uygulanan 
sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının doğa-
nın kendini yenilemesine olanak tanıyarak 
olumlu etkiler yarattığıyla ilgili -Çin’de ev 
karantinası ve trafik yasakları sebebiyle hava 
kirliliğinin azaldığının tespit edilmesi (Chen, 
Wang, Huang, Kinney ve Anastas, 2020: 
210-212), gıda tedarikinde ve gıda tedarik 
zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle gıda 
ile ilgili olarak güvenlik önlemleri alınması 
(Rizou, Galanakis, Aldawoud ve Galanakis, 
2020: 293), ev bahçeciliği ile kentsel tarımın 
yeniden düşünülmesi (Lal, 2020: 871) gibi- 
veriler paylaşılmaktadır. 

Pandemi Sürecinde Evin ve Ailenin Her 
Şey Olma Hali 

Stewart (2001: 14)’a göre barınma, insanların 
yaşamları ile ilgilidir ve insanların içinde ya-
şadığı evler toplumun sağlık ve refahını etki-

lemektedir. Pandemi döneminde evlerde/ko-
nutlarda yaşayan aileler toplumun sağlığını 
sürdürmek açısından önem kazanmıştır. Top-
lumda yaşanan değişimlerle birlikte ailelerin 
görevleri üç başlık halinde incelenmektedir;

	 Yaşamsal gereksinimlere yönelik temel ih-
tiyaçların karşılanması, 

	 Aile fertlerinin sosyal psikolojik gelişim-
lerini destekleyecek gelişimsel görevler, 

	 İş kaybı gibi ekonomik sorunlara ve aile 
bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı destek 
sağlama ve korumalar şeklinde belirtilmekte-
dir (Aksaray vd., 2018: 7).

Pandemi koşullarında okullarda eğitim-öğ-
retime ara verilmesi, eğitimin başladığı ilk 
birim olarak değerlendirilen aile içinde aile 
bireylerinin bazılarının çocukların öğretmeni 
gibi sorumluluk almasını zorunlu kılmıştır. 
Aynı zamanda okul dışı boş zaman aktivitele-
ri ebeveynler ya da varsa kardeşler arasındaki 
ilişkilere başka bir boyut kazandırmıştır. Aile 
yapısı ve gelir düzeyi aile ilişkilerinde yaşa-
nan değişimlerin niteliklerini farklı şekillerde 
etkilemiş, “evde kal” dendiğinde kastedilen 
evin hangi ev olduğu sorusu önem kazanmış-
tır. Türkiye’nin toplumsal yapısı ve toplumun 
genel gelir düzeyi düşünüldüğünde; “evde 
kal” talebinde bulunulanların, sosyal mesa-
feyi korumaları ve olası bir Covid-19 vakası 
durumunda izole olmalarının mümkün olup 
olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Ay-
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rıca bu evlerin bir bölümü; uzaktan eğitim, 
evden çalışma, alışveriş hatta maske edin-
mekten aşı randevusu almaya kadar artık her 
şeyin yapıldığı internet ortamının teknik alt 
yapısından yoksundur. 

Pandemi süreciyle birlikte evlerdeki 
mekânların kullanım amaçları da değişmiştir. 
Araştırmacıların yakın çevre ve sosyal med-
ya platformlarındaki gözlemleri sonucunda 
evde kalarak üretimine devam eden ve aile 
bütçelerine ekonomik olarak katkı sağlayan 
girişimcilerin ortaya çıktığı görülmüştür. 
Bunların yanında halihazırdaki işlerini evin-
den yürüten insanların çoğunluğu da pandemi 
öncesinde ev içi düzenlemeler (temizlik, ütü 
gibi) için para karşılığı hizmet alırken, pan-
demi süreciyle birlikte bunları aile bireyleri 
ile paylaşmaya başlamıştır. Ancak evden ça-
lışma hayatının devam etmesiyle birlikte, bu 
işlerin yapımı için gerekli olan zaman ve fi-
ziksel güç ayırmak güçleşmiştir. Kullanıcılar 
çözüm olarak yapay zekaya sahip temizlik 
robotları ve paketli gıda, telefon, anahtar gibi 
dışarıdan gelen ürünler için  dezenfekte ci-

hazları kullanmaya başlamıştır. Evlere giren 
yeni cihazlarla birlikte mekânların yeni tek-
nolojik ihtiyaçlara göre düzenlenmesi gerek-
liliği ortaya çıkmaktadır.

Ev pandemi ile birlikte sadece barınak değil 
aynı zamanda ofis, tam zamanlı mutfak ve 
eğlence yeri haline gelmiş4, pandemi öncesi 
gündelik ihtiyaçlar için yeterli görülen alan-
lar artık cevap veremez olmuş ve açık alanlar 
daha fazla önem taşımaya başlamıştır5. Bu-
nun nedeni kapanma dönemlerinde aile bi-
reylerinin sosyalleşme ve dış mekanla ilişki 
kurma ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıdır. Ayrı-
ca üniversite eğitimi için evden ayrılan genç-
lerin eve geri dönmeleri, yaşlılarının yalnız 
kalmasını istemeyen ailelerin birlikte yaşa-
maya başlamaları ya da ekonomik nedenlerle 
bir araya toplanan yakın akrabalar  kullanıcı-
ların evle, mekânla olan ilişkilerini etkileyen 
önemli faktörlerden biri olarak değerlendiri-
lebilir. Makhno, Covid-19’un hayatımızı na-
sıl etkileyeceğiyle ilgili 7 öngörüde bulunur 
(Şekil 1). 

4  https://connect.eyrc.com/blog/post-pandemic-
home-design

5 https://www.archdaily.com/954196/what-makes-a-
home-and-how-do-we-plan-for-its-future
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Şekil 1. Konutta Yaşanacak Dönüşüm6

Makhno’nun öngörülerinin temelinde bu 
süreçte ilk başta değerlerimizin, sonrasında 
yaşamlarımızın6 ve alışkanlıklarımızın, son 
olarak da evlerimizin değişeceği düşüncesi 
vardır.7

Bu dönemde insanoğlunun doğayı tehdit 
eden her şeyin insan sağlığını tehdit ettiğini 
ve kendi sonunu hızlandıracağını idrak etme-
si önemlidir. Bu açıdan gelecekteki evlerin 

6  https://www.dezeen.com/2020/03/25/life-after-
coronavirus-impact-homes-design-architecture/

7 https://www.dezeen.com/2020/03/25/life-after-
coronavirus-impact-homes-design-architecture/

nasıl olacağıyla ilgili olarak hem birbirine 
benzer hem de çok farklı öngörülerde bulunu-
lan bu dönemde Ogundehin da korona virüsü 
hafifletmek için temiz ve doğal malzemelerin 
kullanılacağı, uyarlanabilen, steril, aktif din-
lenme ve oyun alanlarının bulunduğu, çalış-
ma odalarının tasarım ve yalıtımlarının önem 
kazandığı, unutulmuş odaların canlandığı, 
yaşamak için evlerin olduğu bir gelecek ön-
görmektedir8. 

8 https://www.dezeen.com/2020/06/04/future-home-
form-follows-infection-coronavirus-michelle-
ogundehin/?li_source=LI&li_medium=bottom_
block_1
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YÖNTEM 

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bulunduğu 
Eskişehir’e coğrafi olarak yakın olan Ankara 
ve İstanbul’dan seçilen dört üniversiteden be-
şer öğrenci Etik Kurul Onayı alınmış alan ça-
lışmasına dahil edilmiştir.  Bunlar coğrafi ve 
fiziksel yakınlığın yanında yıllar içinde ku-
rumlar arası ve bireysel ilişkiler ile iletişimin 
güçlendiği devlet üniversiteleri olan ve kü-
resel salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçiş 
yapan İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’dir. 
Çalışmanın yapıldığı Eskişehir Teknik Üni-
versitesi ile birlikte beş üniversitenin İç Mi-
marlık bölümlerinden üçüncü ya da dördüncü 
sınıf iç mimari proje öğrencileri arasından 
gönüllülük esasına göre seçilen 25 katılımcı 
ile yapılan çevrimiçi yüz yüze görüşmeler-
de pandemi öncesi ve sürecine dair sorulara 
yanıtlar istenmiştir. Katılımcıların ailelerinin 
gelir, eğitim durumu, yaşları ve cinsiyetleri 
ile ilgili özel sorulara çekince oluşturmamak 
adına yer verilmemiştir. Bu tür sorular sorul-
mamasına rağmen görüşmeler sonrası yapılan 
değerlendirmede tamamı TC vatandaşı olan 
katılımcıların toplumun tüm sosyal katman-
larına dengeli dağıldıkları, 25 katılımcının 
20’sinin kız 5’inin erkek olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların kardeş sayısına bakıldığında 
dağılım şu şekildedir: 4’ü tek çocuk, 13’ü iki 

kardeş, 4’ü üç kardeş, 2’si dört kardeş, 1’i beş 
kardeş ve 1’i de altı kardeştir.

Bu çalışma; “bir duruma ilişkin etkenler (or-
tam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül 
bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu na-
sıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etki-
lendikleri üzerine odaklanılır” şeklinde açık-
lanan ve nitel araştırma yöntemlerinden biri 
olan durum çalışması olarak desenlenmiştir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 73). Çalışmanın 
desenini oluşturan bütüncül tek durum deseni 
ile çalışma kapsamında toplanan veriler nitel 
veri analiz yöntemleri (Yıldırım ve Şimşek, 
2016: 328) kullanılarak incelenmiştir.

Araştırma kapsamında, belirlenen üniversite-
lerdeki öğrencilerden derinlemesine bilgiler 
alınıp süreçteki deneyimlerine dayalı veriler 
toplanmıştır. Ardından beş veri grubundan 
elde edilen bulgular sınıflandırılarak, analiz 
sürecinde betimsel analizden yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. Betimsel analiz yöntemi 
“elde edilen veriler, daha önceden belirlenen 
temalara göre özetlenir ve yorumlanır” şek-
linde ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 
2016: 239). Belirtilen yöntem, kapsam ve 
amaçlar doğrultusunda veri toplama iki aşa-
madan oluşmaktadır: 

Çevrimiçi Yarı-yapılandırılmış Görüşmeler

1. Pandemi öncesi dönemde yaşanılan 
mekânların kullanım önceliklerini, mekânsal 
paylaşımlarını ve mekânsal ilişkilerini, 
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2. Pandemi sürecinde yaşanılan mekânların 
kullanım önceliklerini, mekânsal paylaşımla-
rını ve mekânsal ilişkilerini, 

3. Pandemi öncesi ve pandemi sürecine ba-
karak mekânsal değişimlerini belirlemek için 
toplam 22 soru katılımcılara yöneltilmiştir. 

Krokilerle Mekânsal Tespitler

Çalışmanın bu bölümü, yarı-yapılandırılmış 
görüşmeyi takiben katılımcılardan istenen; 

1. Pandemi öncesi dönemde ikamet edilen 
mekânların kullanım şemaları ve mekânsal 
yerleşimlerinin, 

2. Pandemi sürecinde ikamet edilen 
mekânların kullanım şemaları ve yerleşimle-
rinin, süreçte gerçekleşen değişimlerinin be-
lirtildiği çizimlerinden oluşmaktadır.

BULGULAR 

Öncesinde açıklamalar yapılıp, “Gönüllü 
Formu” verildiği halde katılımcıların başta 
tedirgin ve çekingen oldukları gözlemlenmiş 
ancak sonrasında bu endişelerinin azaldığı, 
deneyimleri ve aile yaşamlarıyla ilgili daha 
rahat paylaşım yapmaya başladıkları görül-
müştür. Katılımcılar bu süreçle ilgili fikir-
lerinin öğrenilmek istenmesi ve onlara söz 
söyleme imkanı sunulmasını çok olumlu kar-
şılamışlardır. Yöneltilen sorular eğitimlerine 
çevrimiçi devam eden katılımcıların, nispe-
ten psikolojik olarak zorlandıkları süreçte, 

içinde bulundukları durum ya da mekânların 
olumlu ve olumsuz yanlarını düşünmelerini 
sağlamıştır.  

Sorular yöneltildiğinde daha önce bunların 
bazıları üzerine düşündüğünü söyleyenler ya-
nında; daha önce hiç bu konular üzerine kafa 
yormadığını belirten katılımcılar da olmuştur. 
Böylece çevrimiçi gerçekleştirilen yarı-yapı-
landırılmış görüşmelerin katılımcılarda süre-
ce ve sonrasına dair farkındalık yaratmak ya 
da pekiştirmek yönünde katkı sağladığı gö-
rülmüştür. Sorular öğrenciler için bu farkın-
dalığı oluşturmaya ve düşünsel ortamı sağla-
maya yönelik hazırlanmıştır. Böylece sorular; 
öğrencilerin mekânsal ihtiyaçlarının, istekle-
rinin ve beklentilerinin karşılanma düzeyiyle 
ilgili düşünmesi ve kendilerini ifade etmesini 
mümkün kılmıştır. 

Tablo 1’de pandemi öncesi ve sürecinde ka-
tılımcıların nerede yaşadıkları ile ilgili sayı-
sal veriler sunulmuştur. Bu sayısal veriler, 
pandemi sürecinde 25 katılımcının 24’ünün 
aile evinde yaşamını devam ettirdiğini gös-
termiştir. Yaşadıkları yerdeki değişim, ka-
tılımcıların yaşadıkları konuta ve mekâna 
yaklaşımlarını değiştirmiş, psikolojik, fi-
ziksel bazı zorluk ve kolaylıkları da berabe-
rinde getirmiştir. Katılımcıların kendileri ve 
kullanım alanı paydaşları ile ilgili sorulara 
verdikleri cevaplarda belirtilen sorunların; 
birbirlerinden ve mekândan yeni beklenti ve 
isteklerinin ortaya çıkması, aile ile yaşamak 
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ve evde fazlaca vakit geçirmekten kaynaklı 
olarak özellikle mekân kullanımları kaynak-
lı olduğu görülmüştür. Ancak böylesi zor bir 
dönemde aileleriyle birlikte olmanın maddi 
manevi desteğinden memnun oldukları da 
dile getirilmiştir. Ne yiyeceğini düşünmeksi-
zin dolabı açıp bir şeyler bulmanın yarattığı 
mutluluk, temizlik ve ısınma gibi sorunlarla 
uğraşmıyor olmanın rahatlığı, sevdikleriyle 

birlikte olmanın getirdiği güven duygusu gibi 
bu olumlu yönler görüşmelerde belirtilmiştir. 
Sayıları çok fazla olmasa da katılımcıların bir 
bölümünün üç nesil bir arada yaşadığı veya 
aile apartmanlarında ya da çok yakın apart-
manlarda aile büyükleriyle komşu oldukları 
öğrenilmiştir. Katılımcılar bunu böyle bir dö-
nemde bir avantaj olarak dile getirmişlerdir.

Tablo 1. Pandemi Öncesi ve Pandemi Sürecinde Katılımcıların İkamet Ettikleri Mekânlar

Öğrenci Yurdu Apart Öğrenci Evi Aile Evi

PANDEMİ ÖNCESİ 7 3 3 12

PANDEMİ SÜRECİ 1 24

Bu süreçte aile evlerine taşınan katılımcılar; 
daha önce ikamet ettikleri, zaman zaman 
misafir olarak gittikleri evlerinde bu dönem-
de farklı kullanım biçimleri benimsemişler 
ve kendi önceliklerine/beklentilerine göre 
mekânı değiştirme ihtiyacı duymuşlardır. 
Pandemi sürecinde ikamet ettikleri evlerde 
herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı duy-
mayan katılımcıların değişimi reddetmesinin 
sebebi ise; bu süreci geçici olarak görmeleri, 

aile evlerine karşı bir aidiyet hissetmemeleri 
ve orada kalıcı olarak yaşamayı düşünmeme-
lerinden kaynaklanmıştır. Covid-19 geçirip 
geçirmedikleri (Tablo 2) katılımcılara sorul-
mamış olmasına rağmen, değişen mekânsal 
beklenti ve önceliklerini anlatırken bazı ka-
tılımcıların Covid-19 geçirmeleri sebebiyle 
mekânsal algılarının değiştiği ve farkındalık 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüş-
tür. 

Tablo 2. Katılımcılardan Covid-19 Geçiren ve Geçirmeyenlerin Sayıları

COVID-19 GEÇİREN COVID-19 GEÇİRMEYEN

Katılımcı Sayısı 5 20

Katılımcıların Covid-19 öncesi ve sürecinde 
ikamet ettikleri evlerine dair çizdikleri kro-
kilerin bazılarının çok kapsamlı ve açıklayıcı 
olması geleceğin mekân tasarımcılarının öz-

gün yaklaşımlarını ortaya koyarak araştırma-
nın içeriğine ve hedeflerine katkı sağlamıştır. 
Gönderilen krokilerin hepsi katılımcıların 
yaptıkları değişikleri gösterecek şekilde kar-
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şılaştırmalı olarak Şekil 2 ve Şekil 3’te veril-
miştir.

Şekil 2. Katılımcıların Pandemi Öncesi ve Pandemi Sürecine Yönelik Çizdikleri Krokiler
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Şekil 3. Katılımcıların Pandemi Öncesi ve Pandemi Sürecine Yönelik Çizdikleri Krokiler
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Araştırma sürecinde farklı veri toplama araç-
ları kullanılarak elde edilen veriler olan ses 
kayıtları ve görseller incelenerek katılımcıla-
rın pandemi sürecinde değişen konut algısı ve 
mekân kullanımı üzerine değerlendirmelerin-
den oluşturulan temalar şunlardır: 

1. Mekânsal İlişkiler ve Planlama:

	 Giriş mekânları ve hijyen ihtiyacı

	 Eve Taşınan iş yeri ve okul

	 Depolama alanları ve donatıları

	 Bireysel ve aile içi ilgi-beceri alan-
ları 

	 Doğal ve yapay aydınlatma ihtiyacı

2. Mekânsal Hacimlerin Ortak Kullanım 
Zorunluluğu:

	 Ev içi izolasyon ve mahremiyet iste-
ği

3. Dış Mekân Etkileşimi

4. Teknolojik Altyapı

5. Evcil Hayvan 

Mekânsal İlişkiler ve Planlama Katılımcı 
1 “Bizim çok kurulu bir düzenimiz varmış. 
Dönüştürmeye çalışsak da dönüşmesi müm-
kün olmayan bir ev söz konusuymuş. Belki 
de daha esnek bir evimiz olsaydı daha iyi 
olurdu” diyerek pandemi dönemiyle birlikte 
mekânsal planlamada ortaya çıkan eksiklikler 
veya esnek kullanıma izin vermeyen şehirde-
ki evlerinin stres yarattığına dikkat çekmiş, 
yazın gittikleri bağ evinin bu potansiyelinin 
daha yüksek olduğunu vurgulamıştır.

Yaşama, çalışma, okul, dinlenme, eğlenme 
işlevlerini karşılaması zorunluluğu doğdu-
ğunda evlerin farklı işlevlere olanak tanıyan 
ve esnek alan kurgularına imkan sağlayan 
potansiyele sahip olması gereği belirginleş-
miştir. Şekil 4’te Katılımcı 6’nın yazlık evle-
rinde pandemi sürecinde yaptıkları değişim-
ler görülmektedir. Bu örnekten de anlaşıldığı 
gibi katılımcıların şehirde yaşadıkları hemen 
hemen hepsi apartman dairesi olan evleri-
nin mekânsal ilişkiler ve planlama açısından 
olumsuzluklar içerdiği ve dönüştürülme po-
tansiyellerinin düşük olduğu görülmüştür.
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Şekil 4. Katılımcı 6’ya Ait Yazlıkta Konut Misafir Odasının İşlev Değişikliği

Giriş Mekânları ve Hijyen İhtiyacı

İç ve dış arasında arakesitler olan ve riskli 
alanlar olarak algılanan daire giriş holleri, 
merdiven evleri, asansörler katılımcılar tara-
fından kaygı oluşturan alanlar olarak dile ge-
tirilmiştir. Katılımcı 19 “Bence artık evin ant-
resi evin en önemli yeri oldu kesinlikle…her 
şey kontrolden geçiyor. Her şeyi temizleyip 
içeri almaya çalışıyoruz.” derken, sterilizas-
yon konusunda pratikte yaşanan değişiklik-
leri ise şu şekilde aktarmıştır: “Bahar döne-
minde gelen yiyecekler, içecekler, alınanlar 

antrenin bir köşesi var oraya yığılırdı… kirli 
olduğu varsayılarak evyenin oraya götürülür-
dü. Bir kişi evyenin orda yıkardı…bazı bek-
lemesi gereken yiyecekler biraz daha bekler-
di…Kış ve sonbahar döneminde balkona ta-
şındı onlar. Onun dışında antrede her zaman 
bir dezenfektan bulundururduk. Artık maske 
ve eldiven de eklendi bu alana.” diye ayrın-
tılı olarak dezenfeksiyon gerekliliği üzerinde 
durmuştur. Şekil 5’te Katılımcı 6’nın şehirde 
ikamet ettikleri evlerinin giriş mekânının da 
aynı şekilde ele alındığı görülmektedir.
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Şekil 5. Katılımcı 6’ya Ait Giriş Mekânında Sterilizasyon Alanı Çözümlemesi

Dışarıdan gelen eşyaları bekletmek amacıy-
la yaygın olarak kullanıldığı belirtilen diğer 
mekânlar ise balkonlar ve depoya çevrilmiş 
tuvaletlerdir. Katılımcı 23 dışarıdan gelen 
sebze ve meyve gibi gıda malzemelerini bal-
konda beklettiklerini ancak balkonları giriş 
alanına yakın bir yerde olmadığı için bunu 
sorun olduğunu belirtmiştir. Dairelerinin mi-
mari projesinden kaynaklanan ve pandemi 
sürecinde daha da belirginleşen bir tasarım 
problemine dikkat çeken Katılımcı 17 “Biz 
giriş katta oturduğumuz için bütün apartma-
nın giriş ve çıkışları bizim daire girişimizin 
hemen önünden oluyordu. Bu durum hem ge-
lenlerin (kargocular gibi) hem de çalışmaya 
gidenlerin bizim evimizin önünden geçmesi-
ne neden oluyordu.” diyerek özellikle zemin 
seviyesinde kamusal iç mekana açılan konut-

ların planlanmasına ilişkin bir soruna işaret 
etmiş ve bu sorunun kaygı seviyelerini yük-
selttiğini vurgulamıştır.

Eve Taşınan İşyeri ve Okul

Uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitime geçil-
mesi ile konut barınma işlevlerinin dışında 
işyeri ve okula dönüşmüş, bu nedenle konut 
içinde farklı mekânsal ihtiyaçlar ortaya çık-
mıştır. Bu konuda yaşanan zorluklar özellik-
le eğitimini ailesinin yaşadığı şehrin dışında 
sürdürürken pandemi sürecinde ailesinin ya-
nına dönen öğrenci katılımcılar tarafından 
dile getirilmiştir. Bunun başlıca iki nedeni; 
katılımcıların kendi düzenlerine duydukla-
rı özlem ve pandemi öncesi okulda çalışma 
alışkınlıkları olarak gözlenmiştir. 
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Kalabalık ailelerde çalışma alanı eksikliği 
kardeşlerin hepsinin uzaktan eğitim aldığı bu 
dönemde aile içi dayanışma ve ebeveynle-
rin fedakarlıklarıyla çözülmeye çalışılmıştır. 
Kalabalık bir aileye sahip olan Katılımcı 1, 
hem bireysel hem de çoklu çalışma alanları 
gerektiğini söylemiştir. Kendisi bireysel ola-
rak çalışacağında sessiz sakin bir ortam ola-
rak kendi yatak odasını, salonu ve çalışma 
odasını kullanmayı tercih etmektedir. Yaptığı 
değişimler rahat bir oturma elemanı temin 
etmek, büyük bir masa ihtiyacı doğduğunda 
da masaları birleştirmektir. İki kardeşi ise 
katılımcının aksine, birlikte sesli bir ortam-
da çalışmayı tercih etmektedirler. Bu profil 
mekanların esnek kullanımını vurgulanması 
açısından önemlidir. 

Çalışma alanlarının ortaklaşmasıyla ilgili ola-
rak bir diğer Katılımcı 15 “…ders çalışırken 
bazen çok canım sıkılıyor… Bazen birazcık 
sosyalleşebilmek adına kardeşlerimin yanı-
na gidiyorum, yani salona geçiyorum. Salo-
na masayı taşıdıktan sonra orada çalışmamı 
gerçekleştiriyorum.” diyerek kolay taşınabilir 
mobilyaların mekan kullanımında yarattığı 
esnekliği ifade etmiştir.  

Katılımcı 22, “Çalışma masam biraz yetersiz 
geliyor açıkçası. Çünkü benim yurttaki ma-
sam oldukça büyüktü veya gerektiğinde ar-
kadaşımın masasını alıp yerleştirip çizim ya-
pabiliyordum ama burada öyle bir imkânım 
söz konusu olmuyor” diyerek yurt mekanında 

benzer işlevler için tasarlanmış alanlarda iş-
birliği yapılabildiğini belirtmektedir. Katı-
lımcı 16, çalışma alanını internet bağlantısı 
nedeniyle evin ortak kullanım alanı olan sa-
lona taşıdığını belirtmiş, “Daha etkili çalışı-
yorum. Kulaklığımı takıp çalışıyorum ama 
çevrede hareket olması beni olumlu yönde 
etkiledi” diyerek çalışma sırasında sosyal bir 
ortamda bulunmanın çalışmanın verimini ar-
tırmasından bahsetmiştir. 

Depolama Alanları ve Donatıları

Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde sür-
dürülen yaşamla birlikte ev içerisinde farklı 
nitelikte depolama alanları gereklilik haline 
gelmiştir. Görüşmelerden bunun üç farklı 
nedeni olduğu değerlendirilmiştir. Bunlar; 
katılımcıların eve geri dönmesi, hijyen en-
dişesiyle ev içindeki kullanılmayan eşyala-
rın kaldırılması ve dışardan gelen her şeyin 
kullanılmadan önce bir süre bekletilmesidir.  
Katılımcı 17 “Alanların biraz daha büyüme-
sini istedik. Hem depolama için hem de ken-
di alanımızı yaratmak için” derken Katılımcı 
1, ailecek Covid-19 geçirmeleri sonrasında 
“Evimizde dekor anlamında çok fazla şey 
vardı. Covid olduğumuzda bunların ne kadar 
büyük bir risk olduğunu fark ettik. Kullanma-
dığımız eşyaları raflara kaldırdık. Kullanma-
dığımız kitapları bile” diyerek işlevi olmayan 
ürünlerin sağlık tehditi yaratabileceğine işa-
ret etmiştir. 
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Katılımcıların aile evlerine dönmesi ile faz-
ladan depolama alanlarına ihtiyacı artmış ve 
Katılımcı 11, “Geldiğimde odamda hiçbir şey 
yoktu. Dolabım bile yoktu. Sadece yatağım ve 
koltuklar vardı. Şimdi dolabım geldi, yatağım 
büyüdü.” sözleriyle pandemi dönemi koşulla-
rında aile evine aidiyet duygusunun arttığını 
belirtmiştir. Bu dönemde ev tutmak durumun-
da kalan Katılımcı 12 tuttukları ev için “Bir 
odayı daha çok böyle bir depolama alanı ola-
rak kullanırız diye düşündük” diyerek konuya 
dikkat çekmiştir.

Bireysel ve Aile İçi İlgi-Beceri Alanları

Pandemi sürecinde eve kapanılması ile insan-
lar dışarıda yapabilecekleri aktiviteleri eve 
taşımaya başlamış, evde gerçekleştirilebile-

cek ilgi alanı ve beceriler edinmişlerdir. Bu 
bağlamda katılımcıların ev içinde bunları ger-
çekleştirmek için alanlara ihtiyaç duydukları 
görülmüştür. Katılımcı 2, pandemi sürecinin 
devam etmesi durumunda evinin daha fazla 
üretim yapabileceği bir alana dönüşebileceği-
ni “Resim yapmak, dikiş yapmak gibi şeyleri 
gerçekleştirebileceğim bir mekân yapabili-
rim” sözleriyle ifade etmiştir. Katılımcılar, bu 
ihtiyaç ve beklentilerini atölye kurmak ya da 
spor yapabileceği bir alan yaratmak şeklinde 
tanımlamışlardır. Katılımcı 10, “Seramiğe ve 
el sanatlarına meraklı ve ilgisi olan biriyim. 
Depolama alanı olarak kullandığımız odayı 
atölyeye dönüştürmek istiyorum. Aynı zaman-
da spor yapabileceğim bir alan da sağlasın isti-
yorum.” demiştir (Şekil 6).

Şekil 6.Katılımcı 10’a Ait Depolama ve Sterilizasyon Alanı Olarak Kullanılan Odanın Planlanan Düzen-
lemesi
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Öğrenci evine geri dönen Katılımcı 13, “Ben 
muhtemelen bir süre daha artık buradayım. 
Ben artık başka bir ev arkadaşı düşünmüyo-
rum. Onun yerine bir odayı tamamen atölye 
yapmayı düşünüyorum. Atölye araç gereçle-
ri alacağım.  Aslında belki iç mimarlık oku-
mamdan kaynaklı direkt mobilya alamıyorum. 
Kendi elindeki ürünlerle bir şeyler yapabilme-
ye çalışacağım. Yani fazladan bir yatağım var 
mesela onu bir koltuk gibi elemana dönüştüre-
ceğim.” demiştir. Bu tür ilgi ve beceriler öğ-
rencilerle de sınırlı olmayıp, aile fertlerinin de 
birlikte ya da ayrı ayrı yapabilecekleri farklı 
hobiler edindiği belirtilmiştir. Aile bireyleri-
nin evde internetin iyi çektiği tüm mekânları 
okul ve çalışma amaçlı kullandığı, annenin 
mutfağı ya da kendi yatak odasını daha esnek 
kullanmak zorunda kaldığı, babaların ise o 
anda neresi boş ise orada vakit geçirdiği gö-
rülmüştür. Aile içinde film ve dizi izlemenin 
giderek arttığı, çok yaygın olmasa da bazı ai-
lelerde ayrı ayrı izlenen filmlerin ve dizilerin 
yemekte sohbet konusu olduğu, bunun daha 
önce olmayan bir iletişim ortamı yarattığı dile 
getirilmiştir. Bu dönemde aile bireylerinin ev 
içindeki ilgi ve becerileri çeşitlenirken, birbir-
lerinden etkilendikleri ve böylece farklı pay-
laşım ortamlarının ortaya çıktığı gözlenmiştir. 

Doğal ve Yapay Aydınlatma İhtiyacı

Farklı fonksiyonlara cevap vermek zorunda 
kalan mekânlarda ihtiyaç duyulan değişimler-
den bir diğeri de aydınlatmadır. Bu çerçevede 
katılımcı 20 “Önceden kaldığım odama geri 
döndüm ben... lisedeyken çok fazla gecele-
ri çalışmıyordum artık çalışmaya başladım o 
yüzden daha içeride loş ışık sağlayacak birkaç 
aydınlatma ürünü alındı.” derken Katılımcı 7 
ise “Kardeşim odasının ışığını değiştirdi. Ku-
mandalı bir aydınlatma aldı. Böylece oturdu-
ğu yerden kapatabiliyor.” demiştir. Bir diğeri 
Katılımcı 19, “Evde salondaki bir ışığı taşıdık 
arka planda olan çünkü özellikle annemin eve 
iş getirirken aldığı konumdan dolayı, şu anda 
bulunduğu düşük ışıkta iyi çalışamıyor.” şek-
lindeki ifadeleri aydınlatma için yapılan deği-
şikliklerin önemini vurgular niteliktedir. Katı-
lımcı 17 doğal aydınlatma açısından yaklaşa-
rak, çalışırken “Yatağıma oturduğum zaman 
doğal ışık alamıyorum mutlaka ışıkları açmam 
gerekiyor” derken (Şekil 7) diğer bir Katılım-
cı 12 “Ablamın odasında çalışıyorum bu oda 
doğal ışık aldığı için. Ben o buraya yatmak 
için geldiğinde gitmem gerekiyor gibi oluyor” 
diyerek çalışma alanını doğal ışık alma duru-
muna göre belirlemiştir.
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Şekil 7. Katılımcı 17’ye Ait Yatak Odası ve Batı Yönüne Bakan Penceresi

Mekânsal Hacimlerin Ortak Kullanım Zo-
runluluğu

Bu başlıkla ilgili olarak; Katılımcı 14, “Her-
kesin kendi işi ve kendi saatleri var. Herkes 
birbirine göre ayarlamak zorunda kalıyor. Bu 
saatte kalkıyorum, şu saatte işimi yaparım di-
yemiyoruz. Çünkü başkasının da aynı şekilde 
kendisi için planları oluyor. Sesi engelleye-
miyorsun gibi zorluklar oluyor.” demiştir. Bir 
diğer görüşülen kişi Katılımcı 12 ise “Ablam-
da evden çalışıyor ve olumsuz yorum olarak 
bunu söyleyebilirim. Çünkü aynı anda derse 
giriyoruz. 1. Sınıf öğrencilerine ders verdiği 

için o çok fazla ses çıkarmak zorunda kalıyor 
öğrencilere anlatabilmek için. Onu dinlerken 
buluyorum kendimi.” diyerek mekânların 
ortak kullanım zorluklarını belirtmiştir. Ka-
tılımcı 22 babasının çalışmaya devam ettiği 
için aileyi korumak amacıyla salonda yattı-
ğını, mutfağın açık mutfak olmasının gece 
çalışırken bir şeyler yiyip içmek istediğinde 
sorun yarattığını belirtmiştir. Ev içerisinde 
bulunan mekânları aynı zaman dilimleri içe-
risinde ya da farklı işlevlerle farklı kullanı-
cılar tarafından kullanılması (Şekil 8) zorluk 
olarak görülmüştür.
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Şekil 8. Katılımcı 2’ye Ait Covid-19 Öncesi ve Süreci Sirkülasyon-Ev İçi Aktivitelerin Karşılaştırılması

Ev İçi İzolasyon ve Mahremiyet İsteği

Bazı katılımcılar bireylerin pandemi dönemin-
de mekân paydaşlarıyla etkileşimleri ve pay-
laşımlarının azaldığına belirtmiştir. Katılımcı 
17, “Odalarımıza çekilmemiz olumsuz bir psi-
kolojik etki yarattı. Özlem dahi oluşturuyor. 
Aynı evin içerisinde olmamıza rağmen soh-
betlerimiz azaldı” derken Katılımcı 6 “Tüm 
yaşamsal fonksiyonlarını dahi odasından ger-
çekleştirmeye” başladığını, “Evde geçirdiğim 
zaman arttı ama odama geçti. Tüm zamanlar 
toplanıp odamdaki zaman kullanımına doğ-
ru bir kayma yarattı” şeklinde vurgulamıştır. 
Herkesin kendi odasına çekilmesi artarken 
özellikle ıslak hacimlerin kullanımında böyle 

bir ayrımdan çok mümkün olmadığı vurgulan-
mıştır.

Katılımcı 1’e göre ise ev içinde gerçekleşen 
izolasyon yalnızca öğrenciler ile sınırlı kalma-
yıp aile üyelerinin mecburi olarak kendilerine 
ait bir alan oluşturma ihtiyacı hissetmesinden 
dolayı da gerçekleşmiştir. Ev içindeki 5 kar-
deşin çevrimiçi eğitim için odalara dağılması 
sonucunda annenin kullanabildiği alanlar yal-
nızca yatak odası ve mutfak haline gelmiştir. 
Yine aynı katılımcı ve ailesinin Covid-19 ge-
çirmesi de ev içinde ve ev dışında izolasyo-
nun sağlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. 
Katılımcı bu durumu “Biz Covid-19 olduktan 
sonra da ortak alanlarda bizim için bir risk 
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vardı. Benim en çok korktuğum şey birine 
bulaştırmaktı.” şeklinde ifade etmiştir. Katı-
lımcılar evde çalışan kişilerin bulunması se-
bebiyle hastalık tehdidi olması durumunda, 
izolasyonun nasıl sağlanacağını sorun olarak 
algılamıştır. Katılımcı 2, “Annem ve babam 
çalışıyor. Eğer birisi hasta olursa bir odayı 
izolasyon bölümüne çevirmemiz gerek ama 
tek bir banyo-tuvalet olduğu için nasıl olaca-
ğını bilmiyoruz.” sözleriyle mekânsal sınırlı-
lıklarına dikkat çekmiştir.

Katılımcı 9 ise pandemi sürecinde izolasyo-
nun önemini şöyle açıklamıştır: “Benim şu an 
kaldığım ev 130 m2’lik …ev içinden birinin 
korona olduğu takdirde izolasyonun sağlana-
cağı gayet yüksek alanlar oluşacak. Avantaj 
olarak bunu söyleyebilirim iç mekânda… Beş 
daire var zaten beş katlı bir yapı. Yine aslında 
kendi çapımızda bir izolasyon sağlamış olu-
yoruz. Yine dış alan olarak sokakla apartman 
arasında yine apartmana ait bir özel alan var. 
O da gayet geniş bir alan. Şu an garaj dediğim 
yerde daire sayısında fazla araba girebilecek 
bir alan oluşturulmuş mesela orada da aslın-
da apartman ve çevresinden de bu izolasyonu 
sağlayabiliyorsunuz.”

Katılımcı 11, görüşme sırasında özel alan 
ile ilgili olarak “Özel alanım kısıtlanıyor. 
İstanbul’da tek başımaydım ve sürekli koşuş-
turmadaydım. Şu anda ise kapıyı kapatıp so-
yutlasam bile kendimi ailemle aynı evde ol-
duğum için bağımı çok koparamıyorum. Ses 

geliyor, kapı çalınıyor, kapımı çıkarken ka-
patmıyorlar. Özel alanıma baskı var.” diyerek 
duygularını ifade etmiştir. Katılımcı 11, özel 
alanına bu denli dahil olunmasının sosyal 
ve psikolojik olarak kendisini, derslerini ve 
üretkenliğini etkilediğini ifade etmiştir. Ka-
tılımcı 13 “Kız kardeşimle paylaştığım için 
mahremiyet eksikliği vardı zaten… Kendime 
mekân oluşturabilmek çok zordu benim için” 
diyerek pandemi sürecinde ailesinin yanına 
dönmesiyle birlikte yaşadığı ev içi mahremi-
yet gereksinimini belirtmiştir.

Katılımcı 7 ise konuyu farklı değerlendirerek 
“salonumuzda mesela ortak kullanım alanın-
da çok kalın perdelerimiz yoktu güneşlik bize 
yetiyordu stor perde olarak. Biz eve yeni per-
de aldık oraya çünkü sürekli evdeyiz....sonra-
sında biraz evler de yakın olduğu için bu iliş-
ki bizi rahatsız etti ve biz kalın perde aldık” 
diyerek mahremiyetin yakın çevre ilişkileri 
boyutuna dikkat çekmiştir.

Dış Mekân Etkileşimi

Pandemi süreciyle birlikte dış mekân ile ilişki 
kurmak, gün içerisinde kısıtlanmış olan gün-
delik fiziksel hareketlerin gerçekleştirilebile-
ceği alanlara erişmek, insanlar için rahatlama 
ve nefes almayı temsil etmektedir. Bu anlam-
da süreç içerisinde balkon, bahçe, yeşil alan, 
yürüyüş yolları ve kalabalık olmayan yerler 
tercih edilen alanlar haline gelmiştir (Şekil 9).
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Şekil 9. Katılımcı 12’ye Ait Balkonda Oluşturulmuş Çalışma ve Dinlenme Alanı

Katılımcı 5, pandemi sonrasında yaşadıkları 
ev ve yakın çevresi ile ilgili olarak “evin or-
mana yakın olması, çevresinin boşluk olması 
ve gün ışığı alan balkonları bizi rahatlatıyor. 
Şehir merkezinden uzak olmak şu an bizim 
için daha iyi oldu.” şeklinde bu konudaki dü-
şüncelerini ifade etmiştir.

Katılımcı 6, “Ben odamın arka penceresin-
den küçük bir bahçemiz var hem onu hem de 
arabaları park ettiğimiz bir yer var orayı gö-
rüyorum. Karşımda baharda falan çok güzel 
açan bir defne ağacı var ve ben camı açtığım-
da defnenin kokusu geliyor ve beni çok mut-
lu ediyor.” ifadesiyle dış mekân ile penceresi 
aracılığıyla kurduğu bağı aktarmış ve ayrıca 
boş zamanlarını bahçe bakımı yaparak ya 
da iç mekân bitkileri yetiştirerek geçirdiğini 
söylemiştir. 

Katılımcı 21 pandemi sürecinde dış 
mekândaki yeşil alanların pencereler aracılığı 
ile içeri taşınmasını “…biz mutfakta zaman 
geçiriyoruz, yeme-içme gibi. Mutfak camı de-
ğiştirildi…iki kanat tamamen açılan bir pen-
cereyle değiştirildi. Şart olan bir şey değildi. 
Pimapeni gayet sağlamdı, ama sırf dışarının 
etkisini eve taşıyabilmek için, iç-dış ilişkisini 
sağlayabilmek için o pimapen değişti” demiş-
tir. Katılımcı 18 ise pandemi sürecindeki ye-
şil alan ve bahçe ihtiyacını şöyle açıklamıştır: 
“Bir bahçe gerçekten olması gerekiyor ben-
ce…. İç mimarlık öğrencisi olduğumuzdan 
ders süreci bilgisayar ekranında geçiyor…
İnsan nefes alma ihtiyacı istiyor. O zaman di-
yorsunuz ki keşke bir bahçem olsaydı veya 
dinlenebileceğim, nefes alabileceğim bir alan 
olsaydı. Kapalı veya açık bazen balkonlar bu 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2021 Sayı: 23 Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2021 Issue: 23 Summer Term

ID:554 K:800
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)

169

konuda yeterli olamayabiliyor.” Görüşmeler-
de bahçesi olmayanların balkon ve pencerele-
rine saksılar içinde çiçek aldıkları ya da yeşil-
likler ektikleri, ya da ekmeyi düşündükleri de 
sıkça dile getirilmiştir. Katılımcı 17 “neden 
mutfak kullanımınız arttı derseniz bizim bah-
çeyi ve toprağı görebileceğimiz yerin orası 
olmasından dolayı kendimizi rahat hissedi-
yorduk. Doğa özlemi olduğu için.” diyerek 
toprağı görmenin bir yaşam sevinci olduğunu 
vurgulamıştır. 

Teknolojik Alt Yapı 

Katılımcı 6, pandemi ile mekânsal öncelik 
ve beklentilerinin değiştiğini “Etrafımdaki 
maddesel ortama biraz daha kendimi kapa-
tıp bunun yerine kitaplarla, bilgisayarla daha 
“virtual” bir ortamla, bilgiyle donanmış bir 
ortamla etkileşime geçmeye çalışıyorum.” 
diyerek açıklamış, bilgisayar ve internet eri-
şimi sağlayabiliyorsa çok fazla şeye ihtiyaç 
duymaz hale geldiğini de eklemiştir. Aynı 
zamanda pandemi sürecinde daha teknoloji 
odaklı bir yaklaşım benimseyerek kendisine 
bir yazıcı satın aldığını, bilgisayarına yeni bir 
ekran daha ekleyerek pivot ekran olarak kul-
lanmaya başladığını belirtmiştir.

Teknolojik alt yapıyla ilgili en önemli unsu-
run ev içerisindeki internetin çekim gücü ol-
duğu görülmüştür. Katılımcı 15, “Ben ders-
lere bu odada giriyorum. Sabahtan akşama 
kadar zaten derse giriyorum. Salonda da kar-

deşim giriyor. İnternetin en yakın olduğu iki 
oda burası. Öyle olunca da diğer kişi yaşama 
alanını kullanamıyor. Onlar kendi yatak oda-
larında oturmak zorunda kalıyorlar ve orada 
internet çekmiyor.  Farklı aktiviteler yapmak 
zorunda kalıyorlar ama bu imkanlar da oda-
ların içinde yok.” demiştir. Sonuç olarak pek 
çok katılımcının belirttiği üzere, internetin 
çekim gücüne göre çalışma mekânları deği-
şim göstermiş ve bu durum ev içerisinde ya-
şayan diğer aile bireylerinin günlük yaşamla-
rındaki mekânsal ilişkilerin değişmesinde te-
mel etken olmuştur.  İnternetin çekim gücüne 
bağlı olarak katılımcılar ve ailelerinin mekân 
kullanımlarının değiştiği de görülmüştür. 

Evcil Hayvan

Katılımcılar evde kaldıkları süre içerisinde 
mevcut ev hayvanlarıyla kurdukları ilişkile-
rin yoğunlaştığını, evde evcil hayvanı olma-
yan katılımcılardan bazıları ise evcil hayvan 
sahiplendiklerini dile getirmişlerdir. Katılım-
cı 6, yazlık evlerinde pandemi sürecinde kö-
peği ile ilgilendiğini, onunla vakit geçirdiğini 
belirtmiştir. Pandemi dönemi öncesinde evcil 
hayvan sahibi olan Katılımcı 13 ise “ufak bir 
alanda 4 kedimiz için alan yapmıştık.” diye-
rek konuya verdikleri önemi vurgulamıştır.

Pandemi sürecinde evcil hayvan sahiplenen 
katılımcılar bu süreçteki deneyimlerini aktar-
mışlardır. Katılımcı 9, pandemi sürecinde bir 
muhabbet kuşu aldıklarını söyleyerek anne-
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sinin pandemi sürecinde eve dair hayal ettiği 
değişiklikler olup olmadığı sorusuna ise şu 
yanıtı vermiştir: “…bir tek evde yaşadığın in-
sanı görüyorsun onunla vakit geçiriyorsun… 
şu an eve evcil hayvan alma furyası başladı 
benim çevremde. Biz de aldık mesela bir tane 
evcil hayvan. Ses olsun, vakit geçirilsin.”. 
Katılımcı 24 ise pandemi sürecinde kedi sa-
hiplendiklerini belirtmiştir. Bu zorlanmış ko-
şullar ortadan kalktıktan sonra evcil hayvan-
ların sokaklara bırakılması kaygı verici bir 
ihtimal olarak görülmektedir. 

SONUÇ

Korkunun, kaygının, fiziksel mesafe ve 
maske kullanımının yanında farklı iletişim 
yollarıyla insanlar arası mesafenin azaldığı, 
uzaktan da olsa iletişim sıklığının arttığı bir 
dönemden geçilmektedir. Bu süreç insanların 
kendileri ve aile bireylerini daha iyi tanıma, 
herkesin belki de hiç olmadığı kadar kendisi 
olma ve kendi potansiyellerini fark etmek açı-
sından olumlu yönler içermektedir. Ancak sü-
renin uzamasıyla sosyal bir varlık olan insan 
için olumlu yönler hızla ortadan kalkmakta 
ve olumsuzluklar öne çıkmaktadır. Özellik-
le kamusal alan ve mekânlardan uzak kalan 
kısıtlanmış yaş grupları için akranlarından, 
sosyalleşmeden, kamusal alanlardan, doğa-
dan uzak yaşama zorunluluğunun çeşitli psi-
kolojik ve fizyolojik rahatsızlıkları artırdığı 
gözlenmektedir. Kapanma ile birlikte gelen 

ekonomik kayıplar da toplumda pandeminin 
olumsuzluklarını daha da artırmaktadır.

Toplumsal değişmeler mekânın biçimlenişini 
ve mekân algısını çok yönlü etkiler. İnsan-
mekân ilişkisi karşılıklı ve sürekli bir iliş-
kidir. 21. yüzyılın dinamik yapısı içerisinde 
Covid-19 pandemi sonrasına yönelik olarak 
hızlı ve köklü değişimler yaşanması beklen-
mektedir. Sürecin başından bugüne kadar 
yaşananlara bakıldığında herkes için şaşırtıcı 
olan, teknolojik alt yapı ve kullanım bilgisi-
nin yaşama geçirilmek üzere hazır bekliyor 
olduğunu görmektir.  

Yasaklar, kısıtlar nedeniyle kurumlar ve bi-
reyler alışverişten eğitime, hemen hemen 
her sektörde internet üzerinden çıkış yolu 
aramış ve çoğu zaman başarılı olmuştur. 
Bu bir yönüyle sevindirici ancak bir yönüy-
le de düşündürücüdür. Bu dönemde sıklıkla 
tekrarlanan “bundan sonra hiçbir şeyin aynı 
olmayacağı”dır. Yoruma açık bu anonim ifade 
herkes tarafından çok farklı anlaşılmaktadır. 
Geleceğin mekân tasarımcıları olan katılım-
cılar pandemi öncesi okulda yüz yüze eğitim 
dönemine özlem duyduklarını, bir an önce 
eski sisteme dönülmesini istediklerini belirt-
mişlerdir. Bununla birlikte pandemi sonrası-
na yönelik var olan ya da bu görüşmelerde 
oluşan farkındalıkları ile tasarım sürecinin ar-
tık öğrenciler, öğretmenler, sektörde çalışan 
tüm profesyoneller ve kullanıcılar için eskisi 
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gibi olmayacağı düşüncesini de kabullendik-
leri görülmüştür. 

Görüşmeler ve krokiler üzerinden toplanan 
tüm veriler betimsel analiz yaklaşımıyla de-
ğerlendirilmiş ve beş tema oluşturulmuştur. 
Katılımcıların süreç öncesi ve sürece dair gö-
rüşleri doğrultusunda konutu/evi farklı fonksi-
yonları içinde barındıran, sosyal, fiziksel, psi-
kolojik boyutları olan, ama her şeyden önem-
lisi aidiyet ve güven duygusu ile bağlandıkları 
“yuva” ya da “korunak” olarak gördükleri 
anlaşılmıştır. Katılımcıların süreç öncesinde 
daha çok misafir gibi tatillerde gelip, müdaha-
le gereksinimi duymadan kaldıkları aile evle-
rini, pandemi süreciyle birlikte içinde yaşanı-
lan ve çokça zaman geçirilen, sahiplenilmesi 
gereken mekânlar olarak görmeye başladıkları 
vurgulanmıştır. Sürecin belirsizliği katılım-
cıların ve aile üyelerinin değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda mekânlarda mümkün olabile-
cek değişiklikleri yapma ya da evlerini değiş-
tirme isteği doğurmuştur. 

Verilerin betimsel analizi sonucunda bu tür 
risklerin her zamankinden çok hesaba katılma-
sı gerekliliği ortaya çıktığı için kullanıcı olan 
katılımcılar tarafından konutların/evlerin;

	 Apartman girişleri, asansör ve daire giriş-
lerinin her daire için sorun ve kaygı yarat-
mayacak şekilde çözülmesi,

	 Ev ve daire girişlerinde iç mekânlar ile dış 
mekânların ilişkilerini kolaylıkla kontrol 

altına alınacak şekilde kirli ayak, temiz 
ayak alanlarının tanımlı olması,

	 Ev içinde herhangi bir bulaşıcı hasta-
lık tehdidi durumunda kullanıcıların 
mekânsal izolasyonunun ıslak hacimler 
dahil kolaylıkla sağlanabilmesi, 

	 Gerektiğinde tüm aile bireylerinin mah-
remiyetlerine müdahale etmeksizin evde 
kendi bireysel alanlarını oluşturmalarına 
olanak tanınması,

	 Farklı çalışma şekillerine imkan tanıyacak 
ofis ya da okul işlevi görecek şekilde ta-
sarlanıp, teknik altyapıyla da donatılmış, 
doğal ve yapay aydınlatması sağlanmış 
potansiyel çalışma alanları oluşturulması,

	 İç-dış mekânsal ilişkilerin doğru kurgula-
narak, gün ışığı ve temiz hava alabilecek 
şekilde dış mekânla ilişkilendirilmesi,

	 Ev doğa ilişkisinin balkon, bahçe vb. gibi 
mekânlarla sağlanması,

	 Evcil hayvan dostu mekânların oluşturul-
ması,

	 Gerektiğinde kullanılabilecek farklı de-
polama olanaklarına uygun şekilde tasar-
lanması konusunda farkındalık düzeyi an-
lamlı bir seviyede yükselmiştir.  

Çevrimiçi yarı-yapılandırılmış yüz yüze gö-
rüşmeler yoluyla gerçekleştirilen ve farklı 
üniversitelerden sınırlı sayıda katılımcıyla uy-
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gulanan nitel araştırma ile ayrıntılı değerlen-
dirme olarak verilen hususlar göz önüne alı-
narak geleceğin mekan tasarımcıları olan İç 
Mimarlık öğrencileri katılımcıların pandemi 
döneminde evin/konutun değişen mekânsal 
kullanım önceliklerine, farklı ölçeklerde orta-
ya çıkan mekânsal problemlere dair farkında-
lıklarının ve ev/konut tasarımının geleceğine 
yönelik mesleki duyarlılıklarının, öngörüleri-
nin oluştuğu sonucuna varılmıştır. 
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EXPENDED ABSTRACT

Introduction: Pandemics, which have affected the world, have been a threat to people throug-
hout history and have deeply affected their lifestyles. With the last pandemic Covid-19 being 
experienced, people changed their daily life practices and continued their lives from home with 
uncertainties. In the warnings made during this period, workplaces, schools and social living 
areas were tried to fit into the house with the saying “Stay at Home - Life Fits Home”. With the 
lock in the house, the human being as a social entity started to realize both housing and public 
space practices at home. With the pandemic process, the usage purposes of the spaces in the 
houses have also changed. As a result of this change, the perception styles of the spaces also 
demonstrate changes. A literature search has been conducted on the ways in which the users / 
people who stay at home perceive the home with the complete change of daily life. Because 
human relations, life styles and changes are transformed into spatial responses and researchers 
are trying to produce predictions about the post-pandemic. Many different approaches and con-
cepts were encountered in these studies, but it was necessary to elaborate on four of them in the 
study. These are defined as “the culture of fear”, “the psychological and sociological dimension 
of the pandemic”, “the effects of the pandemic on the perception of space and its use” and “the 
multi-faceted effects of technology on daily life during and before the process”. Aim: The aim 
of the study is to observe whether the participants, who are the designers of the future, are aware 
of the changing spatial use priorities of the house / residence, the spatial problems that arise at 
different scales, and their professional sensitivity and predictions about the future of housing 
design. Method: Qualitative research methods were used to determine how interior architec-
ture students, who will be professionals of the discipline of interior architecture, namely space 
designers, perceive and make sense of this process, as individuals affected by the pandemic 
process. The research was designed as a case study, one of the qualitative research methods. 
The data collected within the scope of the study were analyzed by using the qualitative data 
analysis methods with the holistic single case pattern that constitutes the study’s design. Within 
the scope of the research, interviews were conducted with 25 participants who were selected on 
a voluntary basis among students who took third or fourth year interior design courses at Es-
kişehir Technical University, Istanbul Technical University, Mimar Sinan Fine Art University, 
Marmara University and Hacettepe University. The interviews were made on the semi-struc-
tured interview form. During the interviews, sketches showing the changes in the places they 
lived before the pandemic and during the pandemic process were requested from the partici-
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pants. The interviews were made face to face on the online platform. During the interviews, 
questions about the use of space and their predictions, the priorities of the perception and use of 
the place in the pre-pandemic period, the changes in the meaning and use of the place with the 
pandemic, the spatial changes that are needed or realized with the ongoing pandemic process, 
the changes experienced or desired to be experienced in the relationship between the house 
and the environment, and the house / residence for the future after the pandemic regarding the 
spatial priorities of the residence were directed to the participants and answers were sought. 
Findings: The findings obtained after the interviews were classified and evaluated using desc-
riptive analysis during the analysis process. The themes were determined by grouping the data 
collected within the scope of the study. Main themes determined are the spatial relations and 
planning, common use requirement of spatial volumes, interior insulation and privacy request, 
outdoor interaction, technological infrastructure and pet adoption. Subheadings grouped under 
the main themes were examined. As a result of the analyzes conducted within the scope of the 
research, the positive aspects at the beginning of the process started to be compelling for the 
human being as a social being with the prolongation of the process and negative opinions were 
reported by the participants. In line with the pre-process and process views of the participants, it 
was understood that they saw the residence-house as a “home” or “shelter”, which has different 
functions, social, physical and psychological dimensions, but above all connected with a sense 
of belonging and trust. It was emphasized that before the process, the participants started to see 
the family homes, where they came during holidays like guests and stayed without the need for 
intervention, as places that were lived and spent a lot of time and should be owned with the pan-
demic process. The uncertainty of the process has led to the desire to make possible changes in 
the spaces or change their homes in line with the changing needs of the participants and family 
members. Considering that human beings are in a mutual and continuous relationship with the 
space, it is seen that the formation of the space and the perception of space are affected by the 
social changes experienced. However, by producing technology-based solutions in the process, 
business life, school life, home life and social life have been reshaped. The house / residential 
areas were also affected by these changes and changed by the users. Although the changes were 
slow at the beginning of the process, they gained speed with the prolongation of the process and 
caused temporary or permanent solutions to be produced. Conclusion: When the experienced 
or desired changes are examined, many points that coincide with the “Traditional Turkish Ho-
use” design principles have attracted attention. Considering the general characteristics of the 
traditional Turkish house, it has been determined that it is related to the spatial expectations of 
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the users during the pandemic process in terms of living with nature, offering different spaces 
according to the needs of the users, having extremely flexible use and being sustainable.


