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Toplum yapısında değişen özellikler, bireysel yaşamın artması, metropol şehirlerin artan
büyüme eğrisi, eğitim ve iş sektörlerinin dinamik hareketliliği gibi faktörlerin etkisinde mikro
alanda yaşam ve bununla bağlantılı olarak mikro mutfak çözümleri üzerine bir çalışma...
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» Çoğunlukla bireysel yaşama olan rağbet,
birden fazla bölgede yaşamayı gerektiren
modüler iş hayatları, eğitim sektöründeki
artış gibi nedenlerden ötürü mikro
konutlar tercih edilen yaşam birimleri
haline gelmiştir. Değişen aile yapılarının
toplumda yerini alan bireysel yaşam alanı
ile “aile anlayışının değişmesi, toplumsal
ve yersel hareketlilik gibi faktörlere
bağlı olarak hane halkı büyüklüklerinin
küçülme eğilimine paralel olarak konut
programlarının da küçüldüğü, konaktan
büyük eve, büyük evden de küçük eve
geçildiği gözlemlenmektedir” (1). Söz
edilen toplumsal nedenler doğrultusunda,
dar konutların tercih haline gelmesiyle
bu yeni yaşam tarzlarını kullanışlı hale
getirecek tasarım çözümleri de gerekmeye
başlamıştır. Esnek ve fonksiyonel hareket
edebilir mekanizmalar, birden fazla
kullanımı olan mobilyalar, alanı daha etkili
kullanmaya yönelten tasarımlar ile mikro
konut kavramı kullanıcılar tarafından
tercih edilmeye başlanmıştır.
Bugün mikro konutlar tamamen
ihtiyaç doğrultusunda sade ve çözümcü
yapılarıyla mimaride dıştan içe,
alandan, mobilyaya bütünlük içerisinde
amaca yönelik insan merkezli bir
tasarım olarak planlanmaktadır. İnsan
bedeni ve eylemlerini temel alarak,
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Resim 1. Mikro konut örneği (Studio/Garage Micro Home by IM interior) (URL 1).
Image 1. Micro kitchen sample (Studio/Garage Micro Home by IM Interior) (URL 1).

ve işlevi ile “...mutfak yaşam alanına
açık olabilir veya sadece pişirim amaçlı
kullanılmak üzere kapatılabilir. Her
kullanıcı duvar ünitelerinin benzersiz
tasarım ve gereksinimlerine göre tasarımını
kişiselleştirebilir” (4).

Mekanın Bir Parçası Olarak Mutfak
Tasarımı
kullanıcısının mikro boyuttaki tüm yaşam
gereksinimlerini maksimum çözüm
standartlarıyla ele alan bu tasarımlarda
ortak noktada yine kullanıcının esnek
ve pratik yaşamının ele alındığı da
görülmektedir.
Temel barınma gereksinimlerini en
kullanışlı şekilde karşılarken estetik
detayları ile ev konforunu taşıyan stüdyo
tipi dairelerden dönüştürülmüş otel
odalarına, ev-ofis yapıları ya da öğrenci
yurtlarına kadar birçok segmentte örneği
görülen mikro mekanların mimaride
yeni bir tasarım süreci doğurduğundan
da söz edilebilir. Mekanı durağan bir
alan olarak hesaplamanın dışında insan
eylemleri ile daha küçük hareket ettirebilir
birimlere bölmek, çoklu kullanımı
olan endüstriyel ürünlerin iç mimariye
entegresini kurgulamak gibi çözümler
görülebilmektedir. Buna örnek olarak
2011-2016 yılları arasında aktif çalışılan
MIT Media Lab’in Şehir Evi projesinde,
hareket eden duvarlar ve merkezde
konumunu değiştirebilen bir mutfak
sayesinde dar bir konutu olduğundan
2-3 kat büyüklüğündeki işleve getirmeyi
amaçlamıştır. Stüdyo tipi bu daire yatak
odası, yemek odası, spor alanı ya da 14 kişi
için parti alanına dönüşebilmektedir. Ayrıca
dairedeki mikro mutfağın konumlanması

b

Şehir evi örneğinde görüldüğü üzere
mutfağın yaşam alanına dahil edilmesi ve
mekanın bir parçası olarak aktif kullanımı
ile alandan yer kazanırken mutfağa
fonksiyonellik katan tasarımlar, mikro
mutfağın oluşumundaki etkenlerden
biridir. Aktif ve pratik yaşamın amacı
doğrultusunda mekan çözümlemesi olarak
ortaya çıkan bu yaşam biçiminde mutfak
bölümü, var olan geleneksel yapısından
çıkarak işlevsel bir yaşam alanı parçası
haline gelmiştir.
O halde söz edilen kültürel değişimler
sadece konut yaşamında değil özellikle
mutfak kullanımında da farklılıklara
neden olmuştur. Mutfak, uzun zaman
harcayıp geleneksel yemeklerin piştiği
kullanım alanından çıkıp hızlı, pratik,
sağlıklı yemek hazırlama alanına
dönüşmüştür. Burada en önemlisi
mutfağın fonksiyonel olması ve fazla
zaman harcamadan ihtiyaç olan yemeği
hazırlamayı sağlaması beklenti haline
gelmiş ve bu nedenle mutfağın konut
içinde uzun zaman geçirilen sosyal alan
olma özelliği devre dışı kalmıştır. Burada
mikro mutfaklar mekanda minimum
alanı kaplarken maksimum verimlilikle
ihtiyacı gideren mekana ait birimler
olmuştur. Görüldüğü üzere bu toplumsal
değişim sürecinde mutfağın da kendi

içinde bir sosyo-kültürel dönüşümünden
söz etmek de mümkündür. “20. yüzyılda
mutfak sadece yemek yapılan fabrika
veya laboratuvar gibi fonksiyonel bir
mekanken, günümüze doğru, oturma
mekanının bir parçasıymış gibi dönüşüme
uğramıştır” (2). Bugün bu mikro
konutların mutfakları ise bu noktada
ayrı bir bölüm olma yapısından çıkarak
alanın bir parçası olarak işlenmekte, mikro
mutfak adı altında yeni bir iç mekan
birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. En
geniş yapılarda dahi çalışma alanının ve
depolama birimlerinin üzerine maksimum
işlevsellikte tasarlanarak ayrıntılı planlar
çıkarılan mutfaklar, mikro mekanlarda
alanın darlığından kaynaklı daha
komplike problemleri de beraberinde
getirmiştir (7). Bu problemler hem
mutfağın çalışma alanını hesaplamak
hem de en dar alanı maksimum
verimlilikte kullanmak gibi farklı
noktalarda çözümler gerektirmiştir.
Beraberinde mutfağın mikro mimaride
nasıl konumlanacağı, endüstriyel yapı
birimlerinin entegresi ve mühendislik
çözümleriyle multidisipliner
alanların birleşerek kullanım amacı

a

doğrultusunda tasarladığı mikro mutfak
örnekleri ortaya çıkmıştır.

Kullanıcı Deneyimi ile Mikro Çözümler
Dar mekanların belli bir sayısal
oranda ölçeklendirilerek yaşamsal
işlevleri yerine getirmesi ile oluşan mikro
konutlarda farklı rakamlar sınır olarak
değerlendirilmiştir. “Küçük konut ile
ilgili sayısal değerlendirmelere gelince,
tasarımcıların bazıları 60 m²’yi bir sınır
olarak kabul etmektedir. Diğer bazı
tasarımcılar ise kişi başına 14m²’yi sınır
olarak görmektedir” (5).
Mikro alanı belirlemedeki
ortalama ölçüler mikro mutfaklar
için henüz net olmamakla birlikte,
örneklere bakıldığında bir mutfağın
mikro yapısının maksimum 6 adımda
çözümlendiği görülmektedir. İnsan
hareketlerinin ve antropometrik
ölçülerinin hesaplanarak mutfak çalışma
üçgeninin ve organizasyon sırasının en
fazla 6 adımlık alanlarda çözümlendiği
mikro mutfak örneklerinde kullanıcının
temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu
hesaplamalar sürecinde kullanıcı
deneyimi tasarımının mimaride

b

Resim 2. MIT Media Lab Şehir Evi (URL 2).
Image 2. MIT Media Lab City Home (URL 2).
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Resim 3. GE Mikro
Mutfak prototip oluşum
(URL 3).
Image 3. GE Micro
Kitchen prototype
formation (URL 3).

uygulamasının verimliliğinden söz
etmek de pekala mümkündür.
Büyük ölçekli kullanımlarına
alışılmış bir mekan olarak mutfak en
temel ihtiyaçlarda minimum boyutlarda
küçültüldüğünde işlevselliği konusunda
aşılması güç zorluklar meydana
gelmektedir. İşlevselliği en yüksek
seviyede tutmak, fonksiyonel çözümler
üretirken kullanıcı deneyiminden
faydalanmayı gerektirmiştir. Kullanıcı
deneyimi ve tasarım ilişkisini en basit
haliyle Don Norman; “Büyük tasarımcılar
keyifli deneyimler üretir.” şeklinde
ifade etmiştir (6). Norman’a göre
deneyim insanların etkileşimlerini nasıl
hatırladıklarını belirleyebilme konusunda
kritik bir öneme sahiptir. Bu da tasarımın
varoluşunu, biçimini ve sürecini
etkileyen ana faktörlerdendir (6).
Bir mikro mutfak tasarımında da
kullanıcı deneyimi etkisi kullanıcı
alışkanlıkları ile temel mutfak

tasarımında yer alan çalışma üçgeninin
(Şekil 1) birleşiminde gözlemlenebilir.
Bu üçgenin standart mutfak ölçülerinde
yerleşimi (U tipi, L tipi, I tipi, ada model,
paralel model gibi) mikro mutfaklarda
alanı etkin kullanmak adına dikey
veya yatay+dikey (Şekil 2) doğrultuda
çözümlenmiştir. Hatta bazı örneklerde
mutfak merkeze alınmış ve bu üçgen
360 derece kullanım ile insanın aktif
hareketine konumlandırılmıştır (Şekil 3).
Genel anlamda mikro mutfakların
tasarım örnekleri incelendiğinde
fonksiyonel tasarım, teknolojinin entegre
edilmesi, modüler birimler oluşturma,
mekandaki boşluğu verimli kullanma gibi
ana başlıklar altında tasarım çözümleri
geliştirildiği görülmektedir.

Fonksiyonel Mikro Çözümler
Bilindiği üzere en küçük birim
alanda hesaplanan en fazla hareket
ihtiyacının karşılanması fonksiyonel

tasarım faktörlerindendir. En temelde
fonksiyonellik bir mikro mutfak
tasarımda birim alanın nasıl kullanıldığı,
depolama çözümleri ve efektif kullanım
gibi ana başlıklar doğmaktadır. Mikro
mutfak çözümü adına fonksiyonelliğin
ve teknolojinin bir tasarımda vücut
bulabileceğini örnekleyen General
Electric’in mikro mutfak ürünü temel
mutfak ihtiyaçlarının nasıl 6 adım
genişliğindeki çekmece düzenine
yerleştirilebileceğini göstermektedir
(Resim 3).
Birden fazla kullanım şekli olan
çekmece sisteminde; fırın, mikrodalga
gibi pişirme araçları teknoloji ile tek bir
çekmecede, buzdolabı, bulaşık makinesi,
dondurucu ve diğer depolama birimleri
de ayrı çekmecelerde yerleştirilmiş ve
dokunmatik ekranlarla elektroniklerin
yönetimi sağlanırken, üst tezgah,
hazırlama, yıkama ve pişirme aşamaları
için maksimum alan kullanımında
çözümlenmiştir (Resim 4). Ayrıca estetik,
tuşsuz tasarımı ve değişebilir malzeme
seçimi ile entegre edilen mekanın mimari
dokusuyla uyumlu hareket ederek mutfak
görünümünden çıkıp mobilyanın bir
parçası olarak hareket edebilmektedir
(Resim 5).
Hem mutfağın temel ihtiyaçlarının
karşılandığı hem de mutfağın odanın
birimi haline geldiği bu mikro örnekten,
alandan kazanma ve fonksiyonel kullanım
adına geleceğin mikro mutfaklarına bir
adım olarak söz edilebilir.

Mutfağın Mekana Entegresi

Resim 4. GE Mikro Mutfak hacim (URL 3).
Image 4. GE Micro Kitchen volume (URL 3).
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Her bir mikro mutfak örneği, mikro
alanların maksimum kapasitesini
kullanan tasarımlar olabileceği gibi,
bulunduğu mekanda mikro bir mutfak
kullanım ihtiyacını da karşılıyor olabilir.
Mutfak ihtiyacının minimumda olduğu,
stüdyo tipi daireler, ev-ofis çalışma
konutları, ufak çaplı ofisler, ev hizmeti
veren otel odaları gibi birçok alan için
mekanın, iç mimari birimleriyle uyumlu
bir strüktürde yerleştirildiği mikro
mutfak örnekleri mevcuttur. Bu örnekler
yukarıda şemalarda gösterildiği gibi
mutfak üçgenine 360 derece dikeyde
bir çözüm modeller altında incelenebilir
(Şekil 3). 360 derece dönen yapı
üzerine kurulu Circle Kitchen örneğinde
mutfağın hareket eden bir mekanizmaya
sahip olmasıyla mekanın istenilen

noktasına yerleştirilip mikro alanda
temel ihtiyaçlar çözümlenmektedir
(Resim 6). Ayrıca tamamen kapanabilir
sürgülü dolap kapakları ile istenildiğinde
mutfak görünümünden mekandaki bir
mobilya görünümüne dönüşebilmektedir
(Resim 7).
Benzer bir örnek de İtalyan mimar
Massimo Facchinetti tarafından
tasarlanan Verticooking modelidir
(Resim 8). Hareket edebilen modülleri
ve dikeyde alan çözümü ile mekanda
minimum alanı kaplayan bir mobilya
parçası halinde mutfak, temel ihtiyaçları
maksimum oranda gidermektedir.

Modüler Mutfak Birimleri
Yine mekanın bir parçası gibi
hareket eden dolap görünümlü mikro
mutfak John Strand tarafından diğer
örneklere ek olarak modüler parçalar
halinde oluşturulabilmektedir. Temel
ihtiyaçların karşılandığı ana dolabın
yanında alandaki yer kapasitesine
göre istek halinde ek modüller alınarak
depolama birimleri artırılabilir ve mekan
içerisinde kullanıcıya bağlı bir mutfak
oluşturulabilir (Resim 9).
Kullanım ve yerleşimini tamamen
kullanıcıya bırakan bu model de yine
istenildiğinde kapakları kapatılarak
mobilya görünümüne dönüşebilmesi ile
dar alanlar için ideal çözüm sunmuştur
(Resim 10). Aktif kullanım halinde
esnekleşebilen, kullanıcıya göre şekil
alan mutfak tasarımları oluşturmak adına
Strand’in depolama birimlerini modüllere
bölmesi fikri mikro alan tasarımlarında
bir diğer fonksiyonel çözüm olarak da
değerlendirilebilir.

Resim 5. GE Mikro Mutfak uygulama (URL 3).
Image 5. GE Micro Kitchen interior (URL 3).

maksimum verimlilikte kullanmayı ilke
edinmiş bu mikro mekan modelleri;
mikro mutfak tasarımını etkileyen bir
faktör olurken, örneklere bakıldığında
da mikro mutfakların da giderek bu
konutların formunu belirleyen ana etken
haline geldiğini söylemek mümkündür.
Stüdyo daireler, otel ve yurt odaları
gibi konut olarak kullanılan mekanlarda
mikro mutfakların entegresinin
öncül kılınması ve ihtiyaçlarının en
yüksek verimde giderilmesi ile yaşam
alanlarında ev konforu sağlanabilir. Bu
sayede dar alanların yaşamı kısıtlayan
özelliği fonksiyonel tasarım ile hayatı

kolaylaştıran yaşam birimlerine
dönüşebilir.
Bu yaşam modelleri sayesinde
sürdürülebilir bir gelecek için, tüketimi
minimuma indiren minimal bir toplum
yapısının oluşumundan bireylerin sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının artmasına
kadar pozitif etki sağlayacağından
söz edilebilir. Ayrıca bu mutfaklar
uluslararası kabul görmüş bir model
olabileceği gibi kullanılan ülkenin
kültürüne göre geleneksel yemek
hazırlama süreçleri hesaplanarak ek
özellikler eklenebilir, modüler yapılar
olarak da kurgulanabilir. Burada insan

Resim 6. Daire Mutfak (URL 4).
Image 6. Circle Kitchen (URL 4).

Resim 6. Daire Mutfak kapalı (URL 5).
Image 6. Circle Kitchen closed (URL 5).

Sonuç
Tüm örneklerin tasarım çözümlerinin
kullanıcı deneyimi üzerinden
hesaplanması, mimaride verimliliği
artırma ve ihtiyaca dayalı çözümler
sunması ile mikro birimde hayat kalitesi
sağlamıştır. Minik ev (tiny house),
mikro konut (micro dwelling) ya da
mikro yaşam (micro housing) gibi
farklı isimlerle ortaya çıkmış mikro
mekanlar ortak paydada, sadece konut
değil, otel ve yurt odaları, ev-ofis
(home office) yapısına uygun rezidans
daireleri, stüdyo tipi daireler gibi uzun
ya da kısa süreli konaklama alanı olarak
vücut bulmaktadır. Minimum alanı
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Resim 8. Verticooking, Massimo Facchinetti (URL 6).
Image 8. Verticooking, Massimo Facchinetti (URL 6).
Resim 10. Hideaway Mutfak, John Strand (URL 8).
Resim 10. Hideaway Kitchen, John Strand (URL 8).

Şekil 1. Temel mutfak çalışma üçgeni.
Figure 1. Basic kitchen work triangle.

Resim 9. Hideaway Mutfak (URL 7).
Image 9. Hideaway Kitchen (URL 7).
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Şekil 2. Dikey mikro mutfak, üçgen yapı.
Figure 2. Vertical micro kitchen, triangle.

merkezli tasarımı üzerine kurulu olan
mutfaklar için toplumun yapısı incelenip
kullanıcı merkezli tasarım kuramları
uygulanarak kültür bazlı çözümler de
sunulabilir. Bu sayede insandan bireye olan
bir inceleme ile kullanıcının maksimum
ihtiyaçları çözümlenen inovasyonel
tasarımlar ortaya çıkabilir.
Ayrıca bu mikro mutfakların modüler
yapısı ile konut dışı ofisler, şantiyeler,
çalışma alanları, sağlık merkezleri gibi
temel mutfak ihtiyaçları gerektiren
mekanlarda efektif kullanımı da
sağlanabilir. Hatta zamandan tasarruf eden,
bilinçli bir tüketim toplumu oluşturmada
mikro mutfak kavramının etkisi uzun
vadede ölçeklendirilebilir. Dünya genelinde
görülen küçük ev akımının getirdiği
(tiny house movement) çevreye daha
az zarar veren mimari yapılarda yaşama

Şekil 3. Dikey 360° mikro mutfak, üçgen yapı.
Figure 3. Vertical 360° micro kitchen, triangle.

gibi ideolojilerin tarafından da kabul
görebilecek bu mikro mutfakların, insanın
barınma ihtiyacı karşılayan her ortamda
çözümcü bir yaşam sağlayacağı ortadadır.
Mikro mutfakların kullanım
kolaylıkları kullanıcı tarafından
deneyimleyerek geliştirildiği sürece,
fonksiyonel yapısı daha geniş ölçekli
olacak ya da endüstriyel mutfaklarda
da kullanılacak ve mutfak tasarımına
yenilikçi çözümler getirecektir. Kullanıcın
hareket kabiliyetini detaylı bir şekilde
kullanan bir iç mimari mekan olarak
mutfak, hareketin en ileri seviyede
işlevselliğini hesaplamaktan yükümlü
olduğu sürece, mikro birimdeki en iyi
çözümler, makro boyutta da etkisini
gösteren yaşamı kolaylaştıran insan
merkezli tasarımlar olarak mimaride yerini
sürdürecektir

Kaynaklar
1. Alga, R. (2005). Yaşam Döngüsüne Bağlı Olarak Konut
Tasarımını Etkileyen Faktörler. (Yüksek Lisans Tezi).
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
2. Okçugil. Barışık, G. (2019). Dar mekânlarda esnek ve
fonksiyonel mutfak tasarımları. (Yüksek Lisans Tezi) Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. İstanbul.
3. Savaş, S. (2011) Kısıtlı Mekân-Mobilya Çözümlerinde
Çağdaş Yaklaşımlar. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
4. MIT Media Lab City House. (2016). https://www.
media.mit.edu/projects/OLD_cityhome2/overview/
5. Belentepe, A., Seçer Kariptaş, F. “Mikro Konutların İç
Mekân Tasarımının İncelenmesi”, Haliç Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi 2019, 2/2: 179-195
6. Norman, D. (2016). The Design of Everyday Things. In
The Design of Everyday Things (No. 2013). Basic Books.
https://doi.org/10.15358/9783800648108
7. Yücel, S., Seçer Kariptaş, F., “Mikro Hacimlerde Mobilya

Sistemleri”, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
2019, 2/1:103-112.
URL 1. www.architonic.com
URL 2. https://www.media.mit.edu/projects/
OLD_cityhome2/overview/
URL 3. http://www.ryandiener.com/ge-microkitchen
URL 4. https://housely.com/micro-kitchen/
URL 5. https://www.idesignarch.com/revolvingcircle-compact-kitchen/
URL 6. https://www.facchinetti-partners.com/en/
portfolio/verticooking-dynamic-kitchen-clei/
URL 7. https://johnstrand-mk.co.uk/space-savingproduct/hide-1-2-hideaway-kitchen-hob/
URL 8. https://housely.com/micro-kitchen/
* Füsun Seçer Kariptaş, Prof. Dr.
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
** B. Begüm Nazlı Erap,
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Micro lifestyle has become an issue that
has been frequently discussed in recent years.
Especially about place design there is an increase
in re-searches on this subject. It is observed that
the limited living spaces create a new lifestyle
by transforming into micro living units thanks
to the flexibility and functionality of the design.
In the previous periods, the reason for choosing
narrow houses which is unusable living spaces
was mostly due to economic insufficiency. But,
today it is seen that these micro dwellings have
transformed into comfortable and aesthetic spaces
with the flexibility of technology and design.
However the micro apartments have been taken a
place in architecture as a new practical, analytical
and flexible lifestyle. The need for life in the
micro area and related micro kitchen solutions has
arisen; under the influence of factors such as the
changing characteristics of the social structure,
the increase of individual life, growth curve of
metropolitan cities, the dynamic mobility of
education and business sectors.
After searching for solutions in limited areas
with the socio-cultural renewal of the kitchen;
the concept of “micro kitchen” has been emerged
owing to place of the kitchen in architecture
as a space, technological developments and
functional design.
At the same time, these residences with
functional design and technological details can
also be transformed into a residence apartment.
On the other hand, having a functional residence
apartment can become a status indicator by
high-income segments of the society and
it is seen that the idea of living in a limited
area without compromising all their needs is
increasingly accepted.
This reveals first, micro unit design and after
that concept of the micro kitchen as a new field
in architecture
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