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Balkesir Yöresi Krsal Yerleşmeleri için Plan Tip ve Tipolojileri: 

1. Giriş 

Bu çalşmada Balkesir krsal alanlar için yaplacak tipoloji çalşmalarnn nasl 
bir alt yap üzerine kurulduğu açklanmaya çalşlacaktr. Balkesir krsal alan 
tipoloji çalşmalar için Ayvalk, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi 
ilçelerindeki toplam 81 köyde incelemeler yaplmştr. Yaplan incelemeler 
sonucunda; 

• Kepsut 
- Turplu 
- Akçaköy 
- Dereli  
- Mahmudiye 
- Örenli  
- Saraç  

• Bandrma  
- Emreköy  

• Burhaniye  
- Kuyucak  

• Dursunbey  
- Dada  
- Kireç  

• Gönen  
- Babayaka 
- Pehlivanhoca  

• Havran 
- Küçükdere  
- Tarlabaş  

• Sndrg  
- Çakll  
- Çamalan 
- Çoturtepe 
- Düvertepe  
- Karacalar  
- Kranköy  
- Yusufçam   

köylerinde analiz çalşmalar yaplmasna karar verilmiştir. Bu çalşmalar 
sonucunda Balkesir krsalnda, tarih boyunca çoğu zaman yapm öncesinde 
tasarlama yapmadan, belirli düzenlere göre yaplan konutlar oluşturan 
biçimlerin ve kurallarn ortaya çkarlmasna çalşlmştr. Böylece temel tipten 
başlayarak, bir araya gelerek oluşan krsal konut ve yerleşim dokusunun 
mimari dilini oluşturan ilkeler belirlenmiştir. Bunun sonucunda mevcut 
yerleşim dokularnn yapsnn bozulmamas için yeni oluşturulan parçalarn 
dokuya uygunluğu sağlanmaya çalşlacaktr.   
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2. TEK EVDEN DOKUYA KONUT YERLEŞİMLERİ: 

Geleneksel konut tipolojisi çözümlemesi, en karmaşk konut tiplerinin bile 
tek bir hücreden oluşan evlerden yani tek hücreli tipten gelişmiş olduğunu, 
tek hücreli tipin aile yaşam için oluşturulan en ilkel mimari model olduğunu 
açkça ortaya koymaktadr. Farkllaştrlmamş bir oda olarak başlayp 
sonradan iç mekânnn işlevlere göre şekillendirildiği ve daha sonra da ard 
ardna gelen kopyalamalarla geliştirilen bu odaya "temel tip" ad verilmiştir. 
Sonuçta, yeni bir öncü tip oluşturmak üzere farkl mekânlar 
hiyerarşikleştirilerek genişletilmiştir. Tekhücreli tip genellikle 15–40 m2 aras 
alana sahip dörtgen bir odadan meydana gelir; düz çizgi halindeki 
duvarlar bu yapya tekrarlanabilme, bir araya getirilebilme ve bölünebilme 
imkân sağlar. Oda ölçeğinde kenar oranlar Balkesir ili krsal genelinde 
ortalama 1:1,1 olarak kareye yakn bir plan oluşturacak biçimde 
şekillenmektedir. Tek bir pencere ve bunun yannda bir adet kap ayn anda 
havalandrmaya, aydnlatmaya ve giriş çkş sağlamaya yarar [Resim 1.1].  

zemin1. kat

ODA ODAAHIR

DEREL  - KEPSUTİ

ODA AHIR

zemin1. kat
KÜÇÜKDERE - HAVRAN  

Resim 1.1 Balkesir ili köyleri temel tip konut plan örnekleri. 

TEMEL TİP 

Temel tipteki, başka yerlerde endüstri öncesi zamanlarda gerçekleşmiş 
olan evrimsel değişiklikler, Balkesir yöresinde önemli bir farkla, ancak 
şimdi gerçekleşmektedir. Yüzyllk bir durgunluk nedeniyle, birçok 
kuşaktan oluşan bir döneme yaylmş bir dizi artan değişiklik görmek 
yerine, bu çalşmayla ayn anda birçok kültürel değişiklik yapma imkân 
doğmuştur.  
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Arazi şartlarna ve yerel malzeme kullanmna bağl olarak yaplan 
konutlar, özgün ve yaratc çözümlerle yaplmşlardr. Görünüşte basit 
olan temel tip oluşumu, tarih boyunca kazanlan deneyimlerle oluşan, 
yaln bir odadan başlayan sürecin sonucudur.  

Öncelikle tek mekanl tipten başlayan barnma ihtiyac, sosyal ve fiziksel 
gereksinimlere bağl olarak şekillenir. Temel tip, konut plan içerisinde 
hem bir oda hem de bir aks aralğ olarak görülebilir.  

Artan mekan gereksinimi tek mekanl konutta öncelikle iki mekann üst 
üste gelmesi ile giderilmiştir. Bu çözümde arazi eğiminden faydalanarak 
katlar arasnda ulaşlabilirlik sorunu giderilir. Alt katn üç cephesi ksmen 
toprağa gömülüdür. Mekana giriş toprağa gömülü olmayan yola bakan 
cepheden yaplr. Bu kat genel olarak işle ilgili eylemlerin yer aldğ 
mekandr. Üst kat ise yaşam mekandr. Eğimli olmayan arazilerde üst 
kata, girişte bulunan ve üst katta sofaya çkan merdiven ile ulaşlr.   

AVLULU EV 

Avlulu evin tipolojik süreci içinde gelişimi snr kavram ile yakn ilişki 
içinde olmuştur. Tek hücreli bir yapnn çevresinde bulunan alann, 
çevreleyici duvarla ayrlmas avlu mekânna öncü olmuştur. Tek hücreli 
konuttan çok hücreli konuta geçişte konut alannn büyümesi ve ahr, 
samanlk, frn gibi fonksiyonlarn eklenmesi ile avlu farkl fonksiyonlarn 
koordine edildiği bir mekân olmuştur. Konut avlu içinde yol kenarnda 
girişe yakn veya genellikle girişten uzak bir konuma yerleştirilmiş, ancak 
avlu duvarlar iç bahçeyi çevreleyici özelliğini kaybetmemiştir. Arsann 
daha küçük olmas durumunda arsa çevresi boyunca mekanlar 
sralanmş ve kalan alanlar ise genellikle sert zemin olarak avlulaşmştr. 
Avluyu yol ve komşu parsel boyunca giden yüksek duvarlar 
snrlandrmaktadr. Arsann büyük olmas durumunda duvarlar 
incelmekte, küçülmesi durumunda ise taşyc duvar karakterini 
korumaktadr.     

Balkesir ili genelinde avlu duvarlarnn yapm sistemi insanlarn ekonomik 
yeterliliği, taşma maliyetleri, inşa kolaylğ, kültürel değişim ve estetik 
kayglar gibi nedenlerden dolay çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde 
Krsal alanlarda dağ ve orman köylerinde kullanlan yapm sistemi taş, 
çal ve ahşap gibi geleneksel malzemeler iken, ova yerleşmelerinde 
tuğla, briket gibi ustalk gerektiren daha çağdaş malzemeler 
kullanlmaktadr. Avlu duvarlarnn yükseklikleri de krsal yerleşmenin 
kentsel yerleşmelere yaknlğna göre farkllk göstermektedir. Kentsel 
yerleşmelere yakn krsal yerleşmelerde geleneksel bahçe veya avlu 
duvar insan boyunu aşarken, uzak krsal alanlarda bahçe duvar 
alçalmakta ve bazen avlu duvar niteliğini kaybederek ksmi olarak çit 
karakterine bürünmektedir. Bu durum bölge halknn mahremiyet ve 
sosyal yapsna göre değişkenlik gösterir. İçinde yabanc olmayan 
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gelenekselci, kentten uzak yerleşmeler, kentsel yerleşmelere yakn 
yabanclarn karştğ krsal yerleşmelere oranla daha esnek olmas bu 
durumu açklayan başlca etmen olarak karşmza çkar (Köse, 2005). 
Buna göre krsal yerleşmelerde avlu duvar tarmsal alanlarda 
hayvanlara karş koruyucu bir önlem olurken, hayvanclkla uğraşan krsal 
alanda ise hayvanlarn dolaşabildiği, havalanma mekan olarak görev 
yapmakta, nadir olsa da yabanc insanlara karş bir korunma ve 
mahremiyet sağlama amac gözetmektedir.  

Yolla kurulan ilişki bakmndan avlulu veya avlusuz bahçeli konut tipleri 
arasnda baz fakllklar görülür: 

• Avlulu türde konut arsa snrna değer veya az bir boşlukla 
yaklaşrken, avlusuz-bahçeli türde ise konut arsa snrndan uzak 
orta alanda yerleşir. 

• Avlulu türde duvarlarn yükselmesi ile konut sokağa cephe 
vermekte, baz durumlarda sra ev düzenini getirmektedir. 
Avlusuz türde ise konut sokaktan uzaklaşmaktadr.  

• Arsa boyutlarnn küçülmesi bitişik arsalar ile olan yakn ilişkiyi 
artrmakta ve mahremiyet sağlamada kstlamalar getirmektedir. 
Bu nedenle bu durum yüksek avlu duvarlarnn yapmn 
gerektirmiştir. Arsalarn büyümesi ile konutun yoldan uzaklaşmas 
sağlanmş ve böylece alçak duvarlarn yapm yeterli gelmiştir.  

Her iki türün ortak yönü iki türde de arsaya yol tarafndan bir kapdan 
girilir ve avlu veya bahçeden geçildikten sonra evin içine girilir. Hiçbir 
konutun kaps doğrudan sokağa açlmaz. Konut dş çevrili 
yaplaşmamş bahçe alan) iç ile dş arasnda araclk eder ve ayn 
zamanda yapnn dağlmn içeriden düzenler. Yaplaşmamş alann 
yaplaşmş alandan baskn olduğu örnekler çoktur. Avlulu türde tek bir 
şk kaynağyla, yani avludan gelen şkla aydnlanmas, odann 
derinliğini, bir topluluk tarafndan kullanlan en basit hücre ölçülerine 
göre 6 m ya da daha fazla olmasna olanak sağlamaktadr. 

SIRA EV 

Avlulu ve avlusuz konut yerleşmelerinin dşnda her iki türün de 
özelliklerini gösteren üçüncü tür sra evlerdir. Balkesir ili genelinde oluşan 
sra ev karakteri ancak birkaç konutun bir araya gelmesi ile fazla baskn 
olmayan bir karakter göstermektedir. Avlulu ev ile sra ev arasnda temel 
tipolojik farklar bulunmaktadr. Sra ev çoğu zaman bir yolun kenarna 
yerleşir, cephesi yola dönüktür ve dşardan içine doğrudan girilebilir. Evin 
açk alan, bölge dolmaya başladğnda kapatlmak üzere arkada yer alr. 
Bina arazisinin üstünlüğü ve ön cepheye yönlenmiş olmasndan gelen 
yüksek mülk değeri parselin boyutlarn belirler ki bu da genelde 6 m den 
az olan en basit hücre boyutuna eşittir. 
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Genellikle, ayn büyüklükte duvarlarla çevrili alan avlu veya bahçe 
içinde krsal binann iki ana unsuru bulunur; bunlar konut ile ahrlar, araç 
gereçler ve tarm aletlerinin koyulduğu mekânlar kapsayan eklerdir. 
Çevrili alann boyutlar hiçbir biçimde yapl alanla snrl değildir. 

SOKAK 

Evlerin dizilişleri sokak karakterini oluşturur. Her yerleşmenin geleneğinde 
zaman içinde bu konuda baz kurallar gelişmiştir.  

Bu kurallar dört ana başlkta tanmlanabilir. 

• Sokaklar sra evler oluşturur: Bir kat, iki kat, bir-iki karşk. 

• Sokaklar ev+boşluk oluşturur. 

• Sokaklar evler+bahçe duvarlar oluşturur: Ev bahçe duvar bir kat 
yükseklikte, bahçe duvar bir kat, ev iki kat yükseklikte.  

• Sokaklar bahçe duvarlar oluşturur:  Duvar, tel çit, ahşap çit, bitkisel 
çit. 

Bu kurallar genellikle merkeze yakn gelişmesini tamamlamş alanlarda 
daha tanml, merkezden uzaklaştkça tanmszlaşmaktadr. 

Sokaklarn doğrusal oluşu evlerin planlarnda dik açl çözümler oluşmasna 
neden olmuştur.  Baz yerleşmelerde sokağa uzanan çkmalardan sokak 
perspektiflerinin alglanmas sağlanmştr. 

Binann sokak cephesine dayandğ durumda birinci kat planlarnda 
çkmalarla plan çözümleri rasyonelleştirilmiş, ev-sokak görsel ilişkisi kurulmuş, 
sokak perspektifi zenginleştirilmiştir. Binann geride olduğu durumlarda ise 
sokağ avlu duvarlar veya bahçe çit veya duvarlar oluşturur. Baz 
yerleşmelerde binann sokağa dayandğ ve dayanmadğ farkl türdeki 
kütleler karma bir karakter oluşturmaktadr. Eğer sokaklar topografya veya 
planlama nedeniyle eğrisel veya köşeli ise konutlarn zemin katlarnda 
irrasyonel çözümler görülmekte, ancak üst katlarda planlar 
rasyonelleşmektedir [Resim 1.2].  

MEYDAN 

Balkesir köylerinde meydan baz törensel aktiviteler için tek başna 
kurgulanan bir mekan değildir. Köy halknn kahve, dini ibadet mekân olan 
camide bir araya geldiği gözlemlenmektedir. Bugün köy konaklar köylünün 
eğitimi ve kültürel gelişimi için oluşturulmaya çalşlmaktadr. Köy kahvesi, 
muhtarlk, frn, çamaşrlk, değirmen, okuma odas, ticaret (bakkal, yöresel 
ürünler vb.), varsa ilkokul gibi günlük işlevleri barndran köy meydannn 
mimari kimliği çevreleyen yaplar ve onlarn duvarlar, zemin kaplamas, 
peyzaj öğeleri ve su gibi elemanlar ile tanmlanr [Resim 1.3- Resim 1.4]. 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 
Resim 1.2 Topografiye göre 
değişen sokak örnekleri 
(a) Ova köyü sokağ, Paşaçiftliği, 

Gönen (Ömer Erem) . 
(b) Yamaç köyü sokağ, Örenli, 

Kepsut (Tasm Mehmed) . 
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Örenli, Kepsut Kireç Dursunbey 

 

 
Saraçköy, Kepsut Emre, Bandrma 

  

 
Pehlivanhoca,Gönen Babayaka, Gönen 

  

 
Kuyucak, Burhaniye Küçükdere, Havran 

 

Resim 1.4 Balkesir ili köyleri meydan oluşum örnekleri. 
 

 

DOKU 

Doku, yerleşmenin tüm unsurlarnn bir araya gelmesi ile oluşan geometrik 
düzendir. İhtiyaçlardan, yaşam biçiminden, geleneklerden kaynaklanan 
unsurlar belli bir dile göre dizilerek o yöreye has yerleşme dokusunu 
oluşturur. Bu olgu bir sonuç olarak karşmza çkmaktadr. Bu çalşmada da 
mevcut doku bir hedef olarak alnmayacaktr. Zira dokuyu oluşturan konut 
ve ahr, depo gibi hizmet birimleri zamana ve ihtiyaçlara bağl olarak 
değişken olmaktadr. Özellikle günümüzde tarm ve hayvanclğn teknolojik 
girdileri ve hacmi geçmişe oranla büyük farkllklar göstermektedir. Bu ölçek 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 
Resim 1.3 Topografiye göre 
değişen meydan örnekleri 
(a) Ova köyü meydan, 

Paşaçiftliği, Gönen (Fotoğraf: 
Ömer Erem). 

(b) Yamaç köyü meydan, 
Tarlabaş, Havran (Fotoğraf: 
Can Görgülü). 
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farkna rağmen ayn dokunun devamn dilemek gerçekçi olmayacaktr. 
Tarm ve hayvanclğn aile ihtiyaçlar ile snrl olarak yapldğ orman 
köylerinde ise göç olgusu yaşandğndan nüfus kayb vardr ve pek çok terk 
edilmiş köy vardr. Bu köylerin kimliğini ve dokusunu sürdürmesi olas 
görülmektedir. İlgi çekici bir mimari kimliğe sahip olan bu köylerin 
günümüzde gittikçe yükselen eko-turizm olgusundan yararlanmas için pilot 
projeler hazrlanmaldr. Dokunun oluşmasnda topografik yapnn karakteri 
etkili olmaktadr. Buna göre yamaç, ova ve karma yerleşmelerde farkl 
doku yaps kaşmza çkmaktadr [Resim1.5- Resim 1.8].  

 

 

Resim 1.5 Yamaç yerleşmesi örneği, Kepsut, Örenli köyü yerleşim plan. 
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Resim 1.6 Ova yerleşmesi örneği, Bandrma, Emre köyü yerleşim plan. 

 
Resim 1.7 Ova – Yamaç karma yerleşmesi örneği, Gönen, Babayaka köyü yerleşim plan.      

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Resim 1.8 Topografiye göre 
değişen doku örnekleri 
(a) Yamaç köyü dokusu, 

Küçükdere, Havran  
(b) Ova köyü dokusu, Saraç, 

Kepsut.  
(c) Karma köy dokusu, 

Babayaka, Gönen. 
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3. BALIKESİR KIRSAL YERLEŞMELERİNDE ALAN ÇALIŞMALARI: 

Araştrma alannda yerleşim biriminden veri toplamaya yönelik olarak 
geliştirilen “envanter çizelgeleri” kullanlarak, yöreye özgü yapsal, çevresel 
ve demografik unsurlar belirlenmeye çalşlmştr. Bu aşamada, araştrma 
ekibi ile yerleşim alan sakinlerinin katldğ ortak bilgi paylaşmna olanak 
sağlayan toplantlar düzenlenmiştir. Bu gruplarda farkl yaş ve snftan 
sakinlerin olmasna özen gösterilmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi: 

Envanter çizelgeleri değişken unsurlar açğa çkarmaya yardmc olmuştur. 
Bu bulgular farkl ölçeklerde değerlendirilmiştir. Makro ölçekte temel 
belirleyici unsurlar malzeme, iklim ve topografya olarak belirlenmiştir.  

Buna göre plan tiplerinin geliştirilmesinde beş tür malzeme kullanm 
görülmektedir [Tablo 1.2], [Resim 1.9]: 

1. Taş-ahşap: Yöresel taş malzemenin taşyc olduğu, ancak lento 
veya hatl amacyla ahşap kullanlan veya ahşap iskelet sistemin 
taş ile doldurulmasnda oluşan sistem. 

2. Taş-kerpiç: Zemin kat kotunda taşyc olarak taş, üst katta ise 
kerpiç malzemenin kullanldğ sistem. 

3. Taş-tuğla: Zemin kat kotunda taşyc olarak taş, üst katta ise tuğla 
malzemenin kullanldğ sistem. 

4. Ahşap-kerpiç: Taşyc malzeme olarak ahşap iskelet sistemin dolgu 
malzemesi olarak kerpiç ile desteklendiği sistem. 

5. Ahşap-tuğla: Taşyc malzeme olarak ahşap iskelet sistemin dolgu 
malzemesi olarak tuğla ile desteklendiği sistem. 

Tablo 1.2 Malzeme kombinasyonlarnn inceleme yaplan krsal yerleşmelere dağlm. 
İlçe Ad Köy Ad Taş-

Ahşap 
Taş-

Kerpiç 
Taş-

Tuğla 
Ahşap-
Kerpiç 

Ahşap-
Tuğla 

Ayvalk Çakmak   ×   
Ayvalk Mutlu   ×   
Ayvalk Üçkabaağaç   ×   
Bandrma  Dutliman     × 
Bandrma Emre  ×  × × 
Bigadiç Hamidiye ×     
Burhaniye Börezli  ×    
Burhaniye Dutluca  ×    
Burhaniye Kzkl  ×    
Burhaniye Kuyucak ×     
Burhaniye Tayleli ×     
Dursunbey Dada ×     
Dursunbey Kireç ×  ×  × 
Edremit Doyuran   ×   
Edremit Narl × ×    
Edremit  Tahtakuşlar  × ×   
Erdek İlhan ×     
Erdek Narl   ×  × 
Erdek Ormanl ×  ×  × 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

Resim 1.9 Malzeme değişkenine 
göre konut örnekleri 
(a) Taş-ahşap sistem örneği, 

Örenli, Kepsut (Fotoğraf: 
Kemal Çorapçoğlu)  

(b) Taş-kerpiç sistem örneği, 
Dursunlu, Gömeç (Fotoğraf: 
Yeliz Gökuç). 

(c) Taş-tuğla sistem örneği, Narl, 
Erdek (Fotoğraf: Ömer Erem). 

(d) Ahşap-kerpiç sistem örneği, 
Yukaryapc, Erdek (Fotoğraf: 
Ömer Erem). 

(e) Ahşap-tuğla sistem örneği, 
Babayaka, Gönen (Fotoğraf: 
Ömer Erem). 
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Tablo 1.2’nin devam. 
 
Erdek Turan   ×  × 
Erdek Yukaryapc   × ×  
Gömeç Dursunlu  ×    
Gömeç Hacosman   ×   
Gönen Babayaka ×  ×  × 
Gönen Bayramiç   ×  × 
Gönen Buğdayl ×     
Gönen Paşaçiftliği × ×    
Gönen Pehlivanhoca ×  ×  × 
Gönen Üzümlü ×     
Havran Çamdibi  ×    
Havran Kalabak ×     
Havran Küçükdere  ×   × 
Havran Sarnçköy  ×    
İvdindi Akçaören  × ×   
İvdindi Ayakl  × ×   
İvdindi Büyükyenice   ×   
İvdindi Gebeçnar ×     
İvdindi Gömeniç ×     
İvdindi Kayapa ×     
İvdindi Klclar  ×    
İvdindi Knk  ×    
İvdindi Kirazköy × ×    
İvdindi Kuştepe ×     
İvdindi Okçular ×     
İvdindi Yağllar ×  ×   
İvdindi Yürekli   ×   
İvrindi Çatalan  ×    
İvrindi Çiçekli ×     
İvrindi Çukurlar ×  ×   
Kepsut Akçaköy ×     
Kepsut Beyköy ×     
Kepsut Dereli  ×   × 
Kepsut Hotaşlar ×     
Kepsut Örenli ×     
Manyas Kayaca  ×  ×  
Manyas Yeniköy × ×    
Merkez Turplu ×     
Sndrg Akçaksrak ×     
Sndrg Bayrl × ×    
Sndrg Çamalan ×     
Sndrg Çoturtepe ×     
Sndrg Düvertepe ×    × 
Sndrg Eğridere ×     
Sndrg Eşmedere ×     
Sndrg Gölcük  ×    
Sndrg Hisaralan ×     
Sndrg Kepez ×     
Sndrg Kzlgür ×     
Sndrg Kozlu  ×    
Sndrg Yolcupnar ×     
Sndrg Yusufçam ×     

Topografya ise üç veri sunmaktadr. 

• Yamaç: Yamaç yerleşmelerinde ana yollar genellikle eğime 
paralel olarak oluşmaktadr. Yola göre yükselen ve alçalan olmak 
üzere iki farkl yerleşme karakteri tespit edilmiştir (Örenli, Tarlabaş, 
vb.). 
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Bu verilere göre plan tipi üretiminde parsellere yola göre eğimi 
arttğnda düz eğimli, azaldğnda ters eğimli araziler ad verilmiştir. 

• Ova:  Düz veya az eğimli alanlardr. Genellikle Balkesir ilinde göller 
çevresinde veya yamaçlarn bitip ovaya dönüştüğü arazilerde 
görülür (Emre, Saraç, vb). 

• Ova-yamaç (karma): Hem ova hem de yamaç üzerinde yerleşen 
köylerdir. Genellikle yerleşme ilk olarak yamaçta başlamş ve 
ovaya doğru yaylmştr (Babayaka, Pehlivanhoca, vb.).   

Ayrca enerji kaynaklar bakmndan; köylerin tümüne elektrik enerjisinin 
ulaştğ ancak doğal kaynaklardan enerji üretiminin teşvik edilmesi 
gerektiği, bu nedenle biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji 
potansiyellerinin planlamada göz önüne alnmas gerektiği kabul edilmiştir.   

4. PLAN TİPOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Konut tipolojisinin oluşturulmas için öncelikle Balkesir ili geleneksel krsal 
mimarisinde mevcut olan mekan boyutlarnn tespit edilip ortalama temel 
mekan boyutlarnn ortaya çkarlmas sağlanmştr. Bunun için konut 
tiplerinin temel iki eleman olan oda ve sofann boyut ortalamalar ayr ayr 
hesaplanmş ve ortaya çkan boyutlardan yaklaşk ortak temel çarpan 
says hesaplanmştr. Bu katsay en ve boy için ayr ayr temel hesaplama 
modülünü vermiştir. Buna göre yaplan hesaplama ve temel modüller 
aşağdaki gibidir:  

Oda en (yatay boyut) ortalamas: 353 cm 

Oda boy (düşey boyut) ortalamas: 330 cm 

Sofa en (yatay boyut) ortalamas: 369 cm 

Sofa boy (düşey boyut) ortalamas: 303 cm 

(Ortalama) Men= Oda en ort.+Sofa en ort. / 2= 361 cm 

(Ortalama) Mboy= Oda en ort.+Sofa en ort. / 2= 317 cm 

(Yuvarlatlmş) Men= 360 cm, yuvarlatlmş Mboy= 320 cm olmaktadr. 

Yukardaki ortalama mekan boyutu hesaplamalarnda ortaya çkan 360 x 
320 cm boyutlar oda planlamasnda temel boyut olarak kullanlmştr. 
Ancak slak hacim, mutfak, merdiven, kiler, depo gibi ufak birimler için bu 
boyut yeteri kadar esneklik sağlamadğ için ½ M boyutunda 180 x 160 
cm’lik alt modül en küçük modül olarak kabul edilmiştir. Buna göre 
olabilecek en küçük slak hacim boyutu Men x Mboy=180 x 160 cm, oda veya 
sofa boyutu ise Men x Mboy= 360 x 320 cm boyutlarnda olmaktadr. 
Planlamada en küçük olas temel oda birimi 50 cm’lik duvar paylarn 
ekledikten sonra 460x420 cm olarak kullanlmştr. Bu boyut ayn zamanda 
bir konutun üzerinde yer aldğ arsann “temel tip” boyutunu vermektedir.  
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Bu veriler şğnda plan çözümlerine başlangç olarak ortalama parsel 
büyüklüğü hesaplanmas olmuştur. Tek tip parsel ve tek tip bina yöresel 
mimari kimliğe uygun değildir. İhtiyaçlar açsndan da rasyonel değildir. Tek 
tip parsel kabul edilebilir olduğunda planlama ile ilgili endişeler aşağdaki 
gibi olmaktadr: 

• Yöresel uygulamalarda yaplarda ihtiyaçtan kaynaklanan program 
farkllklar vardr. Tek tip program ihtiyaçlar doğrultusunda 
değiştirilmekte, ilave inşaatlar mimari kimlik açsnda kaotik ve yoz 
bir görünüm oluşturmaktadr. Baz ihtiyaçlar ise 
karşlanamamaktadr. 

• Yöresel mimari kimlik göz ard edilmektedir. Avlu etrafndaki yaşam 
geleneği yok edilmektedir. 

Yöresel verilere uygun olmasa da yaplan uygulamada olumlu bulunan 
husus; 

• Mutfak ve tuvalet çözümleridir. Kullanclar bu gelişmeden 
mutludur. 

• Tek tip parsel ve tek tip bina yöresel mimari kimliğe uygun değildir. 
Tek tip parsel kabul edilebilir olduğunda yap ile ilgili endişeler 
oluşmaktadr. 

• Yöresel uygulamalarda yaplarda ihtiyaçtan kaynaklanan program 
farkllklar vardr. Tek tip program ihtiyaçlar doğrultusunda 
değiştirilmelidir. 

Yöresel çözümlerde yer almayan önemli husus, köylülerin özlem duyduğu 
mutfak ve tuvalet çözümlerinin hijyenik koşullarda geleneksel planlama 
anlayş içinde çözülmesidir. Kullanclar bu gelişmeden mutludur. 

PARSEL TİPLERİ 

Balkesir ili krsal yerleşmelerinde farkl boyut ve geometride parsel ölçülerine 
rastlanmaktadr. Parsel alanlar yerleşmenin içinde bulunduğu konuma ve 
köyün içinde yer aldğ arazinin topografyasna göre değişkenlik 
göstermektedir. Doku analizi çalşmalarnda ortaya çkan sonuçlara göre 
(Bkz.: Balkesir Krsal Yerleşmeleri Doku Analizi, Bölüm 4) köyün 
merkezinden uzaklaştkça parsel alanlar artmaktadr. Bunun yannda ova 
köylerindeki parsel boyut ortalamas amaç köylerindeki parsel boyut 
ortalamasndan daha büyük olmaktadr [Tablo 1.3]. 

Tablo 1.3 İnceleme yaplan köylerde parsel alan ortalamalarnn köy içi konumu ve köyün 
coğrafi konumuna göre dağlm. 

Köyün konumu Köy merkez parseli Köy çevresi parseli 

Yamaç 119 m2 302 m2 

Ova 893 m2 1050 m2 
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Yukardaki bilgiler doğrultusunda yeni yerleşmeler için ortaya çkan bahçeli 
konut parseli ortalama alan 591 m2 olmaktadr. Parsel yerleşimlerinin 
geleneksel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiği varsayarsak planlamalarda bu 
boyutun göz önüne alnmas gerekmektedir. 

Parsel kullanm oranlar: 

Parsel kullanm oranlarna baktğmzda köy merkezindeki kullanm oran köy 
çevresindekinden daha fazla olmaktadr. Buna göre çalşma yaplan tüm 9 
köy için merkez yap adalarndaki Yap/Arsa oran 0,39 iken çevre yap 
adalarnda bu oran 0,12’ye inmektedir [Tablo 1.4]. 

Tablo 1.4 İnceleme yaplan köylerdeki parseller için Yap alan / Parsel alan ortalamalarnn 
köylere ve köy içi konumuna göre dağlm. 

İlçe ad Köy ad Merkez 
ortalamas 

Çevre 
ortalamas 

Dursunbey Kireç 0,56 0,20 

Kepsut Örenli 0,20 0,11 

Kepsut Saraç 0,46 0,12 

Bandrma Emre 0,14 0,07 

Gönen Pehlivanhoca 0,11 0,08 

Gönen Babayaka 0,20 0,09 

Burhaniye Kuyucak 0,37 0,10 

Havran Küçükdere 0,54 0,14 

Havran Tarlabaş 0,88 0,19 

 

Herhangi bir parseli dikdörtgen olarak varsaydğmz zaman yola paralel 
giriş cephesi genişlik, dik olan kenar ise derinlik olarak tanmlanmştr. 
Parselin genişlik ve derinliği konut ve ek birimlerinin avlu veya bahçe 
içindeki çözümlerini etkilemektedir. Alan çalşmasnda parsellerin genişlik ve 
derinlik değişimlerine göre genişlikte dar, orta ve geniş ile derinlikte sğ, orta 
ve derin olmak üzere genişlik-derinlik kombinasyonlarna göre 
gruplandrlmştr. 

Parsel genişliği; 

• Dar parsel: 4,6 m ve daha altnda ise dar parsel olarak 
adlandrlmştr.  Özellikle merkezde veya merkeze yakn alanlarda, 
parsellerin sokağa dik konumlandğ ve çoğunlukla dik eğimli 
arazilerde görülür. Evin gelişimi geriye doğru veya kat ekleyerek 
gelişir. 

• Orta genişlikte parsel: 4,6 m ile 11,8 m arasnda ise orta derinlikte 
parsel olarak adlandrlmştr.  Kare veya dikdörtgen olabilmekte, 
düze veya eğimli arazilerde kullanlmaktadr. Ev ise dar kenara dik 
ve derinlemesine yanda veya geride ön ksmda bir bahçe veya 
avlu boşluğu brakacak biçimde şekillenir. 
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• Geniş parsel: Parsel 11,8 m’den genişse geniş parsel olarak 
tanmlanmştr.  Merkezden daha uzak veya seyrek dokulu köy 
yerleşmelerinde az eğimli topografyada görülür. Ev parselin 
herhangi bir yerinde yer alr. Genellikle bina parsel üzerinde 
kenarda yer alrken diğer fonksiyonlar parselin kalan bölümünde 
yer alr. Bina dşnda kalan alan bahçe amacyla kullanlr. 

Parsel derinliği; 

• Sğ parsel: 8,4 m ve daha az ise sğ parsel olarak adlandrlmştr.  Sğ 
parseller merkeze yakn yerlerde ve topografyann sokağa paralel 
olarak değişim gösterdiği ve dik eğimli arazilerde görülür. Baz 
durumlarda kot farkndan dolay ön taraf ile arka taraf arasnda bir 
kat kadar kot fark olabilmektedir.  

• Orta derinlikte parsel: 8,4 m ile 12,6 m arasnda ise orta parsel 
olarak adlandrlmştr.  Avlu veya bahçe oluşumuna izin verir. Evin 
veya varsa avlunun cephesi sokağa açlr.  

• Derin parsel: 12,6 m’den derinse derin parsel olarak tanmlanmştr. 
Bu parsel türü az eğimli topografyada daha çok görülür ve daha 
çok bahçeli ev düzenine izin verirken baz örneklerde yüksek duvarl 
avlu oluşumuna da izin vermektedir.   

Yerleşim dokusunun topografya ile ilişkisi sonucu olarak parsellerin çoğu 
irrasyonel olarak şekillenmiştir. Bu tip durumlarda düzgün olmayan 
geometride genişlik veya derinlik irrasyonel olan kenarlarn ayn doğrultuda 
olanlarnn ortalamasnn alnmas ile hesaplanabilir [Resim 1.10a,1.10b]. 

 
Resim 1.10 (a) Temel tip olarak belirlenen 
(3.60X3.20) ölçülerindeki odann plan 
düzleminde Balkesir için belirlenen yaklaşk 
(19.00x17.00) ölçülerindeki parsel gelişim 
olanaklar. 

Resim 1.10 (b) Parsel ölçüleri ve tipoloji ilişkisi. 
Yaplan alan çalşmasnda yaklaşk olarak 
elde edilen yaklaşk parsel ölçülerinin, temel 
birim ölçülerine göre düzenlenmesi ile elde 
edilen parsel ölçüleri. 

 

 

 
 
Resim 1.11 Tipik ön mekanl ve 
tuvaletli sofasz temel tip tasarm 
örneği; Tek ev:  Tek mekan. 
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Parselin geometrik yapsna bağl olarak konut-parsel ilişkisi şekillenmektedir. 
Buna göre avlulu veya bahçeli konut tipleri gelişmektedir. Yaplan 
çalşmada açk alan-konut ilişkisi irdelenmiş ve yeni konut tipolojilerinin 
üretiminde geleneksel ilişkinin devamn sağlamak amacyla parsel içindeki 
sokak-avlu-hayat-sofa-oda hiyerarşisinin korunmas sağlanmştr. Buna göre 
konut biçimlenmesi parsel derinlik ve genişlik türlerine göre farkl 
alternatiflerin gelişmesine olanak sağlamştr [Resim 1.12]. 

 
Resim 1.12 Parsel tipolojisine göre sğ, orta derinlikte ve derin parselde konut ve gelişimi. 
Parsel derinlik ve genişliğinin artmas ile olas konut tipoloji saylar artmaktadr.  
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PLAN TİPLERİ; 

Çalşmada farkl ihtiyaçlara cevap verebilecek programlara sahip temel 
tipten başlayarak büyüyebilen plan tipleri geliştirilmiştir. 19x17 m’lik 
parsellerde iki temel plan tipi geliştirilmektedir: 

A) Avlusuz bahçeli alçak duvarl evler: Temel tipin boyutlar, 
geleneksel tipolojiden hareket ederek modül boyutlar ile 
tanmlanmş, ancak çağdaş yaşam koşullarnn sağlanmas için 
tuvalet ve mutfak tezgâh ilave edilmiştir [Resim 1.11]. Tek ev 
olarak gelişen avlusuz bahçeli ev ise temel tipten üreyen tek 
bir odann yanna bir başka oda veya tuvalet, önüne veya 
yanna ise sofann eklenmesi ile gelişmektedir. Ancak bu 
eklenmeler geleneksel konut yaşamnn ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilmelidir. Sofa ile odann yan yana gelmesi 
durumunda bina derinliği en az 2M kadar olmaktadr. Avlusuz 
tek ev arsa üzerinde saat yönünde veya saat yönünün tersi 
doğrultuda gelişmekte arsa içinde farkl konumlar 
alabilmektedir.  Ayn konum değişmesi 2,5M ve 3M derinlikte 
konut hacimleri için de geçerliliğini korur. Ancak olas tüm 
durumlar için ortak payda binann mümkün olduğunca arsa 
kenarna yaknlaştrlmas ve ortann bahçe olarak 
değerlendirilmesi olmaktadr. Bu ihtiyaç geleneksel 
yaplaşmadan örnek alnmştr.  Konut genişliği konutun iç 
mekan ihtiyacna göre değişmesine karşlk ayrca konutun 
bahçeye göre konumlanmas da değişim göstermektedir [Resim 

1.13]. 

 

Resim 1.13 Bahçeli evin gelişim süreci (2M derinlikte konut için) Binann parsel snrna 
dayanmas sonucunda orta ksmda bahçe ve büyüklüğe göre diğer fonksiyonlar için yer 
kalmaktadr. Konutun konumu yol ile olan ilişkisini belirlemekte ve artan cephe yüzeyi ile 
daha fazla mekan yerleşimine olanak tannmaktadr. 

 
B) Avlulu yüksek duvarl evler: Temel tipten hareketle üretilen 

plan tiplerinde evle ilgili unsurlara (oda, misafir odas, mutfak, 
depo, tandr) ilave olarak, ahr ambar, atölye, dükkan gibi 
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faaliyetler ilave edilmiş, tek mekandan parsel tamamna 
kadar büyüyebilen tipler iki katl olarak planlanmştr. Buna 
göre konut büyüdükçe [Resim 1.14]; 

 Kullanm mekânlar artmakta, 
 Avlu alan azalmakta,  
 Merdiven; sokakta, avluda, bina içinde olmak üzere 

değişebilmekte, 
 Tek ev-avlulu ev tipleri ayn tipoloji içinde 

geliştirilebilmektedir. 
 Parsel planlar irrasyonel olduğunda çözüm veren tipler 

geliştirilmiştir. 
 Yolun irrasyonel olduğu durumlarda zemin katlar yola 

uyum sağlayacak, birinci katlarda çkmalarla plan 
geometrisi orijinal halini koruyabilecektir. 

 

 

Resim 1.14 Avlulu evin gelişim süreci (1M-2M-3M derinlikte konut için) Binann parsel snrna 
dayanmas sonucunda orta ksmda açk mekan avlu için yer kalmaktadr. Konutun 
konumu yol ile olan ilişkisini belirlemekte ve artan cephe yüzeyi ile daha fazla mekan 
yerleşimine ve mekanlara şk ve hava alnmasna olanak tannmaktadr. 

 

Avlulu eve geleneksel örneklerde sadece üç olas giriş seçeneği vardr. 
Buna daha sonralar evin içinden kullanlan merdiven tipi ilave edilmiştir. 

• Birinci durumda, bina yola paralel ve bitişik olduğundan giriş bina 
biriminin ön cephesinden olur ve binann dağlmsal olanaklarn 
kstlamamak için en uzak uca itilir. 

• Bina yola bitişik ancak giriş avludandr ve giriş boş tarafn 
ortasnda yer alr ve binaya avludan girilir. 

• Bina yola cephe olmayp giriş avludan yaplmaktadr.  

En basit temel tipten başlayarak avlu, alannn giderek daha büyük 
bölümü kapatldğ plan çözümlerine dereceli olarak dönüşmektedir. 
Böylece dş mekânda gerçekleşen eylemler iç mekânda gerçekleşmeye 
başlar. Yeni evli çiftler ya da evin konuklar için dşardan bağmsz girişli 
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en az bir oda (misafir odas) daha büyük bir bina birimi oluşturmak için 
alndğnda meydana gelir.  

Akdeniz’de bir avlunun giderek doldurulmas süreci, erken dönem 
konutun çok aileli konuta dönüşümüyle çakşr. Bu olgu Kayseri’de çok 
güzel bir şekilde örneklenmiştir. Evin büyümesi, iki ya da daha fazla 
odann (temel tip) bir araya gelmesiyle başlar ve avlunun tüm snrlar 
dolana kadar ilerler.  

Bir evi daha karmaşk ve özelleşmiş yapma sürecinde önemli bir adm, 
konutla ilgili olanlar dşndaki işlevler işin içine katlmaya 
başlandğnda oluşur.   

Ticaretin mümkün olduğu durumlarda, avlulu evin ön ksm dükkânlara 
dönüşür. Bu da, evin var olan hücrelerine dşardan yeni ve doğrudan 
bir giriş yaratlarak sağlanr. Dükkân, yol kenarnda bağmsz bir temel 
hücre gibi davrandğ bir sra eve dönüştüğü ana kadar bağmsz 
biçimde gelişir: Bir merdivenin eklenmesiyle yüksekliği iki katna çkar.  

Yöresel konut tiplerinden geliştirilen tipolojilerde konut avluya göre 
biçimlenmiş olsa da ayrk nizam kullanmlarda dş kabuğa pencereler 
açlmas mümkün olabilecektir. Bu durumda her tipin tek ev ve avlulu ev 
kullanmlar olabilecektir. 

Tipolojik Dönüşüm 

1. Fonksiyon dönüşümü: Bir krsal konutun karmaşklaşmas barnma 
dşnda yaşayşn gerekleri olan fonksiyonlarn eklenmesi ile 
olmaktadr. Ticaretin olas olduğu durumlarda konutun sokağa 
bakan cephesindeki mekanlar dükkana dönüşür. Bu durum ancak 
evin zemin katnda sokak cephesinden doğrudan direkt giriş 
verilerek sağlanabilir. Temel birimlerin birleşebilme ve üreyebilme 
yetenekleri farkl fonksiyonlarn eklenmesi veya çkartlmasna 
olanak sağlar. Konutun yer aldğ parselin genişliğine bağl olarak 
parsel içindeki alanlar ahr, zirai araç park, samanlk, atölye, 
üretim mekan gibi farkl fonksiyonlara olanak sağlayacak şekilde 
düzenlenebilir ve bu durum planlamada zenginlik getirmektedir. 
Bir ailenin ihtiyaçlar özellikle nüfus artmasna bağl olarak zaman 
içinde artş gösterebilmektedir. Bu durumda küçük boyutlu bir 
konutun yeni mekanlarn eklenmesi ile genişlemesi gerekir. Bu tip 
durumlarda konuta kendi içinde tüm ihtiyaçlar çözülmüş bir veya 
birden fazla konut birimlerinin eklenmesi uygun olacaktr.    

2. Parsel dönüşümü (Parsel geometrisine uyum): Yap veya parsel 
ölçeğinde mülkiyet snrlar geometrisinin son derece irrasyonel 
geliştiği örnekler vardr. Bu durum günümüz düzgün geometrili 
parsel üretim mantğndan farkldr. Ev çekirdek temel tipten 
türediği için ve bu tipin geometrisinin düzgün olmas ancak 
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gelişimin düzensiz olmas nedeniyle yaplar arasnda düzensiz ara 
bölgeler oluşmaktadr. Bu durumda tipolojik çalşmalarda temel 
alnan kenarlar birbirine dik ideal parsel düzenlemesi çoğunlukla 
sağlanamamaktadr. Özellikle mevcut yerleşimlerde yaplacak 
konutlarda, parselin var olan geometrisine uymak zorunluluğu iki 
şekilde çözümlenmektedir: 

a. Avlulu tasarmda konutun içinde geliştiği parselin geometrisine 
uyum sağlamak amacyla parsel geometrisi irrasyonel 
olduğunda oda geometrileri değiştirilmemekte, geometrik 
uyumsuzluk boşluklarda (avlu, hayat, sofa vb.) 
çözümlenmektedir. Avlu geometrisi değişmediğinde konutu 
oluşturan mekanlarn geometrileri, mümkün olduğunca oda 
ve slak hacimlerin geometrilerinde değişiklik yapmamak 
koşuluyla parsel snrlarna uydurulmaktadr. Yaplan alan 
çalşmalarnda avlulu konutlarda geometrinin irrasyonel 
olduğu durumlarda genellikle avlunun biçimiyle oynanarak 
parsel geometrisine uyulduğu, odalarn temel özelliklerinin 
korunduğu görülmüştür.  

b. Avlusuz bahçeli parsellerde konut geometrisi parselin dş 
snrlarna paralel olarak gelişebilmektedir. Bu durumda konut 
mekan geometrisinde avlulu konut yaplaşmasnda olduğu 
gibi temel tip odalarn ve slak hacimleri değiştirmemek 
koşuluyla sofa, hayat gibi genel kullanm mekanlarnda 
irrasyonel formlar kullanlabilmektedir.  

3. Parsel dönüşümü (Parsel geometrisine uyum): Bölgenin krsal 
yerleşimlerinin ksmen az eğimli bölgede, ksmen de eğimli 
yamaçlarda kurulmas alan çalşmasnda çok farkl çözümlerin 
görülmesini sağlanmştr. Krsal yerleşmelerde eğimli arazilerde 
birimlerin arazi içindeki konumlanmasna göre farkl kotlara 
oturmasna olanak sağlayacak esnekliğe sahip olmas, konutun 
arazi koşullarna uyum sağlamas açsndan gereklidir. Bu 
çalşmada arazi eğiminin yola göre yükseliyor ise düz eğim, 
alçalyor ise ters eğim olarak adlandrlarak iki durum için de 
değişim tipolojileri geliştirilmiştir.    
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YENİ TİPOLOJİ ÜRETİMİ: 

Konut planlamasnn çkş noktas olan temel tipin üretilmesi yaplacak 
tipolojik üretim çalşmasnn temelini oluşturmaktadr. Burada asl olan temel 
ihtiyaç olan uyuma, oturma, yemek yeme, tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarnn 
sağlandğ temel bir ünitenin varlğdr. Planlama bu asgari şart ünitesinin 
türetilmesi ile oluşmaldr. Bu üniteye eklenen birim yeni bir ünite ve evde 
yaşayanlarn ortak kullanm alan olan sofa olmaktadr. Odalarn diğer oda 
ve sofa ile ilişkisi evin iç mekan organizasyonunun temelini oluşturur. Temel 
tipin bir ileri aşamas temel üniteye sofa eklenmesi ile ortaya çkar. 
Geleneksel konut rölövelerinden ortaya çkan sonuçlara göre oda-sofa 
ilişkileri farkl formlarda olmakta ve farkl sofa türlerinin ortaya çkmasna 
neden olmaktadr. Geleneksel konut yaşamnn çağdaş bir ortamda 
devam ettirilmesi için bu formlarn kullanlmas yeni tipoloji üretiminde temel 
çkş noktas olmuştur. Buna göre bu çalşma kapsamnda bahçeli evin 
gelişim sürecinde tanmlanan 2Mboy, 2,5Mboy, 3Mboy ve daha fazla 
derinlikteki konut planlamalar 2 Men, 2,5Men, 3Men, 3,5 Men, 4Men, 4,5 Men 
ve 5 Men genişliklerde denenmiştir. Tüm bu denemeler L sofa, Orta sofa, Ön 
sofa, Yan Sofa ve T Sofa plan biçimi oluşturacak şekilde irdelenmiştir. 
Böylece karşmza geleneksel konut yaşam-mekan ilişkisini bozmayan, 
ancak çağdaş eylem ve fonksiyon taleplerini yerine getiren ve farkl 
fonksiyon, parsel ve topografya ile uyum sağlayan farkl tasarm 
alternatiflerinin geliştirilmesi sağlanmaktadr. 

Tasarm Alt Bileşenleri: 

Konut tipolojisinde tasarmlarn üretilmesinde alt bileşenler olarak 8 adet alt 
bileşenden yaralanlmştr. Bunlar oda, mutfak, slak hacim, merdiven, kiler, 
bölücü elemanlar, avlu ve sofadr [Resim 1.15]. 

• Oda: Oda boyutu olarak  ½ Men ve ½ Mboy modülü temel modül 
olarak ele alnmş ve bu modülün en ve boy doğrultusunda 
MenxMboy, 1,5Men x Mboy, Men x 1,5Mboy veya 1,5Men x 1,5Mboy 
olarak çoğaltlmas sonucunda 4 farkl oda tipi üretilmiştir. 

• Mutfak: Mekan boyutu ½Men x Mboy, Men x ½Mboy, ½Men x ½Mboy, 
Men x Mboy, ½Men x1,5 Mboy veya 1,5Men x 1,5Mboy olarak 6 farkl 
mutfak tipi üretilmiştir.   

• Islak hacim: Mekan boyutu ½Men x Mboy, Men x ½Mboy, ½Men x 
½Mboy olarak 3 farkl slak hacim (tuvalet ve duş) tipi üretilmiştir.   

• Merdiven: Mekan boyutu ½Men x Mboy, Men x ½Mboy, ½Men x ½Mboy 
olarak 3 farkl merdiven evi mekan tipi üretilmiştir.   

• Depo-kiler: Mekan boyutu ½Men x Mboy, Men x ½Mboy, ½Men x ½Mboy 
olarak 3 farkl depo-kiler tipi üretilmiştir.   

• Bölücü eleman: Bölücü elemanlar konut planlamas içinde mekan 
bölmek gerektiği zaman kullanlan çizgisel elemanlardr. Bölücü 
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eleman boyutu ½ Men, Men ve 1,5Men veya  ½ Mboy, Mboy ve 1,5Mboy 

olarak 3 farkl uzunlukta üretilmiştir.   

• Avlu-bahçe: Avlu veya bahçenin boyutunda snrlama yoktur. Üst 
snr arsa boyutu ile olmakta ve evin konumu, yönelmesi veya 
topografyaya göre değişkenlik göstermektedir. Ancak yatay ve 
düşey boyutu temel M modül boyutunun matematiksel katlar 
olarak oluşum gösterir.  

• Sofa: Sofa geleneksel konut planlamasndan gelen alşkanlklar 
gözeterek evin mekanlarn toplayan ve birleştiren ortak mekan 
olarak karşmza çkar. Bu nedenle sofa konumuna göre yatay 
veya düşey yönde maksimum 1,5M boyutunda yar açk veya 
kapal olarak konumlanmakta ve yukarda saydğmz tüm alt 
bileşenleri ile ilişkili olmaktadr.  

Balkesir ili krsal konut tipolojileri yukarda yer alan 8 adet bileşenin bir 
araya gelmesi ile elde edilmektedir [EK - B]. Ancak doğal olarak her parsel, 
fonksiyon ve topografyaya uyumlu bir tasarm geliştirmek mümkün değildir. 
Bu nedenle yaplan tasarmlarn fonksiyon, parsel ve topografyaya göre 
dönüşümleri düşünülmelidir.   
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Resim 1.15 Konut planlamasnda kullanlan tasarm alt bileşenleri değişkenleri. 
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BALIKESİR İLİ KIRSAL MİMARİ TİPOLOJİSİ 
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NOTLAR

1- Öneri uygulama projeleri Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari 
ÖzelliklereÖzelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması ismli proje kapsamında 
Balıkesir ili geleneksel kırsal mimarisinde mevcut boyutlardan türetilmiş tipolojik 
büyüme ilkelerine göre oluşturulmuş en büyük tipe ait örnek projelerdir. 
Uygulamanın yapılacağı köydeki mevcut parsel boyutlarına göre,Tipoloji 
kitabında belirlenen büyüme kriterleri doğrultusunda farklı boyutlarda ve farklı 
malzemeler ile uygulanabilirler. 

2- Uygulama aşamasında detay ve mimari elemanların seçiminde aynı 
araştırmaaraştırma kapsamında yazılmış rehber kitap ve tipoloji kitabında belirtilen  kural-
lara uyularak planlar zenginleştirilmelidir. 

3- Uygulama aşamasında yüklenici firma imalata geçmeden önce, 
plan tipini seçtikten sonra mimari, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, alt 
yapı, peyzaj ve çevre düzenleme projelerini, yapının yapılacağı bölgeye ve bu 
bölgede uyulması gereken teknik şartnameler ile yasal düzenlemelere göre 
tekrar düzenlemelidir.

4- Uygulayıcı, düzenlenen projeleri üst üste çakıştırmalı ve imalat için 
organizasyon paftaları hazırlamalıdır.Çakıştırma sonucunda uyumsuzluk 
veya belirsizlik var ise bu paftalar üzerinde belirtilerek kontrolluğa yazı ile
bildirilmeli ve uygun olan değişiklikler yapılmalıdır. 

5- Yöreye göre değişebilecek pencere, kapı tipleri merdiven korkulukları cephe 
kaplama malzemeleri Rehber kitapta belirtilen özelliklere göre seçilerek  
çözümler aranıp detay çizimleri uygulama proje aşamasında gösterilecektir.

6-6- Dış kabuk katmanları binanın uygulanacağı bölgeye göre TS825
kuralları dikkate alınarak Fiziksel Çevre Analizleri kitabında belirtilen
alternatifler arasından veya toplam ısı geçiş katsayısını sağlayan uygun
yöresel malzemeler arasından seçilecektir.

7- Süpürgelikler döşeme malzemesiyle aynı olacaktır.Duvarları seramik
kaplı olan ıslak hacim mekanlarında süpürgelik  yapılmayacaktır.

8-Dış havayla temaslı kapı ve pencereler ısı yalıtımılı ,dış havayla teması
olmayan iç kapı ve pencereler ısı yalıtımsız olacaktır.olmayan iç kapı ve pencereler ısı yalıtımsız olacaktır.

9- Projelerde gösterilen temiz su giriş noktaları uygulama yapılacak
yörenin alt yapısına göre değişebileceğinden uygulama esnasında
kontrol edilmeli ve mevcut alt yapıya göre binaya giriş noktaları revize
edilmelidir.

10-Projelerde gösterilen pis su atım noktaları ve rögar kanalizasyon
bağlantı yerleri, uygulama yapılacak yörenin alt yapısına göre
değişebileceğindendeğişebileceğinden uygulama esnasında kontrol edilmeli ve mevcut
alt yapıya göre kanalizasyon bağlantı noktaları revize edilmelidir.

11- Isıtma sisteminde kullanılan kazanlar katı yakıtlı olarak seçilecek ise
Proje Raporları kitabı mekanik tesisat  raporunda belirtilen kurallara uyulmalıdır. 




