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ÖZET 

 

Z KUŞAĞI KONUTU: EŞİK KONUT 

Tuğba Ekiz 

 

Konut, insanın en temel ihtiyaçlarından barınma eylemini karşılayan temel 

mimari ögedir. Barınma ihtiyacı yönünden hep ihtiyaç duyulmakla birlikte, toplumsal 

değişimler konutu dönüştürmektedir. Her çağın beklentisine göre şekillenmesine 

rağmen, mimarinin kalıcı yapısı ve maliyeti nedeniyle değişimler konuta geç 

yansımaktadır.  

Z Kuşağı’yla birlikte, dünya dijitalleşmeye, fiziksel mekânlara duyulan ihtiyaç 

değişmeye başlamıştır. Bu değişimin yeni bir dönemin başlangıcı olacağı; toplumsal 

ihtiyaç ve beklentilerin yenilenmesiyle, dünyanın evrimiyle fiziksel çevrenin de 

yeniden düzenleneceği düşünülmektedir. Bütün bu değişim süreçlerinin konuta nasıl 

etki edeceği, kullanıcıların konutu ne yönde dönüştüreceği, bu çalışmanın çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. Tez çalışmasında hedeflenen, Z Kuşağı’nın konut 

kullanımının belirlenmesiyle, konutun geleceğiyle ilgili çıkarımlar yapabilmektir.    

Bu amaç doğrultusunda, kuşaklar, konutun tarihsel evrimi, günümüzdeki 

değişimler, gelecekteki değişim beklentileri ve eşik kavramı incelenmiştir. Eşik, 

içeriyle dışarının, mahremle kamusalın, geçirgenle katının, rijitle esneğin birleştiği, 

aynı zamanda ayrıştığı nokta, alandır. Bu nedenle günümüz, bir eşik zaman olarak 
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tanımlanmış, Z Kuşağı’nın konutu ise dijitalle fiziksel arasındaki sınır ve geçiş olması 

nedeniyle “Eşik Konut” olarak adlandırılmıştır. 

Kavramsal çerçevenin oluşturulmasının ardından, X, Y ve Z Kuşakları olarak 

belirlenen üç farklı katılımcı grubu ile anket çalışması yapılarak, günümüz toplumunu 

oluşturan kuşakların, konuta bakış açıları karşılaştırmalı olarak ele alınıp henüz kendi 

evine sahip olmayan Z Kuşağı’nın, konut beklentisi ve konutun geleceğiyle ilgili 

değerlendirmeler yapılmıştır. Pandemi süreciyle birlikte değişen konut algısı da 

araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.  

Bütün değerlendirmelerin ışığında, Z Kuşağı konutunun; iç- dış, kapalı- açık, 

mahrem- kamusal, özel (the me)- paylaşımlı (the we), dijital- fiziksel, karşıtlıkları 

kendinde toplayan “Eşik Konut,” olması gerektiği neticesine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Gelecek, Konut, Eşik, Paylaşım 
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ABSTRACT 

 

GEN Z’S HOUSING: THRESHOLD HOUSING 

Tuğba Ekiz 

 

Housing is the basic architectural element that meets one of the most basic 

needs of the human being, the act of shelter. Although it is always needed in terms of 

the need for shelter, social changes transform the house. Although it is shaped 

according to the expectations of every age, changes are reflected in the house later due 

to the permanent structure and cost of the architecture. 

With the Gen Z, the world has started to digitalize and the need for physical 

spaces has begun to change. This change will be the beginning of a new era; it is 

thought that with the renewal of social needs and expectations and the evolution of the 

world, the physical environment will also be reorganized. The starting point of this 

study is how all these change processes will affect the house, how the users will 

transform the house. The aim of the thesis study is to make inferences about the future 

of the house by determining the use of housing of Generation Z. 

For this purpose, generations, historical evolution of housing, current changes, 

future change expectations and the concept of threshold are examined. The threshold 

is the point, is the area where it associate and also separate inside and outside, 

confidential and public, permeable and solid, rigid and flexible. For this reason, today 
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has been defined as threshold time, and the housing of Gen Z has been named 

"Threshold Housing" because it is the border and transition between digital and 

physical. 

Following the formation of the conceptual framework, a survey was conducted 

with three different groups that identified as Generations X, Y and Z, the perspectives 

of the generations are handled comparatively and evaluations are made about the future 

of housing and the housing expectation of the Gen Z, who do not have their own house 

yet. The perception of housing that changed with the pandemic process was also 

included in the scope of the research. 

In the light of all the evaluations, the Gen Z housing has concluded to be 

“Threshold Housing” by collecting internal- external, closed- open, private- public, 

private “the me” - shared “the we”, digital- physical contrasts in itself. 
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