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HAKKINDA

Acil Korona Mekanları Gönüllü Ağı, 15 Nisan’da sağlık 
ihtiyaçları doğrultusunda, hızlı mekan önerilerini 
tamamladıktan sonra; bulaşa meydan vermemek 
adına evde kalma çağrıları doğrultusunda oluşan yeni 
gündelik ihtiyaçlar ve ev düzenlemesi konusunda 
araştırmalar yapmış ve geliştirdiği tasarım önerileriyle 
birlikte bir kitapçık haline getirmiştir.  Bu rehber;  
konutun keşfini sorgulamakta ve gelecekte de 
konutun şekillenmesinde uygulanabilecek öneriler 
sunmaktadır. 

1.Hakkında1.Hakkında
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2.Araştırmalar2.Araştırmalar

Hepimizin bildiği gibi Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), Aralık 2019 tarihinde Çin’de 
başladı ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Hastalığa yakalananlarda ateş, öksürük ve nefes darlığı 
görülebildiği gibi, şiddetli olduğunda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ya 
da ölüm getirebiliyor. Bu hastalık en çok hasta insanların öksürmeleri, hapşırmaları ile orta-
ma saçılan damlacıkların solunması ve de damlacık saçılmış yüzeye dokunulmak suretiyle elin 
yüze, göze, burun veya ağıza götürülmesi ile bulaşıyor(Sağlık Bakanlığı,2020). Bulaşması da 
çok hızlı oluyor.

Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak, hatta durdurabilmek için insanlara “evde kal” çağrısı 
yapıldı. Okullar kapatıldı, 65 yaş üzeri ve çocukların dışarı çıkmaları yasaklandı, dönem dönem 
herkese sokağa çıkma yasakları koyuldu, restoranlar, dükkanlar, eğlence ve dinlenme tesisleri 
kapatıldı, şehir ve ülke dışına seyahatler engellendi. COVID-19 ‘un toplum ve gündelik yaşam 
üzerinde dramatik etkileri oldu.

Salgınla birlikte hayat eve sıkıştı. Eve yüklediğimiz anlamlar değişti. İnsanların evde yaşama 
pratikleri değişmek durumunda kaldı. Hepimizin uzun süre evde kalması, alışkanlıklarımızı, 
ihtiyaçlarımızı ve ihtiyaçlarımızın karşılanma şeklini değiştirdi. Hayat eve sıkıştı ama ev de dün-
yaya açıldı.

Ev kavramı; ilk başta yağmur, fırtına gibi dış hava şartlarından ve yabani hayvanlardan ko-
runma amacı ile ve de genelde öncelikli olarak güvenli bir şekilde uyumak amacı ile ortaya 
çıkmıştı. Daha sonra marangozluk ve inşaatçılık bilgilerinin ilerlemesi ile insanlar kendilerine 
doğadaki malzemeleri kullanarak, en az bir tuvalet, yatma ve mutfak ünitesinin bulunduğu 
bugün alışkın olduğumuz türde evler inşa etmeye başladı (Wikipedia,2020).

Pandemiden önceki normal hayatımızda ev olarak kullandığımız yer, belki çoğumuzun sa-
dece akşamları kullandığı mekan iken aniden hayatımızın merkezi oldu (Cemali,2020). Evde, 
dışarıdaki virüsten korunduğumuz, kendimizi emniyette hissettiğimiz güvenli alanımızdayız. 
Gıda ihtiyacı ve önemli sağlık problemleri dışında tüm ihtiyaçlarımızı evden karşılamaya 
çalışıyoruz. Evde bir yandan gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak için yemekler yapıp, uyku ve 
dinlenme ihtiyaçlarımızı gideriyor, evin düzenini ve temizliğini sağlıyoruz. Öte yandan da inter-
net üzerinden uzaktan eğitimler alıyoruz, e-ticaret ile alış-verişler yapıyor, işe gitmeden evden 
işlerimizi yürütüyoruz, dijital platformlardan toplantılara katılıyor, spor yapıyoruz. Bu sürede 
evdeki davranışlarımız değişti, temizlik alışkanlıklarımız değişti, eve girerken ve evden çıkarken 
yaptığımız davranışlarımız değişti.

Bu süreçte evlerimiz ile adeta yeniden tanışıyor gibiyiz… Öte yandan bugün her birimiz önc-
esinde başlamış olan ve fiziksel mekânı yok eden adeta dijital devrimin bir simülasyonu içer-
isindeyiz (Özaydın,2020).

ARAŞTIRMA NOTLARI
Literatür Çalışması: Tuğba Özhan
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Evimizin sınırları içerisinde kısıtlı kalmak ve bunu fırsata çevirmek de bu deneyimin bir parçası 
oldu (Doğruyol, 2020). Ancak tüm hayatı evde yaşamaya çalışmak çok da kolay olmadı. Şimdiye 
kadar hiçbirimiz salonumuzda sürekli çalışmak,  mutfağımızda online ders vermek, koridorda 
spor yapmak, evimizin temizlik, yemek gibi ihtiyaçlarını sürekli sağlamak, günlerce bu sürecin 
ne zaman biteceğini de bilmeden evde kalmak zorunda kalmamıştık. Hiçbir zaman mekânları bu 
kadar işlevsel kullanmamız gerekmemişti (Cemali,2020). Kimi zaman en rahat çalışabildiğimiz, 
kitap okuyabildiğimiz yer banyoda bir sandalye üstü iken, kimi zaman da yatağın üstü oldu.  
Evdeki eşyalarımızın yerlerini değiştirerek, gün içinde farklı ortamlar yarattık. Bazen iki koltuğu 
pencere önüne çekip, keyifle kahvemizi yudumladığımız, sohbet ettiğimiz özel köşeler oluşturduk, 
bazen de koltukları sırt sırta koyup, aynı odanın içinde bireyselleştiğimiz alanlarda yaşadık.  
 
Evlerimiz esnek tasarımlarla, dinamik bir şekilde değişen ihtiyaçlarımıza ne kadar çok cevap 
verebiliyorsa bu süreçte o kadar rahat ettik. Evimizi esnek tasarımlı bir kullanım alanına 
dönüştürmek için mekandaki algısal süreç evrelerini yönetebilmemiz çok önemli oldu 
(Cemali,2020).

Örneğin ortamdaki ışık, ses veya boyutsal farklılıklar, istediğimiz ortamı oluşturmada bize 
yardımcı oldu. Örneğin yemek masasında çalışmak için, aydınlatmamızı çalıştığımız alanın 
üzerine odakladık. Böylece odadaki diğer kısımlar daha az ışık olduğu için, bizim çalıştığımız 
alanı daha ayrıcalıklı hale getirdik ve algısal olarak farklı bir bölüm yarattık. Kullanılan ışığın 
yönü, cinsi ve gücünü doğru kullanmak bu noktada önemli. Işığın bir noktada gücünü 
arttırdığımızda  gölge alan oluşmuş olur ve mekâna derinlik kazandırılır böylece algısal olarak 
mekânın bizi içine almış olduğunu hissederiz. 

Mekan algımızı yönetebilmenin bir başka yolu da renklerdir. İçinde bulunduğumuz mekanı 
fonksiyonlara ayırsak da mekan aynı zemin ve tavandan oluşmaktadır. Fakat mekanın içinde 
farklı noktalarda, tavan ve zemin arasında farklı ilişkiler kurmayı sağlayabilirsek işte o zaman 
fonksiyonel bir alan yaratabiliriz. Mesela belli bir alanda zeminden tavana renklerin keskinliği 
arttırır diğer kısımda ise daha soft renkler kullanabiliriz. Bunun algılarımızda ayırıcı etkisi 
olacaktır.

Renklerin tonları ile de oynama yapılabilir veya iki mekan arasında keskin renk geçişleri olabilir. 
Bu da mekandaki çoklu düzenin oluşmasına katkı sağlar(Cemali,2020). Bu dönemde virüsten 
korunmak için, her şeyle teması azaltmak önemli oldu. Eve girip çıkarken mümkünse asansöre 
binmemek, merdiven kullanmak, asansöre binmek zorundaysak asansör düğmelerine, kapı 
kollarına dokunmamak, asansör içinde komşularla yan yana olmamak önemliydi.

Pandemi döneminde, bulaşa meydan vermemek ve virüsten korunmak için evde kalan 
insanların yaşamlarını kolay ve keyifli kılmak için Acil Korona Mimarlık Ağı Gönüllüleri olarak bir 
açık kaynak hazırladık. Pandemi döneminde evde yaşamı konu alan dünyadaki ve Türkiye’deki 
tartışmaları, çözüm önerilerini ve kendi önerilerimizi ifade ettiğimiz bir kitapçık hazırladık.

KAYNAKÇA

Sağlık Bakanlığı; 2020 COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? <https://covid19bilgi.saglik.
gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir>
Arkitera,2020 

Cemali,Baran; 2020 Karantina Döneminde Mekanların Önem Kazanması, Mekan Algısı ve 
Mekanları Daha İşlevsel Kullanabilmenin Yolları < https://www.arkitera.com/gorus/karanti-
na-doneminde-mekanlarin-onem-kazanmasi-mekan-algisi-ve-mekanlari-daha-islevsel-kullana-
bilmenin-yollari/>

Özaydın,Büşra; 2020 Pandemi Sürecinde Uzaktan Atölye Yapmak: “Evin Yeniden Keşfi” Atölyesi 
<https://www.arkitera.com/gorus/pandemi-surecinde-uzaktan-atolye-yapmak-evin-yenid-
en-kesfi-atolyesi/>

Wikipedia;2020, Ev, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ev> 
 
Doğruyol,Burcu ;2020 /EV/ <https://www.arkitera.com/haber/ev/>

2.Araştırmalar 3.Kaynakça



10 11

4.Danışmanlarımızdan Notlar 4.Danışman Hocalarımızdan Notlar

Çalışma süreci boyunca; doktor, peyzaj mimarı ve
 sosyolog gibi çeşitli alanlardaki uzmanlardan aldığımız 
tavsiyelerden bir kısmını derledik. Bize katkı koyan ve zaman 
ayıran tüm danışmanlarımıza teşekkür ederiz. 
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ARINMA

5.Konut içi fikirler 5.Konut içi fikirler

Covid 19 ile birlikte gelen tedbirler, evlerin giriş mekanlarını 
hijyen konusunda bir arınma mekanına dönüştürmüştür. 
Arınma; eve girmeden hemen öncesinde başlayıp, kendimizi 
ev hayatına adapte etmedeki ilk zamanı kapsamaktadır. Biz 
de arınma aşamasında dikkat etmemiz gereken durumları 
sırasıyla görselleştirdik.
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Salgın nedeniyle, dünyanın pek çok şehrinde milyonlarca işyeri 
kapalı tutulurken, “home office” çalışma düzeni eskisinden 
daha çok tercih edilir oldu. Evden çalışma şekli, temelde 
virüsün bulaşmasına engel olacak izolasyonu sağlaması, 
işlerin evden devam edebilmesi, çalışma esnekliği sunması, 
yolda zaman kaybedilmemesi, yol masrafının olmaması, aile 
ile geçirilen vaktin artması gibi birçok avantaj sağladı. Ancak 
evlerin bu düzene uygun olmaması durumu bazı zorlukları 
beraberinde getirdi. Biz de bu dönemde evlerdeki çalışma 
mekanlarının nasıl organize edilebileceği üzerine öneriler 

geliştirdik.
Salgının bir diğer sonucu olarak, evlerde geçirilen zamanın 
artması ile kullanıcıların mekandan beklentileri çeşitlendi. 
Farklı ihtiyaçların aynı mekanda karşılanma zorunluluğu 
oluştu. Çalışmada, ayırıcı elemanlar aracılığıyla mekanın 

potansiyellerini örneklendirdik.

ÇALIŞMA ALANLARI VE AYIRICILAR
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Çalışma Mekanları  Kübra BIYUK

Home-office cazip bir çalışma koşulu olarak 
uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak Yeni 
Koronavirüs Hastalığının (COVID-19) 
etkileri nedeniyle, bu  durum birçok kişi için 
zorunluluğa dönüşmüştür. Bu süreç evden 
çalışma konusunda bazı problemleri de 
beraberinde ge�rmiş�r. Çalışmada bu 
konudakonuda karşılaşılan bazı zorluklara öneriler 
ge�rilmiş�r. 
1.Ayırıcı perde/tül sayesinde çalışma alanı 
ile odanın diğer kısımları birbirinden 
ayrılabilir. Görsel izolasyon sayesinde 
çalışmaya odaklanma imkanı ar�rılabilir.
2.Çalışma alanlarınızı zenginleş�rebilmek 
için yapılmış bu öneride, balkon 
korkuluğuna takılabilen masa sayesinde 
çalışma atmosferi değiş�rilerek verim 
ar�rılabilir.
33.Çalışma alanında işitsel ve görsel bir 
ayrım sağlamak için önerilen bu çalışma, 
ses izolasyonuna imkan tanıyan malzemesi 
sayesinde etkin bir çalışma ortamı 
sunmaktadır.
4.Me4.Mekandan maksimum yalı�lmış bir 
ortamı amaçlayan bu tasarım, katlanabilen 
yan levhaları sayesinde büyüyüp, 
küçülebilir ve kolaylıkla is�flenebilir bir 
mekan sunmaktadır. Yoğun çalışma ih�yacı 
için önerilmektedir.

2

3
Keçe (vb. akustik malzemeler) ile 

kaplanmış, ahşap panellerden 
oluşturulmuş özelleşmiş alan 

Keçe malzemesi ve ahşap panellerin 
birleşmesi ile oluşmuş 
katlanabilir sessiz kutu

Balkon korkuluğuna metal 
birleşme elemanları ile 

bağlanan  
çalışma masası

4

Paneller, ses yalıtımı özelliği 
sayesinde hem işitsel hem de 

görsel izolasyon 
sağlamaktadır

Duvara monte edilen ahşap vb.
 yatay ayırıcılar sayesinde ayırıcı 

elemanın üst ve alt hacimleri farklı 
kullanımlara  imkan 

tanımaktadır 

COVID-19 hastalığı sonrasında evlerde geçirilen 
zamanın artması, mekandan beklen�leri 
ar�rmış�r. Kullanıcının değişen psiko-sosyal ve 
fiziksel ih�yaçlarını aynı mekanda karşılama 
zorunluluğu mekanın potansiyellerinin keşfini 
gerekli kılmış�r. Bu çalışmada ayırıcı elemanlar 
sayesinde mekan atmosferinin farklılaş�rılması 
veve aynı mekanda birden çok işlev olanağına nasıl  
ulaşılabileceği örneklendirilmiş�r. 
1. Birden fazla işleve hizmet eden mekanlarda, 
lokal aydınlatma sayesinde istenilen alanlar 
tanımlanarak özelleşmektedir. Böylece mekan 
atmosferi zenginleşmektedir.  
2. Mekanın farklı işlevler için kullanılan alanlarını 
ayırmak, daha hareketli ya da daha dingin mekan 
algısı yaratabilmek için mekan duvarlarında boya 
ile oluşturulan renk farklılıkları önerilmektedir. 
Sakin ve dingin bir mekan algısı için pastel tonlar; 
dinamik mekan algısı için ise sıcak ve canlı tonlar 
önerilmektedir.
3.3. Düşey bölücüler ile mekan, farklı alanlara 
ayrılarak çeşitli işlevler tanımlanmakta; farklı 
hanehalkı kullanıcıları için alan oluşturulmakta 
ayrıca görsel ve işitsel izolasyon sağlanmaktadır. 
Düşey bölücü olarak bölücü duvarlar, bitki 
duvarları, akus�k hareketli ayırıcılar, hareketli 
mobilyalar ve perde gibi elemanlar 
önerilmeönerilmektedir. Ayrılan mekanlar çalışma alanı, 
oyun alanı, depolama gibi bir çok işlev için 
kullanılabilir.  3. örnek görselinde  hareketli 
akus�k ayırıcı önerisine yer verilmiş�r.   
4. Yatay bölücüler, mekan hacminin farklı işlevler 
için kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Yeterli 
alan varlığında, yatay bölücüler ile 
oluşturulabilecek ara kat mekanları uyuma, 
dinlenme, okuma, oyun alanı ve depolama gibi 
birçok durum ve eylem için kullanılabilir. 4. 
örnek görselinde çalışma ve uyuma işlevleri  için 
ayrılmış meayrılmış mekan önerisi bulunmaktadır. 

 

Kübra BIYUK

5.Konut içi fikirler 5.Konut içi fikirler
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Covid 19 okulların ve parklar gibi kamusal alanların kapalı 
olması sebebiyle özellikle çocukların evlere hapsolmasına 
sebep oldu. Bu süreçte hem kreatif zekalarını geliştirecek hem 
de bedensel enerjilerini harcayabilecekleri oyunlar üretmek 

amacıyla ev içerisinde oyun sistemi ürettik. 

ÇOCUK VE OYUN
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5.Konut içi fikirler 5.Konut içi fikirler
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İzolasyon sürecinde evde beden sağlığını korumak adına çeşitli 
sporlara yönelmek çok faydalı. Evi bu ihtiyaç kapsamında 

minik dokunuşlarla düzenleyebilecek fikirler ürettik. 

SPOR
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5.Konut içi fikirler 5.Konut içi fikirler
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Evlerde hobi olarak bitki yetiştirmek, minik bahçeler oluşturup 
sebze, meyve yetiştirmek eskiden beri yapılırdı. Ancak 
şimdi minik bahçeler oluşturup meyve sebze yetiştirmek  ve 
gelecekte tarımda yetersiz ürün almak durumu çok gündemde 
ve bu korkulan bir gelecek. Hem evde geçen zamanı keyifli 
ve verimli kılmak için, hem de kendi tüketeceğimiz besinin en 
azından bir kısmını üretebilmek adına yeni bir akım başladı. 
Danışmanımız Günseli Döllük ile ev içinde yetiştirmeye uygun 

bitki listesi hazırladık. 

EV BİTKİLERİ
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5.Konut içi fikirler 5.Konut içi fikirler
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SONSÖZ

Umarız ki, çalışmalarımız gündelik hayatı kolay-
laştırmak üzere fayda sağlayacak ve Covid-19 
pandemisi kısa süre içerisinde son bulacak. 
Birlikte iyileşeceğiz. 




