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Özet 
2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan 
koronavirüs, kısa bir zaman içinde tüm dünyada 
etkisini göstermiştir. Tıptaki adı ile Covid-19 olarak 
bilinen bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılarak Dünya 
sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine 
sebep olmuştur. Virüsün etkisi ile beraber insanlığın 
tüm hayat dinamikleri etkilenerek buna karşı önlemler 
alınmaya çalışılmıştır. Sosyal mesafelerin arttığı, 
maske kullanımının çoğu kapalı alanda zorunlu 
olduğu ve hijyenin çok önemli olduğu bir yaşantıda iş, 
eğitim ve sosyal alanlarımızı uzaktan devam ettirmeye 
çalışmaktayız. Yeni normal ile beraber geçmişte de 
olduğu gibi salgınlar ve olağanüstü durumlara karşı 
insanlık gerekli önlemlerini alarak yaşamını 
sürdürmeye çalışacaktır. Günlük yaşantımızda olduğu 
gibi iş hayatımızda da köklü değişiklikler olacağı 
kaçınılmaz gözükmekle beraber tasarımlar yeniden 
şekillendirilecek ve uyum süreci hızlandırılacaktır. Bu 
makale de ise geçmişte alınan önlemler ile beraber 
koronavirüsün mimariye olası etkileri incelenecektir. 
Açık çalışma alanlarının fazla, etkileşimin yoğun ve 
bulaş riskinin oldukça fazla olduğu çalışma ortamları 
üzerine tartışılacak ve yeni normal ile beraber ofis 
tasarımları incelenecektir.    

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Ofis 
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THE EFFECT OF THE NEW NORMAL ON 
OFFİCE BUILDINGS

Abstract
The coronavirus, which emerged in China in the last 
months of 2019, had its effects all over the world in a 
short time. This virus, known as Covid-19 in 
medicine, spread very rapidly, causing it to be declared 
a pandemic by the World health organization. With the 
effect of the virus, all life dynamics of humanity were 
affected and measures were taken against this. We try 
to continue our work, education and social areas 
remotely in a life where social distances are increased, 
mask use is mandatory in most closed areas and 
hygiene is very important. With the new normal, 
humanity will try to survive by taking the necessary 
precautions against epidemics and extraordinary 
situations as in the past. Although it seems inevitable 
that there will be radical changes in our business life as 
in our daily life, the designs will be reshaped and the 
adaptation process will be accelerated. In this article, 
together with the measures taken in the past, the 
possible effects of the coronavirus on architecture will 
be examined. It will be discussed on working 
environments where open work areas are high, 
interaction is intense and the risk of contamination is 
high, and office designs will be examined

1. GİRİŞ
İnsanlık tarih boyunca temel ihtiyaçlara sahip 
olmuştur. Bu ihtiyaçların en başında Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde de olan barınma 
ihtiyacı gelir. Barınma ihtiyacı ile beraber insanlık 
mekân kavramı üzerine odaklanmıştır. Mekân 
dediğimiz kavram çeşitli form ve işlevlerde olabilen 
açık, kapalı veya yarı kapalı boşluklar olarak 
tanımlanabilir. İnsanlığın gelişimi ile beraber mekân 
da gelişim ve değişim göstermiştir. İnsanlık ve mekân 
birbirini etkiyen ve etkilenen iki kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Doğal afetler, salgınlar ve diğer olağanüstü durumların 
insanlığa çok büyük etkileri olmuştur. Bu etkiler ile 
beraber gerekli tedbirler alınmış ve adaptasyonlar 
sağlanarak uyum süreci ile beraber insanlık yaşamını 
sürdürmüştür. Süreç genel itibari ile insanların 
alışkanlıklarında, mekanlarında ve yaşantılarında 
değişikliklere yol açmıştır. Mekân olgusu en çok 
etkilenen kavramlardandır. Bu minvalde günümüzde 
karşı karşıya kaldığımız covid-19 geçmişte ortaya 
çıkan diğer salgınlar gibi mekân kavramının 
tasarımında başlıca değişikliklere yol açması kuvvetle 
muhtemeldir.

Çalışmamızın ana gövdesini oluşturacak olan çalışma 
mekanlarının tasarımında da bazı değişiklikler 
görülecektir. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi 
kavramların hayatımızın temeline girmesi ile birlikte 
çalışma ortamlarımızı evlerimize taşımak zorunda 
kaldık. Normalleşme çabalarının sürdürüldüğü bu 
günlerde eski çalışma ortamlarımıza dönmemiz sağlık 
kurallarına elverişli olarak gözükmemektedir. 
Metropollerde çalışma ortamlarının başında gelen çok 
katlı ofis yapıları da değişim ve dönüşüm geçirmelidir. 
Bu dönüşüm sürecinin içinde olduğumuz bu günlerde 
çalışma alanlarının olası tasarım kriterleri 
incelenmeye çalışılacaktır.

1.1 İnsanlığı Tehdit Eden Bazı Büyük Salgınların 
Etkilerine Kısa Bir Bakış

Medeniyetler birçok salgın ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Veba, kolera, tifüs, dizanteri, cüzzam, 
sıtma, verem gibi birçok bulaşıcı ve salgın hastalıklar 
insanlığı etkisi altına almıştır. Korona virüste bu 
salgınlar gibi dünyayı etkisine almış durumda ve altı 
ay gibi kısa bir sürede pandemi haline dönüşmüştür. 
Türkiye’de ilk vakaların görülmesi ile Dünya sağlık 
örgütünün (WHO) pandemiyi ilan etmesi aynı 

günlerde yaşanan olaylardandır (Şekil1.1). 
Günümüzde karşı karşıya olduğumuz bu durumun 
geçmişte de ortaya çıktığını ve yaşantımızda 
değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. İnsanlığın 
geçmişte yaşanılan salgınlara karşı tedbirleri ve çözüm 
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önerilerini ele almak yeni normal ile tasarım 
kriterlerimizin nasıl şekilleneceğini incelememizde 
etkili olacaktır.

Geçmişteki salgınlar insanları, medeniyetleri ve 
imparatorlukları etkisi altına almıştır. 
İmparatorlukların yıkılma sebepleri arasında 
gösterilen salgın hastalıkların olduğu da bilinmektedir. 
Orta çağda görülen kara veba salgını yüzünden 
Avrupa’da 100 milyona yakın insan hayatını 
kaybetmiştir. Bu salgın etkileri dolayısı ile Avrupa’nın 
en büyük salgını olarak kabul edilmektedir. Salgın 
öncesinde işsizlik hâkim iken salgın sonrasında 
çalışan sınıfın toplumdaki konumu değişime 
uğramıştır. Bununla beraber kadınlar farklı meslek 
kollarında görev almaya başlamışlardır. Salgın sebebi 
ile işlenemeyen tarım arazileri değerlerini önemli 
ölçüde kaybetmiştir. Arazilerin değersiz olmaya 
başlaması ile beraber 

köylüler de arazi edinmeye başlamıştır. Değinilen bazı 
konulardan da görüldüğü gibi kara veba salgını sosyal, 
ekonomik ve siyasi etkileri dolayısı ile olağanüstü 
şartlar ortaya çıkarmıştır. Feodalizmin çökmesinin 
temel sebepleri arasında salgının büyük etkisinin 
olduğu da değerlendirilmektedir.[İld20]

19’uncu yüzyıla baktığımızda ise salgınların çok farklı 
alanlara olan çarpıcı etkisini görmekteyiz. Kolera 
salgının ortaya çıkması kanalizasyon sistemlerinin 
şekillenmesinde önemli etkisi vardır. Şehirlerde 
nüfusun orantısız dağılımından ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin önüne geçmek için planlı şehirlerin ortaya 
çıkması gerekliliği bununla beraber geniş ve düz 
yolların şehirlerdeki yeri gibi konular ele alınmıştır. 
Salgın hastalık korkusu insanlığın çözümler 
üretmesine sebep olan itici birer güç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüz modern şehirlerin temellerinin 
oluşturan şehir planları yer altı ve yer üstü sistemleri 
ve hatta kapı eşiklerimizin yüksekliği dahi geçmişte 
yaşadığımız salgınların veya doğal afetlerin birer 
sonucu olarak hayatımızda yer edinmişlerdir.[Bil20]

1.2  Covid-19 Pandemisi Ve Yaşantımızdaki 
Değişimler
Covid-19, şiddetli akut solunum yolu hastalığına 
sebep olan ölümcül bir virüstür. İlk olarak 2019 
yılında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. 
Yüksek bir yayılma hızına sahip olan bu virüs, Avrupa, 
Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika’da hızlı bir şekilde 
yayılım göstermiş ve 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ 
tarafından küresel pandemi ilan edilmiştir.[İld20]

Günümüzde hala etkisi devam eden bu virüsün en 
temel özellikleri kişiden kişiye çok hızlı bir yayılım 
göstererek insan vücudunda çoğalmaya başlaması 
olarak belirtebiliriz. Özellikle bulaş riskinin yoğun 
olduğu bu virüs çeşidinde dokunduğumuz her yüzey 
olası bir tehdit oluşturduğunu söylemek mümkündür. 
Bu sebeple küresel olarak insanlığı tehdit eden bu 
salgına karşı tedbirler alınmaya çalışılmalıdır. Sosyal 
mesafe, maske ve hijyen hayatımızın temelinde uzun 
bir süre daha yer edeceği kaçınılmaz gözükmektedir. 
Uygulayacağımız bu tedbirler toplum temelini 
oluşturan çekirdek ailelerin yaşantısından sosyal 
hayatımızı idame ettirmeye çalıştığımız kamusal 
alanların kullanımına kadar birçok alanda 
hayatlarımızı etkileyecektir.

İnsanların zaman içinde edinmiş oldukları 
alışkanlıklar onların hayata bakış açılarını, 
yaşantılarını ve zevklerini belirleyen önemli bir 
etmendir. Tatile gitmek, Dışarda vakit geçirmek veya 
sinema-tiyatroya gitmek gibi temel sosyalleşme 
faaliyetleri insanların yaşantılarında önemli bir yere 
sahiptir. Salgınla beraber tüm bu alışkanlıklarımızı 
uzaktan bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmak insan 
yaşantısını olumsuz yönde etkilemiştir. Alışılmış 
davranışlarımızın kısıtlanması ve sosyalleşme 
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Şekil 1. 1 SARS-CoV-2 virüsünün küresel dağılımı, Ekim 2020 [Bil20]

çıkmaktadır. Günümüz modern şehirlerin temellerinin 
oluşturan şehir planları yer altı ve yer üstü sistemleri 
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temel özellikleri kişiden kişiye çok hızlı bir yayılım 
göstererek insan vücudunda çoğalmaya başlaması 
olarak belirtebiliriz. Özellikle bulaş riskinin yoğun 
olduğu bu virüs çeşidinde dokunduğumuz her yüzey 
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oluşturan çekirdek ailelerin yaşantısından sosyal 
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Şekil 1.2 Virüsün iç mekanlarda yayılımı ve konumlandığı
önemli yüzeyler (a, b, c ve d).[Bil20]
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olanaklarımızın azaltılması insan psikolojisini 
derinden etkilemiştir. Salgın sonrası normalleşme 
adımları ile beraber eskiye doğrudan bir dönüş olmasa 
da virüs için aldığımız tedbirleri uygulayarak 
kademeli bir geçiş süreci devam etmektedir. Bu 
doğrultuda yaşadığımız, çalıştığımız veya eğitim 
aldığımız temel mimari mekanların yeniden 
tasarlanması virüs ile kalıcı bir mücadele için önemli 
bir aşama olacaktır.

2. YENİ NORMALDE MİMARİ TASARIM VE 
DÖNÜŞÜM
Geçmiş salgınlarda olduğu gibi Covid-19 ne ilk ne de 
son salgınımız olacaktır. Covid-19 sonrası 
normalleşme adımları ile beraber şehirlerimiz, 
kamusal alanlarımız, evlerimiz ve daha birçok 
mekânımız değişim ve dönüşüm geçirecektir. Kitlesel 
krizler sonrası mimari, en çok etkilenen alanlardan 
olmuştur. Gün geçtikçe değişen ve dönüşen kentler 
tüketim toplumlarının temel yaşam alanları olmaya 
devam etti ancak pandemi dolayısı ile tüketim 
mekanları olan alışveriş merkezleri, oteller, büyük 
etkinlik alanları gibi mekanları işlevsizleşerek 
kullanım dışı kalmışlardı. Tüketim toplumunu 
besleyen bu mekanların normalleşme ile beraber 
yeniden tasarlanması gerektiği açıktır.
 
Pandemi ile beraber normal hayattaki düzenimizi 
koruyamasakta uzunca bir süre evlerimize kapanarak 
hayatlarımızı ve rutinlerimizi idame ettirmeye çalıştık. 
Konutun kullanımının iyice arttığı bu dönemlerde 
konfor kavramı öne çıkmaya başlayarak mekânın 
işlevsel kullanımı önemli bir tasarım problemi olarak 
karşımıza çımaya başladı. Evden çalışmaya 
başladığımız bu dönemde konutlarda göz ardı edilen 
etmenler daha da zaruri hale gelmeye başladı. 
Konutun güneş alması, doğal havalandırma ve temiz 
hava erişimi gibi başlıklar kullanıcıların temel 
taleplerine dönüşmeye başladı. Konutlar artık bazı 
kullanıcılar için iş çıkışı sadece temel barınma ihtiyacı 
için değil tüm günlerini geçirebilecekleri mekanlara 
dönüştü. Bunun yanında sterilizasyonun kavramının 
da hayatımıza girmesiyle kirli/temiz ayakların 
girebileceği mekanlar olarak yeni tanımlamalar 
karşımıza çıktı. Bu mekânsal ayrımlar apartman 
tasarımlarının da yeniden dizaynı veya konut 
girişlerinin sterilizasyona uygun bir dönüşüm 
geçirmesini tetikleyeceği düşünülmektedir. Bu ve 
bunun gibi daha birçok mimari mekânımız salgın 
sonrasında insan sağlığını korumak için dönüşüm 
geçirmesi beklenmektedir. Böylece mimarların, şehir 
plancılarının ve endüstriyel tasarımcıların tasarım 
kriterlerine yeni başlıkların ekleneceğini söylemek 
mümkündür.

Geçmişte optimum şartlarda tasarlanan mekanlarımız 
artık sağlık unsurunun devreye girmesiyle değişim 

geçirecektir. Kamusal mekanlarımızdan ayrı 
kaldığımız bu günlerde normalleşme sürecine girerken 
kent planlamasında nüfusun etkisi, yol ile kaldırım 
ilişkisi, Toplu taşıma ve oturma alanlarının sosyal 
mesafe ve kullanıcı sayısı ilişkisi, yeşil alan miktarının 
oranı ve mekanların güneç ve rüzgâr ilişkileri gibi 
temel kabullerin yeni normal ile beraber düşünülmesi 
gerektiği 

aşikardır. Salgın sonrası ortaya çıkan bu etkiler 
olağanüstü durumlara karşı tedbirli olmamız 
gerektiğini bize ifade etmektedir. Bu sebeplerle 
tasarımlarımız sorunlara cevap vermenin yanı sıra 
ekonomik ve hızlıca bir şekilde uygulanabilir 
olmalıdır. Tasarımlarda işlev ve kullanıcı ilişkisinin 
daha da önemli olacağı yeni normalde sürdürülebilir 
ve sağlıklı bir mimari temel tasarım kriterlerimizin 
başında geleceği beklenmektedir. 

2.1 Koronavirüsün Ofis Yapılarının Tasarımına 
Etkileri
20 yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan yüksek 
katlı çalışma alanları tüketim toplumunun gelişmesi 
ile beraber optimum koşullarda çalışma ortamlarını 
şekillendirmeye başladı. Ortaya çıkan bu kapalı 
mekanlar kendi  içlerinde sosyalleşmenin yoğun 
olduğu ferah ve etkileşimli alanlar olarak tasarlandılar. 
Açık ofis kavramı pandemi öncesi ofis tasarımlarında 
etkili olan bir anlayışa sahipti. Ancak salgınla beraber 
evlerde devam eden çalışma hayatının etkisi ve  
normalleşme adımları, ofis kavramında değişim ve 
dönüşüm 

geçirtecektir. Ofis tasarımlarında genel itibari ile daha 
geniş ve bireysel alanların etkin olduğu bir tasarım 
anlayışının yanında sosyalleşme alanlarının dış 
mekanlarda çözümlenebileceği bir anlayış 
uygulanabilecektir. Geçmişteki ofis yapılarının en 
olumsuz yönlerinden biri de havalandırma 
sistemleriydi. Eski tip sistemlerde yapay havalandırma 
sistemleri kullanılıyorken normalleşme ile beraber 
doğal havalandırmanın hâkim olduğu açık mekanlar 
tasarımın temelini oluşturacaktır. Geçmişteki 
sistemlerin dönüşümünün yanı sıra ofis mekanlarında 
bir değişimin olması da beklenmektedir. Bu değişim 
ile daha esnek, modüler sistemler ve prefabrik 
eklentiler ile alanlar daha etkin hale getirilerek 
sosyalleşme alanları sağlık kurallarına uygun olarak 
tasarlanabilecektir. [Özl20]

Mekanların kullanımının yanında kullanılacak 
malzemelerde değişim geçirecektir. Kullanılacak 
malzemelerde temizlenebilir olmama ve yüzeylerinde 
zararlı organizmaları barındırmaması gibi özellikler 
daha çok aranmaya başlanacaktır. Kapalı mekanların 
dizaynı ile beraber etkileşimlerin yüksek olduğu ofis 
yapılarında gerek oturma alanları gerek çalışma 

alanlarında sınırlandırmaların olabileceği beklenirken 
mekanların kullanım alternatifleri de tasarımcıların 
önem vermesi 

gereken tasarım kriterlerinden biri olacaktır. Tüm 
tasarım etmenlerinin yanında konut yapısındaki 
değişim kentlerdeki ihtiyaç duyulan alanların 
belirlenmesinde temel faktör olacağı kesindir. Çünkü 
bir yılı aşkın bir süredir konutlarda yaşamını idame 
ettirmeye çalışan insanlar uzaktan bir şekilde çoğu 
ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Bu süreç ile beraber 
sorulması gereken ‘yeni normalde eski yaşantımızdaki 
ihtiyaçlarımız etkisini aynı şekilde devam 
ettirebilecek mi ve ofis yapıları gibi birçok yapı eskisi 
gibi aktif bir kullanıma sahip olacak mı’ gibi sorular 
tasarımcılar için cevap aranması gereken başlıca 
sorulardan olacaktır. [Özl20]

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından olan barınma 
ihtiyacının temelinde korunma iç güdüsü vardır. 
Korunma iç güdüsü insanlığın neslinin devamında itici 
bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte ortaya 
çıkan doğal afetlere, salgınlara ve kitlesel krizlere 
karşı insanlık bir savunma mekanizması geliştirerek 
önlemler almaya çalışmış ve başına gelen bu olumsuz 
durumdan kurtulmayı amaçlamıştır. 

Salgınların insanlık tarihindeki yeri yadsınamaz. 
Salgınların etkisi ile göçler yaşanmış, kıtlıklar ortaya 
çıkmış, sosyal sınıflar yer değiştirmiş ve hatta 
imparatorluklar yıkılmıştır. Sosyal, siyasal ve 
ekonomik etkilere sahip olan bu durumun mimariyi de 
etkilemesi kaçınılmazdır. Modern kentlerin 
oluşmasında tarih boyunca insanlığın üstesinden 
geldiği olağanüstü olaylardan aldığı dersleri 
görmekteyiz. Kentlerin planlamasında, yer altı ve yer 
üstü sistemlerinde veya kamusal alanların tasarımında 
geçmişte yaşan olayların etkileri mevcuttur. 
 
Covid-19 pandemisi sonrası kent mekanları yeniden 
şekillenmeye başlayacaktır. Kentlerin planları, 
yol-kaldırım ölçüleri, kamusal mekanlar, konutlar ve 
çalışma  alanları gibi daha birçok alan belli başlı 
dönüşümler geçirecektir. Bir yılı aşkın süredir konut 
odaklı yaşamını sürdüren insanlık sosyalleşme 
alanlarından ve alışkanlıklarından uzaklaşmıştır. 
Normalleşme ile birlikte hayatımızda etkisi devam 
edecek olan sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları 
tasarımlarımızın da odağı haline gelecektir. Makalenin 
ana gövdesini oluşturan ofis yapılarında da değişimler 
gerçekleşecektir. Açık ofis kavramı, yapı içindeki 
sosyalleşme alanları, grup çalışma alanları ve 
etkileşim alanları üzerinde yeniden düşünülecektir. 
Mekân 

çözümlemelerinin yanı sıra havalandırma sistemleri, 

aydınlatma sistemleri, mobilyalar ve kaplama 
malzemeleri gibi yapı unsurları üzerine araştırmalar 
odaklanarak sağlığa elverişli ve aynı zaman da 
sürdürülebilir bir tasarım yeni normalde tasarımcıların 
ana odakları haline dönüşecektir.

Kaynaklar
Ak, Ö. (2020). Pandemi mimarisi. TÜBİTAK Bilim ve 
Teknik Dergisi, 32-45.

Billur, i., & Billur, D. (2020). COVID-19 Pandemisi 
Bağlamında Sağlık Mekânları Üzerine Bir 
Değerlendirme. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları 
Dergisi, 269-292.

Sever, İ. A. (2020). Covid-19 Pandemisi Sonrası 
Normalleşme Sürecinde Mobil Mekânların Mimari 
Tasarım Ölçütleri ve. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 
477-485.

İnternet Kaynakları
Bbc news türkçe. (2020, Nisan 13 ). Bbc news türkçe: 
U r l : 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-5227389
4 adresinden alındı
Doğru, M. (2020, Mayıs 21 ). Ecobuild. COVID ve 
Pandemi Sonrası Toplumda Ofis Tasarımı: Url: 
https://www.ecobuild.com.tr/post/covid-ve-pandemi-s
onrası-toplumda-ofis-tasarım adresinden alındı



- 3 -

olanaklarımızın azaltılması insan psikolojisini 
derinden etkilemiştir. Salgın sonrası normalleşme 
adımları ile beraber eskiye doğrudan bir dönüş olmasa 
da virüs için aldığımız tedbirleri uygulayarak 
kademeli bir geçiş süreci devam etmektedir. Bu 
doğrultuda yaşadığımız, çalıştığımız veya eğitim 
aldığımız temel mimari mekanların yeniden 
tasarlanması virüs ile kalıcı bir mücadele için önemli 
bir aşama olacaktır.

2. YENİ NORMALDE MİMARİ TASARIM VE 
DÖNÜŞÜM
Geçmiş salgınlarda olduğu gibi Covid-19 ne ilk ne de 
son salgınımız olacaktır. Covid-19 sonrası 
normalleşme adımları ile beraber şehirlerimiz, 
kamusal alanlarımız, evlerimiz ve daha birçok 
mekânımız değişim ve dönüşüm geçirecektir. Kitlesel 
krizler sonrası mimari, en çok etkilenen alanlardan 
olmuştur. Gün geçtikçe değişen ve dönüşen kentler 
tüketim toplumlarının temel yaşam alanları olmaya 
devam etti ancak pandemi dolayısı ile tüketim 
mekanları olan alışveriş merkezleri, oteller, büyük 
etkinlik alanları gibi mekanları işlevsizleşerek 
kullanım dışı kalmışlardı. Tüketim toplumunu 
besleyen bu mekanların normalleşme ile beraber 
yeniden tasarlanması gerektiği açıktır.
 
Pandemi ile beraber normal hayattaki düzenimizi 
koruyamasakta uzunca bir süre evlerimize kapanarak 
hayatlarımızı ve rutinlerimizi idame ettirmeye çalıştık. 
Konutun kullanımının iyice arttığı bu dönemlerde 
konfor kavramı öne çıkmaya başlayarak mekânın 
işlevsel kullanımı önemli bir tasarım problemi olarak 
karşımıza çımaya başladı. Evden çalışmaya 
başladığımız bu dönemde konutlarda göz ardı edilen 
etmenler daha da zaruri hale gelmeye başladı. 
Konutun güneş alması, doğal havalandırma ve temiz 
hava erişimi gibi başlıklar kullanıcıların temel 
taleplerine dönüşmeye başladı. Konutlar artık bazı 
kullanıcılar için iş çıkışı sadece temel barınma ihtiyacı 
için değil tüm günlerini geçirebilecekleri mekanlara 
dönüştü. Bunun yanında sterilizasyonun kavramının 
da hayatımıza girmesiyle kirli/temiz ayakların 
girebileceği mekanlar olarak yeni tanımlamalar 
karşımıza çıktı. Bu mekânsal ayrımlar apartman 
tasarımlarının da yeniden dizaynı veya konut 
girişlerinin sterilizasyona uygun bir dönüşüm 
geçirmesini tetikleyeceği düşünülmektedir. Bu ve 
bunun gibi daha birçok mimari mekânımız salgın 
sonrasında insan sağlığını korumak için dönüşüm 
geçirmesi beklenmektedir. Böylece mimarların, şehir 
plancılarının ve endüstriyel tasarımcıların tasarım 
kriterlerine yeni başlıkların ekleneceğini söylemek 
mümkündür.

Geçmişte optimum şartlarda tasarlanan mekanlarımız 
artık sağlık unsurunun devreye girmesiyle değişim 

geçirecektir. Kamusal mekanlarımızdan ayrı 
kaldığımız bu günlerde normalleşme sürecine girerken 
kent planlamasında nüfusun etkisi, yol ile kaldırım 
ilişkisi, Toplu taşıma ve oturma alanlarının sosyal 
mesafe ve kullanıcı sayısı ilişkisi, yeşil alan miktarının 
oranı ve mekanların güneç ve rüzgâr ilişkileri gibi 
temel kabullerin yeni normal ile beraber düşünülmesi 
gerektiği 

aşikardır. Salgın sonrası ortaya çıkan bu etkiler 
olağanüstü durumlara karşı tedbirli olmamız 
gerektiğini bize ifade etmektedir. Bu sebeplerle 
tasarımlarımız sorunlara cevap vermenin yanı sıra 
ekonomik ve hızlıca bir şekilde uygulanabilir 
olmalıdır. Tasarımlarda işlev ve kullanıcı ilişkisinin 
daha da önemli olacağı yeni normalde sürdürülebilir 
ve sağlıklı bir mimari temel tasarım kriterlerimizin 
başında geleceği beklenmektedir. 

2.1 Koronavirüsün Ofis Yapılarının Tasarımına 
Etkileri
20 yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan yüksek 
katlı çalışma alanları tüketim toplumunun gelişmesi 
ile beraber optimum koşullarda çalışma ortamlarını 
şekillendirmeye başladı. Ortaya çıkan bu kapalı 
mekanlar kendi  içlerinde sosyalleşmenin yoğun 
olduğu ferah ve etkileşimli alanlar olarak tasarlandılar. 
Açık ofis kavramı pandemi öncesi ofis tasarımlarında 
etkili olan bir anlayışa sahipti. Ancak salgınla beraber 
evlerde devam eden çalışma hayatının etkisi ve  
normalleşme adımları, ofis kavramında değişim ve 
dönüşüm 

geçirtecektir. Ofis tasarımlarında genel itibari ile daha 
geniş ve bireysel alanların etkin olduğu bir tasarım 
anlayışının yanında sosyalleşme alanlarının dış 
mekanlarda çözümlenebileceği bir anlayış 
uygulanabilecektir. Geçmişteki ofis yapılarının en 
olumsuz yönlerinden biri de havalandırma 
sistemleriydi. Eski tip sistemlerde yapay havalandırma 
sistemleri kullanılıyorken normalleşme ile beraber 
doğal havalandırmanın hâkim olduğu açık mekanlar 
tasarımın temelini oluşturacaktır. Geçmişteki 
sistemlerin dönüşümünün yanı sıra ofis mekanlarında 
bir değişimin olması da beklenmektedir. Bu değişim 
ile daha esnek, modüler sistemler ve prefabrik 
eklentiler ile alanlar daha etkin hale getirilerek 
sosyalleşme alanları sağlık kurallarına uygun olarak 
tasarlanabilecektir. [Özl20]

Mekanların kullanımının yanında kullanılacak 
malzemelerde değişim geçirecektir. Kullanılacak 
malzemelerde temizlenebilir olmama ve yüzeylerinde 
zararlı organizmaları barındırmaması gibi özellikler 
daha çok aranmaya başlanacaktır. Kapalı mekanların 
dizaynı ile beraber etkileşimlerin yüksek olduğu ofis 
yapılarında gerek oturma alanları gerek çalışma 

alanlarında sınırlandırmaların olabileceği beklenirken 
mekanların kullanım alternatifleri de tasarımcıların 
önem vermesi 

gereken tasarım kriterlerinden biri olacaktır. Tüm 
tasarım etmenlerinin yanında konut yapısındaki 
değişim kentlerdeki ihtiyaç duyulan alanların 
belirlenmesinde temel faktör olacağı kesindir. Çünkü 
bir yılı aşkın bir süredir konutlarda yaşamını idame 
ettirmeye çalışan insanlar uzaktan bir şekilde çoğu 
ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Bu süreç ile beraber 
sorulması gereken ‘yeni normalde eski yaşantımızdaki 
ihtiyaçlarımız etkisini aynı şekilde devam 
ettirebilecek mi ve ofis yapıları gibi birçok yapı eskisi 
gibi aktif bir kullanıma sahip olacak mı’ gibi sorular 
tasarımcılar için cevap aranması gereken başlıca 
sorulardan olacaktır. [Özl20]

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından olan barınma 
ihtiyacının temelinde korunma iç güdüsü vardır. 
Korunma iç güdüsü insanlığın neslinin devamında itici 
bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte ortaya 
çıkan doğal afetlere, salgınlara ve kitlesel krizlere 
karşı insanlık bir savunma mekanizması geliştirerek 
önlemler almaya çalışmış ve başına gelen bu olumsuz 
durumdan kurtulmayı amaçlamıştır. 

Salgınların insanlık tarihindeki yeri yadsınamaz. 
Salgınların etkisi ile göçler yaşanmış, kıtlıklar ortaya 
çıkmış, sosyal sınıflar yer değiştirmiş ve hatta 
imparatorluklar yıkılmıştır. Sosyal, siyasal ve 
ekonomik etkilere sahip olan bu durumun mimariyi de 
etkilemesi kaçınılmazdır. Modern kentlerin 
oluşmasında tarih boyunca insanlığın üstesinden 
geldiği olağanüstü olaylardan aldığı dersleri 
görmekteyiz. Kentlerin planlamasında, yer altı ve yer 
üstü sistemlerinde veya kamusal alanların tasarımında 
geçmişte yaşan olayların etkileri mevcuttur. 
 
Covid-19 pandemisi sonrası kent mekanları yeniden 
şekillenmeye başlayacaktır. Kentlerin planları, 
yol-kaldırım ölçüleri, kamusal mekanlar, konutlar ve 
çalışma  alanları gibi daha birçok alan belli başlı 
dönüşümler geçirecektir. Bir yılı aşkın süredir konut 
odaklı yaşamını sürdüren insanlık sosyalleşme 
alanlarından ve alışkanlıklarından uzaklaşmıştır. 
Normalleşme ile birlikte hayatımızda etkisi devam 
edecek olan sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları 
tasarımlarımızın da odağı haline gelecektir. Makalenin 
ana gövdesini oluşturan ofis yapılarında da değişimler 
gerçekleşecektir. Açık ofis kavramı, yapı içindeki 
sosyalleşme alanları, grup çalışma alanları ve 
etkileşim alanları üzerinde yeniden düşünülecektir. 
Mekân 

çözümlemelerinin yanı sıra havalandırma sistemleri, 

aydınlatma sistemleri, mobilyalar ve kaplama 
malzemeleri gibi yapı unsurları üzerine araştırmalar 
odaklanarak sağlığa elverişli ve aynı zaman da 
sürdürülebilir bir tasarım yeni normalde tasarımcıların 
ana odakları haline dönüşecektir.
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