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Giriş: 

Yerel mimari ürünü olan yapılar yılların bilgi ve deneyimi sonucu ortaya 
çıkmıştır. Herhangi bir yönetmeliğe dayanmadan inşa edilmiş olan 
yapılardan oluşan yerleşme dokularında, halk arasında benimsenen 
gelenekler etkili olmuştur. Bugün yerel değerleri yok sayarak oluşturulan 
yapılar ise pek çok Anadolu yerleşmesi gibi Kayseri Kırsalında da dokuyu 
bozan kimliksiz örneklerle doludur. Yörenin yapı sanatını anlayabilmek için 
mevcut yapıları incelemek bugün ve gelecekte yapılacak çalışmalar için 
yol gösterici olacaktır. 

Bu kitap Kayseri Kırsalında mimari kimlik bileşenlerini ortaya koymakta ve 
çağdaş, gereksinimler doğrultusunda geliştirecek bir rehber sunmaktadır. 
Yerleşmeleri değerlendirebilmek için gerekli veriler tutulacak envanterlerle 
sağlanmaktadır. Mevcut dokuyu belgeleyen envanterler kitabın sonunda 
ek olarak yer almaktadır. Tasarım rehberinin köy karakterini tanımlaması 
kırsala özgün mimari kimliğin korunması ve geliştirilmesi adına önemlidir. Bu 
şekilde varolan doku ve yeni yapılacak konutlar arasında dil birliği 
sağlanacaktır.  

Kırsal tasarım politikalarının olumlu sonuç getirebilmesi ancak doğru 
kullanılan tasarım rehberi ile olanaklı kılınabilir. Envanter içeriği 
malzemeden başlayıp, yapı biçimlenişi ve yerleşim özelliği karakteristiğini 
ortaya koyacak şekilde detaylandırılmıştır.  

Kimlik tespiti yapmak amacıyla farklı özelliklere sahip köyler incelenmiştir. 
Elde edilen veriler birkaç köy haricinde yapım geleneğine, doğal çevresel 
verilere ve malzeme teminine bağlı olarak benzer arayışların olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Seçilen köyler yapım geleneğine bağlı olarak 
Kayseri’nin özgün mimari dokusunu yansıtmaktadır. 

Genel kırsal rehbere göre rehber oluşturulmasının ilk aşaması doğal 
çevresel verilerin tespit edilmesi ile başlamaktadır. İç Anadolu Bölgesi 
dağlık ve düzlük alanlardan oluşan karmaşık yüzey şekillerine sahip 
bölgelerimizden biridir. Yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesi, bölge içinde 
kurulan yerleşim alanları da çeşitlendirmekte ve bu alanlardaki yaşam 
koşullarını önemli ölçüde belirlemektedir. 

Kayseri'de kırsal yerleşim birimlerinin genellikle vadi içlerinde, akarsu 
kenarlarına yakın, ovalık kesimlerde ve bu alanlara yakın yamaçlarda 
konumlandırılmış olduğu gözlenir. Zorlu bir yaşam biçimi öngören yarı kurak 
ve ulaşımı zor olan yüksek kesimlerinde yer alan yerleşim birimi sayısının 
oldukça seyrek olduğu görülmektedir. 

Doğal çevrenin insanlar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamak için 
önce demografik yapı ve aile incelenmelidir. Kayseri Türk, Rum ve 
Ermenilerin tarih boyunca birçok devletin yönetimi altında, bir arada 
yaşadıkları bir şehirdir. 

1



Modernist dönem başında Rum ve Ermenilerin köyleri, kırsal alanlarda bazı 
iş kollarında ve mimaride bir duraklama yaşanmasına neden olmuştur.  

Bu dönemde yenilik olarak yapılan girişimler pek çok Anadolu yerleşmesi 
gibi Kayseri Kırsalında da mimari kimliği ve dokuyu bozan örnekler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu donemde kırdan kente göçler köylerin ve 
tarımsal alanların bakımsız kalmalarına da neden olmuştur. 

Bu nedenle bölgesel canlandırma yöntemlerinin aranması çok değerli 
doğal, arkeolojik ve kültürel mirası barındırdığı halde, günümüz koşullarına 
uyum sağlayamamış pek çok yerleşmenin yeniden kazanımına imkan 
verecektir. 

Bu çalışmada Kayseri Kırsal alan yapılanmalarında kullanılmak üzere 
geliştirilecek olan okumalarda, plan tiplerinin nasıl bir alt yapı üzerine 
kurulduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Kırsal yerleşmelerin İç Anadolu 
coğrafyasında olmalarına rağmen tek tip mimari kimlik ile tanımlanması 
mümkün görülmemektedir. Geçmişte yerleşmeler arasındaki kültür 
etkileşiminde gezici ustaların etkisi büyüktür. Kırsal yerleşmelerde kimlik 
öğeleri bölgelerin gelişme süreci içinde fiziksel, tarihsel ve kültürel yapıda 
yaşanan değişimlerin incelenerek bölgenin tanımlanması ile mümkün 
olabilecektir. 

Bu çalışmada Kayseri'de tarih boyunca yaratılan mimarlık kültürünün 
günümüz koşullarında kırsal alanlarda sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. 
Bu amaçla Kayseri yöresinin kırsal mimari kimliğini oluşturan unsurlar 
araştırılmış, yapı ve yerleşme envanterleri düzenlenerek tespit ve 
belgelemeler yapılmıştır. Daha sonra temel unsurların oluşturduğu mimari 
dilden yola çıkarak yapılar ve yerleşme dokuları için önerilerde 
bulunulmuştur . 
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1.1. Doğal ve Çevresel veriler 

Kayseri kırsal mimarisi, yerleşimi, konumu, topografyası, organizmaları, bitki 
örtüsü, güneşe göre konumu ve mikrokliması ile bir bütünleşmelidir. Gelişim, 
parsele ulaşım, parsel içindeki konum, komşu parsel ilişkileri, yollara göre 
durum ve yolların kullanımı da özel çözümler gerektirdiği için ayrıntılı olarak 
incelenecektir.  

1.1.1.Topografya 

Topografya üretim biçimini ve buna bağlı olarak yerleşme modelini 
etkileyen bir unsurdur. Kuzeyden ve güneyden yüksek dağların ve tepelerin 
sınırladığı topoğrafik bir çanak içerisinde yer alan Kayseri kentinin de 
biçimlenişinde doğal sınırlayıcıların rolü olmuştur [Resim 1.1]. 

 
Kayseri kırsalı yüzey şekillerinin elemanları plato, yamaç ve vadilerdir 
(ovalar). Bu oluşumlar, kıvrımlı uzun sıra dağlar ya da tek başına yükselen 
volkan seklindeki oluşumlardır. Bu dağlar birbirinden çöküntü havzalarıyla 
ve yüksek platolarla ayrılmıştır.  Türkiye’nin önemli volkanlarından olan, 
güçlü piramidal yapısı ile Kayseri’nin sembolü haline gelen ve kente 
karakter veren Erciyes Dağı (Argaios), 3916 m yüksekliği, heybetli görünüşü, 
1100 km yi geçen alanı ile bu dağlar içindeki en önemli dağ kütlesidir 
[Büyükmıhçı, 2006, s.10;  KİÇDR, 2004, s.4]. 

Kayseri il alanının % 49,1 gibi önemli bir bölümü plato biçimindeki yüksek 
düzlüklerle kaplıdır. Bunlar kimi yerde akarsularla yarılmış yüksek plato 
düzlükleri kimi yerde de dağlar arasında uzanan ve yine derin vadilerle 

Resim 1. 1: 

Topografik yapı ve yerleşim alanı, 
Talas. 
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parçalanmış havzalar durumundadır. Bu tür düzlüklerin bir bölümü Kayseri 
ve Develi ovalarının çevresinde yer almıştır. İlde bunların dışında 
Kızılırmak’ın kuzeyinde ve güneyinde yer alan 16 km uzunluğunda ve 1.550 
m yüksekliğindeki Sultansekisi ve Amarat düzlükleri bulunmaktadır. [KİÇDR, 

2004, s.4] Kayseri’nin önemli bir bölümünü oluşturan ovalar, vadiler ve 
platoların, zemin özellikleri açısından yerleşim birimlerinin kurulmasına uygun 
olması bu kesimlerde birçok küçük yerleşim biriminin kurulmasına neden 
olmuştur [Resim 1.2-4]. 

 

 

 

Resim 1. 2 (solda): 

Topografik yapıya göre oluşmuş 
yerleşim alanı, Güzelöz. 

Resim 1.3 (altta): 

Yerleşim alanı, Taşhan. 
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Bölgenin yerleşme modelinin şekillenmesinde önemli bir etken olan 
topoğrafya nedeniyle, Kayseri ve yakın çevresinde kurulan yerleşim 
birimleri genellikle vadi içlerinde yer alan akarsu kenarlarındaki 
yamaçlarda ve ovalık kesimlerde konumlanmıştır. Ovalar, genellikle daha 
yumuşak bir iklime sahip olması ve kolay ulaşılabilmesi bakımından tercih 
edilmiştir. Kentin yarı kurak ve ulaşımı zor olan yüksek kesimlerinde ise 
yerleşim birimi oldukça azdır. Yüksek kesimler yazlık (bağcılık) alanları olarak 
değerlendirilmektedir [Resim 1.5-6]. 

 

 
Resim 1.5 (üstte): 

Topoğrafyanın şekillendirdiği yerleşim, 
Kapuzbaşı. 

 

Resim 1.6 (sağda): 

Vadi içine kurulmuş yerleşim, Kırkgeçit.  
 

 
Resim 1.4 (üstte): 

Yerleşim alanı, Çevril. 
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Resim 1.7: 

Arazilerin setlenerek düzenlenmesi, 
Talas 

 
Resim 1.8: 

Kayseri ili jeomorfolojik haritası 

Sağdaki sayfada Bağpınar’ da 
yerleşme örneği 
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Sonuç; Yapılaşmanın vadilerde ve tarım alanlarında değil, yamaçlara 
kaydırılması ile tarım alanlarının kullanım potansiyeli arttırılmalı ve eğimli, 
kayalık araziler ise inşaat için bırakılmalıdır. Tüflerden malzeme olarak 
faydalanmanın yanı sıra depolama ve saklama için vazgeçilmez mekânlar 
olan oyma mağaralar yapımı mümkün olacaktır. Toprağın ve bitki 
örtüsünün erozyondan korunması birincil düşüncedir; eğim ne kadar fazla 
ise arazi o kadar hızlı erozyona uğrayacaktır. Eğimli kayalık arazilerin 
setlenerek (teraslanarak) düzenlenmesi tarımsal toprak alanı oluşumuna ve 
zaman içinde bitki örtüsünün gelişimine imkân verecektir.  

Yapılaşma güney ve güney-batı bakıdaki yamaçlarda düşünülmelidir. 
Güneye bakan eğimli yüzeyler kışın güneş ışınımlarını dike en yakın oranda 
alır. Bunun dışında tepe kış rüzgârlarını keseceğinden binaların ısı kayıplarını 
büyük oranda azaltacaktır. 

1.1.2.Bitki Örtüsü 

Kayseri'de bitki örtüsü, il topraklarının büyük bölümünü kaplayan çalılar ve 
otsu bitkilerden oluşan bozkırlardır [Resim 1.9]. Ovalarda olduğu gibi dağ ve 
tepelik alanlarda da bozkır bitki örtüsü hakimdir. İlin güney kesiminde Toros 
dağlarının yer aldığı bölümde, yer yer Karaçam, Kızılçam, Göknar, Ladin ve 
Meşe türleri bulunmaktadır [Resim 1.10-11]. İyi sayılabilecek nitelikteki 
ormanlar yalnızca Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri çevresinde yer 
almıştır. Ormansız kalan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalılıklar ve otsu 
bitkiler geniş alanları kaplar. Dağlar arasındaki çöküntülü havzalarda ve 
ovalarda önceleri bozkır bitki örtüsünün egemen olmasına karşılık bu 
kesimler daha sonra geniş ölçüde tarım alanı durumuna getirilmiştir [KİÇDR, 

2004, s.30, Yurt Ansiklopedisi, 1982, s.4680]. 

Kayseri ilinde, 22982 ha verimli orman ve 84955 ha bozuk orman olmak 
üzere toplam 107937 ha orman varlığı bulunmaktadır. Kayseri ili 
ormanlarındaki ağaçlar ağırlıklı olarak %33,1 Karaçam, %13,2 Sedir, %6,8 
Göknar, %7,5 Ardıç, %2,6 Kızılçam, %1,8 Sarıçam, %35 Meşe türlerinden 
oluşmaktadır [OGM, 2006, s.92].  

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan orman köylerinde, özellikle 
köylere yakın ormanlık alanlar büyük ölçüde tarım arazisi elde etme 
amacıyla açma, yakacak odun temini ve otlatmalar nedeniyle tahrip 
edilmiştir. Bunun neticesinde Kayseri ormanlarının düzensiz faydalanma ve 
otlatmalarla vasıf ve kalitesi bozulmuş, kapalılığı % 40’ın altına düşmüş, 
binlerce hektar verimsiz ve bozuk orman alanı oluşmuştur [KİOREP, 2008, s.13]. 
Tarih boyunca ormanların tahrip edilmesi sonucu rüzgâr ve su erozyonu ile 
verimli üst toprak taşınmış, ana kaya ortaya çıkmış ve bitki örtüsü 
bozkırlaşmıştır. Kayseri’de ormanlık alanlar az olduğu için yağışlar da 
düzensizdir. Ormanların bulunduğu Sarız, Yahyalı, Pınarbaşı ve Tomarza 
bölgelerindeki yağış miktarları diğer bölgelere oranla fazladır.  

Resim 1.10: 

Karaçam (Pinus nigra), Reşadiye 

Resim 1.9: 

Genel arazi bitki dokusu, Erciyes yolu. 

Resim 1.11: 

Servi kavağı (Populus nigra var. 
piramidalis), Kevenli. 

Solda Gesi’ de bağlık bölge 
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Çayır mera arazilerinin toplamı 694.028 hektar olup, 345.607 hektarında su 
erozyonu, 296183 hektarında toprak yetersizliği ve 52232 hektarında da 
toprak profilinde aşırı derecede bulunan su, birinci derecede sorun olarak 
görülmektedir [KİÇDR, 2004, s.15] [Resim 1.12]. 

İl içinde çok geniş alanlarda yayılış gösteren meralarda doğal örtü önemli 
ölçüde tahrip olmuştur. Doğal örtünün tahribatı erozyonu şiddetlendirerek 
meraları ve tarım arazilerini bozmaktadır. Zayıf bitki örtüsü tarafından 
tutulamayan yağmur suyu, toprak erozyonuna ve sel baskınlarına neden 
olmaktadır.  

Orman örtüsünün alana getirilmesiyle toprağın su tutma kapasitesi 
arttırılarak, su rejiminin (potansiyeli) verimli ve dengeli hale gelmesi sağlanır.  
İklimsel değişiklikler olumlu etkilenir. Ormanlar fazlalaştıkça Kayseri’nin 
yağışları da düzenli hale gelecektir.  

Çok geniş alanlarda yayılış gösteren meralarda doğal örtünün tahrip 
edilmesi, erozyonu şiddetlendirerek meraları ve tarım arazilerini 
bozmaktadır. Zayıf bitki örtüsü tarafından tutulamayan yağmur suyunun 
toprak erozyonuna ve sel baskınlarına neden olmaması için mera 
alanlarının düzenlenmesi ve korunması yapılmadığı görülmektedir. 

Kayseri çevresinden, başta Erciyes dağı, Ali dağ ve Yılanlı dağlarında çok 
çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Yöre bitki çeşidi yönünden oldukça zengindir. 
Yalnızca bu yöreye özgü ve adını Erciyes dağından alan “Endemik bitkiler 
(Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan bitkiler)” vardır. Bunlar; Silene 
argaea, Herniaria argaea, Astragalus argaeus, Thymus argaeus, Anthemis 
argaea (Erciyes papatyası), Hieracium argaeum, Senecio argaeum, 
Patentilla argaea, ve Vicia canescens’tir [KİÇDR, 2004, s.83]. 
 

 

Resim 1.12: 

Bozkır, Emiruşağı. 
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Bölgede bulunan diğer otsu bitki türleri;  Acanthus hirsutus, Acentholimon 
sp., Acinos rotundifolium, Achillea teretifolia, Adonis spp., Ajuga 
chamaepitys, Agrimonia eupatoria, Alcea pallida, Alkanna spp., Allium 
spp., Alyssum desertorum, Amaranthus spp., Amygdalus communis, 
Anarrhinum orientale, Anthemis spp., Arctium minus, Arenaria drypidea, 
Artemisia campestris, Asparagus officinalis, Asperula stricta, Astragalus 
spp., Avena sativa, Ballota nigra, Beta trigyna, Bromus spp., Camelina 
hispida, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cynanchum acutum, 
Centaurea virgata, Cerasus incana, Ceratocephalus falcatus, Cerastium 
perfoliatum, Cicer arietinum, Cichorium intybus, Cirsium lappaceum, 
Citrullus lanatus, Chenopodium botrys, Chrozophora tinctoria, Cochleria 
sempervivum, Colutea cilicica, Conringia planisiliqua, Consolida spp., 
Convolvulus spp., Coronilla varia Crocus ancyrensis, Crepis macropus, 
Crepis sancta, Cucumis spp., Cucurbita pepo, Cydonia oblonga, 
Cynodon dactylon, Cystopteris fragilis, Dactylis glomerata, Daphne 
oleoides, Daucus carota, Delphinium dasystachyum, Dianthus anatolicus, 
Echinops ritro, Echium italicum, Elaeagnus angustifolia, Epilobium hirsutum, 
Ephedra major, Equisetum arvense, Erodium hoefftianum, Eremopyrum 
bonaepartis, Eryngium campestre, Erysimum spp., Euphorbia arvalis, Fibigia 
eriocarpa, Fragaria ananassa, Fumaria spp., Gagea villosa, Galium 
incanum, Genista involucrata, Geranium rotundifolium, Geum urbanum, 
Glaucium grandiflorum, Globularia trichosantha, Gypsophila perfoliata, 
Haplophyllum telephioides, Hedysarum varium, Helianthemum ledifolium, 
Helianthus annuus, Heliotropium dolosum, Hesperis bicuspidata, Hieracium 
pannosum, Holosteum umbellatum, Hordeum murinum, Hyoscyamus niger, 
Hypecoum imberbe, Hypericum spp., Iberis taurica, Inula montbretiana, Iris 
spp., Isatis glauca, Jasminum fruticans, Johrenia tortuosa, Jurinea pontica, 
Lactuca sativa, Lamium macrodon, Lathyrus brachypterus, Lathyrus 
cicera, Linum hirsutum, Lolium perenne, Lotus aegaeus, Lycopersicum 
esculentum, Lysimachia atropurpurea, Malva sylvestris, Matthiola 
longipetala, Meliotus spp., Medicago spp., Minuartia spp., Muscari 
armeniacum, Myosotis sylvatica Nepeta italica, Nigella arvensis, 
Onobrychis armena,  Ononis spinosa, Onosma molle, Orobanche cernua, 
Orthurus heterocarpus, Ostrya carpinifolia, Papaver hybridum, Paracaryum 
longipes, Paronychia argyroloba, Parietaria judaica, Pastinaca sativa, 
Peganum harmala, Phlomis nissolii, Pimpinella cappadocica, Pistacia 
atlantica, Pisum sativum, Phryna ortegioides, Plantago maritima, 
Plumbago europaea, Poa spp., Polygala supina, Polygonum spp., 
Potentilla argentea, Ranunculus spp., Reseda lutea, Rhamnus petiolaris, 
Rhus coriaria, Rindera lanata, Roemeria hybrida, Rosa canina, Rubus 
sanctus, Rumex acetosella, Salsola ruthenica, Salvia spp., Sambucus 
ebulus, Saponaria orientalis, Scabiosa spp., Scandix iberica, Scariola 
viminea, Scorzonera cinerea, Secale cereale, Sedum annuum, 
Sempervivum brevipilum, Senecio vulgaris, , Seseli peucedanoides, Setaria 
verticillata, Stellaria salviifolia, Silene spp., Sisymbrium altissimum, Solonum 

 
Resim 1.13: 

İğde (Elaeagnus angustifolia), Taşhan. 

 
Resim 1.14: 

Çoban değneği (Polygonum spp.) 
Reşadiye. 

 
Resim 1.15: 

Üzerlik (Peganum harmala), Şahmelik. 

 
Resim 1.16: 

Aylantus(Ailanthus altissima), Talas. 
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spp., Sorghum halepense, Stachys iberica, Stellaria media, Stipa 
holosericea, Taraxacum serotinum, Telephium imperati, Thlaspi 
perfoliatum, Thymus fallax, Teucrium polium, Tragopogon longirostris, 
Tribulus terrestris, Trifolium spp., Trigonella spp., Triticum aestivum, Valeriana 
officinalis, Veronica multifida, Verbascum natolicum, Vicia spp., Viscum 
album, Viola occulta, Vitis vinifera, Xanthium spinosum, Xeranthemum 
annuum, Zea mays, Zosima absinthifolia, Zygophyllum fabago. Ağaç 
türleri; Abies cilicica Carr. Subsp. Cilicica, Acer platanoides, Ailanthus 
altissima, Armeniaca vulgaris, Cedrus libani, Juglands regia, Juniperus 
communis L.subsp. nana, Juniperus foetidissima, Juniperus oxycedrus L. 
Subsp. Oxycedrus, Malus sylvestris, Morus alba, Pinus nigra, Pinus sylvestiris, 
Populus alba, Quercus pubescens, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, 
Salix alba, Ulmus minor ve Çalı türleri; Berberis crataegina, Crataegus 
orientalis, Lonicera etrusca, Nerium oleander, Prunus domestica, Pyrus 
elaeagnifolia, Spiraea crenata, Thuja orientalis, Viburnum opulus [KİÇDR, 

2004, s.83-88] [Resim 1.13-16]. 

Kayseri’de doğal olarak yetişen Viburnum opulus (Gilaboru), hem beyaz 
çiçekleri ve kırmızı meyveleriyle güzel bir görüntü oluştururken, hem de 
birden fazla rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle yöre insanı tarafından şifa 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hemen her evin bahçesinde görülen 
Gilaboru, Kayseri kimliliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir [Resim 1.17-

18]. Kayseri’nin her yerinde bol miktarda bulunan ceviz de ilin göz ardı 
edilemez diğer bir bitki türüdür. 
 

 

Resim 1.18: 

Bir evin bahçe duvarından sarkan 
Gilaboru (Viburnum opulus), 
Reşadiye. 

Resim 1.17: 

Bir evin avlusunda yer alan Gilaboru 
(Viburnum opulus), Zincidere. 
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Bitkiler manzarayı tamamen ortaya çıkarmak veya perdelemek için 
kullanıldığı gibi, gölge yaratma, güneşe ve yağmura karşı korunma, görsel 
mahremiyet sağlama ve ses perdesi oluşturma için kullanılırlar. Kışın 
yaprağını döken bitkiler güneş ışığının iç mekâna girmesini sağlarken, yazın 
da tam tersine yapraklarıyla güneş ışığının rahatsız edici etkisini büyük 
ölçüde önlerler. 

Anadolu insanı bitkilerin tüm bu olumlu özelliklerinden yararlanırken, aynı 
zamanda ürün de elde etmektedir. Örneğin, dut gibi ağaçların hem 
gölgesinden hem meyvelerinden faydalanmaktadır. Gilaboru şerbetinin 
şifalı olduğu, üzüm pekmezinin yaygın olduğu bilinir. Ceviz, kayısı gibi 
ağaçların bol bulunduğu görülmektedir. 

Sonuç: Verimli üst toprağın taşındığı, ana kayanın ortaya çıktığı ve bitki 
örtüsünün bozkırlaştığı arazilerde genel bir sorun olan erozyon ve toprak 
yetersizliğinin giderilmesi için, otlatma vb. şekillerde bitki örtüsünün 
tahribinin önlenmesi, ormanlardan açma yapılmaması ve orman örtüsünün 
iyileştirilmesi için tedbirler alınması gereklidir.  Ağaçlar kökleriyle toprağı 
tutarak erozyonu önler [Resim 1.19]. Çıplak alanların ağaçlandırılması ile 
erozyona karşı önlem alınmalıdır. Böylece toprağın verimi de artacaktır. 

 

Mevcut fauna ve flora zenginliği ile orman ekosisteminin korunması, 
genetiksel çeşitlilik muhafaza edilerek lokal ırkların devamlılığının 
sağlanması ileride oluşması muhtemel genetik erozyonu da önleyecektir. 

Kayseri, bitki tür çeşitliliği açısından zengin olmasına rağmen bitki örtüsü 
açısından fakir bir görüntü sergilemektedir. Bitki tür çeşitliliğinin fazla olması, 
bölgenin bitki yetişebilmesi için gerekli koşullara sahip olduğunu 

Resim 1.19: 

Bitkiler, erozyon kontrolünün en iyi 
önlemidir. 
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göstermektedir. Yakın zamanlarda tüketilen zengin ardıç ormanlarının 
ağaçlandırma çalışmaları ile geri kazanımı yapılmalıdır. Bölgenin ekolojik 
dengesinin sağlanması, hem toprağın hem de yerleşim alanlarının verimli 
kullanılması için bölgenin doğal bitki örtüsü mümkün olduğu kadar 
arttırılmalıdır. Sayısı az olan ancak bölgede yetişebilen, özellikle endemik 
bitki türleri tanımlanıp korunmalıdır. Nitelikli bitki örtüsünün varlığı, toprağın 
verimli olmasını, toprak içindeki mineral maddelerin varlığını ve biyolojik 
çeşitliliğin devamlılığını sağlayacaktır. Yerel bitki türlerinin korunması ve 
onarılması temel prensip olmalı, yerleşimlere çevre bilinçli tasarım hâkim 
olmalıdır.  

Gölge yaratma, güneşe ve yağmura karşı korunma, görsel mahremiyet 
sağlama ve ses perdesi oluşturma amacıyla ağaçlardan faydalanılmalıdır. 
Kışın yaprağını döken bitkiler güneş ışığının iç mekâna girmesini sağlarken, 
yazın da tam tersine yapraklarıyla güneş ışığının rahatsız edici etkisini büyük 
ölçüde önlerler. Kış mevsiminde konutlar solar radyasyona daha fazla 
ihtiyaç gösterir. Dolayısıyla, binaların güney ve güneybatı tarafında kışın 
yaprağını döken ağaçların kullanılması gereklidir. Yaz mevsiminde ise, 
ağaçların solar radyasyonu kontrol etmesi istenir [Resim 1.20]. 

 
a 

 
b 

Kırsal yerleşmelerde farklı endemik türler seçilerek her köyün mimarı kimliği 
ile birlikte anılacak farklı bir türün yoğunluğu hedeflenmelidir.  

1.1.3. İklim 

Kayseri’de step iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar 
yağışlı olup, bütün mevsimlerde gece ile gündüz arasındaki ısı farkı 
yüksektir. Ancak ilin iklimi yükseltiye ve yağış getiren rüzgâr yönüne göre 
farklılık gösterir. Buna bağlı olarak, çukurda kalan bölgelerde iklim daha 
yumuşakken yaylalardan dağlık kesimlere doğru gidildikçe sertleşir. 
Örneğin, aynı mevsimde Kayseri ovasında sıcaklık 30° iken, Erciyes'in 3000 
m yüksekliklerinde 18° - 20° ye kadar düşmektedir.  

Kayseri’nin 1975-2006 yılları arasındaki ortalama hava sıcaklığı, 10,35°C’dir. 
Ortalama en düşük sıcaklık Ocak ayı içerisinde -6,8°C, en yüksek sıcaklık 
Temmuz ayında 30,5°C olarak tespit edilmiştir. Ortalama en uzun 
güneşlenme süresi Temmuz ayında 11,7 saattir.  1975-2007 yılları arasında 

Resim 1.20: 

a. Yaprağını döken ağaçlarla yazın 
solar ısı kontrolü, b. Yaprağını döken 
ağaçlarla kışın solar ısı kazanımı.  
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en düşük sıcaklık 1975 yılında Şubat ayında -28.4 C ve en yüksek sıcaklık 
2000 yılında Temmuz ayında 40.7°C’dir. En çok yağış 1999 yılında 51,8 
kg/m2 ve en yüksek kar 2004 yılında 42 cm olarak gerçekleşmiştir. [DMİGM, 

2009] Nisbi nem genel olarak %65 iken 2000 yılında %49 olmuştur. Kayseri’nin 
yıllık ortalama yağışı 375,0 mm iken 2000 yılında 356,5 mm olarak 
gerçekleşmiştir. Merkezin denizden yüksekliği 1093 m’dir [KİÇDR, 2004, s.30]. 

Kayseri’nin hakim rüzgar yönü kuzeybatı olup, en şiddetli rüzgarlar ve 
fırtınalar Güney ve Güneydoğu yönünden esmektedir. Güneyden esen bu 
sert rüzgârlar, geleneksel konutların kuzeye cephelendirilmesindeki en 
önemli etkendir. Sert kış ayları için olumsuz kabul edilen bu rüzgârlar, sıcak 
yaz aylarında özellikle dağ eteklerinde ve yamaçlarda yer alan bağlık 
kesimlerde yarattığı serin etki ile olumlu bir özellik olarak kabul edilmiş ve 
bağ evlerinin bu rüzgârlardan maksimum derecede yararlanacak biçimde 
kuzey-güney yönünde konumlandırılmalarına neden olmuştur. Yayla ve 
dağ iklimlerinin yazın serin bir özellik göstermesine bağlı olarak yüksek 
kesimler yazlık (bağcılık) alanları olarak değerlendirilmiş olup yaz aylarında 
Erciyes'in eteklerinde yer alan bağ evlerine göçülerek mevsimler tamamen 
farklı konut birimlerinde yaşanmaktadır [Büyükmıhçı, 2006, s.8]. 

İklim, bölgedeki bitki örtüsü ve üretim şekli üzerindeki en önemli etkendir. 
Kayseri topraklarının büyük bir bölümü çalılık ve otsu bitkilerden oluşmakta, 
sadece güneyinde yer yer Karaçam, Kızılcam, Göknar, Ladin ve Meşe 
türleri bulunmaktadır.  Kurak iklimi ve fazla verimli olmayan toprakları 
nedeniyle Kayseri’de tarıma dayalı bir yaşam biçimi gelişmemiştir.  
Yapılacak ağaçlandırma çalışmaları ile iklim üzerinde olumlu etkide 
bulunmak, örneğin yağışların düzenli hale gelmesini sağlamak ve toprağın 
verimini arttırmak mümkün olacaktır.  Aynı zamanda ağaçlandırma ile 
hava kirliliğinin azaltılmasına da katkıda bulunulacaktır. 

Geleneksel Kayseri evlerinin tasarlanmasında iklimin etkisi görülmektedir. 
İklim koşullarına en uygun ve akılcı çözümü oluşturan avlu, iklim koşulları 
gereği yaz aylarının en çok kullanılan mekânıdır. Önemli bir yaşama alanı 
olan sofaların, yaz aylarında evin merkezini oluşturan avlunun görevini 
üstlenerek kış aylarının sert iklim koşullarında en çok kullanılan mekân olma 
özelliği kazanması ve çatıların toprağın ısı tutucu özelliğinden yararlanmak 
amacıyla düz toprak dam şeklinde kapatılması da yine iklim koşullarının 
mimariye etkisinin somut göstergeleridir [Büyükmıhçı, 2006, s.9]. 

Sonuç: Kayseri’nin hakim rüzgar yönü kuzeybatı olup, en şiddetli rüzgarlar 
ve fırtınalar Güney ve Güneydoğu yönünden esmektedir. Hakim rüzgarın 
estiği taraf ağaçlandırılmalıdır. 

Ilıman iklim bölgelerindeki yapılarda, rüzgârı yönlendirmek için yapılan 
bitkilendirmenin etkisi son derece önemlidir [Resim 1.21]. 

Bu nedenle yapılaşma, iklim şartlarının uygun olduğu, rüzgârdan ve sert 
iklim şartlarından korunaklı kısımlarda yapılmalıdır. 
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1.1.4. Jeolojik yapı 

Kayseri il sınırları içinde Paleozoik, Mesozoyik ve Senozoyik jeolojik 
zamanlarına ait birimler görülmektedir [KİÇDR, 2004, s.5-6]. 

Paleozoyik Zaman 

Kambriyen : Sarız’ın 5 km kadar güneybatısındaki Değirmentaş köyünde 
görülen birimi mermer ve şistler temsil eder. 

Siluriyen: Değirmentaş köyünün 5 km kuzeyinden, Sarı çiçek yaylasından 
geçen Armutlu deresinde yüzeylenen birimi siltaşı ve şeyller temsil eder.  

Devoniyen: Yahyalı yöresinde ve Pınarbaşı ve Sarız arasında yüzeylenen 
birimi kumtaşı, kiltaşı, şeyl, kuvarsit ve kireçtaşı temsil eder.  

Karbonifer : Yahyalı ve Sarız çevresinde görülen birimi karbonlu kireçtaşı ve 
şeyller temsil eder.  

Permiyen : Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız yörelerinde görülen kara 
renkli, karbonlu kireçtaşları ile temsil edilir.  

Mesozoyik Zaman 

Triyas : Pazarören’in kuzeyinde, Aygörmez Dağı’nda yüzeylenen birimi killi 
kireçtaşı, şeyl ve kiltaşları temsil eder.  

Jura-Kretase : Pınarbaşı ve Sarız çevresinde görülen birim kül renkli, bazen 
krem renkli, kristalleri belirgin, yer yer dolomitik erime boşluklu, kalın, orta 
tabakalı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kireçtaşları bu yörelerde yüksek 
tepeleri ve dağları oluşturur. 

Üst Kretase : Tomarza ve Sarız yöresinde yüzeylenen üst Kretase yaşlı birimi 
ofiyolitli seri oluşturmaktadır. Paleozoik ve Mesozoyik yaşlı kireçtaşları birim 
içerisinde olistolit olarak yer alır. Birim; gabro, diyabat, serpantin, kiltaşı, 

Senozoyik Zaman 

Eosen :Bünyan, Pınarbaşı ve Felahiye yörelerinde Eosen yaşlı fliş fasiyesi 
yüzeyleşmektedir. Kumtaşı, çakıltaşı, kireçtaşı ile temsil edilen fliş fasiyesi üst 
Kretase yaşlı ofiyolitli seri üzerine uyumsuz olarak gelmektedir.  

Resim 1.21: 

Bina yakınındaki ağaçlar rüzgâr hızını 
ve yönünü kontrol eder. Bina içi 
havalandırmayı olumlu yönde etkiler. 
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Miyosen : Bünyan, Sarıoğlan, Akkışla yörelerinde yüzeylenen kumtaşı, kiltaşı, 
çakıltaşından oluşan alacalı seri; kırmızı renkli, orta-kalın tabakalı, 1-2 cm 
kalınlığında, jips katkılı göl fasiyesidir. Birim içerisinde jips katkı halinde 
görüldüğü gibi büyük kütleler tepeler halinde de görülür.  

Alt Pliyosen : Develi ve Yahyalı arasında, engebeli bir topografyada, alt 
Pliyosen’e ait bazalt, aglomera ve tüfler yüzeylenmektedir. Bu 
volkaniklerden bazalt ve aglomera; kalın-orta-ince tabakalı ve eklemlidir. 
Bloğumsu ayrışma gösterir. Tüfler ise ince tabakalıdır ve toprağımsı ayrışma 
gösterir.. 

Üst Pliyosen : Uzunyayla, Erkilet ve Himmetdede yörelerinde üst pliyosen 
yaşlı gölsel kırıntılar yüzeylenmektedir. Kil, kiltaşı, kum, kumtaşı, çakıl, 
çakıltaşından oluşan gölsel kırıntılar içinde tüf ve tüfitler yer alır. Üst pliyosen 
yaşlı birim açık ve beyaz rengi ile tanınır.  

kumtaşı, pelajik kireçtaşı, tüf ve tüfütlerden oluşmaktadır. Kireçtaşları beyaz, 
açık kül renginde, çok kalın tabakalıdır.  

Kuvaterner : Erciyes, Ali Dağı, Gesi, İncesu, Develi ve Tomarza’ da 
yüzeylenen Kuvaterner volkanikleri bazalt, aglomera, tüf ve ignimbiritten 
oluşmaktadır. Kuvaterner’e ait yüzlek birikintiler ise; Kızılırmak ve Zamantı 
vadisi boyunca ve Sarımsaklı ve Develi ovasında yaklaşık 1 m kalınlığında 

Resim 1.22: 

Kayseri Jeoloji Haritası 
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kum, çakıl ve bloklardan oluşan bitkisel toprak yer alır. Kızılırmak ve 
Zamantı’ya ulaşan yan derelerde ise muhtelif türde kum, çakıl ve 
bloklardan oluşan birikinti konileri vardır.  

Kayseri ve yakın çevresinde Erciyes volkanizmasının ürünlerini görmek 
mümkündür. Erciyes Dağı, tabakalı bir merkezi koni ve etrafında irili ufaklı 68 
tali volkan konisinden oluşan bir dağ kütlesidir. Erciyes dağı volkanik 
kütlesinin kenarları andezitik kubbeler ve kalın andezit lav akıntılarıyla, etrafı 
piroklasik koniler ve kırmızı cüruf kraterleriyle çevrilmiştir. Dağın batı 
yamacında Riyodasitik ve dasitik lav kubbeleri doğu-batı yönünde bir 
sıralanış gösterirler. Olivinbazalt akıntıları dağın batı kesiminde geniş alanlar 
kaplar [Ketin, 1983, s.446-452] Yerleşim birimlerine mimaride kullanılabilecek 
nitelikte yapı taşı sağlayan Erciyes Dağı volkanına ait piroklastik 
malzemenin yayılım alanları, konut oluşumuna direkt etkileri nedeniyle 
Resim 1.23’de verilmektedir.  

 

Erciyes Volkanizması Miyosen’de başlamış, alt pliyosen, üst pliyosen ve 
kuvaternerde devam etmiş ve kuvaternerde sönümlenmiştir. Volkanizma 
sırasında (Miyosen’de) yörede sığ göl, arten göl fasiyesinde, sıcak iklim 
etkisinde, sedimantasyonda kırmızı renk hakimdir. Gölün sığ olan serilerinde 

Resim 1.23: 

Erciyes ve Hasandağı volkanlarına ait 
lav ve tüflerin (piroklastik malzemenin) 
yayılım alanları  
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ani buharlaşmalar sonucu jips kütleri oluşmuştur. Alt Pliyosen’de Volkanizma 
sonucu oluşan bütün olaylar görülür. Bazalt sütunları, tüf bacaları, engebeli 
bir topografya oluşturur. Bu engebeli topografyanın üzerini Üst Pliyosen sığ 
gölü doldurmuştur. Üst pliyosen, miyosen gölüne nazaran daha sığ olup, 
zayıf çimentolanma ve az belirgin tabaklanmalar neticesinde göl 
tamamlanmıştır. Üst pliyosenin Volkanizma faaliyetlerinin göle ulaştığı 
kesimlerde gölsel kırıntılar içerisinde tüf ve tüfitler oluşmuştur. Özellikle 
belirgin fay ve kırık hatlarında yerleşim bölgeleri tehlikelidir [KİÇDR, 2004, s.8]. 
Bu yörelerde açılan yerleşim bölgelerinde deprem parametrelerinin göz 
önünde tutulması gerekir.  

Kayseri geneli 3. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Haritadan da 
görüldüğü üzere sadece Sarız ve Pınarbaşı 4. derece deprem bölgesidir 
[Resim 1.24]. 

 

Kayseri il merkezi ve yakın çevresi graben çöküntü alanı içerisinde yer alır. 
Bu graben Kuvaterner tektonizması sonucu oluşmuştur. Söz konusu graben 
kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda oluşmuştur. Grabenin güney 
kanadında Gesi, Mimarsinan, Tavlusun, Talas, Ali Dağı ve Erciyes’ten geçen 
çekim fayı ve buna paralel ovaya doğru çok sayıda çekim fayları vardır. 
Grabenin kuzey kanadında Muncusun, Erkilet, Boğazköprü, İncesu, 
Yeşilhisar çekim fayları vardır. Bu graben Develi ovası ile bağlantılıdır. Hatta 
daha güneyde Ecemiş koridoruna bağlıdır. Kuzeydoğu devamında ise 

Resim 1.24: 

Kayseri Deprem haritası. 
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Tuzla gölü ve Sarıoğlan baseni yer alır. Bu iki çöküntü arasında Lalebeli sırtı 
bulunur. Bu topoğrafik eşik iki çöküntüyü birbirinden ayırır [KİÇDR, 2004, s.7]. 

Kayseri il ormanlarının toprak yapısı, son jeolojik devirde oluşmuştur. Ana 
kaya genelde tortul kayaçlardan (oligomiosen ve neosen yapılı) kalker ve 
kireçli killerden oluşmaktadır. Serpantin ana kayaç türü de vardır. Bu 
yüzden toprak yüzeyi tuzlu ve bazik bir ortamdır. Verimli üst topraktan sonra 
killi bir zon bulunur. Killi yapıdaki toprak, özellikle toprak çatılarda olmak 
üzere Kayseri mimarisinde bol miktarda kullanılmaktadır [KİÇDR, 2004, s.80]. 

Sonuç: Bölgenin jeolojik karakterini bozabilecek eylemlerin önlenmesi 
gereklidir. Önemli bir taş potansiyeline sahip olan Kayseri’de madencilik 
çalışmalarının çevreye ve jeolojik yapıya zarar vermeden yürütülmesi önem 
taşımaktadır. Yine yapılaşmanın, tahrip edici yönde gelişmemesi de 
alınabilecek önlemler arasında sayılabilir. Ana kayaçları oluşturan tüfler 
mimari kimliği belirleyen unsur olarak kullanılmalıdır. 

1.1.5. Doğal Yaşam  

Kayseri, doğal yaşamı zengin bir bölgedir. Örneğin, önemli sulak 
alanlarından sultansazlığı ve yay gölünün eko sistemini etkileyen etkenlerin 
önlenmesi önem taşır.  

Sonuç: Yerleşim için duyarlı habitat alanlarından kaçınılmalıdır. Mümkün 
olduğu kadar çok habitat desteklenerek doğal yaşamın insan 
aktivitelerine yakın olması teşvik edilmelidir. Yapay habitatların yaratılması 
doğal ekosistemler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Yerel flora ve 
faunanın zarar görmemesi için koruma alanları genişletilmelidir. 

1.1.6. Ulaşım 

Kayseri, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi 
olmuştur. Yazılı tarihe bakıldığında, Asurlu tüccarların, Anadolu’da 13 
civarında karum kurdukları, Konya-Malatya arasında sıralandıkları ve 
hepsinin Kültepe’deki merkez koloni olan Kaniş Karumu’na bağlı olduğu 
görülmektedir. Kaniş karumu ise, bir ticaret yolu ile Asur'a bağlıydı [Yurt 

Ansiklopedisi, 1982, s.4687].  

Kayseri, çağlar boyunca askeri ve ticari yolların kavşak noktasında yer 
almıştır. Antik çağlarda Kilikya'ya; Yunan-Roma Çağında Efes'ten doğuya 
ve Klasik çağlarda Karadeniz'e giden yolların üzerinde bulunması gibi 
ulaşım bakımından sahip olduğu bu özellikler şehri daima önemli kılmıştır.   

Selçuklular, Anadolu'ya yerleştikten sonra ilk olarak iyi bir karayolu ağı 
oluşturarak, bu yol ağının her 30-40 kilometresinde bir han yapmışlardır. Bu 
mesafe o zamanki taşıtların genellikle bir günde gidebilecekleri uzaklıktır. 
Anadolu’daki ilk ticari konaklama mekânları olan Hanlar, kervanlar için 
güvenli bir barınak olmaktan başka, yol boyunca sıralanarak yol 
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güvenliğini de sağlamaktaydı. Önemli ticaret yolları üzerinde yer alan 
Kayseri’de de han ve kervansaraylar, ulaşım ağı bakımından büyük önem 
taşır. Tarih boyunca Kayseri, kervansarayların ana güzergâhında yer 
almıştır. Selçuklu dönemi yapıları olan Karatay Han ile Sultan Han, Osmanlı 
dönemi yapılarından Vezir Han, Pamuk Han, Kara Mustafa Paşa Külliyesi 
içindeki Han’ın döneminin ulaşımı bakımından önemi büyüktür. Osmanlı 
Dönemi'nde Selçuklu yolları kullanılmakla birlikte daha da gelişmiştir [Resim 

1.25]. 

Yine, Anadolu Selçuklu zamanında düzenlenen uluslararası panayırlara iyi 
bir örnek oluşturan “Yabanlu Pazarı”, Kayseri – Pınarbaşı yolu üzerinde 
bulunan Pazarören kasabasında kurulmuştur. Selçuklular'ın Kayseri çevresini 
seçmiş olmasında ilin merkezi oluşu ve halkın ticarete yatkın olması gibi 
nedenler söz konusudur.  

İl içerisinde tüm yolların merkeze ulaşabildiği, karayolu ağının tamamına 
yakınının asfalt olduğu, nüfusu az olan köylerin yollarının toprak olduğu 
görülmektedir. İlin topografik yapısına bağlı olarak, arazi kısa mesafelerde 
bile hareketlidir. Bunun sonucu olarak kıvrımlı yol ağı ile ulaşım sağlanır. 

Ulaşım ağı, topografya ile uyumlu, kırsal kimliğe zarar vermeden 
oluşturulmalıdır. Böylelikle kazı dolgu alanlarının ve dolayısıyla maliyetin de 
en az düzeyde olması sağlanacaktır. Yapılacak yolların, her türlü iklim 
şartında en fazla ulaşım imkânı sağlayan, güzergâh üzerinde heyelan, sel 
baskını, bataklık, drenaj v.b sorunlar bulunmayan ve en kısa güzergâha 
sahip olan yollar olmasına çalışılmalıdır. Mevcut köy yollarının ıslahına ve 
standartlarının yükseltilmesine dair çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim, sağlık gibi 
temel hizmetlerin kolay götürülmesi, köyün idari yapıya ve pazara 
ekonomik, hızlı ve güvenli ulaşması bakımından kırsal alan ulaşımının 
çözülmesi gereklidir. Bu bağlamda, köy yolu standartlarının yükseltilmesi 
zorunludur.  

Sonuç: Ana bağlantı yolları köy içinden kesinlikle geçirilmemelidir. Tüm köy 
yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen ve köy yolu standardına 
uygun biçimde yapılmalıdır. Köy yolları master planındaki köy yolu 
standardına göre yol genişliği 3,5-4,0 m’den fazla olmamalıdır. Ulaşım 
ağının geliştirilmesi ile kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik 
yaşam düzeyini artırmak hedef olmalıdır.  

1.1.7.Görsel Karakter (peyzaj) 

Kayseri ilinde mevcut doğal karakterler, topografya, bitki örtüsü, iklim, 
jeolojik yapı, doğal yaşam özgün bir karakter içermektedir. Arazi yüzeyini 
mekânsal, dokusal, niteliksel ve dinamik yönleri ile tanımlayan doğal ve 
kültürel varlıkların oluşturduğu bu özgün kompozisyon, mimari kimliği 
güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bu kompozisyon; 
topografya, bitki örtüsü, iklim, toprak, jeolojik yapı, su, doğal yaşam, kırsal 

 
 
Resim 1.25: 

Sultanhan. 
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yerleşimler gibi karakteristiklerle değişim gösterir. Bu değişim, peyzajın 
kendine has karakterini oluşturur ve karakter, peyzajın kimliğe olan etkisini 
şekillendirir [Resim 1.26]. 

Peyzaj karakterini belirlerken, iki ana başlıktan söz etmek gerekmektedir. 
Bunlar, doğal ve kültürel peyzajdır. Doğal peyzaj, doğa olaylarının 
oluşturduğu, bakir ormanlar, sarp kayalıklar, peri bacaları, nehirler, şelaleler 
ya da denizler gibi manzaralardır. Kültürel peyzaj ise, insan emeği ile 
oluşturulan yapılar, köyler, tarım alanları, bahçeler gibi kompozisyonlardır. 

Kayseri’de tüflerin oluşturduğu doğal şekillenmeler aynı malzemenin 
yapıda ve kırsal yerleşmelerde son derece başarılı bir şekilde kullanılması ile 
bütünleşmiştir. Yapılar tüflerin verdiği olanaklarda, topoğrafyaya bağlı 
olarak yeraltı ve yer üstünde gelişerek özgün bir peyzaj oluştururlar.  

Doğal peyzaj şekilleri, insan etkisi olmaksızın, kendi doğal düzen ve dengesi 
ile kimliğe etki eden doğal peyzaj şekilleri, Rüzgâr, yağmur, deprem vb. 
olayların etkisiyle oluşan arazi formları ya da jeomorfolojik oluşumlar, 
dağlar, vadiler, ovalar, kayalıklar, akar veya durgun su manzaraları, içinde 
bulundukları ortama, coğrafyaya kimlik kazandırabilirler. Bu unsurlar aynı 
zamanda yerleşimin kimliğine ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur. Yeni 
yerleşmelerin bu dengeleri bozmasına izin verilmemelidir.  

Rüzgar, yağmur, sıcaklık değişimleri gibi meteorolojik hareketler, peyzaj 
üzerinde kalıcı bir etkiye sahip oldukları gibi, güneşlenme oranlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan aydınlık seviyesindeki farklılıkların ya da tüm bu 
hareketlerin etkisiyle biçimlenen fauna değişimlerinin de katkısıyla, 
dönemsel veya mevsimsel geçici peyzaj değerlerinin oluşmasında da etkili 
olurlar ve kimliğe doğrudan etki ederler.  
 

Resim 1.26: 

Topografya, bitki örtüsü ve yerleşim, 
peyzajın kimliğe olan etkisini 
şekillendirir, Çevril. 
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Söz konusu meteorolojik hareketler etkisiyle şekillenen arazi formları 
dendiğinde ilk akla gelenler kayalıklar ve şelalelerdir. Kayalık alanların, 
ilkçağlardan itibaren toplumların yaşamında, özellikle korunma ve barınma 
anlamında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, 
kayalıkların, insan eliyle ve toplumsal kültürün etkisiyle şekillenen simgesel 
anlamları, kimliğe belirgin bir şekilde etki eder.  Şelaleler ise, hidrolojinin 
gösteriye dönüştüğü özellikli alanlar olarak, kimlik üzerinde çok etkili olan 
birer doğal peyzaj örneğidirler [Resim 1.27] . 

Kayseri’nin jeomorfolojik yapısı nedeniyle, kayalık alanlar, mimarinin ve 
dolayısıyla kimliğin çok önemli bir parçasıdır. Kayaların oyularak yaşam 
alanı olarak kullanılması, ya da mevcut kayaç yapısından yararlanarak 
Kayseri mimarisinin ana unsuru olan taş malzemenin kullanılması, kültürel 
peyzajın oluşumunda ana etkendir. Doğal ve kültürel peyzajın kusursuz 
birlikteliğine tanık olduğumuz nice örnekler Kayseri’de oldukça fazladır 
[Resim 1.28]. 

 

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı şelalesi 
yörenin kimliği üzerinde önemli etkiye sahiptir.  Burada 7 adet şelale 
bulunmaktadır. Kapuz Başı Köyü yakınında tepenin doğu ve güneyindeki 
derin vadi yamaçlarından çıkan sular büyük şelale halinde Suarısı deresine 
dökülerek oradan da Zamantı ırmağına karışmaktadır [Resim 1.29]. 

Ayrıca Derebağ Şelalesi de görenleri büyüleyecek derecede bir görkeme 
sahip oluşuyla, etkileyici bir doğa harikasıdır. Yörede izlediği güzergâh 
nedeniyle görenleri büyüleyen Zamantı ırmağı, rafting için son derece 
elverişlidir. Zamantı Vadisinde Nisan-Mayıs aylarında ırmak yamaçlarından 
düşen en az 15 adet şelale oluşur, ancak zamanla bu şelalelerin suyu 

 
 

 
Resim 1.27: 

Zamantı ırmağı [Özel, 1995, sf.207] 

Resim 1.28: 

Kayaların oyularak ve mevcut kayaç 
yapısından yararlanılarak oluşturulan 
Kayseri mimarisinin peyzajla kusursuz 
birlikteliği, Soğanlı. 
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çekilir.  Zamantı ırmağının iki yanında ve ırmağın üzerini kapatan tabii bir 
köprünün baş kısmında yer alan 20 m yükseklikte Yeşilköy şelalesi vardır 
[Yahyalı, sf.5,11]. 

 

Doğal peyzajın en güzel örneklerinden sayılabilecek Aladağlar Milli Parkı, 
Demirkazık Tepesi, Yedi Göller, Hacer Ormanı, Kapuzbaşı kaynak Şelaleleri 
ve Acısu gibi tabi kaynak değerlerine sahiptir. Hacer Ormanı’nda bulunan 
dört su kaynağından en önemlisi ‘Soğuk Pınar’dır. 2750 hektar bir alana 
sahip Hacer Ormanı’nın florasını; Göknar, Meşe, Sedir, Kızılçam, Ardıç, 
Gürgen, Titrek Kavak ve Karaçam oluşturmakta, yaban hayatının 
varolması, bölgeye değer kazandırmaktadır. Bölgedeki biyolojik ve ekolojik 
çeşitliliğin yanı sıra, önemli öğelerden biri de mağaralardır. Bilinen 
mağaraların en önemlisi Ulupınar köylüsü tarafından ‘doğal soğuk hava 
deposu’ olarak kullanılan ‘Toprak Taş’ mağarası ve sarkıtlarıyla ilgi çeken 
Büyükdik Mağarası'dır [Yahyalı, sf.9] [Resim 1.30-31]. 

Aladağların en yüksek ve en geniş platosunu teşkil eden Yedigöller, Hacer 
boğazından itibaren yükselti kaybederek Hacer vadisine ve ormanına, 
oradan da Kapuz Başı şelalelerine kadar uzanır. Bu göllerin tamamı kar ve 
buzul suları ile beslenmektedir. Eşsiz bir doğa parçası olan Yedigöller, 
tırmanma, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kamping gibi etkinliklere 
imkân sağlayarak turizm ekonomisi açısından çok güçlü bir potansiyele 
sahiptir.  

Kayalıklar ya da şelaleler gibi dağlar da çok önemli doğal peyzaj 
değerleridir. Gerek korunaklı ve hakim yapıları, gerekse etkileyici fiziksel 
görünümlerinden kaynaklanan maddi ve manevi değerleri ile genelde 
çevredeki en baskın eleman olmuşlardır. Tüm bunların yanında sahip 
oldukları flora, fauna ve rekreatif özellikleri ile de kimlik üzerinde çok etkili 

 
Resim 1.30: 

Hacer ormanı, [Özel, 1995, sf.207] 
 
 

 
Resim 1.31: 

Yedigöller, [Yahyalı, sf.3] 

 

Resim 1.29: 

Kapuzbaşı şelalesi, Kapuzbaşı. 
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olmuşlardır. Bilinen ilk ismiyle Argaios, Türk kültürüyle yoğrularak günümüze 
gelen ismiyle Erciyes Dağı’nın sahip olduğu doğal değerlerin Kayseri 
üzerindeki etkisi buna en güzel örneği teşkil etmektedir. Sahip olduğu 
dağlar ve 194 adeti endemik, toplam 1170 civarında tür ile yaşam kültürü 
üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır [Resim 1.32-33]. 

Kar, kış aylarında bölgenin büyük bir kısmında etkileyici bir peyzaj öğesidir.  

 

 

Dağlar gibi, sulak alanlar da sahip oldukları zengin flora ve fauna 
çeşitlilikleri, hidrolojiyi düzenleyen yapıları ile bir diğer doğal peyzaj 
değeridir. Kayseri’de sulak alanların en önemlileri Sultan Sazlığı ve Tuzla 
Gölü’dür [Resim 1.34].  

Resim 1.32: 

Doğal peyzaj değerlerinin en 
baskın elemanı; dağlar, Emeğil. 

Resim 1.33: 

Erciyes Dağı’nın sahip olduğu dağlar 
ve endemik bitki türleri ile yaşam 
kültürüne etki etmektedir. 
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Büyük bir kısmı Sazlarla (Pharagmites sp) kaplı, yer yer Kamış (Typha sp) 
Kafa otu (Juncus sp) ve Kındıra (Carex sp), Nilüfer (Nymphaea alba) ve 
Süsen (İrik sp) görülen bir tatlı su kompleksi olan Sultansazlığı, güney ve 
kuzey yay gölü ile ayrılır. Yay gölü tuzlu bir göl olup, Kuzey-Batı köşesinde bu 
göle bağlı Çöl Gölü bulunur. Yazın kurur ve bir tuz tabakası bırakır. Buradaki 
Artemisia stepleri, yaşam alanının en önemli elemanlarıdır [KİÇDR, 2004, sf.98]. 

Sultansazlığı hem ekolojik denge açısından hem de su kuşları açısından çok 
önemli bir konumdadır. Bölge kuşlarının göç yolları üzerinde bulunan 
Sultansazlığı, bir çok kuşun uğrak yeridir. Soyu tehlike altında olan kuşları, 
özellikle su kuşlarını bünyesinde bulundurması bakımından ornitolojik (kuş 
bilimi) öneme sahiptir. Sultansazlığı ayrıca birçok tür için batı palearktik’in 
en güney kuluçka alanı olması bakımından da büyük önem taşımaktadır 
[KİÇDR, 2004, sf.99]. Sultan Sazlığı’nın bu özellikleri, içinde bulunduğu 
coğrafyanın kimliğine kattıklarını kavramak açısından yeterli olacaktır [Resim 

1.35]. 

Doğal peyzaj şekillerinin yanı sıra, insanların doğayı çeşitli amaçlarla 
kullanmaları sonucu ortaya çıkmış olan kültürel peyzaj değerleri de kimlik 
belirleyici özelliğe sahiptirler. Bu konuda tarım arazilerinin önemli bir yeri 
bulunmaktadır [Resim 1.36-38]. 

 

 

 
Resim 1.34: 

Sultansazlığı [Yahyalı, sf.15] 

 
Resim 1.35: 

Sultansazlığı’nda flamingolar [Yahyalı, 
sf.16] 

Resim 1.36: 

Tarım alanları, Erciyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.37: 

Tarım alanları, Çanakpınar. 
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Kayseri, bağları ve bağcılık kültürü ile de dikkat çekicidir. Bağlar moloz 
taşlarla örülmüş taş duvarlarla sınırlandırılmıştır [Resim 1.39]. Başta üzüm olmak 
üzere, kayısı, elma, armut, dut, kiraz, erik, vişne, badem, ceviz gibi 
ağaçların bulunduğu Kayseri bağları, gölgelik, serin mekânların oluşmasını 
sağlar.  

 

Evinin yakınında yer alan sebze bahçesi, avlusunda asmaları, balkonunda 
yer verdiği çiçekler ve bahçesinde hem gölgesinden, hem meyvesinden 
yararlandığı meyve ağaçları, kırsal yeşil dokunun önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır [Resim 1.40-42]. Arazi şekline uyum sağlanarak oluşturulan 
mimari dokuya, teraslarla oluşturulan peyzaj dokusu eşlik eder. Evlerin 
bahçesinde de görülebilen teras düzenlemeleri, peyzaja hareket kazandırır 
[Resim 1.43-44]. 

Resim 1.39: 

Taşlarla sınırlandırılmış meyve 
bahçeleri, Darsiyak. 

Resim 1.38: 

Kayseri doğal bitki örtüsü ve suyun 
birlikteliği, Soğanlı. 
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Resim 1.41: 

Asma, Taşhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.42: 

Evin yanında yer alan sebze bahçesi, 
Darsiyak. 
 

Resm 1.40: 

Duvar üzerinde sardunyalar, Darsiyak. 
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Doğal ve Kültürel Peyzaja ilişkin bu örneklerin sayısı arazi formuna, 
vejetasyon türüne, doğal zenginliklerine ya da endüstriyel, rekreatif gibi 
kullanım özelliklerine bağlı olarak rahatlıkla artırılabilir. Burada özetle 
söylenilmesi gereken, peyzajın sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile, 
gerek toplumun, gerek coğrafyanın, gerekse yerleşimin kimliğin üzerine 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olduğu; içinde bulunan ortam koşulları 
ve kimliği etkileyen diğer unsurların o ortam içindeki önem ve öncelik 
sırasının peyzajın kimlik üzerindeki etkisinin derecesini belirlediğidir.  

Kayseri’nin genel dokusuna bakıldığında, dağ yamaçlarına sıralanmış 
güvercinlikler, Kayseri kırsal peyzajının kimliğine ayrı bir değer katar. Kimisine 
halen gelen güvercinler de hareketli bir manzara oluşumuna katkıda 
bulunur. Yörenin topoğrafik özelliklerine uyum sağlayarak, hareketli peyzaj 

Resim 1.43: 

Arazinin teraslanması, Zincidere. 

Resim 1.44: 

Bahçenin drenaja uyum sağlanarak 
kullanılması için, topografyada 
teraslar oluşturulması peyzaja hareket 
kazandırır, Kapuzbaşı. 
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dokusu içerisinde dikkat çeken güvercinlikler, Kayseri’nin kimliğinin 
oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Yerel malzeme ile ustaca oluşturulmuş, 
arazinin doğal formuyla bütünleşmiş, kırsal peyzajın ayrılmaz bir parçası 
olmuştur [Resim 1.45].  

Kayseri güvercinlikleri, ağırlıklı olarak Gesi, Efkere, Gürpınar, Kayabağ 
(Darsiyak) ve Güzelköy (Nize), beldelerinde yer almakta olup, Kayseri-Gesi, 
Gesi-Darsiyak, Gesi-Nize ve Nize-Gürpınar yol aksında yer alan vadiler 
üzerinde konumlanmıştır [Büyükmıhçı, 2006, sf.101]. 

Peyzajın hiçbir öğesi, arazi kullanımı ve çevresel değişim ile bitkiler kadar 
doğrudan etkilenmez. Örneğin karayollarının çevresindeki ağaçlarda 
görülen zayıflık ve keyifsizlik, yoğun hava kirliliğinin bir göstergesidir. Keza 
tarım alanlarındaki erozyon kontrolü sorunu yakın çevredeki dereler içinde 
ve yamaçlar üzerindeki bitki örtüsü değişiminin sonucu olabilir.  

Yine bitki örtüsü, yüzeysel akış, toprak erozyonu, yamaç stabilizasyonu, 
mikroklima, gürültü ve estetik üzerinde önemli ölçüde etkili olduğundan, 
peyzaj açısından fonksiyonel rol oynar. Peyzajda bitkiler sadece fonksiyonel 
kullanılmaz, fakat aynı zamanda estetiği iyileştirir, mekânları oluşturur, yaya 
hareketlerini etkiler ve sınırları kontrol eder. 

Kayseri kırsalı bitki örtüsünün değişiminde, geçmişten bugüne, etkili olan 
ana aktiviteler tarımın yaygınlaşması, kereste elde etmek için ormanların 
kesilmesi, hayvan otlatması ve kentleşmedir. Geçmişte tarımsal amaçlar 
için büyük ölçüde ormanların kesilmesi, geniş alanlar üzerinde orijinal 
orman örtüsünün fiilen yok olmasına neden olurken, aynı zamanda tarımsal 
peyzaj olarak adlandırılan bir peyzaj formasyonunun oluşmasına yol 
açmıştır. Bataklıklar, derin vadi içleri ve yüksek dağlık alanlar gibi 
işlenemeyen yerlerde orman örtüsü korunabilmiştir. Öte yandan büyükbaş 
hayvanlarının yoğun bir şekilde orman içinde otlatılması, varolan orman 
örtüsünün form ve tür itibariyle değişimine yol açmış, böylece bir kısım 
orman peyzajı giderek mera ve maki peyzajına dönüşmüştür. 

Sonuç: Kayseri, dağlar, vadiler, ovalar, kayalıklar, akar veya durgun sular 
bakımından oldukça zenginidir. Bu doğal peyzaj öğeleri korunmalı, çevreyi 
tahrip etmeyecek turistik faaliyetlerle de yaşatılmalıdır. Turizm ekonomisi 
açısından güçlü bir potansiyele sahip olan Kayseri’nin bu doğal peyzaj 
alanlarında, tırmanma, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kamping, kayak 
gibi etkinliklere imkân sağlanmalıdır. Hayvanlarının orman içinde otlatılması 
önlenerek, orman peyzajının mera ve maki peyzajına dönüşümü 
engellenmelidir.  

Ormanlık alanlar arttırılmalı, yok olan türler(ardıç, vb) geliştirilmeli, mevcut 
orman örtüsü korunmalıdır. 

Yapılacak bitkilendirme çalışmalarında, yapılarla ve topografyayla uyumlu 
bir peyzaj oluşumu prensip olmalıdır. 

 
 

 
Resim 1.46: 

Taşın suyla oluşturduğu anlamlı 
birliktelik, Çevril. 

Resim 1.45:  

Dağ yamaçlarına sıralanmış 
güvercinlikler, Kayseri kırsal peyzajının 
kimliğine ayrı bir değer katar, 
Darsiyak. 
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1.1.8.Enerji Potansiyeli 

Günümüzde dünyada tüketilen toplam enerjinin çoğu petrol, kömür ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmekte olup, rezervleri sınırlıdır. 
Ayrıca fosil yakıtlar sera gazı olarak bilenen CO2 gazını yaydıkları için 
küresel iklim değişikliklerinden sorumlu tutulmakta, ekolojik dengelerin 
bozulmasına yol açmaktadır. Bu enerji kaynaklarının yoğun olarak 
kullanımı, kaynakların tükenmesine yol açacağı gibi, canlılar için de tehlike 
arz etmektedir.  

Denizden yüksekliği 1093 m olan Kayseri’de hakim rüzgar yönü kuzeybatı, 
en şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar Güney ve Güneydoğu rüzgarlarıdır. 
Kayseri’de rüzgâr Güneyden (S) 1.8m/sn hızla esmektedir. Kayseri iline ait 
güneşlenme süresi senede ortalama 7 saat 10 dakikadır. İldeki enerjiye 
dönüştürülebilecek su kaynakları Kızılırmak Nehri, Zamantı Irmağı ve Sarız 
Çayı’dır.  

Kayseri’de odun ihtiyacının çoğu değişik yörelerden ve il orman varlığının 
büyük kısmının yer aldığı Yahyalı ilçesinden temin edilmektedir. Odun 
haricinde yakacak olarak tezek kullanılmaktadır[Resim 1.47-48]. İlde fazla 
miktarda kaliteli kömür yatakları bulunmamakla birlikte, düşük değerde 
kömür rezervlerine rastlanmaktadır. 

Kayseri, Erciyes’in volkanik kesiti içerisinde yer aldığından termal sular ve 
termal enerji yönüyle çok zengindir. Bayramhacı, Çiftgöz, Tekgöz ve Şelale 
kaplıcaları; Boğazköprü, Sazlık, Yeşilhisar ve Zile içmeceleri, Erdemesin, 
Sofular ve Yazır maden suları il sınırları içerisinde bulunan jeotermal 
kaynaklardır. 

Sonuç:  Bu veriler sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları gündeme 
getirilmelidir. Yörenin yenilebilir enerji kaynakları Güneş Enerjisi, Jeotermal 
Enerji, Hidroelektrik Enerji, Bio-Enerji ve Rüzgâr Enerjisi’dir. Kayseri’de kentte 
yaşayan insanlar güneş enerji sistemi kurarak tasarruf sağlayacaktır. Kayseri 
kırsalında da güneş, rüzgâr ve su kaynaklarından yararlanarak enerji 
kullanımına gidilmelidir. Termal sular ve termal enerji yönüyle çok zengin 
alanlarda  bu enerjinin değerlendirilmesi sağalnmalıdır. 

 

Resim 1.48: 

Kurumaya bırakılan tezekler, Germir. 

 
Resim 1.47: 

Yakılmak için depolanmış tezekler, 
Germir. 
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1.1.9. Kapasite ve Yoğunluk 

2007 yılı nüfus sayımına göre Kayseri ilinin nüfusu 1.165.088 olup, nüfusun 
%77’si şehirde, %23’ü kırsal alanda yaşamaktadır. İl nüfusu ile belediye ve 
köy sayılarının ilçeler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. OECD 
kriterlerine göre nüfus yoğunluğu km2 başına 150 kişinin altında olan yerler 
kırsal alan olarak tanımlanmaktadır. Bu oran Türkiye genelinde 31 kişi/km2 
civarındadır.  Kayseri’de nüfus yoğunluğu 68 kişi/km2’dir. Ancak kayseri 
köyleri nüfus kaybeden yerleşmeler olarak değerlendirilmelidir.  

Her yerin taşıyabileceği gelişme ve insan aktiviteleri kapasitesi vardır. Bu 
kapasitelerin alt ve üst sınırlarının aşılması bu nedenle istenmeyen bir 
durumdur. Bu açıdan bakıldığında kırsal yerleşmelerin nüfus kaybettiği göz 
önüne alındığında, yoğunluk açısından bir zorlama getirmemektedir. 
Aksine kapasite kullanımını arttırıcı teşvikler gereklidir. 
 

İLÇELER Belediye 
Sayısı 

Köy      
Sayısı 

Köy     
Nüfusu 

Şehir   
Nüfusu 

Toplam 
Nüfus 

Büyükşehir 1 - - 875.818 - 

Kocasinan  10 25 32.865 332.749 365.614 

Melikgazi 8 1 61.008 364.084 425.092 

Akkışla 3 5 6.003 2.624 8.627 

Bünyan 9 24 22.201 12.905 35.106 

Develi 5 45 29.574 36.121 65.695 

Felahiye 3 9 4.863 2.075 6.938 

Hacılar 1 2 826 11.079 11.095 

İncesu 3 8 9.116 11.373 20.489 

Özvatan 2 4 1.486 3.178 4.664 

Pınarbaşı 3 112 18.244 12.654 30.898 

Sarıoğlan 6 19 13.922 3.569 17.491 

Sarız 2 35 8.098 4.607 12.705 

Talas 6 12 17.736 57.939 75.675 

Tomarza 3 46 18.283 10.414 28.697 

Yahyalı 2 28 17.607 20.227 37.834 

Yeşilhisar 1 21 8.003 9.655 17.658 

TOPLAM 68 396 269.835  895.253 1.165.088  

 

 

      

 

Tablo 1.1: 

Kayseri geneli nüfus dağılımı [Kayseri İl 
Valiliği, 2009] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağdaki sayfada Soğanlı Köyü 
eteklerinden bir görünüm 
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1.2. Sosyo- Kültürel Veriler: 

Kültür; doğada varolanı insanoğlunun şekillendiriş ve kullanış biçimidir.  

Güvenç’e göre, kültürü oluşturan öğeler; 

• Doğal Çevre;  Her sosyal / kültürel sistem var olabilmek için, kendi 
yaşama özelliklerine uygun, yeterli bir doğal çevreye muhtaçtır. 

• Tarih ve kaynaklar 
• Aile ve akrabalık 
• Beslenme ve Sağlık 
• Eğitim süreci 
• Yerleşmeler 
• Ekonomi ve teknoloji 
• Bilimler ve sanatlar 
• Din ve devlet 
• Kişilik sistemi ve dil 
• Kültürel çevre ve tarih çevresidir [Güvenç, B. 1991] . 

Kayseri Kırsalında kültürü tanımlayabilmek için tarihsel süreç içinde halkın bu 
öğeler doğrultusunda çevreyi biçimlendiriş şekli incelenmiştir.  

 

Zincidere’ de bağ bölgesinden bir 
görünüm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.49: 

Germir ‘de kapı önlerinde toplanan 
insanlar yaşam kültürünün sokağa 
yansımasıdır. 
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Bu bölümde kırsal yaşam kültürünün mimariye yansıması incelenmekte, 
günümüz şartlarında sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler önerilmektedir 
[Resim 1.49]. 

İnsan toplulukları ve onların sosyo-kültürel değerler etkisinde yapılandırdığı 
çevreler kırsal mimari özellikleri tanımlamanın başlangıç noktasını oluşturur. 
Yerleşme ölçeğinde ve yapı ölçeğinde yaşama kültürü mimariye 
yansımaktadır. Doğal, sosyal, ekonomik, kültürel belirleyiciler ve bu 
belirleyicilerin oluşturduğu çevrelerde insan gereksinimlerinin karşılanması 
yaşama kültürünü tanımlar. Kayseri Kırsalında kültür mekân etkileşiminin 
izlerini evlerin plan oluşumlarından, cephe düzenlerinden okumak 
mümkündür. 

Kültüre dair oluşumları insan eseri olarak görürsek, kültürü tanımlamaya 
başlamanın bir yolu da Kayseri insanını demografik yapısıyla incelemek 
olacaktır.  

1.2.1. Demografik yapı: 

Kırsal yerleşmeler zaman içinde faklı etnik köken ve kültüre sahip insan 
topluluklarının izleriyle şekillenmektedir. Tarihsel süreç içinde demografik 
yapının değişiminin takip edilmesi yaşam kültürünü anlamayı sağlar. Yöre 
mimarisinin ana belirleyicisi olan insanlar, yaşamsal faaliyetlerini ekonomik, 
sosyal ve siyasal sınırlar içerisinde gerçekleştirir.  

Mevcut kırsal yerleşmelerde demografik yapının yerleşmeye etkisi mahalle 
ölçeğinde kendisini gösterir. Türk yerleşmelerinde dini yapı ve çevresinde 
özellikle belirli bir açıklık bırakılmış ve bu açık alan mahallelinin buluşma ve 
toplanma yeri olarak kullanılmıştır. Böylece sosyal iletişimi sağlayıcı ve geliştirici 
alanlar yaratılmıştır. Küçük yerleşim birimlerinde yer alan kiliselerin 
konumlandırılmasında ise daha farklı bir yaklaşım benimsenmiş, kiliseler 
yerleşim biriminin biraz dışında açık alan içinde yapılandırılmıştır [Büyükmıhçı 

2006, s:100]. 

Bizanslıların XI. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu'yu istila ederek buradaki 
bütün Ermeni Krallıklarını yok etmesi ve bu Krallığın halkı olan önemli bir 
Ermeni grubunu Sivas, Kayseri ve Fırat bölgesine nakletmeleriyle ' Kayseri’nin 
demografik yapısı değişmiş ve kent Ermeni ve Rumlardan oluşan önemli bir 
nüfusu bünyesinde barındırmaya başlamıştır [Turan, O., 1971, s:68 ve Kevorkian 

R.H. 1992 s:217, Büyükmıhçı 2006, s:19]. 

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra kitleler halinde Anadolu'ya gelerek kısa 
zamanda Anadolu'nun Türkleşme sürecini başlatan Türklerle birlikte kentin 
demografik yapısında yeni bir hareketlilik ve çeşitlilik oluşmuştur. Bu çeşitlilik 
Bizans İmparatorları tarafından Türk akınlarını durdurmak amacı ile 
Balkanlardan Anadolu'ya getirilip yerleştirilen Hıristiyan Türkler  ve doğudan 
akınlarla gelen Türklerin göçebelikten kurtulup yerleşik düzene 
geçmelerinden kaynaklanmıştır [Özkan, S., 2000, s:377 ve Büyükmıhçı 2006, s:19]. 
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19. yüzyılda kırsal yerleşmelere bakıldığında faklı etnik köken ve kültüre sahip 
insan topluluklarının bir arada yaşadığı görülmektedir.  

Gayrimüslim nüfus içerisinde iki etkin grup olan Ermeniler ve Rumlar dışında 
Yahudiler, Gürcüler ve Rus asıllı cariye ve kölelerden oluşan bir nüfusun 
varlığı, şer'iye sicilleri, salnameler, müfredat defterleri ve seyahatnameler 
gibi kaynaklardan öğrenilmektedir. Söz konusu kaynaklardan, Ermeni ve 
Rum reayanın Ermeniyan ve Rumiyan mahallelerinde, Gürcülerin de Gürcü 
mahallesinde çoğunluk oluşturacak şekilde yaşadıkları anlaşılmaktadır 
[Döğüş. S., 2000 s: 126, 205 nolu şer’iye Sicili Belge no:144, 137, 91, 85 ve Büyükmıhçı 2006, 
s:20]. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi 19. yüzyıl Kayseri'sinde 
demografik yapı oldukça renkli ve çeşitlidir. Bu renk ve çeşitlilik, büyük ölçüde 
birbirinden küçük nüanslarla ayrılan farklı dini zümrelerden 
kaynaklanmaktadır [ Kars, Z., 2000, s:272 ve Büyükmıhçı 2006, s:20]. 

1835'te büyük bir depremle yıkılmış olan Kayseri'de nüfus, Cumhuriyete ka-
dar çeşitli ekonomik, politik ve doğal nedenlerle zaman zaman artıp 
azalmışsa da demografik yapıdaki asıl önemli değişim, tüm ülkede olduğu 
gibi, I. Dünya savaşı ve Milli Mücadele yıllarında olmuştur. Bu yıllarda, 
Kayseri nüfusunda yaklaşık 40.000 civarında bir azalma meydana gelmiştir. 
Savaş, hayat pahalılığı, açlık, salgın hastalıklar, göç, askere alma ve bunun 
gibi sebepler şehir nüfusunun azalmasında en önemli etkenlerdir. Hiç 
şüphesiz bu düşüşte 1. Dünya savaşı yıllarında gerçekleştirilen Ermeni tehcir 
ve mübadelelerin de çok önemli bir yeri bulunmaktadır [Beyoğlu, S., s:90 ve 

Büyükmıhçı 2006, s:21]. 

Bugün demografik yapı homojen dağılım göstermektedir. Nüfus 
hareketlerinin mimariye yansıyan en önemli etkisi ağırlıklı olarak Ermeni ve 
Rumlardan oluşan ustaların göçü sonucunda farklı renklere sahip 
geleneksel yapımın sekteye uğraması olmuştur. Bu gün dünyada yerel 
mimariyi geliştirebilmek adına mimarların yanı sıra usta ve marangozlara 
eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Bu nedenle yaşamını sürdüren, 
sayıca az olan ustaların tespiti yapılmalı ve yeni neslin bu kişiler tarafından 
eğitilmesi sağlanmalıdır.   

Toplumun kültürel alt yapısını belirlemek için en küçük sosyal birim olan 
ailenin demografik dağılıma bağlı olarak oluşturduğu davranış biçimleri 
takip edilmelidir. Bu nedenle kırsal kesimde ailenin geçim şekli ve ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirdiği konut kültürü yöresel mimariyi belirler.  

Sosyal kültürel verilerin yerleşme genelinde ve konut ölçeğinde etkisi doğru 
tespit edilmeli ve rehber tespitler sonucunda yönlendirmelidir. Demografik 
yapının tarihsel süreç içindeki gelişimi anıtsal değere sahip olan yapıların 
veya konutların tasarımının hangi doğrultuda geliştiğini gösterecektir. 
Tasarım insan odaklı olduğu için mevcut demografik yapı, aile kuruluşu ve 
sonuç olarak oluşan ihtiyaçlar baz alınmalıdır.  
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1.2.2. Aile ve Akrabalık: 

Aile konutun şekillenmesini etkileyen en küçük birimdir. Tarih boyunca aile 
büyüklüğü çekirdek aileden geniş aileye doğru farklı yapılanmalar 
göstermektedir. Çekirdek aile yaşam mekânı olan tek hacimli çözümlere 
Dünya’nın, Anadolu’nun ve Kayseri’nin tüm yörelerinde, farklı kültürlerde 
rastlanmaktadır. Türk geleneklerinde odanın biçimlenmesi, toplum yapısının 
özellikleri ile de sıkı sıkıya ilintilidir. Bu tek mekân başlayan oluşum zaman 
içinde bir avlu etrafında geniş aile yapılarının barınma ihtiyaçlarını karşılayan 
mimari çözümler üretilmesine imkân vermiştir.  

Farklı inanç ve etnik kökene sahip gruplar sosyal birliktelik ve etkileşimlerine 
rağmen aile oluşumunda kendi sınırları içinde gelişim gösterir. Müslüman ve 
Ermeni ailelerin evlilik ve akrabalık ilişkilerinde farklı değerlere sahip olması 
konut kuruluşunu etkilemektedir. Ailenin yakın kuşakları arasında evlilik ilişkisinin 
olması mekân düzeninde mahremiyet arayışını belirler. Her iki toplumun 
yapısında da tarımsal üretimde kolaylık sağlaması nedeniyle üç kuşağın bir 
arada yaşadığı geniş aile kuruluşu planlamayı etkileyen bir diğer unsurdur.  

Türk toplumunda yaşayan gayrı-Müslimlerin mahremiyet kavramında 
Müslümanlara göre farklılıklar bulunmaktadır. Kadın-erkek ilişkilerinde, 
Cumhuriyet öncesi Türk-Müslüman toplumunun aksine, cinsiyete dayalı 
ayırıma rastlanmamaktadır. İbadetler, dini uygulamalar ve törenler genellikle 
kilisede ve bazen de evde kadın ve erkek bir arada bulunarak yapılırdı. 
Kadının mahremiyet gereksinmesinden doğan bir gizlenmesi ve bundan 
referans alan mimari çözüm arayışları yoktur.  

Dinsel referanslardan etkilenen gündelik yaşam biçimleri mimari formlarda 
kimlik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahremiyet kavramı görsel ve 
mekânsal olarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu bakışla Ev sadece bir içe 
kapanma, bir bölünme olarak yaşam bulur. Dışa kapalı olan ev, tam tersine, 
avluya ve böylece gökyüzüne tamamen açılmıştır; avlu böylelikle diğer 
insanlarla değil, evrenle iletişimi sağlamaktadır [Resim 1.50]. 

Yapıldığı devirlerdeki kültürel olgular ve iklimsel koşullar çerçevesinde ev 
sahibinin istek, gereksinim ve tercihleri doğrultusunda ustalar tarafından 
yapılandırılan bu evlerin genel plan özelliklerini, önemli bir dağıtıcı ve 
düzenleyici mekân olarak avlu belirler. Geleneksel Türk evlerinde sıkça 
rastlanan avlulu ev formu, tasarımındaki sonsuz çeşitliliği ve değişik yaşam 
biçimlerine uyum potansiyeli ile Kayseri evlerinde de en çok uygulanan plan 
tipi olmuş ve Kayseri evlerini plan özellikleri açısından klasik Türk evleri ile 
benzer bir konuma getirmiştir. 

Kayseri’de Türk evinin ve odaların temel düzeninin kuruluşunda da İslâm 
dünya görüşünün de önemli etkileri olmuştur. Bunlar şöyle özetlenebilir. İçe 
dönük bir yaşantı ve dış ilişkilerde kısıtlı çözümler. Bütünüyle İslâm dünya 
görüşünün, yaşama düzenine getirdiği özelliklerin en önemlileri sayılabilecek 
bu kavramlar, odaların biçimlenmesine büyük etkiler yapmışlardır. 

 

 
Resim 1.50: 

Dışa kapalı avlu örneği, Karahöyük. 
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1.2.3. Kırsal Geçim Yolları: 

Ailenin geçimini sağlama biçimi, kırsal konut ve yerleşimi şekillendirir. Tarım 
hayvancılık ve el sanatları ailenin yaşam kültürünü ortaya koyar.  Kırsal 
kalkınma alternatif geçim yollarının sağlanmasına bağlıdır. Kırsal alanda aile 
içinde geçime yönelik iş bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde mevcut 
potansiyel ortaya koyulmakta ve yerleşme genelinde yaşam kalitesini 
yükseltecek ve geçim olanakları sağlayacak çözümler getirilmektedir. Tarım, 
hayvancılık, el sanatları ve bazı yörelerde oluşturulabilecek turizm 
potansiyeline bağlı olarak gelişmektedir.  

1.2.3.1. Tarım: 

Kayseri kırsalında geçimin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olduğu görülür.  
Konutların tarlalarla ilişkisinin ne şekilde olacağı yerleşme ölçeğinde 
alınacak kararlarda belirlenir. Kayalık bölgelerde konutların topluca vadi 
yamacında bulunduğu, tarlaların ise vadi iç kısmında yer aldığı 
görülmektedir. Buğday, elma, üzüm ve kayısı en çok yetiştirilen mahsüllerdir.  

İlin diğer illere nazaran farklılıklarını ortaya koyan bazı tarımsal ürünleri vardır. 
Yemliha patlıcanı, gilaboru (gül-âb ru), Ambar kavunu, Kesteriş karpuzu, 
Kayseri yoncası ülke geneline Kayseri'den yayılmıştır [Özel, 1995 Kayseri s:286] 
[Resim 1.51]. 

 

Kırsal alanda yetişen bazı bitki türleri ticarette de önemli yere sahiptir. 
Kuşburnu, gilaburu, ısırgan otu, cehri ilaç, boya ve kozmetik sanayinde 
kullanılır. Tarlalarda ürün toplama zamanı halkın katılımıyla yoğun 
hareketlilik yaşanmaktadır. Toplanan ürünlerin bir kısmı kurutulduktan sonra 
satılacak hale getirilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.51: 

Erciyes Yolunda kapak tarlası  
olarak kullanılan alan  
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Bağcılık tarıma dayalı yaşamın bir parçasıdır. Bağda yaşam ekonomik 
kalkınmanın yanında yöre insanının sosyal ve kültürel yönden gelişimini de 
tamamlar. Yazın bağa göçmek Kayseri insanı için bir ayrıcalıktır. Ekonomik 
yanı bir yana bırakılırsa bağcılık ailenin yaz boyunca sosyal yaşamı için 
önemlidir. Doğaya özgürce açılma ihtiyacı, bağ bölgesinin dağınık yerleşim 
düzeninde gelişmesine neden olmuştur. Avlu peyzajında ağaç öğesine 
rastlanır. Yaz döneminde yarı açık mekânlarda oturulur, hatta yatılır. Bağ 
evlerinde bu derece dışa dönük bir yaşam olması güven duygusunun bağ 
kültürüne ne derece hakim olduğunu gösterir.  

Bağcılık toprak sürme, aşılama, budama, gübreleme, sulama gibi işlemleri 
gerektirir. Hali vakti yerinde olan aileler bu işlemler için yanlarına çalışanlar 
almakta, onlar için oluşturulan yaşama mekânları bağ evlerinin bir parçasını 
oluşturmaktadır. 

Adları ve özellikleri büyük bir çeşitlilik gösteren Kayseri bağları başlıca üç 
yerleşim yerine bağlıdır. Bunlar Hisarcık, Hacılar ve Talas'tır. Ayrıca Erkilet, 
Gesi, Germir, Tavlusun, Endürlük, Kıranardı, Zincidere, Akçakaya gibi birçok 
köy ve yerleşim yeri içinde veya çevresinde de bağ ve bağ evleri vardır 
[İmamoğlu 2001 Kayseri Bağ Evleri s:28] [Resim 1.52]. 

 

Bağlarda ağırlıklı olarak üzüm üretimi yapılmaktadır. Tarlalarda ve bağlarda 
elde edilen ürünler taze olarak tüketilebileceği gibi sirke, pekmez, kuru üzüm 
ve şarap haline dönüştürülebilmektedir. Aile içinde üretilen ürünler taze 
olarak tüketilmekte veya kurutularak kış için depolanmaktadır.  

Üzümden yapılan, patlıcanlı pekmez, kabaklı pekmez, çalma pekmez, ekşi 
pekmezden başka, kışın sofralara kurulan “iskemle” başında yenmek ve 
misafire ikram edilmek üzere, kayısı, üzüm, dut, elma, armut kurutulur, pestil 
ve köfteler hazırlanır [Satoğlu 2002 Kayseri Ansiklopedisi s:27]. 

Resim 1.52: 

Zincidere’de bağlık bölge … 
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Tarıma bağlı sanayi ise özellikle bağlarda yetiştirilen üzümün işlenmesiyle 
gelişmiştir. Sırf üzümün işlenmesi için oluşturulmuş imalathaneler de 
yerleşimlerde yer almaktadır. 

Bunlardan en önemlileri üzümün hammadde olarak kullanıldığı işliklerdir:  
Şarap üreten "meyhane"ler, küspelerin fermante edildiği "bozahane"ler, 
üzüm ezilen ve boya çıkartılan "cendere ve boyahaneler" [İmamoğlu 2001 
Kayseri Bağ Evleri s:19] 

İmalathane olarak oyma sistemlerin kullanılması üretim sonrasında 
depolamada kolaylık sağlanmaktadır. Ürgüp Şarap imalathanesi yer 
altında doğal mahzene sahip örnek bir fabrikadır.  İncesu’da üzüm güzelinin 
seçildiği festivaller bağ kültürünün bir parçasını oluşturmaktadır. Tek bir 
meyvenin, yaşam tarzına ve kültüre etkisi azımsanamayacak düzeydedir. 

Kayseri genelinde Germir, Ağırnas gibi birçok kırsal bölgede ise keten 
tohumundan beziryağı üretimi yapılmaktadır. Beziryağı boya, sabun, kağıt 
ve deri üretiminde kullanılmaktadır [Resim 1.53]. 

1.2.3.2. Hayvancılık: 

Kayseri Kırsalında hayvancılık yaşama kültürüne etki eden bir diğer husustur. 
Koyun en çok beslenen hayvanlar arasında yer alır [Resim 1.54].  Göç 
döneminde başlayan kuru eti konserve olarak saklama geleneği 
geliştirilerek bugüne kadar getirilmiştir. Pastırmacılık hayvancılığa ve eti 
kurutmayı sağlayacak iklim koşullarına bağlı olarak gelişmiştir.  

 

 

 
Resim 1.53: 
Ağırnas’ta  bulunan bezirhane örneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.54: 

Tek bir çoban tarafından yürütülen 
koyun sürüsü, Soğanlı. 
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Hayvancılık Akışla Gömürge Kasabasında, Tomarza dağ köylerinde peynir 
ve yoğurt üretimiyle kırsal insanın geçim kaynağıdır. Diğer bölgelerde aile 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde hayvancılık yapılmakta, neredeyse her 
evde ahır mekânına rastlanmaktadır. 

Kayseri balık yetiştiriciliği yönüyle de zengin doğal kaynaklara sahiptir. 
Kızılırmak ve Zamantı ırmağında aynalı sazan avcılığı yapılır. Doğal su 
kaynaklarının çoğu alabalık üretimine elverişlidir. Baraj ve göletlerde ise, 
aynalı sazan üretilmektedir [Özel 1995 Kayseri s:286]. 

Bir diğer tarımsal hayvancılık yolu ise günün şartlarında kullanılmayan 
güvercinliklerdir. Geçmişte ticareti yapılmış olan güvercin gübresi, 
yumurtası, eti ve tüyü oyma yapılarda yapılan yetiştiricilikle sağlanmıştır. 
Güvercin gübresi barut ve boya hammaddesi üretiminde kullanılmıştır. Bir 
dönem bu bölgeden yapılan önemli ihracat ürünlerinin başında yer 
almaktadır. Önceleri konut olarak kullanılan oyma yapılar, yığma sistemin 
etkin kullanımının başlamasıyla güvercinliğe dönüştürülmüştür [Resim 1.55]. 
Bacalı güvercinlikler ise havalandırma, aydınlatma, yem girişi sağlayacak 
şekilde düzenlenmiş ünitelerden oluşmaktadır. Bacalar arazi şartlarını 
değerlendirecek şekilde konumlandırılmıştır [Resim 1.56]. 

Güvercinlere zarar verebilecek olan sürüngen ve böceklerden korunmak 
amacıyla yüksek tutulan bacalar; aynı zamanda alçı + yumurta akı ve kireç 
kaymağı karıştırılarak elde edilen bir karışım ile sıvanmıştır. Güvercinlere ve 
güvercin yumurtalarına ulaşmak isteyen; sansar, tilki, gelincik gibi 
hayvanların ayaklarını kaydırarak yuvaya ulaşımını engellemek amacına 
dönük olarak hazırlanan bu şeffaf karışım ile doğal taş duvar örgüsünün 
görsel etkisi bozulmamış, ancak sıvının kaydırıcılık özelliği nedeniyle zararlı 
hayvanların yuva içine girmesine engel olunmuştur [Büyükmıhçı, Gonca, 2006]. 

Cahit Beğenç kitabında güvercinliklerin bir zamanlar kat kat deliklerin 
varisler arasında paylaştırıldığına, güvercinliklerin yan yatmış tarlalar kadar 
değerli olduğuna değinmiştir [Beğenç 1950 Kayseri s:12]. 

“Yalçın kayanın dibini oymuşlar, kapı yapmışlar. Kapıdan girdikten sonra 
merdivenle birinci kata çıkarsınız.  Burası bir odadır. Rafları vardır. Dereden 
yanda yanyana sıralanmış, mazgal delikleri gibi delikler görülür. Bu 
deliklerden hem ışık girer, hem de güvercinler. Her katın tavanı deliktir, 
merdiveni çeke çeke yukarı kata kadar çıkarsınız” [Beğenç 1950 Kayseri s:12]. 

Bugün güvercinlik yapıları endüstriyel hammadde talebi olmadığı için bu 
açıdan önemini yitirmiştir. Ancak yöreye özgü bu geleneğin 
sürdürülebilmesi tarımsal amaçlı olarak sağlandığında turizm sektörü için 
de çekicilik yaratılabilir.  

 

 

 

 

 

Resim 1.55: 

Darsiyak’ta güvercinlik iç görünüşü. 

 
Kesit 

 
Plan 

Resim 1.56: 

a)Gesi’de güvercinlikler. 
b) Bacalı güvercinlik plan ve kesiti. 
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1.2.3.3. El Sanatları: 

Halı ve kilim dokumacılığı kırsal bölgede bir diğer geçim yoludur. Aile içinde 
gençlerin de katılımıyla dokumacılık aile kalkınmasına yardımcı olmaktadır.  

Mihraplı, Karpuzlu, Camili, Dirsekli, Dabazlı, Üç göbekli, Çiçekli göbek, 
Yahyalı, Tanpınar, Mihraplı kilim Yahyalı’nın kendine has halı ve kilim 
motifleridir. Has yün ve kök boya ile genelde divan halısı dokunmakla 
beraber, halı torba, heybe, çanta, cüzdan, cicim, kuşak, esvap çuvalı, 
yolluk ve halı yastık da dokunmaktadır [Kayseri Ansiklopedisi s:466]. 

Bazı evlerde halı tezgâhları yer alır. Halının deseni, ebadı yöreye özgüdür. El 
halıcılığının yanı sıra makine halıcılığı da piyasa da yerini almıştır. 

Kayseri halılarının motifleri devamlı suretle değişen ve gelişen bir seyir takip 
ettiği gibi “kök boya” denilen nebati boyalar da Kayseri, Bünyan ve 
halılarını, öteden beri her yerde aranan bir seviye ve üne kavuşturmuştur 
[Kayseri Ansiklopedisi s:152]. 

Kimliğe katkıda bulunan bir diğer yöresel ürün ise Soğanlı bölgesinde 
rastlanan bebeklerdir [Resim 1.57]. Köy genelinde pazarlanan bebekler en az 
bölgenin oyma mimarisi kadar turist çekmektedir. Evlerin avlularında 
yapılan bebeklerin yapım aşaması izlenebilmekte, yine avlularda yer alan 
tezgâhlarda ürünler satışa sunulmaktadır.  

Halı, kilim ve bebek gibi ürünler kırsal kadına gelir kaynağı sağlar. El 
emeğine dayalı üretim yapan yerleşmelerde evlerin girişi, köy meydanı 
yapılan ürünlerin sergi ve satışını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1.57: 

Soğanlı’da el sanatlarının en güzel 
ürünlerinden olan bebekler başlıca 
gelir kaynaklarındandır. 
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2. İKırsal Yerel Kimliği Oluşturan Mimari Öğeler 

2.1. Yapı Malzemeleri 

Kayseri,  tarih boyunca Hititler, Doğu Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıların 
yönetimi altında kaldığından, bu uygarlıkların kültürel mirasına sahiptir. 
Bunun yanı sıra jeolojik yapısının da çok farklılıklar göstermesi, önemli bir taş 
potansiyeline sahip olmasına neden olmuştur [Resim 2.1].  

Kültürel mirasın izlerini yapılarda olduğu kadar yeraltında da yoğun bir 
şekilde görmek mümkündür. Yeraltı kültürü tamamen jeolojik yapıya bağlı 
olarak tüflerin varlığı sayesinde gelişmiştir. Kültürel mirasın önemli unsurları 
olan yapılarda tüf kullanılmıştır [Resim 2.2]. Kırsal konut stokunun da hemen 
tümü tüflerden inşa edilmiştir. Mermer; türbe, kümbet, mescit, bedesten 
kapılarının ve çeşmelerin kitabelerinde kullanılmıştır. Yine bölgede Roma 
dönemine ait heykel, sfenks ve Roma mezar yapısı da mermerden 
yapılmıştır. Granit bazalt gibi sert taşlar yol kaplaması olarak kullanılmıştır. 
Bunun yanında toprak kullanımına dair örneklere rastlanır. Geçmişte orman 
potansiyelinin zengin olduğu dönemlerde bile ahşap mimari kimliğin ana 
unsuru olmamıştır.  

 

2.1.1.   Taş 

Jeolojik oluşumlara bağlı olarak önemli bir taş potansiyeline sahip olan 
Kayseri’de Tomarza, İncesu, Develi ve Gesi’den volkanik tüf; Alanlı, Develi, 
Pınarbaşı, Tomarza, Şerefiye ve Tufanbeyli’den mermer; Bünyan’dan 
bazalt; Develi ve Pınarbaşı’ndan traverten; Erkilet’ten andezit; 
Sarıoğlan’dan granit elde edilmektedir [Mutlu, 2005, sf. 56–58]. Bölgenin jeolojik 

a 

b 

c 

d 
 
Resim 2.1 (sağda): 

Üst kısmı bazalt, alt kısmı tüfik kayaç 
yapısı, Talas. 
 
Resim 2.2 (üstte):  

Tüfün farklı renk ve dokuları 
a.Şahmelik b. Zincidere c. Zincidere  
d. Darsiyak 
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yapısının çok çeşitli olmasına rağmen, bu çeşitliliğin yapılarda 
kullanılmadığı görülmektedir.  

Geleneksel Kayseri evlerinin ana yapı gerecini oluşturan taşlar, genellikle 
yerleşme yakın çevresinde yer alan taş ocaklarından elde edilen tüflerdir. 
Bu taşlar çıkarıldığı köyün veya yerin ismine göre tanınmaktadır. En 
önemlileri Derevenk, Mancusun, Efkere, Cırlağan, Karakaya, Derindere ve 
Hisarcık taşlarıdır [Erguvanlı, 1962, sf.132]. Bazı taş türlerinin fiziko-mekanik 
özellikleri aşağıda yer almaktadır: 

 

Derevenk taşının ocakları şehrin 8-10 km güneydoğusunda Talas ilçesi 
civarında aynı isimli köy yanındadır. Buradan çıkarılan taşlar kırmızı, pembe, 
gri, bej, beyaz renkli trakitik tüflerdir. Şehrin taş ihtiyacı çoğunlukla buradan 
temin edilmektedir. 

Mancusun taşları beyaz, gri, pembe renkli, yumuşak ve işlenmesi kolay bir 
tüftür. Ocakları Kayseri’nin 20 - 22 km kuzeydoğusunda Yeşilyurt 
civarındadır.  

Derindere mevkiinden ve Mimar Sinan köyünden de tüfler çıkarılmaktadır.  
Kırmızı, pembe renkli Cırlağan taşı şehrin 17 km kuzeyinden çıkarılır. Aynı 
renkli taşlar 24-28 km kuzeybatıda Efkere’den de çıkarılmaktadır.  
 

Kuru 
birim 

hacim 
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(gr/cm3) 
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Taş Türü 
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(º) 

Isı iletim
 katsayısı 

(kcal/m
hºC
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Kavak tüfü (Nevşehir) 1.51 27.15 35.41 65 7 9 49 28.46 0.43 

Sarımaden Tepe ignimbiriti 
(Nevşehir) 1.74 11.49 25.18 255 25 53 52 24.04 0.58 

Çavuşini tüfü (Nevşehir) 1.08 53.70 44.78 55 6 7 49 43.16 0.24 

Tahar tüfü (Nevşehir) 1.53 24.83 36.82 150 18 28 48 31.11 0.44 

Karadağ ignimbiriti (Nevşehir) 1.85 12.63 21.78 320 35 74 55 18.38 0.63 

Ihlara tüfü (Nevşehir) 1.80 15.00 - 135 20 25 46 26 1.63 

Ürgüp tüfü (Nevşehir) 1.15 25.00 - 55 6 12 40 28 0.32 

Kaymaklı tüfü (Nevşehir) 1.26 22.00 - 65 8 13 43 27 0.26 

Derinkuyu tüfü (Nevşehir) 1.48 19.00 - 105 14 23 43 27 0.42 

Kayseri tüfü (Kayseri) 1.80 11.20 16.66 120-210 16-22 35 35 6.70  

Kırmızı Cırlağan tüf (Kayseri) - - 4.70 - 486 - - - - 

Sarı Cırlağan  tüfü (Kayseri) - - 1.00 - 350 - - - - 

Bazalt 2.41 0.19 0.53 - 1611 - - - - 

Tablo 2.1: 

Bazı taş türlerinin fiziko-mekanik 
değerleri [Erdoğan,M.,1986; 
Ketin,İ.,1983] 
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Karakaya taşı Kayseri’nin en sağlam taşıdır. Ocakları Kayseri’nin 5-6 km 
güneyinde Hacılar ilçesi yolu üzerinde Karakaya’dadır. Özellikle temellerde 
ve bina köşelerinde kullanılır. Renkleri kırmızı, kiremitsi olan yonular bilhassa 
diğer renklerle sıralı bir şekilde konularak kullanılmaktadır. Bunların ocakları 
şehrin 13 km güneydoğusunda Reşadiye civarındadır. Kayseri'de bugüne 
kadar kalabilen Selçuklu sanatının şaheserleri ve Türk zevkinin ince ve zarif 
örnekleri hep tüflerle yani yonularla inşa edilmiştir [Erguvanlı, 1962, sf.133] [Resim 

2.3]. 

 
a 

 
b 

c 
 

d 

İspile taşı, ismini çıktığı yerden alır.  Döşemelerde ve avluların 
döşenmesinde kullanılır. Plâklar halinde kesilir. Plâklar çoğunlukla 40-45 cm 
genişlik ve 100-120 cm uzunlukta kesilerek yerine koyulur. Kalınlıkları 6-8 
cm’dir. Avlular ve döşemelerde alta konulan çamur harca (killi toprak) 
yerleştirilerek döşenirler [Çakıroğlu, 1952, sf.15]. 

Kara taş olarak isimlendirilen taşlar, bazalt türüdür. Binalarda subasman 
olarak ekseriya 50 cm yüksekliğe kadar kullanılır ve yağmurdan yonu gibi 
etkilenmez [Çakıroğlu,1952 sf.15]. 

Gevek (Kevek) taşı (Pomza-agrega) sünger taşıdır. Sellerle birlikte suyun 
üzerinde yüzerek gelen bu taşlar, sular çekildikten sonra toplanır. Özellikle 
tavanlarda ve döşemelerde kullanılır. Çok hafiftir. Gözenekli olduğu için su 
emme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden yararlanılarak tavanlarda veya 
döşemelerde kirişlerin üstüne ve toprağın altına konulur. Topraktan sızan 
suların ahşaba geçişini önler. Zamanla sular buharlaştığından ahşabın 
çürümemesi için iyi bir izolatör olarak görev yapmaktadır[Çakıroğlu, 1952 sf.17]. 

Resim 2.3 : 

Selçuklu süsleme sanatı örnekleri (tüf 
kullanımı) 

a. Sultanhan, b. Karatayhan, c. Çevril, 
d. Karatayhan 
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Duvarda kullanılan taşların arasına konan ufak taşlar, “Helik” diye 
adlandırılır.  Bu dolgu taşları, duvarda dengeyi sağlamak için konulan 
keskin destek taşlarıdır. Helik genellikle yontulan taşın kenarından çıkan 
fazlalıktır.  

Volkanik tüfler, hafif, esnek yapıları ile zemin hareketlerine uyum sağlayan, 
dolayısıyla depreme dayanıklı olan ve gözenekli içyapısı nedeniyle yalıtım 
özelliği taşıyan taşlardır. Kullanılan taşın hafifliği, çıkmaların taş konsollarla 
taşıtılmasına imkan sağlamıştır [Resim 2.4]. Kolay işlenebilme özelliği 
nedeniyle yamaçlarda oyularak yaşam alanı hâline getirilebilmiş; ev, ahır, 
mahzen,  güvercinlik gibi işlevler kazandırmıştır. Böylece, yerleşimlerde kaya 
oluşumlarından yerinde yararlanılmıştır [Resim 2.5-6].  

 
d 

 
e 

Resim 2.4: 

Taş konsollar, Subaşı. 

 
a 

 
b 

c 

Resim 2.5: 

Volkanik tüflerin oyularak ve işlenerek 
kullanıldığı kırsal yerleşim birimleri.  
a. Taşhan, b. Soğanlı, c. Soğanlı,  
d. Soğanlı, e. Şahmelik. 
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a 

 
b 

Yonu taşları (tüf) ocaktan çıkartıldığı zaman (Ocak suyunu içermeleri 
nedeniyle) yumuşaktır ve zamanla sertleşir. Zamanla içerisindeki suyu 
bırakan taşlar sertleşirken aynı zamanda hafiflerler.  

Taşların çıkarılmasının ve nakliyesinin kolay olması, istenilen boyutta elde 
edilmesi, işlenmesinin kolaylığı ve çeşitli renklerde bulunması tercih edilme 
nedenleridir.  

Sonuç: Kayseri çevresinde yapı taşı elde etmek üzere açılan taş ocaklarının 
bir kısmının terk edildiği, az bir kısmında da üretime geleneksel yöntemlerle 
halen devam edildiği görülmektedir. En eski taş çıkarma yöntemlerden biri 
olan kamalama yöntemiyle taş üretimine devam edilmektedir [Resim 2.7-9]. 

 
a b c 

Resim 2.6 (sağda): 

Tüfün farklı işlenmişlik dereceleri           
a. Talas, b. Endürlük 

 
 

 

 

 

 

 

Resim 2.7 (altta): 

Tüflerin taş ocağında murçlarla 
yarılması 
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a b c 

 
a b c 

Tüfün yaygın olarak kullanılabilmesi için üretim tekniklerinin geliştirilmesi 
gerekir. Bugün bu iş kolu teşvik edilmelidir. Hem geleneksel (yarma, 
kamalama vs.) ocak işletmeleri hem de standart blok üretimi yapan ileri 
teknolojilerin kullanıldığı yüzey taş ocağı işletmelerine ihtiyaç bulunmaktadır 
[Resim 2.10-11]. Yöresel istihdam sağlamak amacıyla emek ağırlıklı ocak 
işletmeleri teşvik edilmelidir.  

 

Resim 2.10:  

Blok taş elde edilen yüzey işletmesi, 
Bakü-Azerbaycan. 

Resim 2.8 (üstte): 

Taşların geleneksel metotlarla blok 
halinde elde edilmesi aşamaları  

Resim 2.9 (üstte): 

Taş bloklar ocakta tekrar 
parçalanarak yapı taşı haline 
getirilmektedir 
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Yol kaplamalarında bölgenin sahip olduğu imkânlara bağlı olarak küp taş, 
moloz taş ve sel taşlarının farklı dokular verilerek kullanılması mimari kimliğin 
şekillenmesine olumlu etkide bulunacaktır. Yol kaplamalarında tercih 
edilebilecek taş türü granit veya bazalt olmalıdır [Resim 2.12]. Çörtenlerde 
bazalt ve yoğun tüf kullanıldığı görülmektedir [Resim 2.13]. Bazalt, işlenmesi 
zor olmasına karşın su etkilerine dayanımı nedeni ile uzun ömürlü olacağı 
için tercih edilmelidir. Binalarda subasman olarak çoğunlukla taş türü 
olarak bazalt kullanılmalıdır. 

Geleneksel Kayseri sivil mimarisinde mermere yer verilmemesi nedeniyle, 
yeni uygulamalarda da kullanımı uygun görülmemektedir. Ancak mutfak 
düzenlemelerinde tezgâh vb. elemanlarda kullanımı uygun olabilecektir. 

 

 

Resim 2.11 (sağda):  

Doğal blok taş üretimi ile inşa edilen 
bina, Bakü-Azerbaycan. 

Resim 2.12 (üstte):  

Bazalt yol kaplaması, Talas. 
 

 
Resim 2.13 (üstte):  

Yoğun tüf çörten, Mimar Sinan. 

 

Resim 2.14 (üstte):   

Yoğun tüf döşeme, Karahöyük. 
 
 
Resim 2.15 (sağda): 

Zemine yakın yerlerde yoğun tüfler 
tercih edilmelidir, Germir. 
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2.1.2.   Toprak 

Kaniş- Karum’da yapılan kazı çalışmalarında, Asurlu tüccarlardan kalma 
evlerin taş temel üzerine kerpiç olduğu görülmüştür [Yurt Ansiklopedisi, 1982, 

sf.2974]. Geçmişte var olan kerpiç yapı geleneği zamanla yerini tüfe 
bırakmıştır. Kerpiç malzeme, Kayseri geleneksel mimarisinde çoğunlukla 
sıva olarak ve taş duvar örgüsünde derz harcı olarak uygulanmıştır. Taş 
üzerine kerpiç sıvanın uygulandığı örnekler Sultan hanı ve Gebelek 
köylerinde görülebilmektedir [Resim 2.16].  

 

Yörede evlerin iç mekânlarında badana işlerinde Çırpı toprağı kullanımı 
gelenek olmuştur. Bu toprak beyaz renkli olup içine herhangi bir 
renklendirici katılmadan kullanılmıştır [Resim 2.17].  

Çok geniş alanlara bulunan tüflerin üzerinde ayrışma sonucu oluşan açık 
gri kil oranı yüksek toprak tabakasına halk arasında renginden dolayı 
‘kemik’ ya da ‘gebik’ toprağı adı verilmektedir [Resim 2.18]. 

 
a 

 
b 

Çatı yalıtımlarında saf kil kullanılmıştır. Bu killi toprak kullanılarak evlerin 
damlarında 20-40cm kalınlığında bir tabaka loğ taşı ile sıkıştırılarak su 
yalıtımı sağlanmaktadır [Resim 2.19]. Bu damların kış hazırlıkları için tuz 
serpilerek, sıkıştırma yapılmaktadır.  Tuzun su çekici özelliği sayesinde 
tabakanın nemli kalması ve kuruma esnasında oluşacak rötre çatlaklarının  

Resim 2.16 (üstte):  

Taş üzerine kerpiç sıva uygulaması, 
Gebelek. 

 
Resim 2.17 (sağda):  

Kayseri kırsalında toprak (çırpı toprağı) 
sıva kullanım örnekleri, Karahöyük. 

 

 
Resim 2.18 (üstte):  

Tüf ocakları ve gebik toprak 

 

Yan sayfada Kayabağ Köy’ ünden taş 
duvarlar ve duvarla bütünleşen taş 
kaplamalı sokak  
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önlenmesi sağlanmaktadır. Sıva uygulamalarında kuruma esnasında 
oluşan rötre çatlaklarını önlemek için malzemenin iyileştirilmesi amacıyla 
içerisine katkı maddelerinin (bağlayıcılar ve lifler) katılması uygun olacaktır. 
Mukavemetinin arttırılması için alçı, su emiciliğinin azaltılması için kireç 
bağlayıcı katkısına gerek duyulur. Mukavemet artışı sağlanmasında; katkı 
maddelerinin etkisinin yanı sıra sıkıştırma işleminin de önemli olduğu bir 
gerçektir. Kerpiç malzemeye %15 oranında alçı katılarak ve sıkıştırılarak 
basınç mukavemeti yükseltilebileceği gibi, % 15 oranında kireç katılarak 
suda çözünmesi önlenebilir. Bu da bu toprakların puzolonik aktiviteleri ile 
açıklanmaktadır.  

Sonuç: Bölgedeki volkanik toprakların puzolanik özelliğe sahip olup 
olmadıklarını tespit etmek amacıyla yapılan deneysel çalışmaların 
sonuçları aşağıda yer almaktadır. Tüm toprak örneklerinin çeşitli oranlarda 
puzolanik özelliklere sahip oldukları ve aktivitesi en yüksek toprak örneğinin 
ise beyaz renkli toprak olduğu tespit edilmiştir. Tüm topraklarda çeşitli 
oranlarda puzolanik özellikler tespit edilmiş olması bunların volkanik orijinli 
olduklarını ifade etmektedir. Bu çalışmaların bölge geneline 
yaygınlaştırılarak bunların doğal puzolan olarak kullanılabilirliğinin 
araştırılması önem taşıyacaktır.  

Toprak 

Nem 
(%) 

Kızdırma 
kaybı 

(%) 

Özgül 
kütle (δ) 
(g/cm3) 

45 µ’luk 
elekte 
kalan  

(%) 

Birim 
ağırlık 

(g/cm3) 

Ultrases 
hızı  V 

(km/sn) 

Dinamik     
E-Mod 

(kN/mm2) 

Eğilme 
gerilmesi 
(N/mm2) 

Basınç 
gerilmesi 
(N/mm2) 

Yarmada 
çekme 

gerilmesi   
(N/mm2) 

Beyaz 6,38 9,7 2,24 36,9 1,91 2,5 12,0 1,3 4,3 1,5 

Kırmızı 4,77 0,4  2,41 9,3 1,96 2,9 17,1 2,2 5,9 2,3 

Gri 7,31 7,8 2,29 19,2 1,94 2,6 13,2 1,7 4,5 2,0 

Turuncu 5,95 9,0 2,35 25,7 1,94 2,7 15,1 1,8 4,7 2,2 

Bağlayıcı katkılı Kerpiç blok üretiminde kırsal alanda basit el aletleriyle 
gerçekleştirilebilecek bir kuvvetle (5–10 kg/cm2) sıkıştırılmalıdır.  

Dış ve iç mekânlarda kullanılan, bitkisel ve hayvansal liflerle karıştırılarak 
uygulanan sıvalara dış etkilere dayanıklılık sağladığı için %15 kireç katkısı 
yapılmalıdır.  

 Sıkıştırılmış 
(kg/cm2) 

Birim Hacim 
Ağırlığı (gr/cm3) 

Basınç Mukavemeti 
(kg/cm2) 

Suda Çözünme 
(dak) 

  5 1.92  52.52 100 
Katkısız 

10 2.04  77.00 110 
Yok 1.73  48.22   40 Alçı  

katkılı Var 1.82 104.00   55 
Yok 1.80  19.46 Yok Kireç 

katkılı Var 1.93  79.67 Yok 

 
 
Resim 2.19: 

Loğ taşı ile düzeltilen çatı, Soğanlı. 

Tablo 2.2:  

Kayseri topraklarının fiziko-mekanik 
özellikleri [Kurugöl, S.,2008]. 

 

 

 

 

Tablo 2.3:  

Kerpicin katkılı ve katkısız özellikleri   
[Eriç,M.,Anıl.Ü.,Çorapçıoğlu,K.,1980] 
 
 
 
Soldaki fotoğrafta Kevenli’ den toprak 
dam örneği 
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2.1.3.   Ahşap 

Kayseri geleneksel evlerinde taştan sonra ağırlıklı olarak kullanılan malzeme 
ahşaptır. Tarih boyunca ormanların tahrip edilmiş olması nedeniyle yeterli 
miktarda yaşayan orman varlığının bulunmaması yerel mimaride ahşap 
kullanımını kısıtlamış ve bölgenin volkanik yapısı yerel mimarinin tamamen 
taş malzemeye dayalı olarak gelişmesini gerektirmiştir. Bugün Orman 
açısından zengin olmayan Kayseri’nin mevcut ormanlarından elde edilen 
ahşap malzeme, evlerin mekân açıklıklarının geçilmesinde, döşemelerinde 
ve bezemelerinde kullanılmıştır.  

Kayseri’nin tarihi dönemlerde yoğun ormanlarla kaplı olduğu, günümüze 
kalan kalıntı ağaç topluluklarından anlaşılmaktadır. Erciyes yakınındaki 
yerleşme höyüklerinde yapılan arkeolojik kazılarda, bir yerleşme ünitesinde 
50’nin üzerinde ağaç türünün değişik amaçlarla kullanılmış olduğu ortaya 
çıkmıştır [Kayacılar, sf.5 ]. 

Kayseri ormanları genel olarak Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç, Kızılçam, 
Sarıçam ve Meşe türlerinden oluşmaktadır. Yapıdaki kullanım yerlerine ve 
amacına bağlı olarak farklı ağaç türlerinin kullanıldığı geleneksel Kayseri 
evlerinde Sedir, Göknar, Ardıç ve Çam sıklıkla tercih edilmiştir. Örneğin 
Sedirin, ilk başta yumuşak oluşundan, böylece kolay işlenebilmesinden ve 
biyolojik zararlılara karşı doğal dayanıklı oluşundan yararlanılmıştır. Kapı ve 
pencere doğramaları ve bazı evlerde de kirişler için kullanılmıştır. Döşeme 
ve kirişlerin çoğu Göknar’dır [Çakıroğlu, 1952, s.14]. Çam ve Sedir dekorasyon 
amacıyla tavanlardaki süsleme elemanlarında kullanılmıştır. Lento veya kiriş 
olarak kullanılan uzun boylu ardıçlara evlerde sıkça rastlanmaktadır [Resim 

2.15].Ahşap işçiliğinin güzel örneklerini yansıtan tavan süslemeleri ile yörede 
"zar" olarak adlandırılan, iç duvarları kaplayan ahşap kapı, dolap ve 
pencere kapakları iç mekânı zenginleştirmektedir.  

d 

 
a 
 

 
b 
 

 
c 
 
Resim 2.20:  

Kayseri kırsalında ahşap kullanım 
örnekleri. a.Karahöyük, b. Taşhan,  
c. Ağırnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.21:  

Kayseri kırsalında taş-ahşap birlikteliği, 
Germir. 
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Yapıda ahşap malzemenin rutubetten korunması amacıyla, ahşabın zemin ile 
temasını kesecek bir malzemenin kullanımı söz konusudur. Bu malzeme 
geleneksel yapılarda bazalt taşından yapılan tabanlar olmaktadır[Resim 2.22]. 

Kayseri geleneksel evlerinde, kapılarında, mekân açıklıklarının geçilmesin-
de, döşemelerinde, pencere kepenklerinde ve iç mekânda dolap 
kapakları, kapılar ve bezemelerinde kullanılmalıdır.  

Sonuç: Kayseri ormanlarının geçmişte ardıç bakımından zengin olduğu, 
yapılarda lento veya kiriş olarak sıklıkla karşılaşılan, uzun boylu ardıçlardan 
anlaşılmaktadır. Ardıç ormanlarının arttırılması, son derece dayanıklı bir 
ağaç türü olan ardıcın yapıda kullanımına geri dönülmesi önem 
taşımaktadır. Hatıl ve diğer taşıyıcı ahşap elemanların meşe,  kapı ve 
pencere doğramaları ve kirişler için sedir veya ardıç, döşemeler göknar 
veya çam kullanılmalıdır. 

Ayrıca, teknoloji ürünü ahşap ürünlerin (ahşap lamine ürünler, yonga levha, 
vb.) kullanımı da düşünülmelidir. 

2.1.4. Demir 

Geleneksel Kayseri evlerinde demir dövülerek işlenmekte olup, genellikle 
pencere parmaklıklarında, balkon ve merdiven korkuluklarında koruyucu 
ve dekoratif amaçlarla kullanılmıştır. Binayı deprem yüklerine karşı 
sağlamlaştırmak amacı ile kullanılan kenetlerin yanı sıra kapı kilitleri, kapı 
tokmakları, kapı köşelerini güçlendiren kenar profili ve giriş kapıları üzerinde 
yer alan çiviler yine geleneksel evlere özgün özellikler katan demir 
malzemenin özenle şekillendirilmesi ile oluşturulmuş yapı elemanlarıdır 
[Büyükmıhçı, 2006, sf.16][Resim 2.23]. 

Geleneksel Kayseri evlerinde kullanılan demir dövülerek işlenmekte olup, 
genellikle pencere parmaklıklarında, balkon ve merdiven korkuluklarında 
demire yer verilmelidir.   

 
a 

 
b 

 
c 
 
 
Resim 2.23: 

Pencere parmaklıklarında, balkon ve 
merdiven korkuluklarında demir 
kullanımı a. Bağpınar, b.Germir, c. 
Ağırnas 

 
Resim 2.22: 

Ahşabın zemin ile temasını kesmek için 
taş ile yükseltilmesi, Kapuzbaşı. 
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2.1.5.      Boyalar 

Kayseri geleneksel evlerinde yaygın olarak kullanılan diğer bir malzeme de 
Elvancılar olarak adlandırılan sanatçıların nebatlardan, bazı ağaç 
köklerinden, meyvelerden ve yapraklardan elde ettikleri çeşitli renklerdeki 
boyalardır. Evlerin iç dekorasyonunda, sofa ve başoda gibi mekânların, 
tavan, zar, yüklük kapakları gibi ahşap bezeme elemanlarında 
rastlanmaktadır. Duvar yüzeylerinde, tavan frizlerinde, taş nişlerde ve 
şerbetlik bezemelerinde sıva üzerine uygulanan birçok resim, bitkisel ve 
geometrik desen örneği sanatsal değerlerinin yanında Anadolu 
topraklarının bu dönemdeki kültürel gelişmişliği konusunda da önemli 
ipuçları verir [Büyükmıhçı, 2006, sf.17]. 

Sonuç: Kırsal yerleşmelerde yöre insanının sanatsal faaliyetlerinin mimari 
kimliğe yapacağı katkılar göz önüne alınarak geleneksel boya üretimi ve 
süsleme geleneğin sürdürülmesi teşvik edilmelidir.  

  
a                                                                                  b 
 
2.1.6.      Alçı 

Ağırnas köyünde, Erkilet bucağında, Bünyan’ın Akkışla bucağında bol 
miktarda bulunur. İnşaatta alçı çorbası denilerek, harç olarak kullanıldığı 
gibi sıvalarda da kullanılmıştır [Çakıroğlu, 1952, sf.17]. Bugün terkedilmiş de olsa 
Koramaz dağının Gereme Köyüne doğru uzanan yamaçlarında alçı 
ocakları bulunmaktadır. Ocakların hemen yanında eski alçı fırınları 
bulunmaktadır. 

Sonuç: Alçı harçların kesme taş tüf blok duvar örgülerinde ve iç sıvada 
kullanım geleneği sürdürülmelidir. 

Alçı harçların kesme taş tüf blok duvar örgülerinde ve iç sıvada kullanım 
geleneği sürdürülmelidir. 
 
 

Resim 2.24: 

Sıva üzerine uygulanan birçok resim, 
bitkisel ve geometrik desen örneği 
sanatsal değerlerinin yanında 
Anadolu topraklarının bu dönemdeki 
kültürel gelişmişliği konusunda da 
önemli ipuçları verir. 

a. Germir, b. Büyük Bürüngüz,  
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2.1.7.     Kireç 

Duvarlarda kireç, az miktarda kum, tüf tozu veya kiremit tozu ile su 
karışımından elde edilen horasan harcının kullanıldığı görülmektedir. Özellikle 
evlerin duvarının iç yüzeyi kireç sıvalıdır.  Harçların hazırlanması için 
kullanılan kum Kayseri’de dere kumu olarak bol miktarda bulunur. Sel 
yataklarında da bol miktarda bulunur. İç mekânda, yalıtım özelliği taşıyan 
kireç, volkanik toprak, saman ve su karışımından elde edilen özel bir sıva 
kullanılmaktadır [Büyükmıhçı, 2006, sf.133]  

Bölgenin kumlarının puzolonik özellikleri nedeni ile kil katkılı kireç harçları iç 
sıvalarda kullanılmalıdır. 

Sonuçta; Kayseri’de geleneksel yapı tekniklerinin sürdürülebilirliği için ; 

Taş: Duvarlarda ve dösemelerde (tüf), mutfak ve banyolarda 
tezgâhlarında (mermer)  ; yol döşemelerinde aşınmaya, suya maruz 
yerlerde (bazalt, granit),   kullanılmalıdır. 
Ahşap: Döşeme kirişlemesinde ardıç, sedir, döşeme kaplaması, kapı ve 
pencere doğramalarında sedir, çam kullanılmalıdır. 

Toprak: Teras çatılarda su yalıtımı sağlamak için saf kil, taş duvar 
örgülerinde kireç katkılı kil, sıvalarda kireç ve lif katkılı kil kullanılmalıdır. 

Alçı: Harçların kesme taş tüf blok duvar örgülerinde ve iç sıvada kullanım 
geleneği sürdürülmelidir. 

Kireç: Bölgenin kumlarının puzolonik özellikleri nedeni ile kireç harçları iç 
sıvalarda kullanılmalıdır. 

Demir: Korkuluklar,  menteşeler, kilitler ve kenetlerde geleneksel Dövme 
demir kullanıma devam edilmelidir. 

Kırsal yerleşmelerde yöre insanının sanatsal faaliyetlerinin mimari kimliğe 
yapacağı katkılar göz önüne alınarak bu geleneğin sürdürülmesi teşvik 
edilmelidir.  
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2.2.Yapı Elemanları  

Yapı elemanlarının malzeme seçimi, boyut ve formlarıyla yerleşme 
ölçeğinde kimlik özelliklerini tanımlamak mümkündür [Resim 2.25]. Kimlik 
tespiti yapmak amacıyla farklı köylerdeki yapı elemanları incelenmiştir. Elde 
edilen veriler birkaç köy haricinde yapı elemanlarının benzer tekniklerle 
oluştuğunu ortaya çıkarmaktadır. Seçilen köyler yapım geleneğine bağlı 
olarak Kayseri’nin özgün mimari dokusunu yansıtmaktadır. 

Bu bölümde yerel yapım geleneğini sürdürmek için mutlak suretle 
korunması gereken malzeme, boyutlandırma verileri belirlenecektir. 
Geleneksel ve geliştirilmiş geleneksel yapı elemanlarının boyut aralığını 
ortaya koyan tablolar oluşturulmakta, yapı elemanları detay çözümleri ile 
ele alınmaktadır. Sorun oluşturan detaylar belirlenmekte, yapım  
teknolojisinden faydalanarak geliştirilen çözümü alternatif olarak 
verilmektedir.  

Sonuç bölümünde ise mevcut sistemlerde yapımı kesintiye uğratan 
sorunlara değinilmekte ve çözüm aranmaktadır. Yapılması gerekli olan 
kriterler belirlenmektedir. Yönetmeliklerin getirdiği sınırlara değinilmekte, 
Kayseri Kırsalı için maddelerin geçerliliği incelenmektedir. 

Tespit ve sonuç olarak getirilen öneriler bugünün şartları altında, yerel 
yapımın izlerini tutarak, yapım teknolojisinden faydalan yapım yolunu 
ortaya koyacaktır.  

 

 
Resim 2.25: 
Yapı kimliğini tanımlayabilmek 
için yapı elemanlarını tekil olarak 
değerlendirip tüme varan bir 
yaklaşımla birleştirmek gereklidir. 
Resimde duvar, çıkma gibi 
yöreye has yapı elemanlarıyla 
cepheye yansıtılan kimlik 
okunmaktadır. 
Subaşı (İskopi) 
 
 
 
 
Yan sayfada fotoğrafta Gesi’ 
den bir yapı örneği 
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2.2.1. Taşıyıcı Yapı Elemanları 

Taşıyıcı yapı elemanları; yapıyı ayakta tutacak esas strüktürü kurmak için 
gerekli elemanlardır. Bu nedenle yapının dayanıklılığı açısından boyutsal 
değerlerin doğru ayarlanması önem taşır. 

2.2.1.1. Temel: 

Plana ait kararları alınan yapının ilk inşa eylemi temel zemin türünün 
belirlenmesiyle başlar. Zemin Kayseri Kırsal’ ında toprak ve tüf olmak üzere 
iki sınıfa ayrılmaktadır. Zemin türüne bağlı olarak temel taban yüksekliği 
değişecektir. Yükseklikler sağlam zeminin elde edilebileceği kota ve don 
seviyesine bağlı olarak ayarlanır [Resim 2.26].  Temel duvarı taş yığma yoluyla 
oluşturulacaktır. 

Temel duvarı; bodrum kat yapılacaksa ve arazi koşulları imkan vermişse 
oyma yoluyla oluşturulacaktır [Resim 2.27.e]. Eğer oyma olarak elde 
edilemiyorsa taş yığma yoluyla yapılacaktır [Resim 2.27]. Betonarme perde 
duvarlardan kaçınılmalıdır. 

Temel duvarını oluştururken kullanılacak yonuların bir kısmı temel çukurunu 
kazarken elde edilir. “ Volkandan akan lav ve tüfler bütün civarı kapladığı 
için pek çok yerde toprağın 1 ile 1.5 metre altında yonu taşı olarak 
kullanılan tüflere rastlanmaktadır” [Çakıroğlu 1950,  s: 6]. Çıkarılan yonular 
temel duvarı kuruluşunda değerlendirilecektir. 

Sonuç: 

• Kazı esnasında çıkarılan yonuların ve toprağın daha sonra yapımda 
kullanılmak üzere saklanmasına dikkat edilmelidir. 

• Yöresel malzeme olan taş  temel kuruluşunda kullanılmalıdır. Tercihen 
yörede suya karşı dayanımı yüksek olan “Karataş”  veya “cingitaşı” 
adıyla bilinen sert bazalt türünün kullanımı sağlanmalıdır. 

•  Taş temel duvarı genişliği  50 cm’ den az olmamalıdır.  

• Temel tabanının don seviyesinin altında tutulması gerekir. Bu nedenle 
Kayseri Kırsal Alan’ı için temel min 90 cm toprak altında kalmalıdır. Bu 
yükseklik eğimli arazide en düşük toprak kotuna göre belirlenmelidir.  

• Temeller aynı kotta sürekli dönmeli, kademeli temel kuruluşundan 
kaçınılmalıdır. 

• Betonarme hatıl kullanılması durumunda cephede kimliğin 
bozulmaması için su basman seviyesinde kapak taşı kullanılmalıdır.  

• Deprem dayanımı nedeniyle sürekli sömeller oluşturulmalıdır. 

• Suyun döşeme içerisine girmesini engellemek amacıyla 30 cm 
betonarme veya taş su basman yapılması tavsiye edilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

a 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
b 

Resim 2.26: 
 a) Don seviyesine göre temel 
yüksekliğinin belirlenmesi 
b) Eğimli arazide temel derinliğinin 
ayarlanması 
 
 
 
Sol sayfada Karahöyük’ ten bir sokak 
örneği. 
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a b 

  

c d 

  

  

e f 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2. 27: 
Kırsal konut yapımında kullanılacak 
temel türleri 
a)Tüf üzerine kum serilerek oluşturulan 
temel 
b)Tüf üzerinde taş sömelle oluşturulan 
temel  
c)Toprak zeminde betonarme sömelle 
desteklenen temel 
d)Toprak zeminde betonarme sömel 
ve gizli betonarme hatılla desteklenen 
temel 
e) Oyma yoluyla oluşturulan bodrum 
kat temel duvarı 
f) Taş yığma yoluyla oluşturulan 
bodrum kat temel duvarı 
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2.2.1.2. Duvar:  

Duvarlar  yapı kabuğunu oluşturan dış duvarlar, iç duvarlar ve avlu 
duvarları olarak sınıflandırılabilir. Duvarlar ahşap geleneğine sahip birkaç 
köy haricinde taş yığma yoluyla oluşturulacaktır. Civarda elde edilebilen 
taş malzeme yonu boyutlarının belirlenmesinde etkilidir.  Yonu boyutları 
kaba yonu için en az 300/300x500mm, kesme taş için 300/150x500mm 
olarak  değişir [Resim 2.28].    

Kayseri’de tüfler, ocaktan çıkarıldıkları haliyle kullanıldığı gibi, işlenerek ince 
yonu veya kaba yonu olarak da kullanılmaktadır. Bazen yapıların ana 
cephelerinde ince yonu, diğer cephelerinde ve alt kısımlarında kaba yonu 
taşlarla çalışılmaktadır. Yapıların avlu ve sokak cephelerinde ince yonu, 
diğer cephelerinde ve alt kısımlarında kaba yonu taşların kullanılması, 
mimari dokunun devamı açısından gereklidir.  

Yonuların işlenmişlik derecesi duvar kimliği üzerinde etkilidir. İstinat 
duvarında, avlu duvarında ve yapı taşıyıcı duvarlarında farklı şekillerde 
işlenen ve duvar örgüleri kullanılmaktadır. 

DUVAR TÜRÜ ÖRGÜ TİPİ DUVAR KALINLIĞI 

Bahçe duvarı Moloz taş duvar 

Kuru taş duvar 

50 cm 

20-50 cm 

Avlu duvarı Kaba yonu taş duvar 

İnce yonu taş duvar 

50 cm 

 

Bodrum kat duvarı Moloz taş duvar 50 cm 

Zemin kat duvarı Kaba yonu taş duvar 50 cm 

1. kat taşıyıcı  duvarı Kesme taş duvar 50 cm 

1. kat çıkma duvarı Kesme taş duvar 20 cm 

“Kayserinin mimari karakterinin oluşumunda büyük etkiye sahip olan taş 
malzeme, yapı ustaları tarafından "çiğli" (balyoz) ve "koklink" (keski) 
kullanılarak şekillendirilir” [Büyükmıhçı, 2006, sf.15]. 

Yonuların bağlantısını yapabilmek için yatay ve düşey yivler bırakılmalıdır. 
Bu yivler alçı harç veya yörede "horasan harç" olarak adlandırılan yonu taşı 
tozu +-kireç + az miktarda kum ve su karışımından elde edilen harç ile 
doldurulacaktır. Metal kenetler ise bir diğer bağlantı elemanıdır. 

 

 

 

 

 
 

 
 
Resim 2. 28 [Yukarıda]: 
Kaba yonu ve kesme taş yonunun 
yaklaşık boyutları 

 
a 

 
b 

 
c 
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Duvar türleri malzeme ve işlenmişlik derecesine bağlı olarak sınıflandırılabilir 
[Resim 2.32] : 

Moloz taş duvar: İşlenmeye müsait olmayan taşlarla oluşturulan moloz taş 
duvarlar bahçe duvarlarında ve tali cephelerde uygulanacaktır. 1.00-
1.50m aralıklarla kullanılacak hatıllar moloz taş duvar kimliğini tamamlar. 

Kuru taş duvar: İstinat duvarı veya tol tonoz sisteminde dolgu olarak 
kullanılacaktır [Resim 2.29.a]. Konut taşıyıcı duvarlarında uygulanmamalıdır. 
Bunun nedeni ise bağlantı noktalarında harç bulunmadığı deprem 
karşısındaki performansı düşüktür. 

Sandık duvar: Doğal izolasyon sağlaması nedeniyle dış duvarlarda 
uygulanabilir. Her iki yönünde taş yonular bulunan duvarın ortasına moloz 
taş ve harç ile dolgu yapılır. Andezitlerin boşluklu yapısıyla sağlanan ısı 
korunumu ortada yer alan moloz taşların oluşturduğu ısı perdesiyle 
arttırılabilir. Bağlayıcının diğer duvar kuruluşlarına oranla fazla olması 
duvarda çatlamalara neden olmaktadır.  

Kaba yonu taş duvar: Yapı zemin kat duvarlarında uygulanır. [Resim 2.29.c].   
Taşların cephede görünecek yan ve yatak yüzeyleri birbirlerine dik olacak 
şekilde murç veya tarakla düzeltilir. 1m² de en fazla 15 taş bulunur. Taşların 
arası harç ile tesviye edilir. Derz kalınlığı 3 cm’ i geçmez. Duvar kalınlığı 50 
cm’ den başlar. Taşların eşdeğer kesitli olmaması nedeniyle döşeme ve 
tavan hizasında hatıl kullanılır. Yapı iç mekanlarında ve bazen cephede 
duvar sıva ile kapatılır [Resim 2.29.b]. Taşların en az 15 cmlik yüzeyi işlenir. 
Taşların görünen yüzeylerinde 2cmden fazla kabarıklık veya çukur 
olmayacak şekilde düzeltilir.  
İnce yonu taş duvar: Yapı zemin kat ve bazen üst kat duvarlarında 
uygulanır [Resim 2.29.d]. İnce yonu taşlar kalem ile işlenir. İç duvarlar 
işlenmez, sıva uygulaması yapılır. Kendi içinde tesviye sağlaması nedeniyle 
diğer duvarlar kadar sık aralıklarla hatıl kullanımı gerekmez.  En az 40cm’lik 
duvar kesiti sağlanır. Derzler 0.5cm’ i aşmaz. 

Kesme taş duvar:  Mevcut yapıların 1. Katlarında kullanılan 25 cm’ lik 
kesme taş duvarlarda rastlanan çatlamalar nedeniyle çıkma haricindeki 
mekanlarda kullanıma önerilmez. Düzgün derzler oluşturulması nedeniyle 
50 cm’ lik kesite sahip kesme taş duvar örgüsü 1. Kat duvarlarında 
kullanılmalıdır [Resim 2.29.e].   

Taşçı aletiyle kesilen yaklaşık boyutlardaki taşlarla kurulan duvardır. Taş 
işçiliğinin hassasiyetine bağlı olarak duvarın mukavemeti artmaktadır. Tek 
sıra olarak örülmesi mümkündür. Duvar kalınlığı 20 cm’e kadar 
düşebilmektedir. Kesitin bu kadar incelebilmesi duvar örgüsüne, örgüde 
kullanılan demir  kenetlere  ve harca bağlıdır. Bu duvar 4,5 metre 
yüksekliğe kadar taşıyıcı olarak kullanılabilmektedir. Tek sıra duvar örgüsü 
olduğu için düşey derzlerin kesinlikle şaşırtılır. 

 

d 

e 
Resim 2.29: 
a) Zincidere’ de bahçe duvarını 
oluşturan kuru taş duvar  [yan 
sayfada]. 
b) Gebelek’ de kerpiç harç altında 
görülen kaba yonu taş duvar örgüsü  
[yan sayfada].  
c) Çevrilorman’ da pencere söveleri 
haricindeki duvarların kaba yonu 
duvar örgüsü ile kurulduğu bir örnek 
[yan sayfada]. 
d) Zincidere’ de her iki kat duvarında 
da ince yonu kullanılan bir yapı örneği 
e) Karahöyük’ te 1.kat duvarı taş 
duvar örgüsü ile kurulmaktadır. 
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Ahşap duvar: Ahşap ile kimlik bulan bazı köylerde iskelet ve kaplama 
olarak ahşap kullanılır [Resim 2.30.a-b]. Bazı bölgelerde ise çıkmalarda hafiflik 
sağlaması nedeniyle çıkma duvarlarında kullanımına rastlanmaktadır [Resim 

2.30.c-d]. Köylerde ahşap kullanımının geçmişten gelen izleri yoksa bu duvar 
sistemi önerilmez. 

a 

c  

b 

d  

Yığma yoluyla oluşturulan duvarlarda örgü tipi ne olursa olsun yığma yapı 
prensiplerine göre çatlamayı engelleyecek çözümler getirilir. Köşelerde 
pencere açılmaz, pencereler arasında kalan mesafelere dikkat edilir. 
Köşelerde büyük kesitli kesme taşların kullanımıyla çatlama engellenir. 

Duvar kimliğini tamamlayan yardımcı elemanlar ise  hatıllar, lentolar ve kat 
silmeleridir. Hatıl ve lentoya alt başlık altında değinilmektedir. Dam üzerinde 
yapılacak tadilatlarda kiriş seviyesini tespit edebilmek  için kat silmesi 
kullanılır [Resim 2.31]. Kat silmesi tek parça taştan oluşturulmalıdır. Parçalı 
elemanlar kullanılması yarılmalara neden olmaktadır. 

 

a 
 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.30 [Sağda]: 
a) Kapuzbaşı’ nda ahşap iskelet 
üzerine kaplama yoluyla oluşturulmuş 
yapılar.  
b) Kaplamalı ahşap iskelet duvar 
görünüşü 
c) B. Püründüz‘ de ahşap iskelet ile 
kurulan çıkma duvar iskelet araları 
hafif taş yonularla doldurularak çıkma 
ağırlığı azaltılmaktadır. 
d) Taş dolgulu ahşap iskelet duvar  
görünüşü 
 
 
 
 
 
 
 

 
c 
 
Resim 2.31: 
a)Çıkma duvarında kat silmesi dönüşü 
b)Yapı taşıyıcı duvarında kat silmesi 
kullanımı 
c)Karahöyük’ te dam hizasında 
oluşturulmuş kat silmesi örneği  
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a) Moloz taş duvar 

 

                                                  b) Kuru taş duvar 

 

c) Sandık duvar 

 

 

d) Kaba yonu taş duvar 

 

e) İnce yonu taş duvar 

 

f) Kesme taş duvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.32: 
Kırsal konut yapımında kullanılacak 
duvar türleri 
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Sonuç: 

• Duvarlar taş yığma yoluyla kurulmalıdır. Doğal izolasyon sağlaması, 
sıva gerektirmemesi ve kolay işlenebilmesi nedeniyle tüf yonu 
taşları kullanılmalıdır [Resim 2.33]. 

 

                                                                                                                     

• Deprem yönetmeliğinin bodrum ve zemin kat haricinde doğal taş 
kullanımına izin vermemektedir. Fakat andezit yonuların emniyet 
gerilmelerinin müsait olması ve yapıya hafiflik kazandırması 
nedeniyle üst katlarda doğal taş kullanılması uygun görülmektedir. 

• Taşıyıcı duvar kalınlığı 50 cm’ den aşağıya düşmemelidir. Sadece 
çıkma duvarları ve servis nişlerinin bulunduğu duvarlar 25 cm’ lik 
duvar yapılabilmektedir.  

• Mevcut yapılarda 1. kat duvarları tek sıra duvar örgüsüyle 
oluşturulmaktadır. Bu katlarda tespit edilen çatlamalar ve yalıtım 
değerleri açısından yetersizlik nedeniyle bu duvarların da 50 cm’ e 
genişletilmesi gerekmektedir.  

• Merdiven basamakların duvara bir ucundan ankastre edilmesi 
durumunda duvar kalınlığı 50cm’den aşağıya düşmemelidir.  

• Deprem yönetmeliği merdivenin altında kalan duvarın da 50 cm 
olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak yine yonulara bağlı 
olarak bu duvarın 25 cm olarak çözümlenmesi mümkündür.  

•  Duvar örülürken köşelerinin dik açılı olarak örülmesine özen 
gösterilmeli her sırada ip çekilerek duvarın hizası kontrol edilmelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.33: 
Duvar örgüsünde tercih edilecek 
malzemelerin kimlik üzerinde etkisi 
başat düzeydedir. Bağpınar 
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• Duvar köşelerinde çatlamayı engellemek için düzgün ve iri taşlar 
birbirini destekleyecek şekilde yerleştirilmelidir [Resim 2.36.b].   

• Boşluklar duvarda çatlamayı engelleyecek şekilde açılmalıdır. 
Pencere ile köşe duvarı arasında en az 80 cm, pencereler 
arasında ise 70 cm duvar örülmelidir. İç mekanlarda ise kapı ile 
duvar arasında 50 cm duvar örgüsü sağlanmalıdır. 

• Duvar boyunca sürekli dönen hatıl, kapı ve pencere boşluklarının 
olduğu yerlerde ise lento kullanılmalıdır. 

• Plan düzeninde taşlar çatlamayı engellemek amacıyla en az 10 
cm şaşırtılarak dizilmelidir [Resim 2.35].   

 

2.35a 

 

 

 

 

2.35b 

• Duvar yüzeyindeki düşey derzler 0.5 cm’ i aşmayacak kalınlıkta ve 
şaşırtılarak uygulanmalıdır. 

•  Duvar yüzeyinde üçten fazla derz çakışmamalıdır [Resim 2.35b].    

• Derz aralıklarının fazla olduğu durumlarda derz boşlukları kum ve 
çimentoyla hazırlanan harçla doldurulmalıdır.  

• Derzler duvarla bir bitmeli veya duvar yüzeyinin gerisinde 
kalmalıdır. Derzlerin çıkıntılı olarak ortaya çıkması yöresel kimliğe 
ters düşmektedir [Resim 2.34]. Ayrıca ısı farklılıklarında çatlamaya 
neden olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Resim 2.34 [Yukarıda]: 
Taş birleşmesindeki derzler için olumlu 
ve olumsuz birleşme şekilleri 

 

Resim 2.35 [Yanda]: 
Derzlerin planda şaşırtılmadan 
örülmesi çatlamalara neden 
olmaktadır. 
a) Büyük Künye’den bir örnek. 
b) Derz şaşırtılmasının olumlu ve 
olumsuz örnekleri 

 

 

 

              2.36a 

 

               2.36b 

Resim 2.36 [Yukarıda]: 
a)Duvar kesitinde derzlerin şaşırtılması 
çatlamayı engellemek için gereklidir. 
b) Plan köşelerinde büyük taşların 
kullanımı her iki örgü sırasında da 
sağlanmalıdır. 
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2.2.1.2.1. Hatıl:  

Duvar yüksekliğinin arttığı yerde hatıl ile taş örgüsü düz bir satıhta 
bağlanmalıdır. Moloz taş duvarlarda yaklaşık 1.50- 2.00 m de bir, yonu taş 
duvarlarda ise döşeme ve tavan kotlarında hatıl ile bağlantı yapılacaktır.  

Hatıl seviyesi kat yüksekliğine bağlı olarak belirlenir. Kat yüksekliğinin 2.50m 
olduğu durumlarda lento görevi de gören hatıl kullanılabilir. Kat 
yüksekliğinin daha fazla olması durumunda lento seviyesinin üst kotunda 
hatıl oluşturulacaktır. 

 

Hatıl genişliği taşıdığı döşeme yüküne göre değişiklik gösterir. Hatıl genişliği 
çıkma servis nişlerinin olduğu duvarlarda incelecektir. Bu duvarlar esas 
alınarak asgari hatıl genişliği belirlenir. 

Geleneksel yöntemlerde hatıllar ahşap olarak çözülmektedir. Ahşap hatıllar 
duvarın iki yanını sararak çerçeveler oluşturur [Resim 2.37-2.38a-b-c]. 
Çerçeveler geçmeli yolla oluşturulabileceği gibi bulonlarla bağlanan 
çözümler de getirilebilmektedir. Hatıl malzemesi olarak ardıç tercih 
edilmektedir. 

Yeni yapılacak konutlar için ahşap hatıl kullanımında değiştirilebilirlik 
sağlanmalıdır. Ahşap hatılın bozulmaya uğraması kaçınılmazdır. Yüzeyde 
diş oluşturarak çözülen ahşap hatıl değiştirilebilir. 

Ahşabın zor elde edildiği durumlarda betonarme hatıl yapılabilir [Resim 

2.38d-e]. Su ile temas eden yüzeylerde ahşap bozulmaya uğrayabilir. Bu gibi 
durumlarda betonarme hatıl tercih edilmelidir. Betonarme hatıl yapılması 
durumunda kapak taşı ile cephedeki etkisi kaybedilmelidir.  

 

 

HATIL  KESİT  ÖLÇÜLERİ(cm) 

TÜRÜ 20’cmlik 
duvar 

50’cmlik 
duvar  

Ahşap 10/10 
15/15 

10/10  
15/15  

Betonarme 20/20 40/20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 

  
b 

Resim 2.37:  
a) Gebelek‘ te hatılla desteklenen duvar  
b)Derzlerin çok düzgün olmadığı durumlar 
için hatıl aralığı artmaktadır. 
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a 
        b 

 

      c 

 

 

                                             d e 

 
Resim 2.38:  
a)Germir’ den ahşap hatıllı konut örneği 
b) Geçmeli ahşap hatıl plan kesit görünüş 
kararları 
c) Bulonlarla tespit edilen, dışarıya diş 
yapacak şekilde bağlanan hatıl 
değiştirilebilirlik sağlamaktadır. 
d) Kevenli’ de betonarme hatıllı konut 
örneği. Hatılın dokuyu bozmaması için 
kapak taşı ile örtülmesi gereklidir. 
e) Betonarme hatıl plan, kesit ve görünüşü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sağ sayfada Germir’ de taşıyıcı duvar  ve 
çıkma duvarını saran ahşap hatıl örneği 
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Sonuç: 

• Taş duvarın çatlamasını engellemek için hatıl yapılması gereklidir 
[Resim 2.40b]. 

• Hatıl yatayda duvar düzleminde düzenlenmeli arazi eğimine 
paralel olarak değişiklik göstermemelidir  [Resim 2.39]. 

  

  

• Çatlamayı engellemek açısından hatılın bütün taşıyıcı duvarlarda 
dönmesi sağlanmalıdır [Resim 2.40a].    

• Duvar boyunca kaç adet hatıl olacağı duvar türüne ve kat 
yüksekliğine göre belirlenmelidir. Moloz taş duvarda 1.50m de bir 
hatıl gerekirken, kesme taş duvarda kat yüksekliğinde bir hatıl 
yeterli olabilmektedir. 

• Hatıllar ahşap olacaksa vakum yöntemiyle emprenye edilmiş 
ahşap kullanılmalıdır. 

 a  b 

               

• Bodrum kat duvarlarında  yapılacak  hatıllar  suya karşı dayanımı 
az olacağı için ahşap ile yapılmamalıdır. 

• Ahşap hatıllarla oluşturulacak çerçeve arasında kalan boşluklar 
parça taşlar ve kille doldurulmalıdır. Böylelikle bağlantı daha 
sağlam hale getirilebilir. 

• Ahşap hatıllar değiştirilebilecek şekilde birleştirilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.39:  
Eğimli arazide hatılın konumlanışı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.40: 
a)Zincidere’ de hatılların sürekli dönmesi 
gerektiğini gösteren bir örnek 
b) Emiruşağı’  nda hatıl kullanılmadığı için 
çatlamaya uğrayan duvar. 
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2.2.1.2.2. Lento:  

Duvar kuruluşunda dikkat edilen bir diğer nokta ise pencere ve kapı 
boşluklarının üstünü geçmeyi sağlayan lento kuruluşudur. Düşey yükleri 
aktarabilmek açısından ahşap, taş lento veya kemer kullanılmaktadır [Resim 

2.42]. Duvar içinde açılacak kapı ve pencere boşluklarında düşey yükleri 
aktarmak için taş, ahşap veya betonarme lento yapılabilir [Resim 2.43-44].     

Açıklık boyutuna bağlı olarak lento yüksekliği değişmektedir [Resim 2.41].    
Çift kanatlı dış kapılarda açıklık boyutu nedeniyle lento yüksekliği 
artmaktadır.  Bu gibi geniş açıklıklarda lento yerine kemer kullanımı daha 
uygundur. 

 

 

 

LENTO  KESİT  ÖLÇÜLERİ(cm) 

TÜRÜ 20’cmlik 
duvar 

50’cmlik 
duvar  

Taş 20/30 50/30  

Ahşap 10/10 
15/15 

10/10  
15/15  

Betonarme 20/20 40/20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.41: 
Lento genişlik ve yüksekliğini 
hesaplama yöntemi 
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a 

 

 

 

b 

c 

d 

 

e 

f 

 
Resim 2.42: 
Geleneksel lento kullanılış şekilleri 
a) Kemerli pencere kesit ve görünüşü 
b) Çevrilorman’ da kemer ile yüklerini 
aktaran bir pencere örneği 
c) Taş lentolu pencere kesit ve 
görünüşü 
d) Küçük Bürüngüz’ de söveli ve 
lentolu pencere türü. 
e) Ahşap lentolu kapı kesit ve 
görünüşü 
f) Kapı üzerinde kullanılan  ahşap 
lentonun boşluk üzerinde kalan kesiti 
kalın, duvara oturan kısmı ince 
tutulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.43 [Yan sayfada]: 
Yeni yapılacak yapılarda 
kullanılabilecek lento önerileri 
a) Taş lentolu çözüm 
b) Taş kemerli çözüm 
c) Gizli betonarme lentolu  çözüm 
d) Gizli betonarme lento ve taş 
sövenin bir arada kullanıldığı çözüm 
e) Ahşap lento ve taş sövenin çıkma 
duvarında uygulanışı 
f) Ahşap lento ve taş sövenin taşıyıcı 
duvarda uygulanışı 
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a 
b 

c 
d 

e f 
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a 

b 

Sonuç: 

• Lentonun alt kısmı basınca, üst kısmı ise çekmeye çalışır. Ahşap ve 
betonarme yükler karşısında hatılın bu hareketine uyum 
sağlayabilmektedir.  

• Taş ile oluşturulacak sistemde ise düşey yükün önce hatıla 
aktarılması, sonra lentoya verilmesi taş lentonun çatlamasını 
engelleyecektir. 

• Geniş açıklıklı boşluklarda ise yine çatlamayı engellemek amacıyla 
kemer kullanımı tercih edilmelidir. 

 
Resim 2.44: 
Kapı kuruluşunda lento kullanımı 
a) Çift kanatlı kapılarda kemer 
çözümü 
b) Tek kanatlı kapıda lento kullanımı 
c) Üç parça taştan oluşan lento 
d) Tek taşın boşluk üzerinde kalan 
kısmının hafifletilmesiyle oluşturulan 
lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 

d 
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a 

 

b 

c d 

Sonuç: 

• Dikme aralıkları ve kesiti döşeme kirişinin boyutlarına bağlı olarak 
belirlenmelidir.  

• Döşeme kirişlerinin boyunun 4.00 m’ yi geçtiği durumlarda hezen 
adı verilen destek kirişini kullanmak gereklidir. 

• Hezen de yine 4.00 m mesafede bir düşey taşıyıcı ile 
desteklenmelidir. 

• Hezenin parçalı olması durumunda araya başlıklar gelmelidir [Resim 

2.46c-d]. 

• Ahşap dikme kullanılması durumunda suyun yükselmesine engel 
olmak amacıyla taş veya betonla taban oluşturulmalıdır [Resim 

2.48].  

• Ahşap dikmelerin kesiti 10cm’den aşağıya düşmemelidir. 

• Taş sütunlar suya karşı dayanımı nedeniyle yine andezit yonularla 
oluşturulmalıdır. Taş sütunlar kemer ayağı olarak kullanılmak için 
uygundur. 

• Betonarme kolon yapılması durumunda yöresel kimliğe uyum 
sağlaması açısından kapak taşı uygulanmalıdır.  

• Yönetmelikler 6.00 m’ yi geçen açıklıklarda açıklığın 
mesnetlenmesini  beklemektedir. Bu nedenle ahır gibi geniş açıklıklı 
mekanlarda taş ayaklar kullanılmalıdır [Resim 2.49].     

 

 

 

 

 

 
Resim 2.48 [Yukarıda]: 
a)Büyük Künye’ de  toprağa oturması 
nedeniyle su alan ahşap dikme örneği 
b)Karahöyük’ te taş ayakla toprak ile 
teması kesilen ahşap dikme  
 
 
 
 

 
Resim 2.49 [Yukarıda]: 
6.00m’den sonra mekan kenarında 
oluşturulan taş ayaklar. 
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2.2.1.4. Döşeme: 

Döşemeler zemin ile temas durumuna bağlı olarak zemine oturan 
döşemeler ve ara kat döşemeleri olmak üzere iki ana başlık altında 
sınıflandırılabilir.  

Zemine oturan döşemeler kaplamalı veya kaplamasız olarak 
çözülebilmektedir.  

Döşemeler zeminde toprağa oturacak şekilde düzenlenir. Yeni yapılacak 
uygulamalarda döşemenin sıkıştırılmış killi toprağa oturtulacaktır. Sıkıştırılmış 
toprağı suya karşı dayanımlı hale getirebilmek için kil ve kireç karışımı 
uygulanmalıdır. Serilecek blokaj tabakasıyla suyun etkisi en aza indirilebilir.  

Kaplamasız çözümlerde sıkıştırılmış killi toprak üzeri döşeme olarak kullanılır. 
Ahır, samanlık gibi insanlar tarafından ağırlıklı olarak kullanılmayan mekan 
döşemeleri bu şekilde oluşturulur [Resim 2.51a]. 

 

Avlu gibi çok kullanılan açık mekanlar “sal taşı”  ile kaplanmalıdır.  Sal taşı 
yıkanmaya müsait alanlar oluşturur [Resim 2.50-51b]. İç mekan zemin 
döşemeleri direkt zemin üzerine oturtularak blokaj üzerine serilen killi toprak 
harç içine sal taşlarının yerleştirilmesi ile oluşturulur. Toprak burada bağlayıcı 
görev almaktadır.  

İç mekanlarda ağırlıklı olarak ahşap kaplama uygulanabilir. Killi toprak 
üzerine oturtulacak kadronlara kaplamaların çakılması yoluyla döşeme 
oluşturulacaktır. Kadronların aralıkları kaplama boyutuna göre 
belirlenecektir. Aralıklar 30-50 cm arasında değişiklik gösterebilir.  

Kadronların arasına serilecek tüf agregayla yalıtım değeri arttırılabilir [Resim 

2.51c-d]. Tüf agrega kevek taşının toz halidir. Yalıtım için oluşturulabilecek en 
basit çözümlerden biridir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 2.50: 
Avluda kullanılan taş döşeme 
kaplaması  yazın çok kullanılan bu 
mekana yıkama imkanı 
sağlamaktadır. Nize 
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a b 
 

c 

 

d 

 

Ara kat döşemeleri  mevcut yapılarda ahşap taşıyıcı ile çözülmektedir. Yeni 
yapılacak yapılarda mevcut ahşap döşeme sistemine alternatif olarak 
işlenmiş ahşap, lamine ahşap veya fligran kirişler taşıyıcı olarak kullanılabilir 
[Resim 2.55]. Taşıyıcı seçiminde amaç yine iskelet oluşturarak toprak, tüf gibi 
yerel malzemeyi dolgu olarak kullanabilmektir. 

Ahşap döşemeler mekanın kısa yönü doğrultusunda atılan min 15 cm 
çapındaki ahşap kirişlemelerin 10-15cm taşıyıcı duvara oturtulmasıyla  
oluşturulur.  

Kiriş boyutlarının 4.00m’ yi geçtiği geniş mekanlarda döşeme kirişleri ahşap 
kirişlemeyi destekleyecek ikincil bir kiriş ve dikme vasıtasıyla taşıtılır. Bu kalın 
kirişlere yörede “hezen” adı verilmektedir. Genellikle kirişler arasında kiriş 
kesiti kadar mesafe bırakılır. Kiriş aralıkları malzemeye ve kesite bağlı olarak 
30-50 cm arasında değişmektedir. Tavanda taş kaplama yapılacaksa aks 
aralıkları 30 cm ile sınırlı tutulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.51: 
Zemine oturan döşemeler için kaplama 
alternatifleri; 
a) Sıkıştırılmış toprak ile oluşturulan 
döşeme 
b) Sal taşı kaplama 
c) Ahşap kaplama 
d) Ahşap kaplama montaj ve yalıtım 
yöntemi 
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a 

 

b 

 

Önerilecek yeni taşıyıcılarda aynı mantıkla mekanın kısa yönü 
doğrultusunda yerleştirilecektir [Resim 2.52].  

Fligran kirişler kullanılacaksa kirişler 40-50 cm aralıklarla mekanın kısa yönü 
doğrultusunda yerleştirilir. Kirişler üzerinde 10 cm kalınlığında kestirilen kevek 
taş blokları ile dolgu oluşturulur. Sonrasında çelik hasır üzerine dökülecek 
şapla bağlantı sağlanır. 

 Mevcut sistemlerde döşeme kaplamaları taş veya ahşap, tavan 
kaplamaları ise taş, ahşap veya saman gereçlerle oluşturulabilmektedir. 
Yeni yapılacak yapılarda saman tavan kaplaması böceklenmeye neden 
olduğu için kullanım dışı bırakılacaktır [Resim 2.53]. 

Mevcut sistemlerde ahşap ile taş kaplama arasında yer alan hasır da yine 
bozulmaya uğrayan bir tabaka olduğu için hasırsız çözümler 
oluşturulmalıdır.  

Döşeme ve tavan kaplaması birleşmeleri varyasyonlar oluşturur. Her 
kaplama ayrı çözüm gerektirmektedir; 

Taş döşeme kaplaması yapılacaksa düzgün kesilmiş taş plaklardan oluşan 
kaplama taşları kireç katkılı killi toprak harç içine oturtulur. Taşların arasına 
serilecek tüf agrega ile kilde hareket olanağı kısıtlanan suya yol 
oluşturulmalıdır. Böylelikle taşların çatlaması engellenir. 

Ahşap kaplamalar kadron üzerine çakılarak veya şilte üzerine yapıştırılarak 
uygulanabilir. Killi toprak üzerine ahşap kaplama yapılacaksa kadronlarla 
ahşabın oturacağı yüzey yükseltilmelidir. 

Taş tavan kaplamalı döşemelerde kevek taşı tavanda görülür. Gözenekli iç 
yapısı nedeniyle su emici özellik gösteren kevek taşı ahşap kirişleme ile killi 
toprak arasında doğal izolasyon görevi görmektedir.  

Ahşap tavan kaplamalı çözümlerde taşıyıcı ile kaplama arasında kalan 
boşluk yine tüf agrega ile doldurularak yalıtım değeri arttırılmalıdır. 

 

 

 
Resim 2.52 [Sağda]:  
Ara kat döşeme taşıyıcısının oluşturuluş 
şekli 
a)4.00m ‘ye kadar kullanılan döşeme tipi 
b) Ahır  ve depo gibi geniş mekanların 
üst örtüsü için oluşturulacak taşıyıcı 
sistem 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.53 [Aşağıda]:  
Mevcut yapılarda bitkisel kaplama 
kullanımı 
a) Soğanlı’da tavanda kullanılan bitkisel 
kaplamanın görünüşü  
b) Döşeme kaplamasının yerleştirilme 
prensibi 
 

a 
 

 
b 

 
 
 
 

87



a 

b 

c 

d 

e 

 f 

 g 

  

                                                         h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.54:  
Mevcut yapılarda kullanılan ara kat 
döşeme kaplaması tipleri 
a) Karahöyük’ te kevek taşları tavanda 
görülmektedir. 
b) taş tavan kaplaması + taş döşeme 
kaplaması  kesiti 
c)Çevrilorman’ da ahşap tavan 
kaplamalı bir ara kat döşemesi.   
d) ahşap tavan kaplaması + taş döşeme 
kaplaması  
e) Taşhan’ da parçalı bitkisel 
elemanların tavan kaplamasında 
kullanılışına bir örnek  
f) bitkisel tavan kaplaması + taş döşeme 
kaplaması  
g) Karahöyük’ te ahşap döşeme 
kaplaması ve aynı yolla kaplanan sedir. 
h) ahşap tavan kaplaması + ahşap 
döşeme kaplaması  
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a) Geleneksel ahşap taşıyıcı kiriş +taş tavan kaplaması + taş döşeme kaplaması 

 
b) Geleneksel ahşap taşıyıcı kiriş +taş tavan kaplaması + ahşap döşeme kaplaması 

 
c) Geleneksel ahşap taşıyıcı kiriş + ahşap tavan kaplaması + ahşap döşeme kaplaması 

 
d) İşlenmiş ahşap taşıyıcı kiriş + ahşap tavan kaplaması + ahşap döşeme kaplaması 

Resim 2.55 :  
Yeni yapılacak yapılar için ara kat 
döşeme taşıyıcısı ve kaplama 
varyasyonları 
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e) İşlenmiş ahşap taşıyıcı kiriş + taş tavan kaplaması + taş döşeme kaplaması 

     
f) İşlenmiş ahşap taşıyıcı kiriş + taş tavan kaplaması + ahşap döşeme kaplaması 

 
g) Lamine ahşap taşıyıcı kiriş + taş tavan kaplaması + taş döşeme kaplaması 

      
h) Lamine ahşap taşıyıcı kiriş + taş tavan kaplaması + ahşap döşeme kaplaması 
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ı) Fligran kiriş + taş döşeme kaplaması 

 

i) Fligran kiriş + ahşap döşeme kaplaması 

 

j) Betonarme döşeme plağı + ahşap döşeme kaplaması 

 

k) Betonarme döşeme plağı + taş döşeme kaplaması 
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Sonuç: 

• Mevcut yapılarda ara kat döşemeleri belli aralıklarla yerleştirilen 
ahşap kirişlerle oluşturulur. Yeni yapılacak döşemeler de aynı 
iskelet mantığıyla kurulmalıdır. 

• Taşıyıcı olarak işlenmiş ahşap kiriş , lamine ahşap kiriş, veya fligran 
kiriş kullanılabilir. 

• Betonarme döşemelerden hem sisteme uyumsuzluğu, hem de 
kalıp maliyetleri nedeniyle kaçınılmalıdır [Resim 2.55j-k]. Ekolojik 
kriterlere uyumsuzluğu nedeniyle kullanımı tavsiye 
edilememektedir. 

• Döşeme taşıyıcıları hatıla oturmalıdır. Ya da aynı kotta hatıla 
saplanmalıdır. 

• Ahşap döşeme oluşturulurken tomruklar işlenerek kullanılabilir ya 
da geliştirilmiş ahşap kirişleme çözümü getirilebilir.  

• Ahşap kirişler mekanın kısa yönü doğrultusunda kesite bağlı olarak 
15-50 cm aralıklarla yerleştirilmelidir. 

• Kiriş aralıkları belirlenirken kirişlemenin üzerine gelecek katman 
dikkate alınmalıdır. Kevek taşı kullanılması durumunda kiriş 
aralıklarının 30 cm’ i geçmemesi gereklidir.  

• Döşeme açıklığının ahşap için 4.50m’ yi geçmesi durumunda 
döşeme kirişlerini destekleyen hezen adı verilen kirişin gelmesi veya 
lamine kirişlerin kullanılması yada kirişin altına destek veren kemerli 
çözüm getirilmesi gereklidir.  

• Merdiven yapı içinden işleyecekse döşemede merdiven için açıklık 
bırakılmalıdır. 
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2.2.1.5. Çatı: 

İç Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Kayseri kırsalında da çatı  
toprak damla kimlik bulmaktadır [Resim 2.56-57]. Toprak malzeme ısı tutucu 
özelliği nedeniyle her mevsim iklimsel konfor koşullarını sağlar. Düz damlar 
sayesinde konut için gerekli gezinme ve çalışma alanı da oluşturulur.  

Çatı taşıyıcısı sistemi mevcut yapılarda ahşap kirişleme ile çözülmüştür. 
Döşeme için getirilen taşıyıcı çeşitleri çatı içinde kullanılabilir [Resim 2.58]. 

Çatı kesiti ahşap kirişleme üzerine yerleştirilen kevek taşlarından sonra 
uygulanacak iki ayrı tabaka çamur sıvası ile yalıtılmalıdır. Sıva içinde 
bulunan tuzun kazandırdığı rutubet sayesinde yaz aylarında çatlamalar 
önlenir.  

 

 

 

 

 

 
Resim 2.56 [Yukarıda]: 
Kevenli’ de toprak dam kullanımına 
bir örnek  
 
Resim 2.57 [Sağda]: 
a) Toprak dam bitişine ait kesit detayı 
b) Taşhan’ da kirişleme ve üstündeki 
tabakanın oluşturuluşunu açıklayan bir 
fotoğraf 
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a) Geleneksel ahşap taşıyıcı kiriş  

   
b) İşlenmiş ahşap taşıyıcı kiriş  

 
c) Lamine ahşap taşıyıcı kiriş  

 
d) Fligran kiriş  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.58:  
Yeni yapılacak yapılar için çatı taşıyıcı 
ve kaplama alternatifleri 
 

 
e) Fligran kirişli üzerinde yürünebilen 
çatı çözümü 
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Su etkisiyle oluşacak problemlere karşı “yuvak taşı” adı verilen silindir biçimli 
taş ile toprağı sıkıştırarak bakım yapılmaktadır.  Çatı sıvası içinde bulunan 
tuz suda eridiği için yaz başlarında sıva takviyesi yapılır.  Bu yörede dam 
onarma işlemi bir gelenek olarak hayatın bir parçası olmuştur. 

Dam üzerinde biriken su taş çörtenlerle atılır. Dam bünyesinde oluşturulan 
eğimlerle çörtenlere yönlendirilen yağmur ve kar suları çörtenlerle 
toplanarak sokağa iletilir, böylece cephe yüzeyi suyun yıpratıcı etkisinden 
korunur.  Bitişik nizam çözülmüş yapılarda çatı suyu sokağa meyilli olarak 
akıtılır. Çatı hizasında oluşturulacak kat silmeleriyle çatı hizası vurgulanır. 
Bundan sonra yapılacak parapet duvar dam üzerinde kalan katmanları 
gizlemek için yapılır. Bu şekilde yapı bitişi sağlanmış olur. 

Özgün bir eleman olarak yapıyı tamamlayan çörtenler, parapet duvarı 
içine yerleştirilir, dama ve sokağa doğru 40-60 cm kadar çıkartılarak konsol 
olarak taşabilmektedir [Resim 2.59]. Tek bir parça taşın çatıdan aldığı suyu 
sokağa iletecek şekilde yontulması ile oluşturulur [Resim 2.60]. Taşa suyun 
akışını sağlayacak bir form verilmesi ise taş malzemenin işleve uygun kimlik 
bulmasının göstergesidir. Açık kanallı veya kapalı kanallı olarak 
biçimlendirilir.  Fonksiyonel ve dekoratif açıdan çörten yapıyı tamamlayan 
karakteristik bir elemandır. Çörten sayısı kütlenin genişliği ve uzunluğuna 
göre belirlenmelidir [Resim 2.61] . 

 

 

 
 

 

  

  
 
Resim 2.59 [Yukarıda]: 
Farklı formalarda çörten örnekleri  
 
Resim 2.60 [Sağda]: 
Mevcut yapılarda kullanılan çörten  
kesit detayları  
 
Resim 2.61 [Aşağıda]:  
Dam üzerinde suyu çörtene 
yönlendiren eğimlerin ve çörten 
sayısının belirlenişi 

a  

b  

c  

d  
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Çörten tek parça taşın şekillendirilmesiyle oluşturulur. Çörten taşı yine yonu 
boyutlarına yakın ölçülerdedir. Gereksiz kısımların atılmasıyla taş 
profillendirilir [Resim 2.62a].  
Taşa suyun akışını sağlayacak şekilde eğim verilmelidir. Çorağı tutan 
kısımda biriken suyu atarken çakılı tutabilmek için çakıl tutucu diş yapılabilir. 
Çakıl tutucu içinde açılacak kanallar sudan tamamıyla kurtulmayı 
sağlayacaktır.  
Çörtenin parapet duvarına bağlantısı alt tarafından harçla yapılır. Çatı 
kesitinde su yalıtımı kullanılıyorsa çörten iç kısmına yalıtımın döndürülmesi 
derzlerden su sızıntısını engelleyecektir [Resim 2.62b]. 

        

 

a  

 

b 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.62:  
a) Çörten plan kesti, görünüşü.  
Perspektifler istenilen çörteni elde 
etmek için seçilecek yonu ebatlarını 
ve taştan atılacak kısımları 
göstermektedir.  
b) Aynı çörtenden geçen çatı kesit ve 
görünüşü 
c) Farklı çörten türleri. Akok, Mahmut 
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Sonuç: 

• İklim şartları Kayseri genelinde düz dam yapılmasını 
gerektirmektedir. Eğimli çatılardan kaçınılmalıdır [Resim 2.63-64]. 

• Sadece geçmişten gelen çatı kullanım geleneği olan yörelerde 
eğimli çatı çözümü getirilmelidir. Taş ve ahşap gibi yöresel 
malzemeler bu bölge için yapılacak çatı tasarımlarında 
kullanılmalıdır. 

 

 

 

  
• Mekanların üstünü örten düz damlar farklı kotlarda tutularak konut 

genişliğinin çok arttığı durumlarda düşeyde parçalanma 
sağlanmalıdır. 

• Çatı konstrüksiyonu ahşap kiriş, lamine ahşap kiriş veya fligran kiriş 
ile oluşturulabilir. 

•  Bütün sistemlerde “çorak” olarak bilinen en üst katman güneş ve 
su etkisine karşı güçlendirilmelidir. Toprağa tuz ilavesiyle 
çatlamaması  sağlanmalıdır.  

• Ayrıca tuz veya eşdeğer malzemelerle dam üzerinde oluşacak 
bitki tabakası engellenmelidir. 

• Çatının taşıyıcı duvarlar üzerinde hatıla oturması düşey kuvvetlere 
karşı direnç sağlayacaktır.  

• Baca etrafının suya karşı korunması gereklidir. 

• Çatıda biriken suyu akıtmak için çörtene yönlendiren en fazla %5 
eğim oluşturulmalıdır.  

• Suyun pencere üzerine akması halinde gideri yanda olan çörtenler 
kullanılmalıdır.   

• Çörten yeri belirlenirken cephe düzenindeki etki de göz önüne 
alınmalıdır. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Resim 2.63 [Yukarıda]:  
Çatı formuyla ilgili olumlu ve olumsuz 
örnekler 
Resim 2.64 [Sağda]:  
Eğimli çatı kullanımıyla yapı bazında 
kimlik bozulması görülen Emiruşağı 
Yöresinden iki örnek. 
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2.2.1.6. Kemer, Tonoz ve Kubbe:  

Kemer Kayseri Kırsal Alan’ında en çok rastlanan eğrisel taşıyıcı elemandır. 
Yerel malzeme taşın üst örtü sisteminde kullanımını sağlar. Bu nedenle 
kemerle kurulacak profille lentosuz açıklık çözümleri oluşturulabilir. Bu da 
maliyeti azaltmaktadır.  

Yan yana kemer dizisiyle oluşturulan tonozlar yörede “tol” örtü olarak 
bilinen mekan oluşumunda kullanılmaktadır [Resim 2.65a-b]. Yalnızca yöresel 
malzeme olan taşın kullanımıyla oluşturulan kemerler uygun, çabuk yapılan 
ve sağlam bir örtü sistemi meydana getirir [Resim 2.65c]. 

Zemin kat ve bodrum katta oluşturulacak ahır ve tokana gibi bir çok 
mekanda kullanılır. Kemerlerin genişliği yaklaşık 50-80 cm’ dir. Bütün iskelet 
sistemlerde olduğu gibi kemerlerin aralığı kemer kalınlığına bağlı olarak 
değişmektedir. Kemerler bir dolu bir boş olarak oluşturulmaktadır. 
Kemerlerle oluşturulan iskelet sistem araları yine taş ile doldurulmaktadır.  
Kubbeye ise anıtsal yapılarda rastlanır [Resim 2.65d]. 

  

           
 

a 

Sonuç: 

• Tonoz kemeri aralıkları aradaki dolgu malzemesi de taş olacağı için 
80 cm’ i geçmemelidir. 

• Yapımı zahmetli olan kubbe sistemi örtü türü olarak tercih 
edilmemelidir.  

• Ahşap ile kurulan kubbeler tepede pencere açılmak istendiği özel 
durumlarda kullanılmalıdır. 

 

 

  b 

 c 

 d 
 
Resim 2.65: 
Taş ile oluşturulan tonoz ve kubbe 
sayesinde üst örtü 
oluşturulabilmektedir. 
a) Çevrilorman’ da kesme taşlarla 
oluşturulan tol mekana ait plan, kesit, 
görünüş. 
b) Endürlük’ te ince kesitli taşlarla 
oluşturulmuş tonoz kemeri  
c) Aynı tol mekanda kemerlerin 
arasındaki boşlukların yine taşlarla 
doldurulduğu görülmektedir.  
d) Han Köyü’nde taş yığma yoluyla 
oluşturulmuş bir kubbe  
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2.2.1.7. Konsol 

Mekanı genişletmek, farklı cephelere pencere açmak veya dış kapının 
üzerinde korunaklı alan meydana getirmek için yapıda konsol çıkan 
alanlar oluşturulur.  

Çıkma türleri açık çıkma, kapalı çıkma ve gönye çıkma olmak üzere üç 
şekilde yapılır [Resim 2.66]. Çıkma duvarından aktarılan yükler konsollar 
vasıtasıyla alt kat beden duvarına iletilir. Rasyonel olmayan mekanlarda üst 
katta net bir mekan elde etmek için gönye çıkma yapılmalıdır. Gönye 
çıkmalarda konsol taşlarının çıkma boyunca kademe yapıp üst üste 
bindirilmesiyle taşıtılır. 

  

Tek taraflı çıkma Çift taraflı çıkma 

 

 
 

Merkezi çıkma Bütün çıkma 

 

 

 

Köşe çıkma d 
 

 a 
 

 b 
 

 c 
 
Resim 2.66: 
a) Merkezi açık çıkma örneği. 
Bağpınar 
b) Gönye çıkma. Germir 
c) Gönye çıkma için farklı bir 
çözüm yolu malzemeye bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
Endürlük 
d) Çıkmanın konumuna göre 
oluşacak varyasyonlar. 
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a 
  

b 

c  d 

 

e 
 f 

Çıkma taş veya ahşap konsollarla taşıtılmaktır [Resim 2.67]. Yöreye özgü taş 
konsollar kendi içinde parçalı elemanların üst üste yerleştirilmesiyle oluşur.  
Çıkma uzunluğuna bağlı olarak konsol sayısı belirlenir. Taş konsollar en fazla 
80 cm çıkma yapmalıdır. 

Ahşap ile oluşturulan konsollarda çıkma mesafesi 1.50 m ‘ye kadar çıkabilir. 
Ahşap ile oluşturulan konsollarda ise tek tabanlı ve çift tabanlı çözümler 
getirilebilir. Üst tabanın bittiği yerde kat silmesi başlamaktadır. Katlar 
arasında geçişi belirginleştiren silmeler, aynı zamanda çıkma yüzeyinin alt 
konturunu oluşturmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.67: 
Konsol malzemesine ve birleşim 
şekline göre oluşan çıkma çeşitleri 
a) Taş konsol görünüşü 
b)Karahöyük’ te üç parça taş 
elemanla oluşturulmuş taş konsol   
c) Tek tabanlı ahşap konsol görünüşü 
d)Germir’ de karşılıklı ahşap 
çıkmalarla kurulan sokak 
e) Çift tabanlı ahşap konsol 
f) Büyük Püründüz’ de çift taban 
kullanarak oluşturulmuş ahşap 
çıkmada döşeme kirişlerinin alt ve üst 
taban arasında konumlandığı 
görülmektedir. 
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Sonuç: 

• Mekanın kısa yönü doğrultusunda atılan döşeme kirişleri çıkma 
altında da aynı yönde devam etmelidir [Resim 2.68]. Konsollar bu 
döşeme kirişlerinin oturduğu tabanları desteklemelidir. 

            

 

a b 

                                      c 
 d 

• Konsol türüne göre çıkma mesafesi ayarlanmalıdır. Taş konsol 
kullanılması durumunda çıkma yapacak alan 80 cm’ i 
geçmemelidir. Ahşap konsolların sağlayacağı çekme dayanımı 
nedeniyle çıkma mesafesinin arttığı yerde ahşap konsol 
kullanılmalıdır.  

• Döşeme kirişleri boşta kalmamalı, taban üzerine oturmalıdır. 

• Çıkmaların duvar kuruluşunda kullanılan taşın malzeme özelliği 
yönünden hafif olması gerekmektedir. Bu nedenle çıkma üzerinde 
kalan duvar 25 cm’ i geçmemelidir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.68: 
Çıkma döşeme kirişi yönünü gösteren 
iki ayrı örnek. 
a) Döşeme kirişlerinin mekanın kısa 
yönü doğrultusunda atıldığı plan türü 
b) Çıkma geniş kenarı yönünde 
yerleştirilen döşeme kirişlerinin 
görünümü 
c) Döşeme kirişlerinin mekanın kısa 
yönünde yerleştirilmesiyle oluşturulan 
döşeme planı 
d) Germir’ de bu mantıkla kurulmuş bir 
çıkma örneği 
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Resim 2.69 : 
Çıkmadan geçen sistem detayı. 
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2.2.2. Bitirme Elemanları: 
Bitirme elemanları yapının taşıyıcılığında etkisi olmayan yapıyı 
tamamlamak amacıyla, taşıyıcı elemanlar bittikten sonra eklenen 
pencere, kapı, baca gibi elemanlardır.  

2.2.2.1. Pencere: 

Kayseri evlerinde pencereler genellikle 1/2 oranında dikdörtgen şeklinde 
kullanılarak, düzenli ve ritmik aralıklarla yerleştirilerek cephelere yalın bir 
görünüm kazandırılır. İki pencerenin söveleri çakışacak şekilde yan yana 
konumlandırılması yöreye özgü cephe düzeninin oluşmasında etkilidir [Resim 

2.70].  Pencere boyutları odalar için en fazla 90/160 cm ile sınırlandırılmalıdır. 

Yonu boyutları ve mekan düzeni pencere boyutlarında belirleyicidir. 
Parapet yükseklikleri iç mekanlardaki oturma ve yatma elemanları ile 
belirlenmektedir. Bu yükseklik cephede doluluk boşluk oranını 
etkilemektedir. Ahır ve tuvalet pencerelerinde boyutlar 45/45 gibi kare 
alanlara dönebilir [Resim 2.71].   

KULLANILDIĞI  PENCERE  AÇIKLIĞI 

YERLER GENİŞLİK (cm) YÜKSEKLİK (cm) 

Oda pencereleri 

Tek kanat 

Çift kanat 

           

40-45 

80-90 

 

140-160 

140-160 

Tuvalet pencereleri 40-60 40-50 

Ahır- samanlık- depo pencereleri 40-60 40-50 

Tepe pencereleri 30 

70 

30 

30 

Pencereler; farklı boyut, sayı ve formlarıyla cephe kimliğini etkilemektedir. 
Son dönemde yapılan pencereler alan olarak geçmiştekilere oranla daha 
büyüktür. Taş ile kurulan lentolara alternatif lento seçeneklerinin gelmesi 
açıklık geçmeyi kolaylaştırmaktadır.  Daha fazla açıklık geçebilmek için 
ahşap veya betonarme lento yapılabilir.  

Pencere doğramaları karaçam, göknar kullanılır. Doğramalar iç tarafta zar 
olması durumunda zar ile bütünleştirilmektedir. Pencere açılışları genellikle 
ortada birleşen iki kanat şeklindedir. Bu iki kanat bazen bütünüyle açıldığı 
gibi çoğunlukla sabit yatay bir kayıtla ikiye bölünerek alt ve üst kanatlar 
birbirinden bağımsız kullanılabilir. Taş sövelerle elde edilen derinlik etkisi ile 
yalın cephelere hareket kazandırır. Söveler pencere kasası için yatak 
oluşturur. Taş duvarlarda doğrama uygulama aşamasını kolaylaştırmak için 
söve yapılmalıdır. Denizlik kullanılmayan örneklerde doğramaların su alması 
nedeniyle denizlikli çözümler getirilmelidir. 

 

 

a 

b 
 
Resim 2.70: 
a) Soğanlı’ da pencereleri birbirini 
tekrarlayan modüller şeklinde 
yerleştirilmesiyle elde edilen cephe 
düzeni 
b) Nize’ de yan yana konumlanan iki 
pencere yine belli bir modül arayışı 
olduğunu göstermektedir.  
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Oda Penceresi 

   

   

   

Ahır, samanlık, depo, tuvalet penceresi 

   

Tepe pencereleri ve havalandırma delikleri 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.71: 
Pencere boyutlarına ve kanat 
kuruluşuna bağlı oluşan tipler.  
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20 cm’lik duvarda ahşap lento kullanımı 50 cm’lik duvarda ahşap lento kullanımı 

 

 
 

20 cm’ lik duvarda taş lento kullanımı 50 cm’ lik duvarda ahşap lento kullanımı 

 
    

50 cm’ lik duvarda taş lento kullanımı 50 cm’ lik duvarda ahşap lento kullanımı 

 
 

50 cm’ lik duvarda betonarme lento 
kullanımı 

50 cm’lik duvarda betonarme lento kullanımı 

c 

Ahşap veya taş veya betonarme lento kullanımıyla açıklıkların üzeri geçilir 
[Resim 2.72]. Hatıl yüksekliği lento kullanımını gerektirmiyorsa boşluklar hatıl 
kotuna kadar açılabilir. Yapı kimliğinin söve ile tanımlandığı bölgelerde taş 
lento kullanılmasa da kapak taşı ile aynı bütünlük  sağlanır [Resim 2.74]. 

 

 

a 

 

b 

 

C 
Resim 2.72: 
a) Soğanlı’ da ahşap tomruklarla 
oluşturulmuş lento.  
b) Zincidere’ de dikdörtgen kesitli 
işlenmiş ahşap lento.  
c) Endürlük’ te kapı ve pencere 
üzerinde kullanılan ortak lento.  
d) Yeni yapılacak konutlar için 
doğrama, lento, söve birleşim 
alternatifleri.  
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Doğrama duvara sabitlenirken amaç hem doğramayı kolay tespit 
edebilmek hem de doğramanın suya karşı korunmasını sağlamaktır [Resim 

2.73]. Bu nedenle duvarda veya söve taşında diş yapılması faydalı 
olacaktır. Sövenin duvar örgüsünde kullanılan yonulara göre daha kıymetli 
olması durumunda duvar örgüsüne yarı oturan söveler oluşturulmaktadır. 
Duvar kesitince gelen sövelerde ise sıva ile sövenin kesişme noktasına 
dikkat edilmelidir. Söve sıva hizasından dışarıya taşırılır.  Ya da söve ile sıva 
aynı hizada tutularak arada fuga boşluğu bırakılır. 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.73: 
Söveli ve sövesiz duvarda doğramayı 
suya karşı koruyan plan çözümleri 
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a 

 

  

Resim 2.74: 
Farklı genişlik ve yüksekliklerdeki 
pencere kullanımı 
a)Tek kanatlı oda penceresi 
b) Çift kanatlı başoda penceresi 
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2.74b 

 

 

Sağ sayfada Bağpınar’ da pencerelerin 
modüler düzeninin cephedeki etkisini 
gösteren bir fotoğraf. 
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Tavan yüksekliğinin fazla olduğu durumlarda pencere ve kapıların 
üzerinde oluşturulan tepe pencereleri kullanılabilir. Kare, dikdörtgen veya 
oval geometrik formlarda yapılan bu pencereler sayesinde kepenkler 
kapatıldığı zaman mekana ışık alınması sağlanır [Resim 2.75a].  Oval 
pencere dış yüzüne demirler gelmekte, iç yüzüne ise sabit kanatlı 
doğramalar gelmektedir. Kirlenen havanın yukarıya çıkması nedeniyle 
havalandırma açısından tepe pencereleri olumlu  bir çözümdür. 

   

   

a 

Pencerelerde yapının kimliğine katkıda bulunan ikincil bir unsur ise 
pencere kepenkleridir. Kepenklerin montajı söve veya yonu duvarı üzerine 
yapılabilir [Resim 2.76]. 

Kayseri kırsalında pencerelerde kimliği tanımlayan bir diğer unsur 
parmaklıklardır [Resim 2.75b]. Kırsal konut üst kat pencerelerinde demir 
parmaklık kullanımıyla emniyet ve güvenlik sağlanır. Parmaklıkların montajı 
genellikle sövelere açılan deliklere kurşunla yapılır. Cephenin hakim olduğu 
yalınlık pencere demirlerinde de düz hatlarla desteklenir.  İşçiliğin fazla 
olduğu örneklerde alan kare bölmelere ayrılarak taşıyıcı demirler arasında 
yapılan sarmal motiflerin değişik yönlerde yerleştirilmesiyle cephe 
yüzeyinde hareketli bir etki oluşturulur. “S” motifinin egemen olduğu demir 
parmaklıklar, içerdiği biçim zenginliği ile cephe yüzeyinde olumlu etki 
yaratan karakteristik cephe elemanıdır. Parmaklıklar yonu taşlarına 
sabitlenebileceği gibi söve  yüzeyine de bağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
b 
Resim 2.75: 
a) Çeşitli form ve boyutlarda 
oluşturulan tepe pencereleri. 
b) Ahşap ve demir parmaklık kullanımı 
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  a 

   

 

 

 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.76: 
a) Germir’ de duvara pervaz 
aracılığıyla tespit edilen kepenk 
örneği 
b) Kasaya bağlı pervaz üzerinden 
işleyen kepenk modeli. Talas 
c) Kepenklerin direkt söveye tespit 
edilmesi yoluyla kullanımı 
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  2.76c 

Sonuç: 

• Pencere boşluklarında genişlik yükseklik oranı, pencereler için altın 
oran olarak kabul edilen, ½ den şaşmamalıdır. 

• Pencereler iki kanatlı olarak kurulmalıdır. Çıkma yan duvarlarında 
kalan pencereler tek kanata düşebilir. 

• Giriş holü ve koridor gibi mekanlarda karanlık alanlar oluşması 
durumunda tepe pencereleri kullanılarak aydınlatma 
sağlanmalıdır.  

• Oda pencereleri sokağa veya avluya yönlendirilmelidir.  

• Doğrama malzemesi olarak ahşap kullanılmalıdır. Pvc 
doğramalardan kaçınılmalıdır. 

• Açıklık etrafında duvara montajı kolaylaştıran ve cephede kırsal 
kimliği destekleyen unsurlardan biri olan söve kullanılmalıdır.  

• Sövenin alt tarafta denizlik oluşturulması doğramanın sudan uzak 
tutulması açısından gereklidir. 

• Sokağa bakan pencerelerde ses izolasyonu ve görsel açıdan 
korunum sağlaması nedeniyle kepenk kullanılabilir.  

• Ahşap parmaklıklar güneş ışınlarını kırıcı özelliğinden faydalanılacak 
şekilde konumlandırılmalıdır. Rahatsız edici batı güneşine maruz 
kalan cephelerde kullanılmalıdır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.77 [Sol sayfada]: 
a) Zincidere’ de bağ sınırını oluşturan 
duvar ve içinde konumlanan kapı. 
b) Çift kanatlı avlu giriş kapısı. 
Şahmelik 
c) Oyma yoluyla açılmış bir kapı ve 
üzerinde oluşturulan tepe penceresi. 
Taşhan 
d) Germir’ de konut giriş kapısı… 
e) Talas’ tan benzer bir yaklaşımla 
çözülmüş konut giriş kapısı 
 
 
 
 
 
 112



2.2.2.2. Kapı: 

Dış kapı geçişi sağlama işlevi nedeniyle yapıya dair ilk izlenimleri oluşturan 
yapı elemanıdır. Kapının ebadı, kemer tipi ve işlenmişlik derecesi, kanat 
kuruluşu ve kanadı tamamlayan tokmakları, kilitleri ile kimlik oluşumunda 
etkisi başat konumdadır [Resim 2.77-78]. 

KULLANILDIĞI  KAPI  AÇIKLIĞI 

YERLER GENİŞLİK (cm) YÜKSEKLİK (cm) 

DIŞ KAPILAR 

Avlu kapısı 

Tek kanat 

Çift kanat 

Bina giriş kapısı 

Tek kanat 

Çift kanat 

 

 

100-120 

160-200 

 

100 

160 

 

 

220-240 

220-240 

 

210-220 

210-220 

İÇ KAPILAR 

Oda kapıları 

Sofa kapıları 

Banyo- lavabo-tuvalet kapısı 

 

80-90 

90-100 

75-80 

 

200-210 

200-220 

200-210 

 

a 

Kapılarının boyutlarını insan, hayvan, taşıt boyutları ve malzeme imkanları 
belirlemektedir [Resim 2.79-80]. Kapı kanatları simetrik olmak zorunda değildir. 
Gerekli durumlarda açılacak bir kanat ve günlük kullanım sağlayan 
hareketli kanat ile istenildiğinde geniş alan elde edilecektir. İki kanatlı 
kapılar 160 cm genişlikten başlamaktadır. Yükseklik açısından insan 
boyutlarında oluşturulmuş iç kapıların aksine, dış kapılar 250 cm’i 
bulabilmektedir. Dış kapılar avlu kapıları ve konut giriş kapıları olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

 

 

b 

  

c 

  
d 

  
e 
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2.78a 
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2.78b 

 

 

 

 

 
Resim 2.78: 
Dış kapı çözümleri 
a) Mevcut yapılarda kullanılan giriş 
kapısı örnekleri 
b) Yeni yapılacak yapılacak yapılar 
için kapı çözümleri. 25 cm’ lik duvarda 
uygulanışı 
c) 50 cm’ lik duvarda benzer bir 
mantıkla getirilebilecek kapı çözümü 
d) 50 cm’ lik duvarda kasa için yuva 
oluşturulması  
e) Kasa kullanılmadan duvara veya 
söveye tespit edilen kanat 
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2.78.c 
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2.78d 
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2.78e 
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2.80a 

 

2.80b 
  

2.80c 

 

2.80d 

 

2.80e 

 

 

f  

g  
 
Resim 2.80 : 
a)Çift kanatlı kapı kanat kuruluşu  
b) Kanadın duvara tespit detayı 
c)Duvarda kasa için yuva oluşturulan 
detay 
d)Pervazla kapatılan kasa çözümü 
e)Kanadın duvarda oluşturulan dişe 
oturduğu ve duvara tespit edilmesi 
hali 
f) Çapraz ile kuşak bağlantısı 
g) Eşik detayı 
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Ahşap, taş ve betonarme lentolar, kapı kemerleri düşey yüklerin aktarılması 
için kapı üzerinde kullanılır. 

Kullanılan taş cinsinin düz lento kapı yapmaya elverişli olmasına rağmen, 
muteber üslupta kemer yapma arzusu hakim tutulmuştur. Bunlar arasında 
tam yarım daire, altında bir daire ve üç merkezli dairelerle yapılmış 
kemerler olduğu gibi konsol kemer diyebileceğimiz nevileri de vardır. [Akok, 
Mahmut. 1953 Köyde Yaşayan Mimari Kayseri’nin Karaev Köyü Yapıları Üzerine Bir Etüd, 
Arkitekt s:7-8 ] 

Lento tek parça taş veya ahşap ile oluşturulmaktadır. Kapıyı oluşturan alan 
taş silme ile duvardan ayrılabilir. Kapının alın kısmında kesme taş kulanımı 
da alışılagelmiş bir çözümdür. 

Kapı kanat kuruluşu ise çoğunlukla ahşapla oluşturulurken bazen metal 
kapı kanatları da dış kapıda kullanılabilir.  

İç kapılar ise kapı kasası odada zar kaplaması bulunması durumunda 
kaplamayla birleşir. Kasa duvar kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir 
[Resim 2.82]. Kaplama yoksa duvara sabitlenir. İç kapı boyutları 70-80 cm 
arasında değişecektir. Gerekli durumlarda çift kanatlı çözümler getirilebilir. 
Bazı konutlarda koridor ve holü aydınlatmak için iç kapı yanında ufak 
pencerelere rastlanmaktadır. Ahşapla oluşturulan kapı kanatları çakma 
ahşaplarla olabileceği gibi özelleşen mekanlarda göbekli kanat 
kuruluşuyla mekana ihtişam kazandırılır [Resim 2.81]. Duvar genişliğine bağlı 
olarak kasa kullanım alternatifleri ortaya çıkmaktadır [Resim 2.83]. 

   

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.81 : 
Mevcut yapılarda kullanılan iç kapı 
örnekleri 
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282a  

2.82b 

 
2.82c 

 
2.82d 

 
2.83a 

 
Resim 2.82 : 
İç kapılarda kasa kuruluşu 
a) 20 cm’ lik duvarda kasa duvarı 
saracak şekilde oluşturulabilir. 
b) 50 cm’ lik duvarda masif kasanın 
duvar boyunca yerleştirilmesi fazla 
ahşap kullanımına neden olacaktır. Bu 
nedenle kasa kasa kanadın açılacağı 
duvar tarafına tespit edilir. 
b) 50 cm’ lik kasanın aynalı kasa 
sistemi ile çözümü 
d) 50 cm’ lik kasanın tabakalı kasa 
sistemi ile çözümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.83 : 
Yeni yapılacak yapılarda 
kullanılabilecek  iç kapı türleri 
a)25 cm’ lik duvarda  kapı oluşturuluşu 
[Solda] 
b) 50 cm’ lik duvarda kapı oluşturuluşu 
[Yan sayfada] 
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2.83b 

Sonuç: 

• Avlu giriş kapısı boyutlandırmasında hayvan veya taşıt geçecekse 
boyutlandırmada etkili olmalıdır. 

•  Kapılar yapı taşıyıcı duvarında açılan en büyük açıklıktır. Bu 
nedenle boyutlandırılmasında yapı duvar boyutları göz önüne 
alınmalıdır. Deprem yönetmeliği mesnetlenen duvar açıklığının 
%40’dan fazla boşluk bırakılmamasını beklemektedir. 

• Açıklık üstünde yükleri aktaran lento veya kemer oluşturulmalıdır. 

• Dış kapılar metal veya ahşap ile iç kapılar ise sadece ahşap ile 
kurulmalıdır. Pvc esaslı doğrama kullanılmamalıdır. 
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2.2.2.3. Merdiven: 

Oyma sistem yapılarda kazıyarak yapılan müdahalelerle merdiven 
oluşturulur. Sık kullanılmayan kotlar için tek kollu hareketli merdivenler tercih 
edilir. Genellikle dam üzerinde kalan kotları kullanmak için portatif 
merdivenler kullanılır. Haricinde kalan merdivenler taşların birbiri üzerine 
basması yoluyla taşıtılacaktır. 

 İki kat arasında bağlantı kurulması gereken durumlarda sokak cephesinde 
kalan veya avlu içinde kalan merdivenle çözüm getirilir. Sahanlık kotundan 
işleyen başka bir mekan olması durumunda sahanlıklı çözümler 
getirilmelidir. Gerekli durumlarda iki veya üç kollu merdivenler de yapılabilir 
[Resim 2.85]. 
İç mekanda merdiven kullanımına çok büyük konutlarda ihtiyaç 
duyulmaktadır. İç mekanlarda kullanılan merdivenler ise L veya U 
formlarda oluşturulur. Merdiven ortak kullanım alanında konumlandırılır. 

 

 

2.84a 

 
2.84b 

 

2.84c  

Taş merdivenlerin kol genişliği taşıtılma şeklini belirler [Resim 2.84].  Kol genişliği 
65 cm’ in altında kalan merdiven basamağının bir tarafı ana taşıyıcı 
duvara oturarak konsol çalışabilir. Genişliğin arttığı durumlarda yine 
merdivenin bir ucu ana taşıyıcı duvara mesnetlenmeli, diğer kısmın altına 
duvar örülmelidir. Bu durumda merdiven kolu 120 cm’ i bulabilir.  

Merdiveni oluşturan basamaklar sal taşından yapılacaktır. Taş taşıyıcılı 
olmayan, kaplamalı çözümler kimliği bozmaktadır. Basamakların birbirleri 
üzerine bir miktar oturma yapması yüklerin iletilmesi açısından kolaylık 
sağlamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.84 [Sağda] : 
a) İki taraftan mesnetli  ve konsol 
taşınan  merdiven kolu için boyutsal 
sınırlar  
b) Soğanlı’ da konsol taşınan 
merdiven örneği  
c) Karahöyük’ te iki mesnetle 
desteklenen merdiven  
 
Resim 2.85 [Arka sayfada sağda] : 
a) Çevrilorman’ dan tek kollu 
merdiven kullanımına bir örnek 
b) Karahöyük’ te tek kollu merdiven 
kullanımı 
c) En sık kullanılan taşlık içinde L 
merdiven çözümü  
d) Subasman yüksekliğine sahip 
yapıda zemin kata çıkmayı sağlayan 
merdiven. Germir 
e) Bağpınar’ da taşlığın sınırlarını 
oluşturan L merdiven 
f) Aynı merdiveni birden fazla konut 
kullanması durumunda çok kollu 
çözümler getirilebilmektedir. 
g) Taşhan’ da iki kollu merdivenin tek 
kollu aktif olarak kullanıldığı için kagir 
olarak çözümlenmiş, dam üzerine çıkış 
ise gerekli durumlarda kullanılan 
portatif merdivenle sağlanmıştır. 
h) Bağpınar’ da geniş konutlarda iç 
mekanda merdiven kullanılmaktadır. 
 
Yan sayfada solda ise Soğanlı’ da 
oyma yoluyla açılmış merdiven. 
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 d 
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2.86a 

2.86b 
 

2.87c 

  

   2.88d 
Basamaklar yonuların şekillendirilmesiyle oluşturulur. Basamaklar birbiri 
üzerine geçmeli olarak oturtulabilir [Resim 2.86]. Basamak ve rıht boyutları 
için yaklaşık aralıklar tabloda verilmektedir. Sahanlık boyutlandırması ise 
merdiven kol genişliğinden ve 90 cm’ den aşağıya düşmeyecek şekilde 
yapılacaktır. 
Sonuç: 

• Merdivenler tek parça taş ile oluşturulmalı, kaplamalı çözümlerden 
kaçınılmalıdır [Resim 2.88]. 

• Merdiven eğimi %15 i geçmemelidir. Sadece servis amaçlı 
kullanılacak merdivenler dik eğimli olarak kurulabilir. 

• Merdiveni taşıyan duvar 50 cm’ den aşağıya inmemelidir. 

• Merdivenin konsol taşınması durumunda kol genişliği 65 cm’ i 
geçmemelidir  [Resim 2.87]. 

 
 
RIHT, BASAMAK 
VE PROFİL 

 
 
BOYUTLARI (cm) 

b0 1-3 cm 
b1 2-4 cm 
b2 22-26 cm 
b 26-30 cm 
r 15-19 cm 

 
Resim 2.86 [Solda]: 
Basamakların taşıtılma yöntemini 
ortaya koyan merdiven kesitleri 
a) Basit çözüm 
b) Geçmeli çözüm 
c) Eğimli rıht çözümü 
d) Basamak, rıht ve profil boyutları 
 

 
Resim 2.87 [Yukarıda]: 
Kol genişliği 65 cm ’ i geçmesine 
karşın konsol çalıştırılan merdivende 
oluşan çatlama… 
Resim 2.88 [Aşağıda] : 
Basamak profili için kimliğe uyumlu ve 
uyumsuz çözümler. 
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2.2.2.4. Baca : 

Bacanın genellikle yapı dış duvarında konumlanan ocağa ve tandır fırınına 
bağlı olarak oluşturulmaktadır. Baca tek parça taşın oyulması yoluyla veya 
taş yığma yoluyla oluşturulabilir. Bacalar yukarıya doğru küçülecek şekilde 
çözümlenebilir. Bu havanın daha kolay tahliye edilmesini sağlar. Harpuşta 
kullanımıyla yağmur suyuna karşı koruma sağlanır [Resim 2.89]. 

 a  

 b  

 c 
 

 d 
 

 e 
 

   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.89: 
Mevcut baca tipleri ve baca 
tiplerinden yola çıkarak tasarlanacak 
bacaların kesit ve görünüş detayları 
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Sonuç: 
• Bacanın konumu ocak veya tandırın mekan içindeki yerine göre 

belirlenmektedir. Baca duman akışını konuttan uzak tutacak 
şekilde konumlandırılmalıdır [Resim 2.90]. 

• Baca ile düz damın birleştiği nokta yangına ve suya karşı 
yalıtılmalıdır. 

• Yangın çıkarma ihtimaline karşı baca deliği hava sirkülasyonuna 
imkan verecek boyutlarda tutulmalıdır. Baca içinde bırakılacak 
hava boşluğu en az 20 cm olmalıdır. 

   

 

  

2.2.3. Çevresel Yapı Elemanları: 

Bina dış kabuğunda başlayıp, yapı sınırları dışına taşan yerel özellikler 
gösteren elemanlardır.  

2.2.3.1. Kabaltı: 

Var olan sokak dokusunun konutların bulunduğu bölgelerde kesintiye 
uğramaması konutun sokak üstünde devam etmesi ile sağlanacaktır. 
Böylelikle sokak içinde gölgelik alan oluşturulur. Aynı zamanda mülkiyet - 
akrabalık ilişkisinin ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanları arasında 
bu geçitlerle ara kesit oluşturulur. Kabaltı ile yarı kamusal alanlar meydana 
getirilir [Resim 2.91]. Açıklık geçme duvara dik doğrultuda yerleştirilen ahşap 
kirişlerle sağlanacaktır. 

Sonuç: 

• Kabaltı konut sınırının altında sokağın işleyişini kesmemek için 
gereklidir. 

• Kabaltı döşemesinin yapı taşıyıcı duvarlarına oturması 
gerekmektedir.  

• Döşeme uzunluğunun çok arttığı yerde dikmelerle destek vermek 
gerekmektedir.  

Resim 2.90 [Solda]: 
Bacanın dam üzerindeki konumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.91 [Aşağıda] : 
Mevcut yerleşmelerde yer alan 
kabaltı üzerinde devam eden yapı 
örnekleri  
a-b-c) Nize’ de sıkça rastlanan kabaltı 
örnekleri  
 

 
a 

 
b 

 
c 
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2.3. Yapım Sistemleri: 

Geleneğin ortaya koyduğu mimari çehre yeni yapılacak yapılarda strüktür 
seçiminde yol göstericidir. Amaç geleneksel yapımdan elde edilecek 
tecrübeler geliştirilerek ilkelere dönüştürmektir. Yeni yapılacak yapılar veya 
mevcut yapıya yapılacak eklentilerde geleneksel dokuya uyum 
sağlayacak çözümler üretilmelidir.  

Çalışılacak bölgede tutulacak envanterlerden yola çıkarak taşıyıcı sistemin 
genel karakteristiği ortaya koyulmalı strüktür kurgusu buna göre 
belirlenmelidir. Bu bölümde mevcut sistemlerin tespiti yapılmakta ve 
çağdaş yapım yöntemleri doğrultusunda geliştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunulmaktadır. 

Bölgede elde edilebilir malzeme bu noktada belirleyici olmaktadır. Yöresel 
yapı malzemesi olan taşın fiziksel özellikleri konstrüksiyon ve formun 
belirlenmesinde önemli bir etkendir. Yapı sistemleri taş malzemenin 
olanaklarına bağlı olarak gelişmektedir. Bölgenin volkanik yapısı itibariyle 
volkanik tüflerin kullanımını oyma, yığma veya strüktürde dolgu malzemesi 
olarak sıralamak mümkündür. Yapım sistemi seçimi  minimum malzeme 
kullanımıyla en yüksek verimi  sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 

Kayseri Kırsal Yapım Sistemleri şu şekilde sınıflandırılabilir; 

• Oyma Sistem 

• Oyma + Yığma Sistem 

• Yığma Sistem 

o Taş Yığma Sistem  

o Kerpiç Yığma Sistem 

• İskelet Sistem 

o Taş İskelet Sistem  

o Ahşap İskelet Sistem 

• Karma  Sistem 

 

Bölgenin  jeolojik yapısına bağlı olarak değişiklik gösteren yöresel yapım 
sistemleri tipolojik açıdan incelendiğinde malzemenin kırsal mimari 
üzerindeki etkisi ortaya çıkmaktadır. Yayılım alanı olarak bakıldığında taş 
yığma sistemin ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilmektedir.  
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Kayseri Kırsal’ ında sistem tercihleri şu şekildedir; 

Erciyes Dağı’nın etki alanı içinde kalan bölgelerde malzemeye bağlı olarak 
taş yığma ve oyma sistemler görülmektedir. İklim ve elde edilebilir 
malzemenin değiştiği sınır yerleşmelerinde farklı yapı sistemlerine rastlanır. 
Adana sınırında kalan bölgede ahşap iskelet sistem, Maraş sınırında ise 
kerpiç yığma sistem görülmektedir. Yapım sisteminin lav ve tüflerin yayılım 
alanına bağlı olarak değiştiği görülmektedir  [Resim 2.92]. 

Büyükmıhçı Gonca 1997’deki veriler yörede mevcut sistemlerin ayrımını 
göstermektedir: 

Oyma ve yığma sistemlerin volkanik oluşumlara paralel yayılım gösterdiği 
ortaya çıkmaktadır. Jeolojik yapı sistemler üzerinde etki alanı 
oluşturmaktadır. Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Melendiz Dağları gibi volkanik 
dağların etki alanları içine kadar genişleyerek il sınırının dışına taşmaktadır. 
Kayseri Kırsalına özgün karakterini veren taş sivil mimarinin yayılma alanı 
şekilde taralı alanda görülmektedir. Etki alanı içinde kalan bölgelerde 
ağırlıklı olarak taş malzeme kullanılırken bu sınırın dışında kalan bölgelerde 
kerpiç yığma veya ahşap iskelet oluşturulan sistemlere rastlanmaktadır. 
Sınırda kalan kısımlar diğer illerde kullanılan yapım sistemleri için geçiş 
bölgesi konumundadır. 

 
 
 
Resim 2.92: 
Kayseri’de yapı sistemlerinin genel 
görünümü 
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Aynı tespitler doğrultusunda ; 

Yozgat sınırında taş-ahşap malzeme kullanılarak yapılmış evlere geçiş 
kuzeybatıda Elmalı, Kaş, Bayramhacı köyleriyle, kuzeyde Felahiye ilçesinin 
Açırtı, Menteşe, Amarat köyleri ve Bünyan ilçesinin Tuzhisar, Karahıdır, 
Kahveci  köyleri ile sağlanmıştır.  

Sivas'ın ahşap mimarisine geçişi ise Pınarbaşı ilçesinin Yağlıpınar, Çukuryurt, 
Taşoluk, Kayaaltı köylerinde belirlenen kimlik il sınırları içine doğru 
kaybolmaktadır.  

Doğuda Kahraman Maraş'ın ahşap-kerpiç mimarisi etkisinde yapılmış 
karma sistem örneklerine Pınarbaşı ilçesinin, Kınkgeçit, Eğrisöğüt köyleri ile, 
Sarız ilçesinin Karapınar, Örtülü, Çağşak, Değirmentaş köylerinde 
rastlanmaktadır. Ağırlıklı  olarak kerpiç sıvalı ahşap taşıyıcılı, taş dolgulu 
yapılar tespit edilmiştir.  

Güneyde Adana sınırında yer alan  bölgede iklim ve bitki örtüsü değişikliği 
yapım sisteminde kendisini göstermektedir. Tomarza ilçesinin Özlüce, 
Güzelsu, Kapıkaya, Ekinli, Göbü adlı köylerinin kerpiç veya ahşap-kerpiç 
karışımı evlere rastlanmaktadır. Develi ilçesinin Bakırdağı mevkiinde yer 
alan Yenice, Eşelik, Kale köyleri ile belirlenen sınır, Yahyalı ilçesinin Taşhan, 
Kirazlı köyleri ile sonlandırılarak,  Niğde ilinin etkisinin başladığı 
görülmektedir.  

Volkanik yapıya bağlı olarak oluşturulan kaya oyma sistem bazı köylerde  
yapı kimliğinde etkilidir. Oyma yapımın en baskın olarak ortaya koyulduğu 
köy Kapadokya sınırında kalan Soğanlı Köyüdür. 

Batıda Eskil ilçesine bağlı kasaba ve köyleri ile Yeşilova, Yenikent gibi bazı 
köyleri kapsayan ve "Çöl Bölgesi" olarak adlandırılan kesimindeki kerpiç 
evler Kapadokya Bölgesi'nin taş evlerinden Konya'nın kerpiç evlerine geçişi 
sağlamaktadır. Aksaray kentinin kuzey yönünde bulunan "Bayıraltı Bölgesi" 
olarak tanımlanan kesimindeki Altınkaya, Toprakkaya, Yeşiltepe 
kasabalarıyla çeşitli köyleri kapsayan bölge ahşap-taş karışımı evleri ile 
Kırşehir ve Ankara evlerine geçişi belirlemektedir.  

Bu veriler taş yığma haricindeki yapım sistemlerine önemsenmeyecek 
kadar az sayıda köyde rastlandığını göstermektedir. Mevcut taş rezervinin 
doğru kullanımıyla taş yığma sistem kurulumu maliyet açısından uygun 
çözümler getirmektedir. 
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2.3.1. Oyma Sistemler: 

Bölgenin jeolojik yapısı kendiliğinden oluşan mağaralara ve yumuşak tüfün 
insan eliyle şekillendirmesine imkan tanımaktadır. Bölgenin en eski ve 
özgün yerleşim şekilleri kaya oyma yoluyla oluşturulmuştur. Oyma 
sistemlerin bulunduğu yerleşim geneline bakıldığında volkanik bölge 
içerisinde tüf ve lavlarla kaplı dağ, tepe, yamaçlarda oyularak oluşturulan 
yerleşim birimleri uzaktan fark edilmeyecek şekilde doğal çevre ile 
bütünleşmektedir. Organik çizgileri nedeniyle yapının fark edilmeyecek 
kadar doğal çevrenin parçası olması günümüz şartlarında ekolojik 
mimarinin desteklediği bir özelliktir.  

Kolayca oluşturulan mağara formları hava ile temas ettikçe dayanım 
kazanmaktadır. İlkel konut tipinin özgün örneklerini ortaya koyan oyma 
sistemler belli bir plan karakteriyle sınırlı tutulamaz. Vadi yamaçlarında 
kalan bölgeler ve peribacaları volkanik tüfün ihtiyaçlar doğrultusunda 
şekillendirilmesiyle mekanlar oluşturulabilir [Resim 2.93-95]. Plan tipleri tek 
mekandan başlayarak gelişmeye açık olarak bırakılır. Üç tarafı sağır, eğim 
yönünde açıklığı bulunan oyma yapılara kırsal alanda sıkça 
rastlanılmaktadır. Peribacası olarak adlandırılan, doğal etkenlerle oluşan 
konik kayaç formları ise birkaç katlı olarak kullanılabilmektedir.  

Oyma sistem yapım aşaması öncelikle mağaranın bir cephesinin 
düzeltilmesi ve girişin açılmasıyla başlar. Daha sonra oyulacak alan mekanı 
oluşturacak şekilde açılır. Mekanın genişliği kayanın türüne ve çalışan 
ustanın çatlaklara göre belirlediği çalışma alanına bağlı olarak gelişmelidir. 
Bu nedenle oyma sistemle oluşturulan konutlar plan şemasına birebir 
uymayabilir.  

Sonuç: 

• Oyma sistem kuruluşunda açılacak boşluklar sınırlı tutulmalı ve 
tavanda takviye gereken yerlere dikmeler eklenmelidir. Düz 
tavandan ziyade tonoz veya kubbe formlar tercih edilmelidir.  

• Oyma yapılarda tek yönlü cephe kurgusu nedeni ile aydınlatma 
iç kısımlarda sorun oluştururken,  ısıtma avantajlar sağlamaktadır. 
Derin yer altı mağaralarındaki doğal koşullar hayvan yemi ve 
gıdaların depolanması için uygun klimatik koşullar sağlamakta, 
gıdalar bozulmadan saklanabilmektedir. Kırsal yerleşmelerde bu 
gelenek sürdürülmelidir. Bu nedenlerle oyma mekanların  depo ve 
ahır olarak kullanımı sağlanmalıdır.   

 

 

a 

b 

c 

d 

Resim 2.93: 

a) Peribacası şeklinde iki taraftan ışık 
alabilen oyma sistem aydınlatma 
açısından yaşama mekanı olarak 
kullanıma elverişlidir. 
b) Yarı mağara olarak toprak içine 
gömülen mekan 
c) Güvercinlik olarak kullanılan sistem 
d) Tek cephesinden ışık alabilen sık 
rastlanan mağara formu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soldaki sayfadaki fotoğrafta Soğanlı’ 
da bir oyma yapı girişi yer almaktadır. 
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a   

 

  

 

b   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.94: 
a) Bağpınar’ da  yamaçta oluşturulan 
oyma yapıya ait plan, kesit ve 
görünüş  
 
b) Soğanlı’ da peribacası şeklindeki 
mağaranın plan, kesit ve görünüşü 
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a 

b c
 

2.3.2. Oyma + Yığma Sistemler: 

Plan tipi gelişmeye açık olarak bırakılan oyma sistemlere mekan ekleme 
ihtiyacı yığma sistemlerle yapılacak ekleri gerektirmiştir. Oyma sistemleri 
tamamlamak amacıyla kullanıma başlayan bu sistem tek mekan 
kuruluşunu geliştirerek mekansal gelişim göstermiştir. Oyma birimlerin 
önüne yığma yoluyla ekler yapılması nedeniyle karma bir sistem 
oluşturulmuştur.  

Topografik şartlara bağlı olarak iki ayrı plan tipi ortaya çıkmıştır. Eğimin 
bulunmadığı durumlarda yer altında bulunan oyma alanların üzerine 
yığma yoluyla yapı yapılmıştır.  Yer altındaki oyma mekanlar genellikle 
depo ve ahır olarak kullanılmaktadır. Yaşama birimleri ise aydınlatma 
seviyesi yüksek olan yer üstü yığma birimler içinde çözülmektedir.  

İkinci tip oyma + yığma sistemler yamaçlarda yer alan oyma mekanların 
ön cephesine yığma sistemle eklenecek avlu, oda ve sofa gibi 
mekanlardan oluşmaktadır.  

Sonuç: 

• Oyma yapılara takviye yapma yoluyla, oyma alanların 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 
 
 
 
Resim 2.95: 
Oyma sistemin amacına uygun 
kullanımına bir örnek.  
a) Oyma yapının genel görünümü 
b) Servis ihtiyaçlarını gidermek için 
açılan nişler 
c) Yan yana iki mağaranın depo ve 
ahır olarak kullanımı 
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2.3.3. Yığma Sistemler: 

Yöresel konut yapım sisteminin ulaştığı en son aşamada malzeme ve plan 
tipleri tarafından desteklenmesi nedeniyle yığma sistemler yer alır. Taşın 
belirlediği mimari karakter yapı sistemi içindeki bütün yapı elemanlarını 
mümkün olduğunca bu şekilde çözümlemeye yönlendirmektedir. Yonuları 
üst üste getirip bağlayıcı vasıtasıyla birleştirilmesi yoluyla  yığma sistemler 
oluşturulur.  Kırsal alanda bulunan yığma konutlar tek katlı, iki katlı, bazen 
de bu katların haricinde “  Zerzembi ” denilen bodrumlardan oluşmaktadır.  

 a 
 b 

  c d 

Kerpiç yığma sistemler ise örnekleri il sınırında bulunan volkanik dokunun 
bittiği yerleşmelerde görülür. Gonca Büyükmıhçı [1997] kerpiç yapıların il 
sınırında varlığına değinmektedir. İnceleme alanı içinde kalan bölgelerde 
kerpiç yapı tespiti yapılamamıştır. Kerpiç yapı sistemi Kayseri’ye özgün 
kırsal yapı sistemi oluşturmadığı için çalışma kapsamı dışında tutulacaktır. 

Taş yığma sistemde malzemeye bağlı olarak gelişen mimari yine taşın 
imkanlarına bağlı olarak sınırlandırılmaktadır [Resim 2.96]. Mevcut yapıların 
deprem, ısıtma vs. performansının değerlendirilmesi yeni oluşturulacak yapı 
çözümlerine yön vermektedir. 

Yatay ve düşey yükleri karşılayan duvarların homojenliği taşıma gücünü 
etkilemektedir. Kesme taş ile oluşturulacak sistem ile daha rijit çözümler 
üretilebilmektedir. 

Kesme taş duvarın ahşap tabanlar üzerine oturması, ne kadar gayri tabii 
de bulunabilse, tatbikat bu cüretli tekniğin isabetli olduğunu göstermiştir. 
[Eldem 1984 s:62] 

 

e 
Resim 2.96:   
Taşhan’ da zemin katı 50 cm’ lik kaba 
yonu taş duvarla, üst katı 20 cm’ lik 
kesme taş ile oluşturulmuş taş yığma yapı 
örneği 
a) Yapıya ait kesit 
b) Güney cephesi 
c) 1. kat planı 
d) Zemin kat planı 
e) Ön cepheden çekilmiş fotoğraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldaki fotoğraf Kayseri Kırsalında çoğu 
köy gibi Reşadiye Köyünde yığma 
yapıyla elde edilen mimari kimliği 
yansıtmaktadır. 
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Yığma sistemlerle kurulan yapıların  kuruluş aşamaları şu şekilde 
gelişmektedir;  

1) Çalışma alanı belirlendikten sonra ev yatağı hazırlanır. Kazık çakma 
aşamasından sonra ip çekilerek temel yeri belirlenir. Bundan sonra zemin 
türüne göre temel kazılır. Temel derinliği kaba topraktan ne kadar aşağıya 
ineceğini zemin belirlemektedir.  Çürük zeminde sağlam taban bulunana 
dek derinleşmelidir.  

2) Sonra sıra zemin kat döşemesinin oluşturulma aşamasındadır. Toprak 
zemini düzeltmek için blokaj serilecektir.  

3) Planda yerleri belirlenen duvarlar yonu taşları ile pencere ve kapı 
açıklıkları düşünülerek örülür. Duvarı düz satıhta  düzeltilebilmesi için duvar 
hatılla bitirilir. Açıklıkların üst kısmında yüklerin iletilmesi için lentolar 
oluşturulmalıdır. Pencere ve kapı üstlerinde kemer lentoya alternatif olarak 
kullanılabilir. Pencere açıklığının çevresinde söve döndürülür. Doğramalar 
yapı tamamlandıktan sonra takılabilir.   

4) Konut çok katlı olacaksa ara kat döşemesi oluşturmak için soyulmuş 
ahşap tomruklar mekanın kısa yönü doğrultusunda belli aralıklarla 
yerleştirilir.  Kiriş boylarının 4.00’yi geçtiği yerde “hezen” adı verilen kirişlerle 
destek sağlanmalıdır. Mekan içinde çıkma olacaksa bu alanın tabanını 
taşıyacak konsollar  yerleştirilir.  

5) 1. kat duvarları kesme taşla oluşturulmaktadır. Bu katta da yeterli 
pencere kapı açıklıkları bırakılarak örülüp, yükseltilir.  

6)Yapının bitişi dam oluşumuyla tamamlanır. Dam üzerinde belli aralıklarla 
çörtenler konulmalı ve su çörtenlere yönlendirilmelidir. Dam köşelerine 
yerleştirilen taşlarla parapet oluşumu sağlanır. Kaba yapı bu şekilde 
tamamlanır, ince yapı işleri ile yapı bitirilir.  

Sonuç: 

• Yığma sistemde problemler duvar kuruluşuna bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Duvarlar deprem ve yalıtım değerleri göz önüne 
alınarak tasarlanmalıdır. Duvar yüzeyinde oluşturulan kapı, 
pencere gibi açıklıklar duvarın yapısını zayıflatabilmektedir. 
Açıklıkların boyutu taşıma koşulları doğrultusunda belirlenmelidir. 
Yapı taşıyıcı duvarlarında rastlanan çatlamaların bir nedeni de 
hatıl kullanılmamasıdır. 

• Temelden başlayarak yapının her bölümünde ihtiyaçlar 
doğrultusunda  farklı önlemler alınmalıdır. Bu da yapının her 
katında duvar kalınlıkları ve yükseklikler açısından belirleyicidir. 

• Yığma sistem taşıyıcı duvarların üst üste gelmesini gerektirmektedir. 
Aksların birbirini tutmaması deprem dayanımını düşüren bir 
nedendir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taş mimarisinin ürünü olan köyler genel 
anlamda birbiriyle uyumlu örnekler 
bırakmaktadır. Soldaki fotoğraf bunun 
bir örneğidir. Kayabağ 
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2.3.4. İskelet Sistemler: 

Taşıyıcı elemanlarla dolgu elemanlarının birbirinden bağımsız olduğu bu 
sistemde taşıyıcı taş veya ahşapla oluşturulsa da dolgu olarak esas yapı 
gereci olan taş kullanılır. 

Taş malzemeyle yörede tol olarak bilinen tonoz örtülü mekanlar oluşturulur 
[Resim 2.97]. Belli aralıklarla yan yana getirilen kemerlerle iskelet meydana 
getirilir. Boşluklar ise sal taşı ile kapatılır. Bu sistem bölgede ahşap malzeme 
kullanılmadan oluşturulabilen tek üst örtü yöntemidir. Bu açıdan mümkün 
olabilen mekanlarda bu sistemi kullanmak yerel malzemenin tüketilmesi 
açısından avantajlıdır. Genellikle ahır ve tokana gibi kat yüksekliğinin 
köşelerde alçalmasının sorun olmayacağı mekanlarda kullanılacaktır.  

“ Duvarlar 0.70-0.80 cm kalınlığında ve taştır. Genellikle çamur harcı 
kullanılan duvarlarda büyük boyutlu taşların arasına küçük taş parçaları 
(helik) yerleştirilerek duvar örgüsü tamamlanır. Duvar örgüleri içte ve dışta 
sıvasızdır. Son yıllarda yapılan örneklerde tolun içinin kiremit harcı ile 
sıvandığı görülmektedir. Üst örtüde kemerler arasındaki boşluklar yine 
taşlarla örtülüdür ”. [ İncesakal Mustafa 2003. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Tol Dergisi 
y:2 s:2 s:]  

Kemer aralarında kalacak mesafe dolgu malzemesi sal taşının boyularına 
bağlı olarak 60-80 cm arasında değişmektedir. 

c 

Tol mekanların boyutları 4 x 3m ile  4 x 6m arasında değişmektedir. Bu 
boyutları sağlayabilen kemer sayısı 4-7 arasında değişmektedir.  Kemerlere 
paralel giden cephelerde kapı ve pencere boşlukları bırakılmalıdır. 

Ahşap taşıyıcılı iskelet sistem ise ahşabın az bulunmasına bağlı olarak sınırlı 
sayıda köyde kullanılmıştır. Yapının tamamında veya teras kısmını içeren 
bölümünde uygulandığı görülmektedir [Resim 2.98]. Taşıyıcı dikmelerin 100-
120 cm aralıklarla yerleştirilmesi sonrasında üzerinin yine ahşap kaplanması 
veya dikme aralarına dolgu yapılması yoluyla kurulmaktadır. Dikme arası 
mesafenin daha fazla olması durumunda destek amacıyla payandalar 
kullanılmalıdır.   

 
a 

 
b 
 
Resim 2.97: 
a-b) Çevril’ de kemerlerle kurulan iskelet   
c) Tol mekanın çalışma prensibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solda Çevril Köyünde kesme taş ile 
kurulan tol mekana ait tonoz sistemi  
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 a 
 c 

 b  d 

Sonuç: 

• Ahşap iskelet sistem sadece kullanım geleneğinin bulunduğu 
bölgelerde kullanılmalıdır. 

• Taş iskelet sistem sadece yöresel malzeme kullanımıyla 
oluşturulduğu için ahır, tokana gibi mekanlarda kullanılabilir. 

• İskelet sistem taşıyıcı malzemesi ne olursa olsun dolgunun taş ile 
yapılmalıdır.  

2.3.5. Karma Sistemler: 

Mevcut volkanik tüf rezervi nedeniyle sistemler taşı esas gereç olarak 
kullanacak şekilde çözümlenmelidir. Bunu sağlamanın yollarından biri bu 
gereci yığma yoluyla kullanmak, diğeri ise ahşap taşıyıcı arasında dolgu 
olarak kullanmaktır. İki sistemin avantajlarını bir araya getiren karma  sistem 
çözüm olarak sunulmaktadır Yörede yığma duvar kuruluşunu destekleyen 
başlıca unsur hatıl kullanımıdır. Taş gerecin boyutlarının arttığı aralıklarda 
ahşap veya gizli betonarme hatıllarla destek sağlanmalıdır [Resim 2.99-100]. 

Deprem etkisiyle köşelerde çatlamalar meydana gelmesi düşey hatıllarla 
veya payandalarla yapının bu bölgesinde önlem almayı gerektirir. Yapım 
yöntemlerinde ahşap veya betonarmenin çekme dayanımından  
faydalanarak karma kullanım oluşturulmuştur.  

Sonuç: 

• Taş malzemeyle oluşturulup basınca dayanım gösterip, çekme 
dayanımında yetersiz kalan sistem ahşap veya betonarme ile 
takviye edilmelidir. 

Resim 2.98 [Yanda]: 
a-b) Teras olarak kullanılan ahşap 
iskelet sisteme ait plan ve görünümü 
c-d) Kapuzbaşı’ nda yığma yapı 
girişinde tahta balkon olarak anılan 
ahşap iskelet sistem  
 
Resim 2.99 [Aşağıda]: 
a) Ahşap iskelet arası taş dolgu. 
Kayabağ. 
b) Betonarme iskelet arası taş dolgu. 
Kevenli 

 
a 

 
b 
 
Resim 2.100 [Aşağıda]: 
Yığma duvar ve betonarme 
 döşeme birleşmesi için çözüm 
önerileri 
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3. Kayseri Kırsal Konutu ve Yerleşim Tipleri  

Rehberin bu bölümünde yerinde yapılan belgeleme çalışmalarından elde 
edilen veriler yardımı ile Kayseri kırsal yerleşim kültürü ve konut tiplerinin 
ortak özellikleri açıklanacaktır. 

Kayseri ilinde yapılan alan çalışması sırasında yaklaşık 50 adet kırsal alan 
yerleşimi incelenmiştir. Bunlar içinde projenin 3. aşamasına ait çalışmaların 
da yapılacağı bazı köyler, yerleşim karakteri ve konut tipleri yerinde alınan 
rölöveler ile detaylı olarak incelenmiştir.  

Kayseri kırsal yerleşim karakterini belirleyen etkenlerin başında çevrenin 
doğal yapısı gelmektedir. Daha önce 1.1.4. Jeolojik yapı bölümünde 
bahsedildiği gibi kentin coğrafi yapısını oluşturan dağlık yapı, özellikle 
volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı ile Hasan ve Ali dağlarının çevre 
üzerindeki etkileri tartışmasızdır.  

Kayseri ili geneline bakıldığında, kırsal yerleşimlerin coğrafi yapının da 
etkisiyle genellikle yamaçlarda yer aldığı görülmektedir. Köylerin büyük bir 
çoğunluğu yamaçlarda yer alırken, düz alanlar tarım arazisi olarak 
kullanılmıştır. Ancak, özellikle Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerine bağlı bazı 
köyler geniş düzlükler içinde, dere kıyılarında yerleşmişlerdir. 

Yerleşimlere ana karakterini kazandıran yapılar içindeki mimari bütünlüktür. 
Bu bütünlüğü sağlayan öğe yapı malzemesi ve mimari ölçektir. Bölgede 
kolay işlenebilen volkanik taşların olması, mimari kültürün biçimlenmesinde 
taşın etkin rol oynamasına neden olmuştur. Yapılar arasındaki benzerlikler, 
kullanılan taş malzemenin sınırlayıcı etkilerinden kaynaklanmaktadır.  

Evler, kullanıcının yaşam biçimi ve üretim ilişkilerinden kaynaklanan 
gereksinimlerine, günlük eylemlerine bağlı olarak düzenlenmiştir. Evlerin 
çoğunda planın bugünkü durumuna, zaman içinde gelişerek, ihtiyaçlara 
bağlı mekânların eklenmesiyle ulaşıldığı görülür.  

Evlerin planlanmasında doğa ve çevre koşullarına uyum, yerel malzeme 
kullanımında öncelik, çözümde, strüktürde, görünüşte yalınlık ve plan 
çözümlerindeki işlevsel öncelik dikkat çekicidir [Büyükmıhçı, 2006, s.119]. 

İmamoğlu yerleşimi ele alırken, özünde arazinin etken olduğu 
parselasyonun belirleyiciliğinde ortaya çıkan sokak, çıkmaz sokak ve 
meydan gibi fiziki birimlerden oluşan ulaşım ağının spontane bir biçimde 
oluştuğu izlenimine karşın hemen bütün boş alanlarda kullanılan doğal taş 
döşeme kaplamasından ve yapıların boyutlarına kadar her birimde örtülü 
bir planlamanın varlığından bahsetmektedir [İmamoğlu,  V., 2000, s:14]. 

Kırsal konutun tipolojik gelişimi yalınlık ve işlevsellik arayışını sürdürerek 
günümüze ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşhan Yerleşmesinden bir görünüm 
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Geleneksel Kayseri kırsal konutlarında iki temel konut karakteri etkin rol 
oynamaktadır.  Konut tipolojisi, yerleşim alanının niteliğine ve yoğunluğuna 
bağlı olarak ayrık düzen ve bitişik düzen olmak üzere iki temel grupta 
toplanmaktadır. 

a. Ayrık düzen; 
Genellikle bağlar bölgesinde görülen, geniş bahçe içinde dört 
cephesi açık olan ev tek evlerdir.  Erciyes dağı platosu çevresinde 
yer alan birçok kırsal yerleşim alanında bu ev tipleri görülmektedir. 

 

b. Bitişik düzen; 

Bitişik düzen konutlarda iki farklı örnekle karşılaşılmıştır. Bunlardan ilki, 
konutların sıra ev nitelikli olarak yan yana dizilmesi ile oluşan 
düzendir. Yola paralel ve tek sıra olarak oluşan bu düzen genellikle 
yamaç yerleşimlerinde görülmektedir. Topografik yapıyı takip eden 
sokağın bir yanında ya da karşılıklı iki yanında yer alan bu konut 
dizisi genellikle dar ve orta genişlikte parsellerden oluşmaktadır. Bu 
tip sıra düzenlerde genellikle konutlar avlusuz olarak 
çözümlenmiştir.  

Bazı özel durumlarda ayrık düzen içinde de ikiz ev nitelikli örnekler 
bulunmaktadır. Bu tip özel örnekler genellikle sosyal yapı, akrabalık 
ilişkileri ve mülkiyet dağılımı ile ilgilidir. 

Bir diğer bitişik düzen örneğinde ise evler birçok yönden birbirine 
yaslanmaktadır. Evlerin büyük bölümünün üç yönden diğer evlerle 
çevrelendiği bu yerleşim düzenlerinde, planlar genellikle merkezi 
bir avlu çevresinde şekillenmiştir. İrrasyonel ve büyük parsellerde 
konut birden fazla avlunun çevresinde biçimlenmektedir. Avlu aynı 
zamanda, büyük parsellerde yer alan evlerin plan 
çözümlenmesinde bir planlama aracı olarak değerlendirilmektedir.  

 

3.1. Kayseri Evlerinde Tip (Temel Birim) ve Tipoloji:  

Plan tipolojisinin gelişim sürecinin Kayseri’deki etkileri araştırılmış, 
planlamada kullanılan dilin ortak noktalarının belirlenmesi çalışmanın ana 
hedefi olmuştur. Bu durumda yapılı çevrenin incelenmesi bir gereklilik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yapılı çevrenin oluşumunu etkileyen/yönlendiren dış 
faktörlerin bilinmesi tipolojik gelişimin çözümlenebilmesi açısından önemlidir. 

Yerinde yapılan tespitler, alınan rölövelerin değerlendirilmesi, farklı 
kaynaklardan elde edilen yerel plan çözümleri, Kayseri kırsal alan 
yapılanmalarında kullanılmak üzere geliştirilecek olan plan tiplerinin nasıl bir 
alt yapı üzerine kurulduğunun açıklanabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.  
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Bu tür karşılaştırmalı bir çözümleme, en karmaşık konut tiplerinin bile tek bir 
hücreden oluşan evlerden yani tekhücreli tipten gelişmiş olduğunu, tek 
hücreli tipin aile yaşamı için oluşturulan en ilkel mimari model olduğu 
kabulü göz önüne alındığında, açıkça ortaya koyar [Petruccioli, 2008, s.64]. 

Farklılaştırılmamış bir oda olarak başlayıp sonradan iç mekânının işlevlere göre 
şekillendirildiği ve daha sonra da art arda gelen kopyalamalarla geliştirilen 
bu yapıya "temel tip" adı verilmektedir. Sonuçta, yeni bir öncü tip oluştur-
mak üzere farklı mekânlar hiyerarşikleştirilerek genişletilmiştir  [Petruccioli, 2008, 
s.64]. 

Evlerin planları incelendiğinde odanın ortak tekrar eden birim olduğu 
gözlemlenmiştir. Planlamada bulunan bu özellik il içindeki birçok yerleşimde 
görülebilmektedir.  

Temel birim olan odanın genişliği taşıyıcı sisteme bağlı olarak alt katlarda 
(2,50-3,40 m) aralığındadır. Üst katlarda ise taş duvarların ince örülmesi 
nedeniyle bu ölçünün (3,60-4.00 m)’ye kadar genişlediği örneklere rastlamak 
mümkündür. Ayrıca alt kattaki ahır mekânının ortasına dikme konularak 
genişletilmesi ile elde edilen mekânın üzerine oda yapılması durumunda bu 
ölçünün 4.00 m’nin üzerine çıktığı örneklerde bulunmaktadır. Benzer 
genişlikteki odalara, tol mekânlarında da rastlanmaktadır [Resim 3.1].   

Temel birimin kısa kenarının uzun kenarına oranı 2/3 ve 3/4 arasında 
değişmektedir. Çalışılan köylerde, temel birimin 1/1 oranlarında olan atipik 
örneklerine de rastlanmıştır. Bu oran temel tipin geçişlerle daralması 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır.  Geçiş mekânlarında az sayıda örnekte 
karşımıza çıkan bu orandaki odalar, genellikle planlama içinde parsele 
uyma zorunluluğuna çözüm olarak kullanılmıştır.  

Temel birim olan odanın duvarlarının birbirine dik olarak çözümlenmesi, 
yapım teknolojisinin bir gereği ve kolay uygulanabilir olmanın koşulu olduğu 
gibi aynı zamanda hücresel olarak üreyebilme ve kolaylıkla yan yana 
gelebilmeyi sağlamaktadır.  

Tekrar eden tipik temel tipin, ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla 
genellikle kısa kenarında iki pencere boşluğu açılmıştır. Bu kural temel birimin 
sokakla kurduğu ilişkiye bağlı olarak değişebilir. Bu duruma bağlı olarak 
pencere boşlukları uzun kenarda da açılmıştır. Temel birimde açılan ikinci tip 
boşluk kapıdır. Kapı, genellikle pencere boşluklarının karşısındaki kısa kenar 
üzerinde veya dik konumdaki uzun kenar üzerinde yer alır. 

Tek hücreli temel birim olan odadan üst üste konmuş iki hücreli birime 
geçiş, evin artan ihtiyaçlarına bağlıdır [Resim 3.2].  Birçok örnekte, hücre 
birimin üst üste gelmesi eğimin de planlamaya katılması ile gerçekleşmiştir.  
Alt katta eğimli arazide adeta temel birime sokl görevi gören bir birim 
çoğu kez evin üretimle ilgili eylemlerine (ahır ve depo gibi) olanak 
sağlamak üzere yer alır.  Bu planlama çözümü aynı zamanda evle ilgili 

 

Resim 3.1:  

Kayseri’de farklı yerleşimlerden 
alınan oda ölçüleri  
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eylem alanlarını diğer eylemlerden ayırır. Böylelikle aynı zamanda eve 
ayrılan temel birim hiyerarşik olarak yapılanma içinde öne çıkar. 

Birçok örnekte alt katta yer alan birim, genellikle tek ve küçük bir 
pencere ile havalandırması sağlanan, eğimli arazilerde yarı bodrum 
niteliğinde olan bir hücredir. Bu birime avludan ya da eve ait olan 
boşluktan bir kapı ile girilir.  

Üst katta yer alan temel birim Kayseri’de genellikle başoda olarak 
kullanılmaktadır. Bu odaya, evin avlusundan ya da bahçesinden, 
bağımsız olarak,  genellikle tek kollu bir merdiven ile ulaşılır. Evin üretime 
dayalı diğer mekânları ise bahçede ya da avluyu çevreler biçimde tek 
katlı olarak konumlanır.  

   

 

 
 

 

 

3.2. Evi oluşturan mekânlar: 

Yapılan alan çalışmasında varılan sonuç, ev planlarının, temel tip olarak 
tanımladığımız odanın tekrarlanması ile geliştirildiğidir [Resim 3.3]. Aynı birimin,  
kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına, çevre, arazi koşullarına bağlı olarak farklı bir 
araya gelişleri evin mimari kurgusunu belirler. Temelde yaşam ile ilgili 
ihtiyaçlar aynıdır. Dolayısıyla evin başlangıcı ya da temel birimi olarak 
tanımladığımız oda aslında en küçük ev örneğidir. Evin kurgusunda servis 
mekânlarının odadan ayrı olarak planlanması, odayı yalın bir biçimde öne 
çıkarır.  

Resim 3.2:  

Taşhan’dan tek mekânlı bir konut 
örneği 
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Resim 3.3: Parsel özelliklerine bağlı olarak plan tipolojisinin gelişimi. [Germir ve Endürlük ve 
Talas rölöveleri Erciyes Üniversitesi Rölöve ve Restorasyon ABD arşivinden alınmıştır] 
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3.2.1. Oda: 

İklimsel koşullar ve kültürel etkenlerin yöresel yapı gerecinde biçimlenmesi 
ile meydana gelen Kayseri evlerinde, yapım yöntemleri bölümünde 
açıklanan duvar ve döşeme yapım teknolojisi, odanın boyutlarını 
belirlemektedir. Oda Türk evi odasının sade bir örneğidir. Genellikle oda 
girişinde seki altı mekânı yer alır. Bu mekânın döşeme kaplaması sal taşı ya 
da şap ile çözümlenmiştir. Bu bölüm birçok evde odayı tanımlayan 
döşemeden yaklaşık 4-6 cm düşük kotta yer alır. Seki altı mekânında oda 
kapısının hemen yanında yer alan küçük bir niş ya da dolap içinde boy 
abdesti almaya yarayan ‘yunmalık’ yer alır. Yunmalığın suyu genellikle 
basit bir kanal ya da çörten ile dışarıya verilmiştir. Günümüz kullanımında 
bu işlevin ev içinde yer alan bir banyoda çözümlenmesi uygun olacaktır. 
Ancak kavram olarak odaya bağlı yıkanma mekânının geliştirilmesi, 
pansiyon olarak önerilen konutlarda özel çözümlerle sağlanabilir. Mevcut 
yapıların iyileştirilmesine yönelik projelerde ise hijyen koşullarına uygun 
olarak tasarlanan bir yıkanma mekanı konuta dışarıdan eklenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odanın kullanılan alanının döşemesi ahşaptır. Oda genellikle birbirine dik iki 
yönde L biçimli bir sedir ile tamamlanır. Sedir oda zemininden yaklaşık 
olarak 30-35 cm yüksekliğinde, 75-80 cm genişliğinde sandık niteliğinde 
yapılmıştır. Bazı örneklerde sedir alınlarında açılan kapaklarla sedir altları 
depolama alanı olarak da kullanılmıştır. Sedir çerçevesinin sal taşları ile 
oluşturularak içinin doldurulduğu örneklerde bulunmaktadır. Taş ya da 
ahşapla oluşturulan sedir platformunun üzeri minderlerle kaplanarak 
oturma yüzeyi elde edilmiştir. Odalarda ocak yoktur. Odaların içi sade 
tutulmuş, süslemeden arınmıştır. Odanın girişe yakın bir duvarı içinde açılan 
nişler, ahşap kapaklarla kapatılarak dolap alanları elde edilmiştir. Oda 
tavanları yaklaşık 3.00-3.50 m yüksekliğinde tutulmuştur. Odalar arasındaki 
hiyerarşiyi odanın ev içindeki konumu belirler. Genellikle odalar zeminde 
yer alırken, başoda olarak tanımlayabileceğimiz bir oda bir kat yukarıya 
yerleştirilmiştir [Resim 3.4- 5]. 

    Resim 3.4: Karahöyük köyünden tipik oda. 
 

Resim 3.5 : Alan çalışması sırasında 
belgelenen oda tiplerinden 
örnekler. 
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Kayseri'deki Müslüman evlerinin en belirgin planlama özelliği; ataerkil geniş 
aile düzenine bağlı olarak, ailenin başka bir odaya gereksinimi olduğu 
zaman, evin ana çekirdek kütlesine yeni bir oda birimi eklenerek 
geliştirilebilen organik bir düzene sahip olmasıdır. Evlenen her bir erkek 
çocuk için eve yeni bir oda veya bölüm eklenmesi geleneği, evlerin açık 
sonlu ve üreyebilir plan özelliğine sahip olmasını gerektirmiş, böylece planlar 
tekil fonksiyonların belli bir işleme şemasına göre organize edilmesi ile tümel 
forma gidilmesi olarak tanımlanan tümevarım yöntemi ile oluşturulmuştur 
[Büyükmıhçı, 2006, s.125-126]. 

Her bir birimin kendi içinde bitirilmesi ilkesine dayanan bu gelişim, yerel biçim 
karakteristiği olan kübik formların birbirine kolay eklemlenebilmesi nedeniyle 
evlerin plan ve cephe karakterlerini bozmamakta ve daha sonraki ekleme 
ve değişikliklere de imkân tanımaktadır [Büyükmıhçı, 2006, s.126]. 

Evi oluşturan temel mekân olarak odanın planlamada önemli bir yeri 
vardır. Mimari çevrenin biçimlenmesinde de boyutları ile önemli etkisi 
olduğu gibi geleneksel yaşam biçiminin de temel öğesi olan “oda”nın iç 
organizasyonunda ve ölçülerinde yerel değerlerin bozulmamasına dikkat 
edilmelidir. Oda kimliğinin bozulması yerleşim kimliğinin de bozulmasına 
neden olacaktır.  

Oda, amacına, konumuna, toplumsal statüye ve aile büyüklüğüne bağlı 
olarak temelde aynı olmasına karşın farklı ölçü ve düzenlemelerde 
planlanmaktadır. Oda planında önemli etken oturma ve yatma 
eylemlerinin gerçekleştirildiği sedirlerdir. Plan değiştiren öğeler, sedirin 
biçimi ve odanın girişidir.   

Odalarda sedir kültürünün devam ettirilmesi önerilmektedir. Sedir özellikle 
oturma-yaşam odalarının düzenlenmesinde pratik bir çözümdür. Diğer 
odalar isteğe bağlı olarak sedirli olarak yapılabilirler. Oda ölçüleri kolaylıkla 
iki kişilik ve tek kişilik yatak odasına dönüştürülebilir değerlerdedir.  

Tek (I) sedirli oda 

En küçük oda plan tipidir. Boyutları 2,50x3,90m ölçülerindedir. Odaya dar 
kenardan girilir. Sedir uzun kenar boyunca yerleştirilir. Yıkanma nişi sedirin 
sonunda yer alabilir.  Sedirin karşısında bulunan diğer uzun kenar boyunca 
pencere boşlukları açılır. Diğer sağır duvarlar üzerinde nişler yer alır [Resim 

3.6a].                

İki (L) sedirli oda 

Oda büyüklükleri 3,40x4,80m ve 3,50x5,20m ölçüleri arasındadır. Odaya dar 
kenardan ya da uzun kenardan girilir. Sedir giriş kapısının karşısında kalacak 
şekilde, dar ve uzun kenarları kaplayan “L” biçimindedir. Pencere açıklıkları 
odanın konumuna göre uzun kenardan ya da dar kenardan açılmıştır. Giriş 
kapısının arkasında kalacak şekilde odanın köşesinde yıkanma nişi yer alır  
[Resim 3.6b].                

 

[a] Tek sedirli oda düzeni 

 

 

 

[b] Uzun ve kısa kenardan girilen 
L sedirli oda düzeni  

 

 

 

[c] Uzun ve kısa kenardan girilen 
U sedirli oda düzeni  

 

 

Resim 3.6:  Sedir düzeni ve 
girişlerine göre farklı oda düzenleri. 
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Tuvalet mekânı, sağlık koşullarını karşılamalıdır. Evlerin her mevsimde 
kullanılacağı dikkate alınarak kapalı alanlarda yer almalıdır. Ancak evin ve 
avlunun büyüklüğüne bağlı olarak sıcak mevsimlerde avluda da 
kullanılabilecek ayrı bir tuvalet yapılabilir.  

Sağlık koşulları ve gelenekler açısından özellikle odalar arasında, lavabo ve 
ayrı bir kapı ile girilen bir tuvalet odası planlanması uygun olacaktır.  
Lavabo hol üzerinde kapısız olarak da çözümlenebilir. 

Tuvaletlerde sağlık koşulları açısından seramik ve/veya porselen endüstriyel 
ürünler kullanılmalıdır. Zeminde, kolay temizlenebilen ve kir tutmayan ince 
derz uygulanabilen, seramikler seçilmelidir. Duvarlarda seramik kaplama 
dışında, ev halkı tarafından kolaylıkla uygulanabilecek olan kireç badana 
da kullanılabilir.  

Kırsal yerleşim alanlarında foseptik çukuru ya da biyogaz enerjisi elde 
etmek üzere atıkların toplanacağı tanklar kullanılmalı, atıkların enerjiye 
dönüştürülmesi teşvik edilmelidir. Bu amaçla Bakanlık tarafından proje ve 
teknik hizmetin verilmesi ve kurulum desteğinin sağlanması gereklidir.  

 

3.2.3. Çağlık [Yıkanma Nişi]: 

Kayseri konutunda da, geleneksel Türk evinde olduğu gibi, kişisel temizlik 
ihtiyacı oda içerisinde çözümlenmiştir. Abdest alma işlemi, çocukların 
yıkanması, gusül abdestinin tazelenmesi gibi eylemler oda içinde 
oluşturulan küçük yıkanma nişleri ya da dolaplarında gerçekleştirilmektedir 
[Resim 3.9a-c].  

Odalarda kapının açılış yönünün tersinde, arkasında, kalan bölgede 
oluşturulan yıkanma alanının zemininde küçük bir yıkanma nişi 
bulunmaktadır. Bir kişinin ancak çömelerek kullanabileceği ölçülerdeki çağ 
yerel taşlar kullanılarak yapılmaktadır. Yıkanma alanının suyu genellikle 
basit bir kanal ile dışarıya verilir [Resim 3.9b]. 

Geleneksel yaşam biçiminin önemli öğesi olan yunmalık alanlarının, kültürel 
olarak sürdürülebilmesi amacıyla odaların giriş kapısına yakın köşelerinde 
yaklaşık 80/80, 90/90, 80/120 cm ölçülerinde yalıtılmış duş alanları 
oluşturulması önerilmektedir. Oluşturulan yıkanma nişlerinin oda içinden bir 
dolap kapağı ardına gizlenmesi ve su geçirimsiz bir kabin olarak 
tasarlanması önerilmektedir. Duş alanına sıcak su tesisatı getirilmesi uygun 
olacaktır. 

Ancak günümüz koşullarında aynı odada tüm eylemlerin gerçekleşmediği 
dikkate alındığında yatak odası olarak kullanılacak odalarda yıkanma nişi 
oluşturulması mekân ve tesisat ekonomisi açısından önemlidir. 

 

a 

 

b 

Resim 3.8: 

a) Karahöyük‘te cephede 
konumlanan tuvalet 

b) Aynı konuta ait tuvalet deliği yine 
taşın şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur. 
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                                                                          a                              b 

Evlerde, odalarda yer alan yunmalık (yıkanma nişi / duş dolabı) dışında 
genel banyo ihtiyacını karşılayacak bir yıkanma alanının yaratılması 
önerilmektedir. Bu banyonun, özel durumlar dışında, tuvalet mekânından 
ayrı olarak çözümlenmesi geleneksel yaşamın alışkanlıkları ve sağlık koşulları 
açısından önem taşımaktadır. Tuvalet ve banyo eylemlerinin mekânsal 
olarak farklılaşması aynı zamanda kullanım avantajı da sağlamaktadır.  

Banyonun planlanmasında hijyen koşulları ve günlük kullanım açısından;  

1. Banyo elemanı bir duş olarak tuvalet mekânı ile birlikte, 
2. Banyo elemanı tuvalet mekânından ayrı, 

a. Tuvalet ile ortak holden girilen, bütünleşik, 
b. Bağımsız bir holden girilen, bütünleşik, 

çözümler uygulanabilir [Resim 3.10-11].  

Banyolarda ve yıkanma alanlarında zemin ve duvar yüzeylerinde kolay 
temizlenebilen cilalı doğal taşlar ile seramik kaplamalar kullanılmalıdır.  

Yıkanma elemanı olarak endüstriyel olarak üretilmiş, yüzeyi cilalanmış 
polyester, seramik ya da porselen duş teknesi/küvet vb. elemanlar 
kullanılabilir. Yıkanma alanında, önceden hazırlanmış, yerel karaktere 
uygun endüstriyel doğal taş teknelerin kullanılması da önerilmektedir. 
Özellikle yunmalık alanlarında yerel bir eleman olan çağ taşının endüstriyel 
olarak hazırlanması kültürel süreklilik açısından da olumlu olacaktır.  

 

 

c 

Resim 3.9: 

a)Karahöyük’te oda içinde sedir 
üzerinden ulaşılan yunmalık nişi. 

b)Karahöyük köyünden çağ taşı 
örnekleri 

c) Bir oda girişinin yanında yer alan 
çağ taşı, yunmalık alanı. 
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a. İki oda arasında tek mekânlı bir 
banyo alanı çözümü; 

 
Banyonun tek mekânlı olduğu 
çözümlerde alafranga klozet 
kullanılması ve duş bölümünün 
bölücü bir duvarla ayrılması 
önerilmektedir. Bu durumda her iki 
odada da giriş kapısı yanında özel 
yıkanma nişleri (çağlık / yunmalık) 
yapılabilir.  

 

b. İki oda arasında tuvalet ve bir 
odaya özel banyo çözümü; 

 
Odaya ait olarak çözümlenen 
banyoda alafranga klozet 
kullanılması ve duş mekânının basit 
bir kabin ya da perde ile ayrılması 
yeterlidir. Diğer odada giriş kapısı 
yanında bir yıkanma nişi (dolabı) 
yapılabilir.  

 
Hole açılan tuvalette kullanıcı istek 
ve alışkanlıklarına bağlı olarak 
alaturka helâ taşı kullanılabilir, bu 
durumda lavabo hole de 
yerleştirilebilir.  

 

c/d.  İki oda arasında genel banyo ve 
tuvalet alanı çözümü; 

 
Genel banyo ilk öneride açıklanan 
özelliklerde yapılabilir. WC’de ise 
kullanıcı istek ve alışkanlıklarına bağlı 
olarak alaturka helâ taşı veya klozet 
kullanılabilir. Her iki durumda da 
isteğe bağlı olarak lavabo mekân 
içinde veya dışarıda holde yer 
alabilir.   

 

 

 

Resim 3.10: 

Karşılıklı iki oda arasında ıslak mekânların 
çözümüne yönelik örnekler. 

Mekânlar arasındaki aksın ölçüsüne, 
kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre banyo 
ve tuvalet mekânlarında esnek çözümler 
uygulanabilir. 
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Resim 3.11: İki oda arasında yer alan ıslak mekân çözümüne yönelik örnekler. 

a. Yalnızca odaların içinden kullanılabilen ortak tuvalet ve duş mekânı; Bu 
çözümde ayrıca odaların içinde yıkanma nişleri yapılmasına gerek yoktur. 

b. İki oda arasında tuvalet ve bir odaya özel banyo çözümü; Tuvalet tek mekân 
olarak çözülebileceği gibi, lavabo holde de planlanabilir. Diğer odaya isteğe 
bağlı olarak bir yıkanma dolabı eklenebilir.  

c. Yalnızca odaların içinden kullanılabilen ortak banyo mekânı; Bu çözümde tüm 
elemanlar aynı mekân içinde düşünüldüğünden klozet kullanılması uygun 
olacaktır. İsteğe bağlı olarak yıkanma elemanı olarak duş teknesi veya küvet 
kullanılabilir. Odalar arasında ortak yüklük dolabı çözümlenebilir. 

d. Holden kullanılan ortak tuvalet ve duş mekânı; Hijyen açısından her elemanın 
ayrı mekânda yer alması uygun olacaktır. Odalarda ayrıca isteğe bağlı olarak 
yıkanma nişi yer alabilir.  

e / f   Odalar arasında ortak banyo ve WC; ayrı kabinli bir alaturka helâ taşı, 
banyodan ayrı olarak kullanılmalıdır. Lavabo günlük kullanım içinde holde yer 
alabilir. Odalarda isteğe bağlı olarak yıkanma nişi kullanılabilir.  

d                                                         e                                                          f                            

a                                                          b                                                         c                           
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3.2.4. Tandır Evi: 

Tandır, yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın şeklinde tanımlanabilir. 
Kayseri mutfak kültüründe tandır ve tandır ile pişen ekmek ve böreğin 
önemli bir yeri vardır. Yemek ve Beslenme; faaliyetleri ateşin yaşam 
mekânına girmesinden sonra ocak çevresinde çözümlenmiştir.  Ocak aynı 
zamanda ısınma aracı olarak kullanılmıştır. Tek mekân dışındaki çözümlerde 
tandır ve pişirme fırınları yemek ve hamurun farklı biçimlerinin pişirilmesinin 
aynı anda yapılabildiği çözümlerdir. Tandır tek başına mekâna dönüşmüş, 
onun etrafında bir yaşam oluşmuştur  [Resim 3.12-13]. 

Genellikle ayrı bir mekân olarak gelişen tandır ve çevresi, birçok örnekte dış 
mekânda avlu içinde ya da evin ana mekânlarından ayrı bir oda olarak 
yer almaktadır. Tespit edilen az sayıda örnekte mutfak mekânı ya da kiler 
olarak ayrılan mekânın içinde de çözümlenmiştir.   

Kare ya da kareye yakın dikdörtgen planlı odanın bir cephesi açıktır. Tandır 
çukuru merkezde yer alır. Üst örtüsünde bindirme ahşaplarla orta noktada 
baca boşluğu bırakılmıştır. Ocaktan çıkan duman doğrudan baca 
vasıtasıyla dışarı atılır. Ocağın çevresi oturmaya olanak verecek 
ölçülerdedir. Aynı zamanda ısınma amaçlı olarak da kullanılır. 

Tandır fırını üst çapı yaklaşık 40-50 cm, taban çapı yaklaşık 60-70 cm, 
yüksekliği 60-70 cm arasında değişen pişmiş toprak küptür. Kenarları taş 
veya tuğla ile örülü olup, üstü ateş toprağı ile muntazam şekilde sıvanır. Alt 
tarafında hava alması için bir hava kanalı açılır [http://www.kayseri.gov.tr, 
07.01.2008] [Resim 3.14]. 

Yerel kültürde önemli bir yere sahip olan tandır,  ekmek ve börek gibi yerel 
lezzetlerin sürdürüldüğü bir ocaktır. Yakacak olarak çalı-çırpı, odun parçası, 
ot-çöp, hatta samanla karıştırılmış koyun-keçi gıgısı (dışkı) dahi kullanılırdı. 
Tandır yanmakta iken üzerine uzatılan yassı demirler (hecirget) üzerine su 
kazanı konularak su ısıtıldığı gibi, ihtiyaca göre yemek tencereleri konularak 
bir veya bir kaç çeşit yemek de pişirilirdi [http://www.kayseri.gov.tr, 07.01.2008].  

Tandır etrafında gelişen mutfak kültüründe yemek hazırlığı tokana içinde 
sınırlı kalmayarak avluya yayılmaktadır. Açık tokana mekânları özellikle yaz 
aylarında birkaç aileyi kış için erzak depolama amacıyla buluşturan 
mekânlardır.  

 

 

  

 

Resim 3.12: 

Karahöyük Köyü’nden tandır evi 
örneği [Akok, 1955, s.196] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.13: 

Soğanlı’da tandır, hazırlık ve 
depolama alanının oluşturduğu 
düzen. 

Resim 3.14:  

Ağırnas Mimar Sinan Evinde İç 
mekânda tandır ve kapağı. 
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3.2.5. Ambar:  

Avlu düzeninde tandır bulunması halinde pişirme için hazırlık alanı, tandır 
için yakacak deposu yer alır. Kayseri kırsalı mutfak kültüründe depolama da 
geleneğin önemli bir bölümünü oluşturur. Yazın kurutulan meyve ve 
sebzeler, bir ya da birkaç evin katılımıyla hazırlanan hamur ürünleri 
depolamayı gerektirir. Ambar oluşumu da bu nedenle mutfak kültürünün 
bir parçasıdır. Arazi şartları oyma mekânlara imkân sağlıyorsa iklimsel 
elverişliliği nedeniyle bu alanlar depolama için tercih edilmelidir. Mağara 
oluşumunun zor olduğu bölgelerde tokana içerisinden kullanılan iskembiye 
(bodrum) bu ihtiyaca cevap vermektedir.  

3.2.6. Ahır: 

Genellikle tarımın ağırlıklı olduğu kırsal üretim alanında hayvancılık yalnızca 
ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürdüğü bir faaliyettir. Evlerin 
avlu çevresinde gelişmeleri, ahırlarında bu düzen içinde çözümlenmesine 
olanak tanımıştır. Birçok örnekte, ahır avluyu çevreleyen mekânlar arasında 
yer alır. Eğimli arazilerde evin alt katında oda birimi ölçülerinde yer alan 
ahır, evin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Topografyanın ve yerleşimin etkisi ile bazı köylerde özellikle ahırların, evin 
arkasında yamaçlara oyulmuş mağaralarda yer aldığı görülmüştür. 
Mağara odalarını boyutları, yüksekliği ve çevreleyen yüzeylerde yaratılan 
yemlik havuzlarının varlığı, bölgede mağaraların çok uzun dönemden beri 
ahır olarak kullanıldığını göstermektedir [Resim 3.16].               

 

Resim 3.15: Pınarbaşı İlçesine bağlı Kevenli mezrasında yamaç peyzajını sürdüren ahırlar…   

Bazı köylerde evin yanında açık bir ağıl arkasında oluşturulan ahırlar, basık 
tavanlı ve genellikle karşılıklı iki sıranın oluşturulabileceği ölçülerdedir. Bu 
örneklerden bazılarında ahırın tavanının basıklığının yanı sıra zemininin de 
avlu ya da bahçe kotundan daha aşağıda olduğu dikkat çekmektedir. 
Böylece ahır terası yüksek olmayan bahçe ya da avludan biraz yükseltilmiş 

 a 

 b 

 c 

Resim 3.16: 

[a-b] Taşhan köyünde kaya oyma ahır 
mekanı 

[c] Kayalara oyulmuş mağara ahır plan 
krokisi. 
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bir döşeme niteliği kazanmaktadır. Ahır böylelikle görsel peyzajı kesmez ve 
teraslarla doğal peyzajın devamı niteliği kazanır  [Resim 3.15]. 

Geleneksel mimaride var olan ahırlar yapılarının günümüzün hayvan ve 
insan sağlığı için gerekli koşullara uyarlanabilmesi için dikkat edilmesi 
gereken konuların başında ahırın konutla olan ilişkisi gelmektedir.  

Ahırın konut avlusu veya çevresindeki yeri belirlenirken aşağıdaki hususlar 
dikkate alınmalıdır [*][Resim 3.17].                

Yağışlarla avluya gelen suların, uygun bir avlu eğimiyle ahırdan dışarıya 
doğru akması sağlanmalıdır. Avlu eğimi, ahırdan konut kullanım alanlarına 
doğru yapılmamalıdır. 

İstenmeyen kokuların konuta ulaşmasını engellemek amacıyla, ahırların 
hâkim rüzgâr yönünün tersinde yer alacak şekilde konumlanması (rüzgârın 
esme yönünün konuttan ahıra doğu olması) sağlanmalıdır. Aynı zamanda 
komşuluk ilişkileri açısından benzer koşullarım komşuları da rahatsız 
etmemesi düşünülmelidir.  

Ahır içindeki sıcaklık ile ahır dışındaki havanın sıcaklık dereceleri arasında 
büyük farklılıkların olmamasına, hayvan sağlığı açısından dikkat edilmelidir.  

Ahırlarda rutubet oranı fazlalaşmasının, hayvan sağlığı ve yapı verdiği 
zararlar dikkate alınarak, ahırların havalandırmasının sağlanmasına dikkat 
edilmelidir.   

Ahır havalandırmasındaki amaç, yavaş bir hava akımı ile içerde sıcaklık ve 
rutubet birikmesine engel olarak, ortalama çevre şartlarını sağlamak ve 
muhafaza etmektir.  

Hayvan sağlığı için doğal ışık, yem, su ve hava kadar gereklidir. Bundan 
başka günlük ahır içi işlerinin yapılabilmesi için gerekli aydınlığın 
sağlanmalıdır. Bu amaçla, doğal ışıktan faydalanmak için ahır duvarlarına 
eşit aralılarla yeterli miktarda pencere yerleştirilmelidir.  

Doğal ışıktan yararlanılamayan durumlarda ve akşam karanlığından sonra 
ahır içinin suni ışıkla aydınlatılması gereklidir. Genel olarak 40-50 m²’lik 
taban alanı için yaklaşık 100 wattlık bir ışık kaynağı tavsiye edilir. Işık 
kaynağının yeri idrar kanalının üzerinde olmalıdır. Ayrıca yem yolu üstüne 
de seyrek olarak ışık kaynağı yerleştirilmelidir. 

Yem muhafaza depoları, ahıra ekli ya da ayrı olarak yapılabilir. İklim 
koşulları dikkate alınarak üzeri kapalı sundurma ya da tol nitelikli mekânlar 
da balya yığınları haline getirilmiş yemlerin muhafazasında kullanılabilir.  
Kaba yem ve yataklığın muhafaza edildiği deponun ahırdan ayrılması 
muhtemel bir yangın da zararı azaltır. Ayrıca ahır içinde daha temiz çevre 
şartları yaratılmış olur. 

Yemin yemliklere kolay taşınması için yemlik yolu genişliğinin 80-100cm 
arasında olması tavsiye edilir. Yemlik ise 60–80 cm genişlikte ve yemlik 

[*] Bu bölümün hazırlanmasında Ziya 
Alkan’nın “Ahır Planlamasının Teknik 
Esasları” adlı kitabından faydalanılmıştır. 
. 
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tabanı, dikilme platformu seviyesinden 5- 8 cm alçak veya yüksek olabilir. 
Yemliğin önünde yemliği dikilme platformundan ayıran eşik, aynı 
platformdan 15-20cm yüksek olmalıdır. Dikilme platformunun boyu hayvan 
ırk ve cinsine göre 135-200cm arasında değişir. Genişliği ise 105-125 cm 
arasında değişir. İdrar kanallarının genişliği ise min.30cm, maks.40 cm 
aralığında olmalıdır. İdrar kanalına gider yönünde %1–2 meyil verilmelidir 
[Resim 3.17].                 

 

Resim 3.17: Tek duraklı ve karşılıklı iki duraklı tipik 
ahır plan ve kesiti.  

a. Tek yönlü /duraklı ahırlarda genişlik 
yaklaşık 3.00-4.00 m (3.75 
m)arasındadır. Temel oda b irimi 
ölçülerindeki bir alanda tek duraklı 3-4 
hayvan için ahır. 

b. Tek duraklı ahırda uzunluk, hayvan 
sayısına bağlı olarak değişmektedir. Bir 
hayvan için 120 cm genişliğinde durak 
alanına ihtiyaç vardır. 

c. Karşılıklı iki duraklı ahır; ortada taşıyıcı 
dikmenin olması kullanımı 
zorlaştırmasına karşın geleneksel 
ahırlarda döşeme kirişlerini taşımak için 
gereklidir. Hayvanların çarpmalarına 
karşı dikmelerin zemine ve hezen kirişine 
bağlantısı önemlidir. İki sıra arasında bir 
idrar kanalı yapılarak, zemin kanala 
doğru meyillendirilmelidir.  

a 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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Hayvansal üretimde suyun önemi, gerek hayvan beslemesi, gerek ahır 
temizliği bakımından büyüktür. Bu sebeple ahırlarda, suya kolayca 
erişebilme imkânı sağlanmalıdır.  

Ahır temizliğinde kullanılan suyun diğer sıvı pisliklerle birlikte, septik tanklara 
(fosseptik çukuru) aktarılması gerekir.  

Kayseri kırsalındaki konutlardaki mekân büyüklükleri açısından tek sıralı 
duraklar bulunan ahır planlarının yapılması uygundur. Bu büyüklüğü asıl 
oluşturan faktör hayvan sayısıdır.  

Ahır döşemesinde sıkıştırılmış toprak, yatay ve düzgün olmak şartı ile levha 
taş / sal taşı ile kullanılabilir. Sıkıştırılmış toprak zeminli ahırlarda yemlik ve 
tabanda bulunan idrar kanalının taş ile yapılması önerilir.  Durak döşemeleri 
8-10 cm kalınlığındaki ahşap merteklerle de yapılabilir.  

Tek duraklı ahırların genişlikleri çatı kirişlerinin geçebileceği bir açıklıktadır 
(3.00-4.00m). Ahır içerisinde kolonların bulunuşu, ahırın kullanışlılığını 
azaltmasına karşın, geleneksel yapım sistemi ile yapılan karşılıklı iki duraklı 
ahırlarda çatı kirişlerinin arası hezen kirişi ve taşıyıcı dikmeler ile 
desteklenmelidir. Ahşap dikmeler zeminde taş set üzerine oturtulmalıdır.  

Ahır kapısı istenen fonksiyona göre tek veya çift kanatlı yapılabilir. 
Hayvanların teker teker giriş çıkışı için (0.90-1.20m) genişlik / (1.90-2.00m) 
yüksekliğinde kapı açıklığına ihtiyaç vardır.  

Duraklı ahırlarda ahır yüksekliğini belirleyen faktörler hayvanlar için gerekli 
normal hava hacmi ile ahır içindeki sağlık şartlarına uygun imkânlar ve 
içerde yapılan işler sırasında hareket serbestliğinin sağlanmasıdır. Bu 
amaçla bölgedeki iklim şartları da göz önünde bulundurularak (2.25-
2.50m)’den az olmaması gerekir.  

 

3.2.7. Avlu: 

Avlu evlerin üretime yönelik karakterlerinin de ifadesidir. Temel birimin 
mahremiyeti de sağlayan duvarlarla çevrilmesi avlulu evin başlangıcını 
oluşturur. Bu avlulu eve ait tipolojik gelişimin de başlangıcıdır. Ev biriminin 
arsayı çevreleyen duvarla birleşmesi ve parselin bütününün 
kullanılabilmesini sağlaması, avlunun bir mekân olarak kullanıldığının 
göstergesidir. Evin parselin ortasına yapılmaması kullanılabilecek alandan 
yüksek oranda faydalanabilmeyi sağlar.  

Çevreleyici ve sınırlayıcı özellikler taşıyan duvar, bir merkez çevresinde 
birçok mekânın örgütlenmesine de olanak tanır. Bu evi oluşturan 
mekânlar için bir sofa, dağıtım noktası olduğu gibi, aynı zamanda ev ve 
üretim mekânları için örgütlenmiş alandır. 

Çevrelenmiş olan alan aynı zamanda mülkiyet kavramına ilişkin en güçlü 
izleri taşır.  
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Evlerin ana yaşama katı avlu çevresinde çözümlenmiştir. Avlu planın 
oluşumunu ve gelişimini etkileyen, günlük yaşamın odağı konumunda ki 
mekândır. 

Avlu, evin yer aldığı parselin, biçimi ve zeminine bağlı olarak şekillenir. 
Geometrik olarak tanımlanabilir formal şekiller ile arazi ve parsel koşullarına 
göre informal şekillerde olabilen avlunun büyüklüğü evin büyüklüğü ile 
orantılı olarak değişmektedir. Yapılan rölöve çalışmaları sırasında, 
merkezi plan şemasına sahip avlular olduğu gibi koridor gibi geriye 
uzanan avlulara da rastlanmıştır.  

Üretime bağlı ilişkilerin yürütüldüğü avlu, sokaktan genellikle bir kat 
yüksekliğinde bir duvarlarla ayrılır. Bu duvar sokağın yerleşimdeki izini 
belirlediği gibi evin de sınırlarını belirleyen düzenin bir parçasıdır. Evi 
oluşturan mekânlar avlu çevresinde yer alarak avlunun da 
biçimlenmesini etkiler.  

Avlu evin sokaktan girilen ilk mekânıdır. Evin mekânları arasındaki ilişkiler 
avlu üzerinden kurulmaktadır [Resim 3.18c-d]. Avlu bir dış sofa rolü 
üstlenmiştir. Evin odaları, üst kata erişimi sağlayan merdiven, tuvalet, 
tandır… gibi insanın kullandığı mekanlar ile ambar, kümes, ahır… gibi 
üretime yönelik alanlar açık avlu çevresine eklenmiştir. Bazı örneklerde 
avluda insanların kullandığı alanla üretim alanı ve ahırın çevrelediği 
alan ayrılmıştır. Bu ayırım yapının kabuğunda da kendini gösterir. Avlu 
zemini taş kaplanır ve evin avluya bakan cepheleri kesme taş ile örülür. 

Evlerde açık mekân olarak avlunun dışında ekili bir bahçe de yer 
almaktadır. Avlunun devamında, evin yaşamında günlük ihtiyaçları 
karşılayacak sebzelerin ekildiği bu bahçe bazen duvarlarla 
çevrelenmiştir. Ev kütlesi büyük ve geniş bir avlu ile sokaktan geriye çekilmiş 
olup avlu, sokak ile ev arasında tampon bölge olarak kullanılmıştır. 

c 

 

a 

 

b 

Resim 3.18: 

Karahöyük köyünde avlu girişinin 
üzerinde Başoda… 

a) Avlu girişi ve üzerinde yer alan 
başoda  

b) Aynı konuta ait avlu giriş  

c) Zemin kat planı 

d) 1. kat planı (yan sayfada) 
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                                                                                                                                                3.18 d 

İslam dini inançlarına bağlı olarak tamamen dışarıya kapalı olarak merkezi 
bir avlu etrafında planlanan evlerin sokakla ilişkisini sağlayan avlu kapısı, 
genellikle doğrudan avluya açılırken, bazen kare veya dikdörtgen planlı, 
üzeri düz atkılı ya da tonoz örtülü, bir mekân aracılığı ile avluya girilir 
[Büyükmıhçı, 2006, s.120] [Resim 3.18a-b]. Avlulu evlerin açıldığı sokaklar, evlerin 
doğrudan sokağa açıldığı örneklere göre çok daha sakin ve hareketsiz, 
yarı mahrem bir ortam oluşturmaktadır.  

Tamamen yaşama biçiminin gerektirdiği oda, sofa, tokana, köşk gibi mimari 
mekânların bir avlu etrafında yerleştirilmesi ile oluşturulan evler, İslam dininin 
etkisi ile yüksek avlu duvarları ile çevrelenmiş olup sokakla ilişkisi tamamen 
kesilerek kendi içine doğru çekilmiştir. İslam dinine bağlı toplum yaşantısı 
gereği oluşan içe dönük plan şemaları, Müslümanlıkta önemli bir kavram 
olan mahremiyetin sağlanabilmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiştir 
[Büyükmıhçı, 2006, s.124]. 

Konut içi yaşamının merkezini oluşturan avlu çevresine örülen yüksek 
duvarlar, zemin katta sokağa pencere açılmaması ilkesi, üst kat 
pencerelerinde demir parmaklık kullanımı gibi emniyet ve güvenlik açı-
sından olduğu kadar kadının mahremiyetini sağlayıcı tedbirlerle donatılmış 
olan harem bölümü, plan oluşumu içinde sokağa en uzak yerde 
konumlandırılmıştır. Toplumsal kademelenmeye bağlı olarak, bazen ayrı bir 
bölüm seklinde bazen de diğer odalardan daha geniş tutulmuş ve daha 
özenle dekore edilmiş bir baş oda şeklinde düzenlenmiş olan selamlık 
bölümü ise, plan oluşumu içinde genellikle manzara ve yola hakim olarak üst 
katlarda konumlandırılmış olup, ev sakinlerinin ve komşuların mahremiyetini 
bozmayacak şekilde planlanmıştır [Büyükmıhçı, 2006, s.124]. 
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3.3. Odaların yan yana geliş biçimleri ve evin gelişimi: 

Dikdörtgen prizma şeklindeki oda, evin bütünü içinde algılanabilir bir birim 
olarak öne çıkar. Odalar evin inşa edildiği parselin biçimsel özelliklerine 
bağlı olarak konumlanır. Genellikle sokağa kısa kenarı ile açılan odanın 
uzun kenarını avluya dönüktür.  

Odaların plan içindeki konumlarına ve diğer elemanlar ile ilişkilerine 
bakarak mekânsal örgütlenme içinde hiyerarşik bir yapılanma olduğu 
söylenebilir.  

Tekrarlanan, dik açılı köşelere sahip temel birimin birbirine eklenerek 
üremesi ise birimin sağladığı bir avantajdır. Eklenebilme, bölünebilme 
özellikleri planlamada ihtiyaca bağlı esnek çözümler geliştirilmesine olanak 
tanımaktadır. Aynı birimin farklı bir araya gelişmeleri zengin bir mimari 
bütünlük oluşturmaktadır. 

Tekrarlanan temel birim olan oda, bir açık alandan (avlu) girilen karşılıklı 
konumlanmış iki ayrı birim ve birbirine yaslı iki birim olarak çözümlenmiştir. 
Odalar uzun ve kısa kenarlarından olmak üzere iki yönde de yaslanarak 
çözümlenen örnekler tespit edilmiştir.  

Odalar,  küçük bir hol, merdiven ya da servis mekânı (mutfak, banyo, 
WC… gibi) oluşturularak birleştirilebilir. Bu mekânların ölçüleri oda 
cephesinin 2/3’ünü geçmemelidir. Açık sofa ya da iç sofa ile bağlanan 
odalarda da aynı oranın kullanılmasına önerilmektedir. Ancak, üç modüllü 
örneklerde sofa cephesi oda ile aynı ölçülerde tutulabilir. Bu konu Kitap 
4’te tipolojik araştırmalarda örneklenmiştir.   

 

3.4. Ortak Hizmet Birimleri: 

Kırsal yerleşimin yer seçimi ve gelişiminde su kaynaklarının varlığı ve 
tartışılamaz bir önemi vardır. Yerleşim alanları bir su kaynağı ile yakın ilişkidir. 
Özellikle nüfusu az olan köy altı yerleşmeleri su kaynakları bağlı olarak 
varlıklarını sürdürebilirler. Yerleşim alanının su sağlama sistemi genellikle bir 
sosyal merkez ile ilişkilendiği görülmektedir. Köyün merkezini oluşturan 
yapılar içinde su kaynağının önemli bir yeri vardır. Cami, çeşme, kuyu, 
muhtarlık ve köy odası, hamam, köy fırını vb ortak kullanım mekânları köyün 
merkezini oluşturur [Resim 3.19a]. 

  

Sağda, Gesi’de cami ve 
meydan çeşmesi. 
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Su Kaynağı: Yerleşimler içinde çeşmeler ile köy meydanı ilişkisi bölgede az 
bulunan bu öğenin ne derece kıymetli olduğunu gösterir. Yerleşme 
ölçeğinde su öğesi etrafında gelişen meydan oluşumu kırsal kültürde 
sürdürülmelidir. 

Çeşme bazen bir taşın basitçe şekillendirilmesiyle, bazense üzerinde gölge 
yapacak saçaklı alanıyla tasarlanmaktadır. Bu alanlardan gerektiğinde 
hayvanların da faydalanabilmesi için akan suyu biriktiren yalaklar 
oluşturulur [Resim 3.19b-c]. 

 Köy çeşmeleri ayrıca çamaşır yıkama ve hayvan sulama gibi fonksiyonlara 
da hizmet etmektedir. Konut ihtiyaçları ve bahçenin sulanmasını 
sağlayacak suyolu düzenlenmesi kanal ve boru sistemleri olarak 
çözülmüştür. Suyun sokakları etkileyen yanı ise yağmur ve kar sularının 
akıtılmasıyla ilgilidir. Sokaklarda bazen iki yanda bazen ise sokağın 
ortasında suyun akışını sağlayan kanallar oluşturulmuştur. 

Büyük yerleşmelerin su ihtiyacı, Selçukoğulları zamanından beri yapılmış 
muntazam suyolları ile temin edilmiştir. Bu yollar şehir içinde akan 
çeşmelere, çok iyi içme suları getirmektedir. Bazı evler de su hattına 
bağlanmış olsalar bile, ahalinin büyük bir kısmı sularını sokaklardan akan 
çeşmelerden temin ederler [Çakıroğlu 1952 s:9]. 

Nize gibi eğimli topografyaya sahip köylerde suyolları sirkülasyonu sağlayan 
merdiven basamaklarında da oluşturulmuştur. Tarla ve bağ yapılması 
durumunda bahçenin sulanmasını sağlayacak su yolu düzenlenmesi 
yapılmalıdır. Suyun akışının kontrolü amacıyla kanallarda düşey sürme 
kapaklar oluşturulur. Bu kapaklar suyu hem yönlendirmeye hem de 
denetlemeye yaramaktadır [Resim 3.20].   

Yerleşimlerin konumsal farklılıkları, su teminindeki istikrarsızlıklar sarnıç ve 
kuyu gibi alternatif sistemlerin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Yeraltı 
suyunun bulunmadığı kurak bölgelerde sarnıçlarda suyun depolanması 
yaygın olarak rastlanan bir gelenektir [Resim 3.21]. 

Yerleşim içinde önemli toplanma merkezi olan su öğelerine, özellikle yeni 
oluşturulan ve gelişen yerleşmelerde yer verilmesi gerekmektedir. Var olan 
çeşmelerde ise kaynaktan gelen suyun sürekli akmasının önüne geçilmeli, 
musluk ile kontrolü sağlanmalıdır. Yüzey sularının yerleşim içinden 
geçirilmesi durumunda, yol kenarında bir kanal yapılması önerilmektedir.  
Böylelikle suyun kaybedilmeden sulamaya hizmet etmesi sağlanacağı 
gibi, yerleşim içinde bir serinlik unsuru olarak değerlendirilmesi de mümkün 
olacaktır. 

Bugün kırsal yerleşmelerde yer altı su şebekeleri ile her konuta su temini 
olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle yıkanma, çamaşır ve 
bulaşık ihtiyaçlarının çözümleneceği güncel mekanların konut mekanında 
suyun yer alması hijyen koşulları açısından bir zorunluluktur. 

 

 

a 

 

b 

 

c 

Resim 3.19 : 

a) Gesi’de çeşme etrafında gelişen 
meydan oluşumu 

b) Gesi’de yine aynı meydan’da açık 
sarnıcın su öğesini meydana taşıdığı 
görülmektedir 

c) Endürlük’te çeşmeden akan suyun 
topografyaya bağlı olarak kademeli 
olarak biriktirildiği görülmektedir. 
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Günümüzde giderek önem kazanan su problemine karşın evlerde de 
önlem alınmalıdır. Yağmur sularının avlunun uygun bir yerinde 
oluşturulacak bir sarnıçta toplanarak sulama ve çevre temizliğinde 
kullanılması sağlanmalıdır. Sarnıç ve depolama sistemleri, küresel ısınma ve 
kuraklık gibi küresel sorunlar göz önüne alındığında geleceğe yönelik 
ekolojik bir önlem olarak değerlendirilmelidir.  

 

Resim 3.20 : 

Endürlük’te çeşme ve meydan içinde 
suyu dağıtacak şekilde düzenlenmiş su 
yollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.21: 

Meydanda yer alan kar kuyusu, Germir. 
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Bezirhane: Yine suya bağlı olarak istikrarlı akarsuyu olan yerleşmelerde 
suyolu üzerinde değirmenler yapılmıştır. Bir tür değirmen sayılan 
bezirhanelerin yeri de suya bağlı olarak şekillendir. Kırsal peyzajın önemli 
yapı parçalarından biri olan değirmenler, çoğu kez yerleşime hizmet eden 
ortak üretim alanı olarak yapılmışlardır [Resim 3.22]. 

 

b 

Fırın: Yerel kültürün bir parçası olarak, bazı bölgelerde ev ocaklarından 
başka halkın odununu kendi ateşleyerek kullanabileceği ortak fırınlar 
bulunmaktadır. Özellikle kış mevsimi ya da ramazan ayı hazırlığı olarak 
pişirilen ve uzun süre saklanabilen ekmek ya da yerel hamur işlerinin 
pişirilmesinde köyün ortak fırını kullanılmaktadır. Önemli günlerde ve 
hazırlıklarda köy halkının evlerinde yaptıkları hazırlık sonrası, imece usulü ile 
yakılan köy fırını sıra ile kullanılır.  

Evlerdeki tandırların kullanımından farklı olarak, genellikle kapalı bir oda 
içinde, tezgâhının çevresinde çalışma-hazırlık imkânı olan fırınlara, gerek 
ekonomik gerekse de sosyal boyutu ve kültürel sürekliliğin sağlanması 
amacıyla, yeni planlanacak ve gelişmekte olan yerleşmelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. 

 

Dini Yapı:  

Yerleşim merkezini tanımlayan ortak yapılar arasında dini yapılar öne 
çıkmaktadır. Camiler sokakların açıldığı meydanlara yakın olarak 
konumlandırılırken, kiliseler genellikle yerleşmeden biraz kopuk olarak inşa 
edilmiştir. 

Bölgede,  coğrafi ve jeolojik özellikleri nedeniyle çok sayıda oyma şapel ve 
mescit bulunmaktadır. Yerel mimari kimlik ile bütünleşen bu çözümler küçük 

 

 
a 

Resim 3.22: 

a) Bağpınar, Kayseri’den öğütme taşı. 
Köy meydanında herkesin 
kullanabileceği ortak alan olarak 
yapılmıştır… 

b) Suya bağlı olarak oluşan meydan 
ve öğütme taşı. Endürlük  
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yerleşmelerde ve turistik değer taşıyan bölgelerde günümüzde de 
desteklenmelidir [Resim 3.25-26]. 

Tüm kamu binalarında ve yerleşme merkezinin mimari kimliğine sembolik 
anlamları ile renk katan dini yapılarda, yerel kimliğin önemli bir unsuru olan 
ortak malzeme ile yerel mimari motiflerin kullanılması önerilmektedir.  

Yerel bir kimlik öğesi olan, dışarıdan bir merdivenle ulaşılan minare ezan 
mahallinin yaşatılmasına çalışılmalıdır [Resim 3.23-24]. 

    
Resim 3.25: Taşhan birinci mahallede oyma mescid.  

 

    

Resim 3.26: Taşhan ikinci mahallede oyma cami iç mekânından görünümler. 

 

Resim 3.23: Taşhan birinci mahalle 
oyma mescidin ezan mahalli, yerel 
kimliğin bozulmamış bir örneğidir.  

 

Resim 3.24: Bağpınar köyünde 
caminin eski ve yeni minareleri yan 
yana…   
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3.5. Kırsal yerleşim tipleri: 

Kayseri iline bağlı yaklaşık olarak 300 kırsal yerleşim, köy bulunmaktadır. Bu 
köyler yerleşim özellikleri açısından bulundukları coğrafya ve üretim ilişkisi 
bağlamında biçimlenmiş ve gelişmişlerdir.  

Yerleşimler genellikle zamana bağlı olarak organik bir gelişim karakteri 
göstermektedir. Bu organik düzen arazinin coğrafi yapısı ile ilgili olabildiği 
gibi, zaman içinde mülkiyet kavramının gelişimi ile de şekillenmiştir. 
Özellikle düz yerleşimlerdeki köylerde duvarların hangi eve ait olduğunu 
ya da avluların hangi evin açık alanı olduğunu anlamayı zorlaştıracak bir 
mekân örgütlenmesine de rastlanmaktadır.  

Bu yerleşim özelliği bazı köylerin, tüm yerleşim alanının ev ve ek birimleri 
tarafından yoğun olarak kullanıldığı bir yerleşim dokusu oluşturmalarına 
neden olur. Özellikle coğrafyanın etkili ve biçimlendirici bir niteliğinin 
olmadığı durumlarda, mekân örgütlenmesi ve mülkiyet ilişkileri yerleşim 
gelişiminin ana belirleyicileridir. 

Yerleşmeler coğrafi nitelik olarak ova ve yamaç yerleşmeleri olarak 
sınıflandırılabilir. Bölgede ayrıca daha önce yamaç yerleşmesi olan 
bugün ise yapılan baraj suları ile kıyı yerleşmesine dönüşen ve nakledilen 
köylerde bulunmaktadır. Ancak bu köyler kıyı yerleşmesi olarak 
değerlendirilemez. 

Burada ağırlıklı olarak gözlemlenen iki tür yerleşme dışında yamaç ve 
ova karakterini birlikte barındıran köylerde bulunmaktadır. Her iki 
yerleşme biçiminde de var olan yapı tipleri bu yerleşmelerin 
biçimlenmesinde etkili olmaktadır.  

Yerleşim dokusunu etkileyen önemli öğelerden biri konut ve ekleridir. 
Kırsal yerleşmelerde iki temel konut karakteri yerleşim karakterini de 
belirlemektedir. Konutlar yerleşim alanının niteliği, yoğunluğu ve 
yerleşimin kırsal üretim ilişkilerine bağlı olarak ayrık düzende tek ev ve 
ekleri ile ve bitişik düzende olmak üzere iki farklı biçimde gelişmiştir. 

Tek ev nitelikli yerleşmeler özellikle ova köylerinde ve bağlar bölgesinde 
görülen geniş bahçe içinde dört cephesi açık olan ev tek evlerdir. 
Gelişen köylerde yeni yapılan evlerin de bulundukları parselin köşesine 
yakın olarak dört cephesi açık olarak yapıldığı görülmektedir. Bu yeni 
yapılaşma da kullanıcı istekleri dışında bugünkü imar ve yapılanma 
koşullarının da etkili olduğu açıktır. Yeni açılan parseller genellikle ızgara 
planlı olarak yapılmış ve evler yol ve komşu mesafeleri bırakarak inşa 
edilmişlerdir. Parsel düzenlerinin köyün özgün dokusuna uygun olarak 
yaratılması yerleşim karakterinin sürdürülmesi bakımından özellikli önem 
taşımaktadır [Resim 3.27-30]. 

 

 

Solda, Şahmelik yerleşiminden genel 
bir görünüm. 
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Resim 3.27.: Eski ve yeni Kayabağ (Darsiyak) köyleri. Eski yerleşim köyün doğal sınırlarını 
oluşturan vadi tabanı-dere yatağı ile yeşil yamaç arasında vadi eksenine paralel 
gelişmektedir. Yeni yerleşim alanı plato üzerine kurulmuş ve düz zeminin etkisiyle ızgara 
planlı olarak düzenlenmiştir. Arazi yapısının getirdiği organik sokak düzenine uyan informal 
parsel yapısı içinde yer alan konutlar, yeni yerleşimde yaklaşık 28x35 m2 ızgara düzen  
içindeki tek evlerden oluşmaktadır. 
 

   
 
Resim 3.28: Eski ve yeni Kayabağ (Darsiyak) köylerinin aynı ölçekte yerleşim planı 
detayları. Parsel biçim ve ölçülerindeki dikkat çekici farklılık yerleşimin genel karakterini 
oluşturmaktadır. Eski yerleşimde topoğrafyanın ve yerleşimin özellikli bir alanında yer alan 
meydan, dini yapı ilişkisi yeni düzen içinde kaybedilmektedir. 
  

Köyün eski yerleşim merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelişme bölgesinde açılan yeni parsel alanları 
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Resim 3.30: Gömeç köyünün eski merkezi ve gelişim alanının aynı ölçekte plan detayları. 
Coğrafi koşulların benzer olduğu yerleşimde parsel biçim ve ölçülerindeki dikkat çekici 
farklılık yerleşimin değişen çevre karakterini yansıtmaktadır. Aynı ova üzerindeki Karahöyük 
ve Salur köylerinin nispeten bozulmamış dokularına göre Gömeç’de tarım alanlarının 
sınırlayıcı etkisi olmaması köyün ana yol yönünde gelişimine neden olmuştur. Köyün yeni 
mahalleleri ızgara planlı parsel yapısındadır. 

Köy küçük bir tepe çevresinde 
gelişmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni gelişen alanlar ızgara planlı ve 
günümüz imar kurallarına uygun olarak 
planlanmıştır. 

Resim 3.29: Gömeç, yerleşim merkezi köyün doğal sınırlarını 
oluşturan tepe ve tarım alanı ile belirlenmiştir.  Organik düzenli 
konut ve sokak dokusu yeni planlanan alanlarda yerini 28x40 m2 
ölçülerinde ızgara planlı parsel yapısına bırakmıştır. Yerleşimin 
önemli bir unsuru olan yapı malzemesi ve yapım teknikleri de 
yerini tamamen günümüz yapı teknolojilerine terk etmiştir. 
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Bitişik düzen konutlarda iki farklı örnekle karşılaşılmıştır. Bunlardan ilki, 
konutların sıra ev nitelikli olarak yan yana dizilmesi ile oluşan düzendir. Yola 
paralel ve tek sıra olarak oluşan bu düzen genellikle yamaç yerleşimlerinde 
görülmektedir. Topografik yapıyı takip eden sokağın bir yanında ya da 
karşılıklı iki yanında yer alan bu konut dizisi genellikle dar ve orta genişlikte 
parsellerden oluşmaktadır. Bu tip sıra düzenlerde genellikle konutlar avlusuz 
olarak çözümlenmiştir.  

Bazı özel durumlarda ayrık düzen içinde de ikiz ev nitelikli örnekler 
bulunmaktadır. Bu tip özel örnekler genellikle sosyal yapı, akrabalık ilişkileri 
ve mülkiyet dağılımı ile ilgilidir [Resim 3.31] 

Bir diğer bitişik düzen örneğinde ise evler birçok yönden birbirine 
yaslanmaktadır. Evlerin büyük bölümünün üç yönden diğer evlerle 
çevrelendiği bu yerleşim düzenlerinde, planlar genellikle merkezi bir avlu 
çevresinde şekillenmiştir. İrrasyonel ve büyük parsellerde konut bir den fazla 
avlunun çevresinde biçimlenmektedir. Avlu aynı zamanda, büyük 
parsellerde yer alan evlerin plan çözümlenmesinde bir planlama aracı 
olarak değerlendirilmektedir.  

 

Ova köyleri: 

Ovalar tarım ve hayvancılığın kolay sağlanması nedeniyle verimli toprak 
alanlarıdır. Ova zemininin, yerleşim açısından uygun olmaması nedeniyle, 
yerleşimler özellikle küçük ovalarda, tarım arazisini değerlendirmek üzere 
yamaçlara doğru gelişmiştir [Resim 3.28]. 

Ova yerleşmelerinin genel karakteristiğini anlamak adına EK 1’de yerleşme 
envanterleri yol göstericidir. Genellikle bitişik nizam olarak oluşturulan ova 
yerleşmelerinin sınırları dışında kalan alanın tarıma ayrılmıştır [Resim 3.29]. 

Merkezde meydan olarak tanımlanan cami, çeşme, ağaç, kilise gibi 
mimari elemanlardan oluşan bir omurga ve ona asimetrik olarak farklı 
formlarda eklemlenen dar sokaklar ve bu sokakları çevreleyen yeşil perifer 

 

 

Resim 3.31: Bağlar bölgesinin hava 
fotoğrafında ayrık nizam bağ içinde 
yer alan evler. 
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olarak tanımlanabilir. Her bir yerleşim biriminde dar sokaklardan yerleşimi 
çevreleyen yeşil dokuya açılan küçük vistalar yaratılmış, bu şekilde 
oluşturulan sürpriz noktaları ile yerleşim dokusu hareketlendirilmiş ve 
yerleşim bütününde var olan masif etki yeşilin rahatlatıcı gücü ile 
yumuşatılmıştır [Büyükmıhçı, Gonca. 2006 s:109] [Resim 3.32- 33]. 

 

Resim 3.32:  

Çanakpınar’da çevresi yükseltilerle çevrili, tarımsal amaçlı olarak değerlendirilen ova ve 
kırsal yerleşim. 

 

Resim 3.33: 

Avlulu evlerin oluşturduğu yoğun yerleşim dokusuna sahip Karahöyük Köyünde, evleri 
çevreleyen avlu duvarlarının birbirine yaslanması ile oluşan büyük yapı adaları…  

Sokakları oluşturan avlu duvarları, iki katlı olarak tekrarlanan temel birimlerin gövde 
duvarlarıdır…  
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Resim 3.35: Solda sokak cephesinde başodalar ve avlu duvarlarının oluşturduğu silüet etkisi, parsellerin arka bölümlerinde ahır ve 
depolama alanları tek katta tutularak peyzajın devamlılığı sağlanmıştır. 

Resim 3.34: Düz zeminli yerleşim alanlarında temel tipin 
yatayda ve düşeyde oda eklenerek gelişmesi. 
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Yamaç Köyleri: 

Düz araziyi tarım ve hayvancılık amacıyla kullanma gereği, yamaç 
yerleşimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur [Resim 3.36]. Genellikle avcı-
toplayıcı bir yaşam biçiminin oluşturduğu bu yerleşimler, coğrafi koşulların 
yarattığı sınırlar dolayısıyla gelişme alanına sahip olamamaktadır. Dağ 
yerleşimleri birbirinden kopuk, dağınık, kümeleşmiş bir karakter taşırlar. 
Yüksekte kurulan yerleşmenin manzara ve savunma açısından avantajlı 
olması Kayseri Kırsalı’nda bu tip yerleşmelere sıkça rastlanır.  

 

 

 

Ek 1 yerleşme envanterinde yer alan Şahmelik, Nize, Soğanlı, Bağpınar ve 
Taşhan köyleri farklı yamaç yerleşim karakterlerini ortaya koyar. Taşhan ve 
Bağpınar yerleşmelerinde dağınık yerleşme gereğinden doğmuş konut 
sınırları hissedilirken, Nize’de ev birimleri bütünleşerek yerleşimi oluşturur. 

Yamaç yerleşmelerinin gelişiminde zemin yapısı belirleyicidir. Volkanik tüf 
zeminin oyulmaya müsait olduğu bölgelerde yapılaşmanın oyma mekânlar 
ve bu mekânları takviye edecek ekler sağlayarak gelişmesi yerleşimi 
şekillendirmiştir. Yamaç yerleşmelerinin eve ek oda eklenmesi açısından 
gelişmeye müsait yapısı vardır.  

Topografik şartlar gereği merdivenlerle yerleşmenin iki ucu arasında 
bağlantı kurmak gerekebilir. Bağlantının araç ve yayalar için çözüm 
getirirken dokuyu bozmaması gerekir. Kotlar arasında bağlantı çözümü 

Resim 3.36:  Soğanlı’da yamaç 
yerleşmesi ve yamaç eteğinde 
oluşturulmuş tarlalar. 
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açısından Nize Köyü uygun bir örnektir. Yerleşmenin iki kotu arasında insan 
ölçeğinde devam eden basamaklı sokaklarla geçiş sağlanmış, araç 
bağlantısı ise alt ve üst kotlardan iki ayrı yol ile verilmiştir [Resim 3.37]. 

 

 

 

Yamaç yerleşimlerinde, konutlar, topografya ve jeolojik yapının olanakları 
ölçüsünde yatayda ve düşeyde gelişim göstermektedir. Konutun düşey 
organizasyonundaki işlev dağılımları; 

• Oyma mağara; depolama, saklama ve ahır vb. 
• Zemin kat (toprak katı); ahır, 
• Üst kat; barınma şeklindedir. 

Mağaranın geçmişte insan için de barınma imkânı sağladığı örneklere 
sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak bugün bu mekânların depolama amacıyla 
kullanıldığı gözlenmiştir. Avlu ya da toprak kotundan girilen mağaraların 
bugün de ahır olarak kullanıldığı örneklere sıklıkla rastlanmaktadır.  

Mağaranın ısı ve rutubet dengeleri insan ve hayvan gıdalarının uzun süreli 
saklanmasına imkân vermektedir. Bu olanak yörede limon, patates vb 
gıdaların uzun süreler depolanması amaçlı büyük çaplı uygulamalara fırsat 
vermiştir.  

Konut planlamasında eğimli arazilerde bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi 
gereklidir [Resim 3.38]. 

Resim 3.37:  

Coğrafi etkenlerin baskın olması 
durumunun yerleşimin gelişimine 
etkisi, Nize’de yerleşimin gelişimi. 
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Resim 3.38: Yamaçta yer alan evin gelişimi, temel tipin tekrarlanması ve arazinin kullanımı 
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SONUÇ VE ÖNERİLER: 

• Kayseri kırsalında sokak dokusunu oluşturan yollar, yapı duvarları ve 
yüksek avlu duvarları ile sınırlanmıştır. Yerleşimde bu karakteristik  
özelliklerin korunmasına özen gösterilmelidir. Parsel içinde yapılar 
yoldan geri çekilmemeli, yolu sınırlayan avlu duvarı ile 
bütünleştirilmelidir. [Resim 3.39]. 

Birçok köyde gelişme bölgeleri ızgara parseller ile oluşturulmuştur. 
Ancak yapıların yol ve komşu mesafeleri bırakarak inşa edilmeleri 
yerleşim dokusunda uyumsuz bir sonuç yaratmaktadır. Izgara 
parsellerin kullanımı konusunda Kayseri bölgesi için yapılan konut 
tipolojileri çalışmalarından [bkz. bu çalışma kapsamında 
hazırlanan “Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Projeler Oluşturulması 
Amaçlı Tipolojik Çalışmalar”] faydalanılmalıdır.  

• Yerleşim dokusunu oluşturan bu özelliklerin sürdürülmesine engel 
olan yönetmelikler (Kayseri BŞB İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliği… vb.) var ise, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Yerleşim dokusunun gelişiminde, yerleşim alanının geçmişten gelen 
özellikleri de dikkate alınmalıdır.   

• Bağlar gibi özellikli alanlarda, evlerin bağ alanları ile olan alansal 
ilişkileri korunmalıdır. Miras yolu ile bölünmelerde ya da aynı 
mülkiyete yeni evler yapılması durumunda, yoğunluk ve evlerin 
birbiri ile olan ilişkilerinin bağın kırsal karakterini bozmasına 
müsaade edilmemelidir.  

• Yerleşim alanlarının köyün yerel özelliklerinin sürdürmesi amacıyla 
köylerde var olan bitişik nizam evler (sıra ev) ya da avlulu ev 
dokusu sürdürülmelidir. Yeni yapılacak konutlarda kırsal karakterin 
sürdürülmesine engel olan imar kuralları yeniden 
değerlendirilmelidir. Özellikli yerleşim bölgelerinde yapılacak imar 
çalışmaları bu rehberde belirtilen hususlar göz önüne alınarak 
oluşturulmalıdır. 

• Yerleşimin doğal peyzajı bozmaması amacıyla, yerleşim sınırlarının 
belirlenmesi gereklidir. Özellikle ufuk çizgisinin doğal peyzaj ile 
bitirilmesi önerilmektedir. Yerleşimin doğal sınırlarına (doğal kayalık, 
yoğun yeşil…vb doğal çevre bileşenleri) uyulmalıdır. Doğal sınırlara 
aykırı yeni yapılaşmalara yol açacak parseller yaratılmamalıdır 
[Resim 3.40-43]. 

• Parsel büyüklükleri kırsal alan karakterine ve yerel halkın geçim 
kaynaklarına göre belirlenmelidir. Aynı kırsal alanda çok farklı ölçü 
ve oranlarda oluşturulan parseller, yapılaşmanın düzensiz olarak 
gelişmesine yol açmaktadır. 

 

 

 

 

Resim 3.39 
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• Parsel oluşturulmasında uygulanan dik kenarlı ızgara planın 
topografyaya uyumlu olarak çözümlenmesine çalışılmalıdır. Bu 
konuda “Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Projeler Oluşturulması 
Amaçlı Tipolojik Çalışmalar” kitabında parsel dönüşümü 
başlığından faydalanılmalıdır.  

• Parsel sınırlarının oluşturulmasında doğal sınır ve engeller belirleyici 
olmalıdır. 

• Yerleşim bütünlüğünü güçlendiren ölçü, oran ve malzeme 
bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Yeni yapılacak konutlarda bu 
rehberde ‘2.bölüm’de belirtilen malzeme ve yapım yöntemleri 
konularına uyulmalıdır.  

• Yamaç yerleşmelerinde, topografyaya uygun sokak ve parsel 
düzeni geliştirilmelidir. Eğime dik konumda derin parseller 
yaratılmasından kaçınılmalıdır [Resim 3.41]. 

• Büyük hacimli kamu yapıları (okul, cami, belediye…vb.) konumuna 
uygun olarak projelendirilmeli, tip proje uygulamasından 
kaçınılmalıdır.  

• Kamu yapılarında yerel malzeme ve yerel mimari motiflerin 
kullanılması, konut dokusu ile ölçek ilişkilerinin kurulması açısından 
önerilmektedir.  

Resim 3.40: Özlüce köyünde yoğun 
ağaçlık alan ile dik eğimli yamacın 
sınırlandırdığı yerleşim.  

181



  

   Resim 3.41 

• Dik 
yarm
yük
çöz

• Yere
par
Bu 
düz

   Resim 3.42 

• Yen
kara

• Doğ
yerl

 

Resim 3.43 
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• Yamaç yerleşmelerinin konumlarının belirlenmesinde mevcut 
yerleşimlerden faydalanılmalıdır. Özellikle rüzgâr ve güneş 
açısından uygun yönler seçilmelidir.  

• Yeni oluşturulacak ya da gelişen yamaç yerleşmelerinde, 
potansiyel heyelan tehlikesi araştırılmalıdır. Uygun zemin 
yapısındaki alanlarda yerleşilmeli ya da gerekli tedbirler alınmalıdır.  

• Yerleşim içinde, yol ve geçitlerde doğal malzeme kullanılmalıdır. 
Yollar bazalt parke taşı ile kaplanmalı, dar geçitler, bağ yolları vb 
doğal yapısında bırakılmalıdır. Kilitli suni parke taşı, asfalt, pişmiş 
toprak (tuğla)…vb yerel kimliğe uygun olmayan yapı malzemeleri 
kullanılmamalıdır.    

• Kaldırım ancak kalabalık ve yoğun trafik etkisindeki kasaba ve köy 
merkezlerinde yaya trafiğini kolaylaştırmak amacıyla yapılmalıdır.  

• Konutu oluşturan bitim detaylarında (kapı, pencere, söve, çörten, 
baca… vb)  bu rehberde 2.bölüm’de belirtilen tip, ölçü, oran ve 
özelliklere uyulmalıdır. 

• Evin oluşturulmasında, mekânların bir araya getirilmesinde birim 
mekân (hücre mekân) etkisinin üçüncü boyutta da sürdürülmesine 
özen gösterilmelidir. Bu amaçla başodaların, yapılabiliyor ise 
odalar arasındaki servis mekânlarının kat yükseklikleri farklı 
tutulmalıdır .[Resim 3.45] 

• Eğer yerleşimin karakteristik yapısında gözlemleniyorsa (Karahöyük, 
Salur… örneklerinde olduğu gibi) başodanın sokak siluetinin 
sürekliliği açısından evin mimarisinde hissettirilmesine dikkat 
edilmelidir. [Resim 3.45] 

• Binaların üst örtülerinde toprak dam geleneğinin sürdürülmesine ve 
yerel malzeme kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ancak, gelişim 
süreci içinde toprak damın çatıya dönüştüğü ve örneklerinin 
olmadığı yerleşimler ile çatının biçim ve malzeme yönünden 
yerleşim kimliğinde etkili olduğu yeni kurulmuş köylerde genel 
karakteristiğe uyum sağlanmalıdır. [Resim 3.44] 

• Avlulu konutlarda, avlunun oluşturulmasında rüzgâr ve ışık yönleri 
dikkate alınmalıdır. Avlu içinde günün farklı saatlerinde güneşli ve 
gölge alanlar yaratılmasına çalışılmalıdır. Avlu, hâkim rüzgârın 
etkisinden korunaklı olmalı hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır.   

• Avlu döşemesi, levha taşlar (sal taşı) ile kaplanmalıdır. Ahır ve servis 
mekânlarının açıldığı avlu döşemeleri gerekirse sıkıştırılmış toprak 
yapılmalıdır.  

• Ahırın doğrudan avluya açıldığı çözümlerde, avlu meyli ahırdan 
gelen suyu konuttan uzak noktadaki giderlere doğru verilmelidir. 
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Resim 3.44 

 

 

Resim 3.45 
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4. Sonuç: 

Kırsal yerleşmelerin farklı karakterleri mimari kimliği, sosyo-kültürel, doğal- 
çevresel ve tarihsel veriler ile açıklanmıştır.                                                                   

Yerelliğin önemi ve projelere yerel halk katılımı bugün her toplumda  
vurgulamaktadır. Kırsal ve bölgesel kalkınma planı politikalarına yön veren 
temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 

• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

• Sosyal ve ekonomik dengeler, 

• Kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 

• Sosyal, ekonomik ve siyasal katılımcılığın sağlanması, 

• Sürdürülebilirlik, 

Bu çalışma kırsal alanda Kayseri yöresi Kırsal kimlik öğelerini tanıtmak ve 
sınırlarını belirlemek amacını taşımaktadır. Buradan hareketle sürdürülebilir 
kırsal yerleşmeler kimliği (kültürel, sosyal ve ekonomik)  için planlama 
hedefleri ise: 

• Harekete geçmek için ihtiyaçları tanımak, 

• Zayıf elemanları, yerleri, toplulukları desteklemek, 

• Kurallı bir şekilde gelişmenin amaçlarını oluşturmak, 

• Alan ve varlık üzerindeki kontrolü yapmak, alanın gelişimi ve alanın 
sahibine karşı aktif bir politika izlemek, 

• Malzeme politikasını oluşturmak,  

• Doğayı korumak, 

• Tarım ve ormanlık alanların kullanımını güçlendirmek, 

• Ekonomik aktivitelerin düzenini genişletmek, 

• Yerel mimariyi, gelenekler ile kültür ve folklor mirasını korumaya 
yardım etmek, 

• Turizm pazarlamasını, promosyonunu ortaya koymak olmalıdır. 

Kırsal alanda sürdürülebilir ve ekolojik bakış açıları ile yöresel mimarlık için 
hedefler geliştirilebilir. Bunlar; 

1. Sağlıklı Yaşam Mekânları: Malzemeler ve bina sistemlerinin, iç atmosfere 
zehirli maddeler ve gazlar vermediğinden emin olmak için ön araştırmalar 
yapılmalıdır. İç mekân havasını temizlemek ve yenilemek için 
havalandırma sistemleri ve bitkilendirmeyle önlemler alınabilir. 

2. Enerji Verimlilik: Binanın enerji kullanımını minimumda tutmak için gerekli 
bütün önlemler alınmalıdır. Soğutma, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde, 
enerji kullanımını azaltacak veya giderecek yöntemler veya ürünler 
kullanılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solda, Endürlük’ten bir sokak. 
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3. Ekolojik Malzemeler: Çevreyi en az tahrip edecek yapı malzemeleri ve 
ürünler kullanmak için gerekli bütün önlemler alınmalıdır. Ahşap, orman 
alanlarında temin edilmeli, diğer malzeme ve ürünlerin seçiminde, üretim 
sırasındaki sağlığa zararlı atık miktarı göz de bulundurulmalıdır. 

4. Çevresel değerlendirme:  Tasarımın form ve planını,  arsaya,  bölgeye ve 
iklime uydurmak ve ilişkilendirmek için gereken bütün önlemler alınmalıdır. 
Arsanın ekolojisini iyileştirmek ve arttırmak için önlemler alınmalı, geri 
dönüşüm ve enerji verimliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bina formunun 
doğa ve sakinleriyle uyumlu ilişkisi için önlemler alınmalıdır. 

5. Toplam kalitesi yüksek Tasarım: Alan kullanımı, bina formu ve yapım 
teknikleri ve detay çözümlerinde, yapı ömrü için önlemler alınmalıdır. Bitmiş 
binalar, imalat kalitesi yüksek, kolay kullanılır, güzel ve yerel kimliğe uyumlu 
olmalıdır. 

Sonuç: Yöresel uygulamaların modellenmesi : 

Kayseri yöresel kırsal mimari uygulamalarının yürütülebilmesi araştırmalar, 
analiz ve sentez çalışmaları sonrası yapılan tespitlerle yönlendirilecektir. 
Ancak mevcut 294 köyün herhangi birinde uygulama yapılacağında 
önerildiği şekilde yerel analizler yapılamalıdır. Uygulamalar:  

1. Mevcut yapılarda sahip değiştirme sonrası yapılacak ilave ve 
değişiklik, 

2. Mevcut bir yerleşmede yapılacak yeni inşaat, 

3. Yeni bir yerleşme kurulması, 

olmak üzere üç ayrı başlıkta sürdürüleceğinden, rehber bunlara cevap 
verebilir nitelikte hazırlanmıştır.  

Yerel Analizler: Uygulamada yerleşim biriminden veri toplamaya yönelik 
olarak geliştirilen “Envanter çizelgeleri” kullanılarak, yöreye özgü formda 
belirtilemeyen detaylar ayrıca not alınarak, değerlendirilmelidir.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Bilgi formlarındaki değişkenlerin fazla oluşu farklı 
yörelerde farklı kimlikler elde edilebilmesine imkân vermiştir. Bu nedenle 
doğal, çevresel, kültürel, demografik ve idari unsurlar analiz edildiğinde bu 
verilere göre rehberden faydalanılarak uygulama yapılmalıdır. 

Yeni kurulacak yerleşmelerin planlaması: Planlama aşaması mimari 
projelerin hazırlanması ile sınırlı bir süreç olarak ele alınmamalıdır. Yeni 
kurulacak yerleşmelerde uygulama ekibi ile yerleşim alanı sakinlerinin 
katıldığı ortak bilgi paylaşımına olanak sağlayan toplantılar 
düzenlenmelidir. Bu gruplarda farklı yaş ve sınıftan sakinlerin olması daha 
sağlıklı sonuçlar alınması açısından faydalı olacaktır.  

Bu uygulamalarda yöre için geliştirilen plan tipolojileri; 

1. Aile büyüklüğü, (çekirdek aile, büyük aile) 
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2. Ailenin uğraşı (tarım, hayvancılık, turizm, el sanatları, ticaret, vb) 

3. Yöresel malzeme, (Taş, ahşap, kerpiç) 

4. Yöresel yapım sistemi, (oyma, yığma, karkas) 

5.  

6. Gelir durumuna bağlı olarak donatı tercihleri (ısınma, uydu anteni, 
sarnıç, hidrofor vb.)..gibi değişkenlere göre tip seçimine imkan 
verecektir. 

Farklı yörelerde yerel malzemenin kullanımı desteklenmeli, konut yapacak 
köylüye Orman yasasında yer alan teşviklere paralel olarak yapılacak 
başka yasal düzenlemeler ile taş ve toprak malzeme ve teknolojileri de 
sağlanmalıdır. Değişim ve dönüşüm ilkeleri bu aşamada belirlenmelidir. 
Ekonomik (tarım, hayvancılık, turizm vb.) teşviklerle ilgili düzenlemeler 
yapılmalıdır. Daha sonra proje tiplerinin üretilmesi, yerleşim esaslarının 
belirlenmesi sürecinde enerji korunumu, doğal kaynaklardan enerji üretimi 
teşvik edilmelidir.   

Uygulama aşaması: Ülkemizde kırsal planlama ve Çevre Düzeni Planı 
yapım ve onama yetkisi İl Özel İdarelerine verilmiştir. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının da yetki alanında bulunan bazı faaliyetler kurumlar arası 
koordinasyonun etkili derecede olması gereklidir. Amaç olarak Kırsal 
mimari kimliği belirleyen geleneksel unsurlar korunurken yukarıda verilen 
beş kural (Enerji Verimlilik, Ekolojik Malzemeler, Sağlıklı yaşam Mekânları, 
Çevresel değerlendirme, Toplam kalitesi yüksek Tasarım) hedef alınarak 
değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 
yöresel rehberlerin uygulanmasında İdari yapı teşviklerle yol gösteren, 
problem çözen, güven veren, amaç ve hedeflerin uzun vadede 
kazanımlarını ikna edebilen ve bu şekilde sivil katılımın proje içinde olmasını 
sağlayan bir rol üstlenmelidir. Uygulama aşamasında kamusal yapıların 
projelendirilmesi ve yapımını takiben halkın katılımı ile yapılabilmeli aynı 
zamanda halkın eğitilmesi sürecini de içermelidir. Eğitimler verilmeli, örnek 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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5. Yerel Malzeme ve Mimarlık Sözlüğü 
 

Aşevi Yemek pişirilen alan, tandır evi. 

Bişirik Kil oranı yüksek toprak, saman, su karıştırılarak 
hazırlanan, damda çorak toprağının altına serilen 
geçirimsiz katman. 

Çağ Evlerde genellikle sofanın sekialtı bölümünde yer alan, 
döşemeye akıtılan suyun toplanmasını sağlayan taş. 

 Yıkanma nişi (yunmalık) içinde bulunan taşa da aynı 
isim verilmektedir. 

Çağlık Yunmalık. Abdest ve gusül abdesti tazelemekte 
kullanılan, yıkanma alanı. 

Çardak Gölge mekân oluşturmak amacıyla genellikle bahçe 
ya da avluda ahşaptan yapılan çatı, iskelet.   

Çarpı Damlarda toprak katmanını taşıyan yüzeyin 
oluşturulması için kullanılan çalı çırpı ve dallarla 
oluşturulan örgü yüzeye verilen ad.   

Çırpı Yörede yapı işlerinde badana olarak kullanılan bir 
toprak cinsidir. İç mekânlarında badana işlerinde ve 
pekmez üretiminde kullanılan bu toprak, Ağırnas 
yakınlarındaki Subaşı Köyü’nden elde edilmekteydi. 

Çorak Kayseri yöresinde damların üst tabakasında kullanılan 
geçirimsiz toprak türüne verilen ad. 

Gevek / Kevek Tavan ve döşemelerde kullanılan sünger taşı. 
Tavandan sızan suları emerek bünyesinde 
tuttuğundan, döşeme taşıyıcısı olarak kullanılan 
ahşap kirişlemenin ömrünü uzatır.  

Gezinti Avlu kotundan yukarıda, evin başodası ile ilişkili olarak 
kullanılan teras.  

Harem Büyük evlerde evin iç yaşamının geçtiği bölüm. 

Hezen Geniş açıklıklı mekânlarda açıklığın ikiye bölen büyük 
ahşap kiriş.  

Köşk Bahçe içinde açıkta oturmaya olanak sağlayan üstü 
örtülü alan. Büyük evlerde üst kotta yer alan çevresi 
açık sedirli oturma alanı.  

Kemik /  Gebik  Taş ocaklarında, tüflerin üzerinde çeşitli kalınlıklarda 
bulunan krem ve turuncu renklerdeki toprağa yörede 
verilen ad.  
Killi bir özellik taşıyan bu toprak su ile temas ettiğinde 
plastik bir özellik kazanmakta ve kohezyon özelliği 
gösterebilmektedir. Genellikle evlerin damlarına 40-70 
cm kalınlığında bir tabaka halinde serilen toprak 
sıkıştırıldığında geçirimsiz bir tabaka oluşturur.  
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Puhayri Ocak. 

Sal Oda döşemeleri ve avlu zemininde kullanılan yaklaşık 
6-8 cm kalınlığında levha taş. 

Tandır Zemine gömülü pişmiş toprak fırın. 

Tandır evi Tandırın üstü ve çevresinin kullanım alanı sınırları ile 
kapatılarak oluşturulan mekân. 

Togana / Tokana Büyük mutfak. Genellikle üç bölümden oluşan 
togana, esas mutfak bölümü, oturma bölümü ve 
depolama bölümlerini içerir.  

Yonu Taşı İşlenmesinin kolay olması nedeniyle yörede volkanif 
tüflere verilen ad.  

Yunmalık Evlerde odanın kapıya yakın köşesinde yer alan, gusül 
abdesti almakta kullanılan, yıkanma alanı. 

Yunmak Yıkanmak. 

Yuvak / Lo / Loğ Dama serilen toprağı (çorak) düzlemekte kullanılan 
taş silindir. Anadolu’nun birçok yöresinde de Loğ taşı 
olarak bilinir.  

Taş silindirin boyu 70–100, çapı ise 25-40 cm.ler 
arasında değişebilmektedir. Bu silindirin yanal 
yüzeylerine, dam üzerinde hareketini sağlamak ve 
çekmek üzere demir ya da iplerin geçirildiği oyuklar 
açılmış olup genellikle tüflerden yapılmıştır. Her 
damda bu taştan bulunmaktadır. 

Yıkanma nişi Yeni yapılacak uygulamalarda yunmalık için duvar 
içinde ayrılacak alan. 

Duş dolabı Yıkanma nişi içine yapılacak olan su geçirimsiz duş 
kabini ve oda yönündeki kapağı. 
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Envanter no: KYS. 001. 001                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°45'22.68"K  35°43'37.10"D      

Adı: Büyükbürüngüz Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 1686(2000 sayımı)

İlçesi: Bünyan Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 291m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: ova

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: düzlük

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     √su    □kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: tarihi mezarlık

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

merkeze uzaklığı 20km'dir. İvriz Dağı'nın eteğinde kurulmuştur.Köyün kuruluşu 1500 lü yıllara dayanır. Köyün çıkışında 
yerleşmenin kökeni gösteren eski mezarlık bulunmaktadır.

Kaba yonu taş duvar içinde kesme taştan oluşturulan çıkma cephede kimlik bulmaktadır.  Çıkmayı taşayan döşeme 
kirişlemesi cephede okunacak şekilde ön plana çıkarılmıştır. Çıkma döşeme kirişleri genellikle çift taban arasına 
sıkıştırılmıştır. Gönye çıkmalar taş payandayla, rasyonel çıkmalar ahşap ile yapılmıştır. Taş payandalı gönye çıkma 
örneklerinde çıkma genişliğinin azaldığı yerde taş konsol boyutları da küçülür. Pencelerde yekpare taşın 
şekillendirilmesiyle oluşturulan lento sistemi sıkça görülmektedir.

Su sağlama olanakları: İvriz Dağından gelen su kullanılmaktadır.

Mimari özgünlük 
durumu:

Kemer formunun kapılarda, pencerelerde ve balkonlarda kullanımı ön plana çıkmıştır. Sağır duvarlar da cephe 
oluşumunda etkili olarak kullanılmıştır.

Doku ve plan özellikleri: Bitişik nizamlı evleri ana caddeye açılan sokakları ve çıkmaz sokakları ile hafif meyilli bir arazide kurulmuş bir köydür. 
Sokaklarda özellikle köşe daireleri vurgulanacak şekilde çözümler getirilmiştir. Köşe çıkmaları ve gönyeli duvar örgüleri 
bunun göstergesidir.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:
Gözlem ve 
değerlendirme:

Geniş ölçekte korunmuş bir köydür. Yaz aylarında canlanan bir köydür. Yollarının kötü olması ulaşımı engelleyen bir 
sorundur.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

İki adet tarihi cami bulunur.

Geçim kaynakları: Arıcılık, hayvancılık

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü: KS/ bykbrngzHazırlayan: PAPATYA SEÇKİN

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

BÜYÜKPÜRÜNDÜZ 

siluet/ fotoğraflar 



Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Tarih:EYLÜL 2008

KS/ bkny

İlgili yayın env.: Çizim no:

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü:Hazırlayan:

Tahıl tarımı, hayvancılık ve ufak çapta balıkçılık

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşme genelinde özelliğini koruyan bir köydür. Köyde toprak kaymasına bağlı göçler olmaktadır.  Afet potansiyeli 
köylüleri yeni yerleşme arayışına düşürmektedir. Yerleşme ölçeğinde ağaçlandırma erozyona önlem alınmalıdır.

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Şuanda köylüye aittir, afet nedeniyle kamusallaştırılması planlanmaktadır.

DUYGU KOLBAY

Doku ve plan özellikleri: Köyün ortasından geçen yol köyü ikiye bölmektedir. Köy kahvesi etrafında kümelenen tandır ve konut grupları yolun üst 
tarafında yer alır. Vadi tarlalarla sonlanmaktadır. Tarlaları bölen kavak ağaçları yeşil doku oluşturur. Yerleşme ile tarlalar 
arasından geçen dere ise sulama amaçlı tarlaya çekilmiştir.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Moloz taş ve kaba yonu taşlarla oluşturulan duvarlardan oluşmuştur. Hatıl kullanılmayan duvarlarda köşelerde çatlamalar 
görülmektedir. Ahşap dikmeler üzerine yerleştirilen çift yönlü kirişleme ile döşeme kirişlemesi oluşturulmaktadır. Aralıklı 
olarak dikmeye çakılan çıtalar da parapet görevi görmektedir. 

Su sağlama olanakları: Köy yerleşmesi ile tarlalar arasından dere geçmektedir. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları:

Tarihsel izi:

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

İlçe merkezine uzaklığı 50 km'dir.  Zamantı Irmağının en büyük kolu olan Homurlu çayı bu bölgeden geçmektedir. Köy 
göçebe yaşayan Türkmen Aşiretlerinin kalıcı yerleşmeler kurmasıyla oluşturulmuştur.

Mimari özgünlük 
durumu:

Yerleşme ölçeğinde mimari kimliğini koruyan bir köydür. Plan çözümleri sofalı olarak oluşturulmaktadır. Tuvaletler yapı 
dışında çözülmüştür.  Ayaklar üzerinde duran ahşap balkon cephede kimliği etkilemektedir. Balkonların kenarına 
yerleştirilen portatif ahşap merdiven bu alanların dışarıdan da kullanılmasını sağlar.

Kamusal yapılar: ilköğretim okulu Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     √su   √ kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş Coğrafi konum: Yamaç 

İlçesi: Develi /Taşçı Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 155m

Eski adı: Aşağıkünye Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 253 (2000 sayımı)

Envanter no: KYS. 002. 002                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°10'30.49"K  35°48'08.71"D      

Adı: Büyük Künye Yerleşme türü: Köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

BÜYÜKKÜNYE 

siluet/ fotoğraflar 



Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

KS/şhmlk.

Tarih:EYLÜL 2008

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü:

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan:

tarım, hayvancılık

Gözlem ve 
değerlendirme:

Konutlara sonradan eklenen kırma çatılar haricinde özgün dokusunu koruyan bir köydür.

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Yaz kış sürekli yerleşme komşuluk ilişkilerine yansır. Sürekli yerleşme nedeniyle konutların sürekli bakım ve onarımı sağlanır.

PAPATYA SEÇKİN

Doku ve plan özellikleri: Yerleşme vadide yer alan tarla ve söğüt, kavak ağaçlarından oluşan yeşil alana dönük olarak kurulmuştur. Yerleşmenin 
en tepesinde yer alan kaleye çıkan rampalar bulunmaktadır. Sokak aralarında bulunan su yalakları ve mağara oluşumları 
hayvancılığın şekillendirdiği planlama kararlarındandır. 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Moloz taş duvarlarda hatıl kullanılmaması nedeniyle duvar örgüsünde çatlamalara rastlanmaktadır. Duvar kalınlıkları 50 
cm den aşağıya düşmemektedir. Harç dışarıya taşacak şekilde duvar düzleminden öne çıkmaktadır. Oyma sistemi 
tamamlamak için kuru taş duvarla yapılan eklentilere de rastlanır.

Su sağlama olanakları: Kar kuyuları su depolama açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları:

Yer altı mağaralarının açıldığı Şahmelik Kalesi bulunmaktadır.

Tarihsel izi: Kale, yer altı şehri

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

İlçe merkezine uzaklığı 15 km. dir. Köy adını Selçuklu hanedanı Melikşah'tan almıştır. Köyün ilk sakinlerinin hayvancılık 
amacıyla köye yerleştiği rivayet edilmektedir. 

Mimari özgünlük 
durumu:

Topografyaya bağlı olarak düz damların üstüne merdiven vasıtasıyla çıkılması kimliğin bir parçasıdır. Bazı konutlarda ise 
her iki katın bağımsız kullanılmasını sağlayan merdiven cephede kimlik bulmuştur. Çatal kapı olarak bilinen çift kanatlı 
konut kapıları avlulu evlerde bulunmaktadır.

Kamusal yapılar: ilkokul, sağlık ocağı Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:      √su     √kanalizasyon   √elektrik  √telefon Özellikli doğa:

Özgünlük durumu: yapı elemanı ölçeğinde bozulma Coğrafi konum:

Doku türü: Topoğrafik durum:

vadi

yamaç

İlçesi: Develi Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 506m

Eski adı: Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 1031 (2000 sayımı)

Envanter no: 38.Y. 03. 03                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°19'16.03"K  35°40'14.80"D      

Adı: Şahmelik Yerleşme türü: Köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

ŞAHMELİK 

siluet/ fotoğraflar 



Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

651 (2000 sayımı)

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: DUYGU KOLBAY fotoğraf klasörü: KS/ krpzs

İlgili yayın:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Hayvancılık yaşama kültürüne yansımaktadır. Geniş aile yapısı içinde yapılan iş bölümü görev dağılımı sağlamaktadır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Sanayi bölgesinin açılmasıyla hayvancılık arka plana atılmıştır. Et ve süt ürünleriyle meşhur  olan yörenin bu özelliğini 
koruması teşvik edilmelidir. Betonarme sisteme geçişle yapı bazında bozulmalar ortaya çıkmıştır.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları: Hayvancılık

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Moloz taş duvar sistemiyle bir yada iki katlı olarak kurulan yapılar bulunmaktadır. Moloz taş duvar üzerine uygulanan kısmi 
sıva uygulamasıyla cephe kimliği tanımlanmaktadır. Yan yana iki pencere etrasında bulunan kesme taş söve alanı da 
yöre evlerini bağ evlerine benzetmektedir. Son dönemde betonarme kullanımıyla yapım yöntemlerinde bozulmalar tespit 
edilmiştir. 

Su sağlama olanakları: İçme suyunun haricinde hayvan otlaklarına su çekilmektedir.

Mimari özgünlük 
durumu:

Düz damlı olarak oluşturulan ahırların üst örtüsü yazın toplanan saman balyalarının kurutulması için kullanılmaktadır. 
Kemerlerin yan yana gelmesiyle oluşturulan tol mekanlara burda da rastlanmaktadır. 

Doku ve plan özellikleri: Hayvancıllığa bağlı olarak gelişen mimari yerleşim genelinde okunmaktadır. Ayırık nizamlı olarak oluşturulan konutlar arası 
kırsal avlu duvarı ile bölünmektedir. Yerleşmenin etrafını saran alanda hayvanlar için ayrılan otlaklar yer almaktadır. 
Damın üzerini kullanmayı sağlayan portatif ahşap merdiven kimliğin bir parçasını oluşturur.

Tarihsel izi:

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkezine 20 km uzaklıktadır. Köyün adı seki altında saklanan karpuzlardan glemektedir. Tarım ve hayvancılık 
başlıca geçim yolunu oluşturmaktadır. Et ve süt ürünlerine dayanan geçim hayvancılığa bağlı plan tipleri oluşturmaktadır. 
Organize sanayi bölgesine yakın olması bölgede yaşayan insanlar için istihdam sağlamıştır.

Alt yapı:    √su    □kanalizasyon    √elektrik     √telefon Özellikli doğa:

Kamusal yapılar: sağlık ocağı Mülkiyet durumu: köylüye ait

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: avlulu evler Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: Toplu Topoğrafik durum: düz arazi

Özgünlük durumu: Yerleşim dokusu ve yapı genelinde bozulma Coğrafi konum: ova

Köyü: Yükseklik: 56m

İlçesi: Hacılar Hane sayısı:

Kayseri Nüfus:

Eski adı: Alt yerleşme türü:

Tarih:EYLÜL 2008

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ
Envanter no: 38.Y. 03. 04                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°41'18.68"K  35°18'41.52"D      

Adı: Karpuzsekisi Yerleşme türü: Köy

İli:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

KARPUZSEKİSİ 

siluet/ fotoğraflar 



Plan tipolojisi: Avlulu evler Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: köy terkedilmiş

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: köy nakledilmiş

Köy alanı Yamula Barajının etki alanında olduğundan kamulaştırılarak nakledilmiştir. Parsellenen devlet arazileri halka 
dağıtılmış ve köy yeni yerine taşınmıştır. Yeni kurulan yerleşim alanı eski yerleşim alanından mimari izler taşımamaktadır. 
Terkedilen köy genel yerleşiminin özgün yapısını korumaktadır. Ancak baraj sularının etkiisi ile köyün bugünkü kıyı bölgesi 
bozulmaya uğramış, evler sahipleri tarafından sökülerek (taş, ahşap ve metal malzemeleri için) harab edilmiştir.

Köyün planı, dar sokaklar, ara geçitlerin birbirine bağladığı avlulu evlerin oluşturduğu organik bir karakter yansıtmaktadır. 
Köyün girişinden aşağı mahallede yer alan camiye dek uzanan yol eğime paralel ana cadde niteliğindedir. Bu yol 
üzerindeki yapıların karakteri, yapıların birbirleri ile ilişkileri yerleşimin kırsal karakterden çok kentsel izler taşıdığını 
düşündürmektedir.

Evlerin büyük bölümü ardışık olarak tekrar eden kemer taşıyıcılı (Tol) ahır mekanları üzerine oturmaktadır. Yığma taş duvarlı 
yapıların döşemeleri ardıç gövdeleri ile ile geçilmiştir. Çatı örtüsü ardıç kirişler üzerine oturtulan toprak damdır. 

Evlerin avlusundan genellikle kuyulardan sağlanmakta ve aşağıda yer alan yeni caminin önünde bir tatlı su kaynağı 
çeşmesi bulunmaktadır. 

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.:

Tarım ve hayvancılık.

Çizim no:

Gözlem ve 
değerlendirme:

Kamulaştırılmış.

Yerleşim dokusu, sokak karakteri, ev tipleri özgün olan köy terkedildiktem sonra kısa sürede çok harap duruma gelmiştir.

fotoğraf klasörü: KS/ çvrl.

Doku ve plan özellikleri:

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Su sağlama olanakları:

NEZİH R. AYSELHazırlayan:

İlgili yayın:

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

175 (2000 sayımı)

335m

Yamaç / sonradan baraj gölü kıyısı
Tepe

kamusallaştırılmış

Mimari özgünlük 
durumu:

Özellikli doğa:    □su    □kanalizasyon   □elektrik   □telefon

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Köy yerleşim merkezlerine uzak, köyler arasında coğrafi engeller (tepe vb) var.

Kamusal yapılar:

Alt yapı: kayalık yamaç

Yükseklik:

Coğrafi konum:

Topoğrafik durum:

cami, okul Mülkiyet durumu:

Ormanla ilişki:

Tarihsel izi:

Çevril Orman Köyü

Kayseri

Güneşli (eskiden Kocasinan)

Yerleşim dokusu ve yapı

Eski adı: 

İli:

Köyü:

Envanter no: 38.Y. 04. 05                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'52.31"K  35°28'04.51"D      

Adı:

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

İlçesi:

Yerleşme türü:

Alt yerleşme türü:

Nüfus:

Hane sayısı:

Köy

Özgünlük durumu:

TopluDoku türü:

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatılsız



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

ÇEVRİL 

siluet/ fotoğraflar 



Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Envanter no: 38.Y. 04. 06                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D      

Adı: Karahöyük Yerleşme türü: Köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Karaev Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 113 (2000 sayımı)

İlçesi: Kocasinan Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 184m

Özgünlük durumu: Coğrafi konum: ova

Doku türü: Toplu Topoğrafik durum: düzlük

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatılsız Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Plan tipolojisi: Avlulu evler Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: cami Göç veren yer

Kamusal yapılar: Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     □su    □kanalizasyon   □elektrik   □telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: höyük üzeri

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Şehir merkezine uzaklığı 20km.dir. Kültepe Höyüğü'nün (Kaniş Karum ) yakınında kurulmuş bir köydür. Buna bağlı olarak 
köyün kuruluş tarihinin höyükle bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Höyük etrafında yapılacak kazıda çevredeki arazi 
ve evlerin istimlak edilmesi ihtimali bulunmaktadır. 

Mimari özgünlük 
durumu:

Doku bütünlüğü korunmuş bir köydür. Köy genel olarak taş mimarisinin itinalı örneklerini içermektedir.

Doku ve plan özellikleri: Köyün civarında kalan alan tarım ve hayvancılık olanakları açısından  Kayseri Kırsalının en verimli arazilerinden 
sayılmaktadır. Bu nedenle bitişik nizam köy yerleşmesi etrafı yeşil alanlarla kaplıdır. Konutlar ahır, tandır, ambar gibi servis 
alanlarına geçişi sağlayan avlu etrafında gelişim göstermektedir. Avlu duvarı tek katlı olarak tutulurken yanında iki katlı 
olarak yükselen baş odalı konut kütlesi bir dolu, bir boş devam eden sokak dokusunu oluşturur.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Zemin kat duvarı kaba yonu taş  ile kurulmaktadır. Sokak boyunca bitişik nizamlı konutların  baş odaları kesme taş işçiliği 
ile ön plana çıkmaktadır. Baş odalar taş veya ahşap konsollarla taşınacak şekilde konsol yapmaktadır. Hayvancılık 
kapasitesine bağlı olarak ahır boyutları genişlemiş ve üst örtünün hezen ve ahşap dikme ile desteklenmesi gerekmiştir.

Su sağlama olanakları:

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Kültepe Höyüğüne yakın olması nedeniyle köy civarının arkeolojik potansiyeli bulunmaktadır.

Geçim kaynakları: Tarım, hayvancılık

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Köy terkedilmiş ve kazı nedeniyle istimlak edilmesi planlanlanmaktadır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Köy tarım, hayvancılık ve turizm açısından canlandırılmaya müsaittir. 

Hazırlayan: NEZİH R. AYSEL fotoğraf klasörü: KS/ krhyk.

İlgili yayın:

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

KARAHÖYÜK 

siluet/ fotoğraflar 



Envanter no: 38.Y. 04. 07                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D      

Adı: Taşhan Orman Köyü Yerleşme türü: Köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

İli: Kayseri Nüfus: 152(2000 sayımı)

Eski adı: Alt yerleşme türü:

Köyü: Yükseklik: 722m

İlçesi: Güneşli (eskiden Kocasinan) Hane sayısı:

Doku türü: Toplu Topoğrafik durum:

Özgünlük durumu: Yerleşim dokusu ve yapı Coğrafi konum:

Yamaç / sonradan baraj gölü kıyısı
Tepe

Özgün çatı biçimi: Demografik süreklilik:

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: naklediliyor

toprak dam köy boşaltılma sürecinde

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Seçkin yapılar: Göç veren yerKaya oyma camiler

Alt yapı:     □su    □kanalizasyon   □elektrik   □telefon Özellikli doğa: kayalık yamaç

Kamusal yapılar:

Plan tipolojisi: Göç veren bölge:Tek odanın üremesi üzerine kurulu

cami, okul Mülkiyet durumu: kamusallaştırılmış

Kayalık yamaç kolay işlenebildiği için özgün bir mimari kimlik oluşmasına ortam yaratmış. 

Tarihsel izi:

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Köy yerleşimi ana ulaşım akslarına uzak. Çevre köylerle doku ve ölçek benzerlikleri taşıyor. Yamaç yerleşimi olması neden 
ile yapılar bugün baraj gölü olan vadiye yönlenmiştir.

Mimari özgünlük 
durumu:

Köy alanı Yamula Barajının etki alanında olduğundan kamulaştırılarak nakledilmekte. Parsellenen devlet arazileri halka 
dağıtılmış. Ancak yukarı bölgede verilen alanda henüz yerleşik bir köy oluşamamış. Yeni kurulan yerleşim alanında evler 
birbirinden kopuk, eski yerleşim alanının mekansal izlerini taşımıyor. Köyde yaklaşık 5-8 hane hala yaşamını sürdürüyor. 
Terkedilmekte olan yerleşim genel karakterini korumakta. Ancak baraj sularının etkiisi ile köyün bugünkü kıyı bölgesi 
bozulmaya uğramış.

Hazırlayan: NEZİH R. AYSEL

Doku ve plan özellikleri: Köy topografik yapısı nedeniyle iki mahalleden oluşmakta. Her iki mahallede de birer kaya oyma cami var. Camilerin 
kitabelerinden yerleşimin 18. yy uzandığı anlaşılıyor. İki mahalle arasında geniş bir açık alan / meydan oluşmuş. Dar ve 
eğimli sokaklar taş kaplı ya da doğal zemini ile bırakılmış. Evler genellikle tek odanın tekrarlanarak üremesi ile gelişen plan 
tipine sahipler.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Evler ve diğer yapılar yığma taş hatılsız duvarlarla inşa edilmiş. Kat döşemeleri kirişi olarak ardıç ağacı gövdeleri kullanılış, 
evlerin çatıları ardıç kirişler üzerine oturtulan sıkıştırılmış toprak dam. Yapım sistemi oda-ev boyutlarının belirlenmesinde 
etkili, evler hatılsız olduğu için genellikle hasarlı. 
Evlerin ön yüzleri üst kat seviyesinde kesme taş ile örülü ve düzen yan cephelere de bir miktar döndürülüyor. 

Su sağlama olanakları: Genellikle kuyulardan temin ediliyor. Yukarı camii önünde bir su kaynağı var…

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları: Tarım ve hayvancılık.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşim dokusu, yapı topoğrafya ilişkisi özgün olan köy, kış ve bahar aylarında yükselen baraj sularının etkiinde kalıyor. 
Yakın zamanda barajın su tutulma süreci tamamlandığında köyün yaklaşık 1/3'ü sular altında kalacak.

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Kamulaştırılmış.

KS/ tşhn.

Tarih:EYLÜL 2008

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü:

İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

TAŞHAN 

siluet/ fotoğraflar 



Envanter no: KYS. 005. 008                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°49'00.53"K  35°42'59.74"D      

Adı: Taşören Yerleşme türü: kasaba

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Ağırnas Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 4387(2000 sayımı)

İlçesi: Melikgazi Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 289m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: ova

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: düzlük

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı Göç veren bölge:

Kamusal yapılar: Mülkiyet durumu:

köylüye aitSeçkin yapılar: Göç veren yer

Alt yapı:    √su    √kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: Dehliz, yer altı şehri, bezirhane

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

merkeze uzaklığı 20km'dir. Mimar Sinan'ın doğum yeri olarak kabul edilir. Bu nedenle turizm potansiyeli olan bir 
yerleşmedir. Yerel kimliğini tanıtmaya yönelik kültür ve sanat festivalleri yapılmaktadır. 

Konut duvarları kesme taş yonu ile kurulurken, avlu duvarları kaba yonu ile çözülerek farklılaşmaktadır. Köşe pencereleri 
ve köşe balkonları yörenin karakteristik özelliğini ortaya koyar.

Su sağlama olanakları:

Mimari özgünlük 
durumu:

Yapılar kendi içinde her mekan diğerinden 1.50- 2.00 m civarında öne çıkacak şekilde parçalanmaktadır. 

Doku ve plan özellikleri: Dar ve çıkmaz sokaklar rasyonel olmayan kırılışlar yapar. Sokaklar çıkmaz sokaklarla bitebilmektedir. 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:
Gözlem ve 
değerlendirme:

Eski yapıların restorasyonuna yönelik çalışmalar yapı bazında bozulmalarla sonuçlanmıştır. Yerleşme genelinde açılmış 
bulvarlar yol genişletme amacıyla konut yıkılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Yer altı şehirleri en 3.000 yıl öncesine dair yaşam kalıntıları göstermektedir. Mimar Sinan Evinin altına bağlanan yer altı 
şehrinin bütün kasabanın altında devam ettiği rivayet edilmektedir.

Geçim kaynakları: El dokumacılığı, turizm

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü: KS/ ağrnsHazırlayan: EMİNE ÜNSAL

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 
 

 

 
 

AĞIRNAS 

siluet/ fotoğraflar 



Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: CAN GÖRGÜLÜ fotoğraf klasörü: KS/ bğpnr

İlgili yayın:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Köy nüfusu yaz ve kış aylarında değişiklik göstermektedir. Kente göç  etmiş aileler tarafından yazlık olarak kullanılmaktadır. 
Boş durumdaki evlerin oranı diğer köylere göre daha azdır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşme doğal özellikleri ve yapı özellikleri ile farklılık gösterir. Özellikle güney yamacındaki evlerin plan tipleri, 
topografyayı kullanımı ve yapım kaliteleri bakımından kent evi özelliği gösterir. Evlerde taş malzeme kullanılmıştır. 
Yerleşmenin çeveresinde bulunan ve tarihi bir geçmişe sahip olduğu düşünülen mağaraların herhangi bir tespitinin 
yapılmış olmaması köyün sürekliliği ve oluşturulabilecek yeni geçim kaynakları açısından büyük bir eksikliktir.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Yerleşmenin üst kısımlarında kayalara oyulmuş, küçük bir kilise(şapel) vardır. Ayrıca yedi kuyular adı verilen, büyüklüğü 
tespit edilmemiş bir yer altı şehri bulunmaktadır. 

Geçim kaynakları: Geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Tarıma bağlı üretimin bir kısmını ceviz, tütün ve buğday oluşturur. 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Yapılar kesme taş kullanılarak yığma sistemle yapılmıştır. Taş malzeme yerleşme ve çevresinden elde edilmiştir. Ayrıca 
yerleşmenin kurulduğu bölgedeki kayaların kolayca kazılabilmesinden dolayı, konutların avlu kısımlarında ahır ya da 
depo olarak kullanılan mağaralar vardır. Yapılarda ahşap hatıllar kullanılmıştır. Konutların büyük bölümünde, taş 
payandalarla desteklenen açık çıkmalar vardır. 

Su sağlama olanakları: Vadi tabanında yaz aylarında kurak olan bir dere vardır. Bu alanda bir çeşme bulunmaktadır.

Mimari özgünlük 
durumu:

Köydeki evlerin büyük çoğunluğu günümüzde de kullanılmaktadır. Kullanılmayan evler de bakımsızlıktan dolayı bozulma 
vardır. Evlerin büyük bölümünde toprak damlar eğimli çatılara dönüştürülmüştür. Yeni yapılarda ise betonarme iskeletli 
yapılara, köyün yerel malzemesine uymayan taş kaplamalar yapılmıştır. 

Doku ve plan özellikleri: İki yamaçdaki evlerin plan tipleri ve doku özellikleri birbirinden farklı özellikler gösterir. Kuzey tararfındaki yamaçdaki 
konutlar, bir cami, değirmen ve fırının bulunduğu bir meydanın etrafında gelişen, çoğunlukla bahçeli ya da dar sokakları 
oluşturan sıra konutların bulunduğu bir doku özelliği gösterir. Güney tarafındaki konutlar ise yamaca dayanmış, tek sıra 
evlerdir. Evlere sıra evlerin önündeki sokaktan, genellikle çıkmanın altında bulunan kapıdan girilir. Bu kapıdan avluya  
girilir. Avlunun etrafında mutfak, depo, ahır gibi mekanlar bulunmaktadır.  Ayrıca üst kattaki yaşam mekanlarına yine 
avludan çıkılan farklı merdivenlerle ulaşılır. 

Tarihsel izi: mağara kilise ve yer altı şehirleri

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Şehir merkezine uzaklığı 15 km'dir. Köy, vadi tabanındaki dere yatağı ve mezarlığın bulunduğu, karşılıklı iki yamacında ise 
konut alanlarının bulunduğu bir yerleşimdir.Yamaçlardaki kayalara oluşmuş bir şapel ve "yedi kuyular" adı verilen yer altı 
yerleşimi vardır.

Alt yapı:     √su    √kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Kamusal yapılar: ilkokul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: dağlık

Köyü: Yükseklik: 290m

İlçesi: Melikgazi Hane sayısı:

İli: Kayseri Nüfus: 306 (2000 sayımına)

Eski adı: Isbıdın Alt yerleşme türü:

Envanter no: KYS. 005. 009                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°48'45.92"K  35°39'21.50"D      

Adı: Bağpınar Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

BAĞPINAR 

siluet/ fotoğraflar 



Envanter no: KYS. 005. 010                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°46'10.55"K  35°39'48.58"D      

Adı: Kayabağ Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Darsiyak Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 516 (2000 sayımı)

İlçesi: Melikgazi, Gesi Bucağı'na bağlı Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 451m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum:

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: vadi

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: Toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: okul, kilise Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     √su    √kanalizasyon  √elektrik   √telefon Özellikli doğa: bağlar ve bahçeler

Tarihsel izi: tarımsal ticarete yolu olan güvercinlikler, Yanartaş Kilisesi

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Köyün merkeze uzaklığı 18km'dir. Ortasında yeşil vadi bulunan iki yakadan oluşan köy Darsiyak adını "Dar Vadi" den 
almıştır. Köyün en tepe noktasından Erciyes Dağı algılanabilmektedir.

Her iki katın da kesme taş ile oluşturulduğu örneklere rastlanmaktadır. Kapalı çıkmaların yanında açık çıkma da 
bulunmaktadır. Konsol malzemesi ahşaptır. Bağ bölgesinde üç tarafı 50 cm lik duvar ile örülü, bir cephesi açık olan, üstü 
kapalı tek göz, geçici konaklama mekanları bulunmaktadır.

Su sağlama olanakları:

Mimari özgünlük 
durumu:

Evlerin avlusundan işleyen mağaralar bulunmaktadır. Mağaralar birkaç gözden oluşur; herbir göz ahır, depo ve kiler 
olarak kullanılmaktadır. Tandır evi ise avlunun diğer özgün unsurudur. Yörede gelenek hailne gelmiş bir diğer husus ise 
büyükbaş hayvan tezeklerinin kurutularak yakacak haline dönüştürülmesidir. Kurutma için yerleşme genelinde alanlar 
bırakıldığı görülmektedir. Yerleşme genelinde birkaç ailenin ortak kullandığı tandır fırınları bulunmaktadır. 

Doku ve plan özellikleri: Vadinin iki yamacında yer alan köy iki mahalleden oluşmaktadır. Mahalleleri bölen bir dere geçmektedir. Bitişik nizam 
konutların arasından geçen dar sokaklar bazen birkaç ailenin ortak avlusu sayılan kabaltılarla sonlanmaktadır.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:
Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşim ölçeğinde özgün dokusunu koruyan bir köydür. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

1837 yapımlı Yanartaş Kilisesinin alanı ve tarihi ilkokul köyün bir zamanlar civar köylere nazaran baskın konumda olduğunu 
gösterir.

Geçim kaynakları: bağcılık, hayvancılık. Güvercin gübresi "cehri" nin ihraç ürünü olarak satıldığı dönemde yörede güvercin besleyiciliği gelir 
kaynaklarının başında yer almaktaydı.

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü: KS/ kybğHazırlayan: PAPATYA SEÇKİN

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

       

 

DARSİYAK 

siluet/ fotoğraflar 



KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ
Envanter no: KYS. 005. 011                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°44'15.85"K  35°33'48.07"D      

Adı: Germir Yerleşme türü: Mahalle

Eski adı: Konaklar Alt yerleşme türü:

İli: Nüfus: (2000 sayımına)

İlçesi: Melikgazi Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 1294m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: vadi

Doku türü: toplu Topoğrafik durum:

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: ilkokul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:    √su    √kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: Kilise, Papaz Evi, Ticarethane, köprü

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Bugün sit alanı ilan edilen bu alanda tarihi değeri olan Kayseri Evleri ve iki adet Kilise bulunmaktadır.

Mimari özgünlük 
durumu:

Tarihi konaklar taş işçiliği ve süslemeleriyle ön plana çıkmaktadır. Evler kent evi karakterindedir, Çoğunda "zerzembi" 
denilen bodrumlar bulunmaktadır ve yerden 1.00-1.50m kadar yükseltilmiştir. Cumba veya yapının bir bölümünde yapılan 
kademelendirmeyle cepheye hareket sağlanmıştır. Ağırlıklı olarak sofalı evlerden oluşmaktadır. 

Doku ve plan özellikleri: Yeşil vadinin içine kurulmuş bir köydür. Germir Kendi içinde Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle olarak ikiye bölünmektedir. Her 
iki Mahallede de camisi,  fırın gibi kamusal yapılar bulunmaktadır. Sokaklar karşılıklı oluşturulan çıkmaların çarpmayacağı 
mesafededir. Kot farkının bulunduğu yerlerde istinat duvarları oluşturulmuştur.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Kesme taş ile oluşturulan duvarlar kat yüksekliğinde hatıllarla desteklenmiştir. Çıkma konsollarında, hatıllarda ve pencere 
kepenklerinde ahşap kullanılmaktadır. Evlerin subasman kotuna kadar kullanılan karataşlar kat silmesi ile bitirilmektedir. 
Köşe konutlarda 45°lik açılarla pahlara rastlanır.

Su sağlama olanakları: Kaynağı Erciyes'ten gelen, bugün kurumaya yüz tutmuş bir dere bulunmaktadır.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Kilise ve tamamlayıcı yapılar bulunmaktadır.

Geçim kaynakları: Hayvancılık

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Sit alanı

Gözlem ve 
değerlendirme:

Mevcut yapıların restore edilmesi köyün turizm potansiyelini arttıracaktır. 

Hazırlayan: DUYGU KOLBAY fotoğraf klasörü: KS/grmr

İlgili yayın:

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

GERMİR 

siluet/ fotoğraflar 



KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ
Envanter no: KYS. 005. 012                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°48'10.61"K  35°43'49.03"D      

Adı: Yerleşme türü:

Eski adı: Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 314 (2000 sayımına)

İlçesi: Melikgazi Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 297m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: tepe

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: ilkokul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:    √su    □kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: Güvercinlik

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkeze 23 km uzaklıktadır.

Mimari özgünlük 
durumu:

Ağırlıklı olarak avlulu evlerden oluşan bir yerleşmedir. Bitişik nizam konutlarda yan yana konumlanan kapılar kemer 
kuruluşu açısından kimlik oluşturmaktadır. Kapılar bazen birbirini tekrar eden basitlikle oluşturulmakta, bazen de süsleme 
ve detaylandırma açısından farklılaşarak kapının açıldığı mekanın önemini göstermektedir.

Doku ve plan özellikleri: Bitişik nizam olarak oluşturulan konut dokusu mevcuttur. Aralarda geçişi sağlayan insan ölçeğinde, dar sokaklar 
bulunmaktadır. Avluya girildikten sonra üst kata açılan genellikle tek kollu olan bir merdiven bulunur. 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Kesme taşın yığma yoluyla kullanılması sonucu duvarlar oluşturulmuştur. Duvar kuruluşunda hatıl öğesine rastlanmaz. 

Su sağlama olanakları:

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları: Hayvancılık

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Mülkiyet köylüye aittir. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşme ölçeğinde korunan bir köydür.

Hazırlayan: DUYGU KOLBAY fotoğraf klasörü: KS/kprndz

İlgili yayın:

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

KÜÇÜKPÜRÜNDÜZ 

siluet/ fotoğraflar 



Envanter no: KYS. 005. 013                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°46'01.81"K  35°40'33.23"D      

Adı: Güzelköy Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Nize Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 330 (2000 sayımı)

İlçesi: Melikgazi Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 88m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: tepe

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı: √su   √kanalizasyon  √elektrik  √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: tarımsal ticarete yolu olan güvercinlikler

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkeze uzaklığı 16km'dir. Gesinin ünlü bağlarının ve güvercinliklerinin önemli  bir bölümünü içermektedir.

İnce yonu veya kaba yonu taş duvar sistemiyle kurulmuş örnekler bulunmaktadır. Zemin kattaki yonu boyutları 50/1.00cm 
e kadar çıkabilmektedir. Diğer bölgelere nazaran geniş yonuların elde edilebilmesi malzeme olanakları ve işçiliğe bağlı 
olarak ortaya çıkmıştır. Çıkmaları taşıyan konsollar taş veya ahşapla oluşturulmuştur.

Su sağlama olanakları:

Mimari özgünlük 
durumu:

Bitişik nizamlı konutların oluşturacağı düz cephe  çıkmalarla hareketlendirilmiştir. Üst kat planının bütün olarak çıkma 
yaptığı örnekler bulunmaktadır.

Doku ve plan özellikleri: Konutlar yerleşme geneline kademeli olarak yayılmıştır. Yerleşmenin iki ucu arasındaki kot farkı basamaklarla çözülen dar 
sokaklarla bağlanmıştır. Taş kaplamalı sokaklar taşa bağlı gelişen mimarinin sokakta da devam etmesini sağlar. Sokakların 
bazılarının kabaltılara açılması yöreye özgü dokuyu oluşturur. Kabaltılar genellikle konuta ait yarı kamusal alanlara 
ulaştırmaktadır. 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:
Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşme içerisine sadece iki noktadan araç girebilmesi insan ölçeğinde tasarlanan sokak karakterinin korunduğunu 
göstermektedir. Yapı ölçeğinde bozulmalar kırma çatı eklenmesiyle gerçekleşmektedir.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Güvercinlikleri ve değirmenleri yerleşmenin kökenine dair bilgi aktarmaktadır. 

Geçim kaynakları: Arıcılılık 

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü: KS/ gzlkyHazırlayan: DUYGU KOLBAY

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

    

 

NİZE 

siluet/ fotoğraflar 



Envanter no: KYS. 005. 014                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°47'48.46"K  35°44'21.09"D      

Adı: Subaşı Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Üskübü, İskopi Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 527(2000 sayımı)

İlçesi: Melikgazi/ Gesi Bucağı Hane sayısı:

Köyü: Yükseklik: 53 m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: ova

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: düzlük

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     √su    √kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi:

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkeze uzaklığı 10km'dir. Koraman Dağı eteklerinde yer almaktadır. 

Her iki kat kuruluşunda da kesme taş kullanılır. Çıkmaları taşıtmak amacıyla taş konsollar bulunmaktadır. Pencereler 
söveleri kesişecek şekilde ikili modüller halinde kullanılmaktadır.

Su sağlama olanakları: Köyde su sorunu yaşanmamaktadır. Köyde Osmanlı dönemine ait tarihi çeşme bulur. Bunun haricinde son dönemde 
eklenmiş diğer çeşmelerde yerleşim genelinde su sorunu olmadığını gösterir.

Mimari özgünlük 
durumu:

Köşelerde iki yönlü olarak yapılan çıkmalar yöre mimarisinin kimlik unsurlarındandır. Bitişik nizam devam eden konut 
cephelerinde çıkmalar ve duvar yüzeyinde parçalanmalar oluşturularak hareket kazandırılmıştır.Evlerin giriş cephesinde 
asma sardırılması peyzajı etkilemektedir. Köyün çıkışında kalan kayalar oyularak güvercinliğe dönüştürülmüştür. 

Doku ve plan özellikleri: Köyün içinden geçen ana cadde boyunca bitişik nizamlı konutların sıralanışı köyün genel dokusunu oluşturur. Bitişik nizamlı 
bu konutlara cadde üzerinden girilmektedir. Konutların içinden arka taraftaki avluya geçilmektedir. Taş sütunlu giriş 
balkonlarına sıkça rastlanmaktadır. İkinci katta yer alan balkona çıkan tek kollu veya L merdiven yerel konut kimliğinin 
parçasıdır.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Mülkiyet köylüye ait. Bağ bölgesi olmamasına karşın yaz nüfusu kışa oranla daha fazladır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı bazında bozulmalar haricinde özgün karakterini korumaktadır.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Tarihi çeşme ve güvercinlikler

Geçim kaynakları: hayvancılık

İlgili yayın:

fotoğraf klasörü: KS/ sbşHazırlayan: CAN GÖRGÜLÜ

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

SUBAŞI 

siluet/ fotoğraflar 



KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ
Envanter no: KYS. 007. 018                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°38'34.16"K  35°34'58.94"D      

Adı: Kevenli Yerleşme türü: Belde

Eski adı: Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: (2000 sayımına)

İlçesi: Sarız Hane sayısı: 7

Köyü: Çavdar Yükseklik: 720m

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş Coğrafi konum: yamaç

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: engebeli arazi

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Kamusal yapılar: ilkokul, yetiştirme yurdu, bezirhane Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:    √su    □kanalizasyon   √elektrik  √telefon Özellikli doğa:

Tarihsel izi: Güvercinlik

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Bu küçük yerleşime ulaşım toprak bir yoldan sağlanmaktadır. Köyün ortasından geçip batı yönüne doğru akan su bulunur. 
Köy yaz döneminde canlanmakta, diğer aylarda köy halkı Pınarbaşına göç etmektedir. Bunun en önemli nedeni köyün 
tarım potansiyeli bulunmaması nedeniyle gençlerin şehirde çalışmasıdır.

Mimari özgünlük 
durumu:

Ahırlar köyün mimarisinde etkin konumdadır. Konutlar oyma alanlara bitişik olarak oluşturulmuş ve bu alanlar ahır olarak 
kullanılmıştır. Hayvancılığa bağlı olarak tezeği yakacak olarak kullanma geleneği gelişmiştir. 

Doku ve plan özellikleri: Dere kenarında gelişen ağaçlık bölge köy halkı için toplanma alanı oluşturur. Konutlar vadi içinde rüzgardan en az 
etkilenecek şekilde konumlanmıştır. Tek katlı ve rasyonel plan tipine sahip basit konut çözümleri bulunmaktadır. Tuvalet 
konuttan bağımsız olarak dışarıda yer alır.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Moloz taş ile kurulan duvar pencere alt ve üst kotlarından hatıllar ile desteklenmektedir.Moloz taş duvar aralarına kerpiç 
ile yalıtım yapılması kırsal konut izolasyonu sağlanır. Düz toprak dam kenarında ahşap kirişlemelerin 10-20cm ileri 
çıkmasıyla sağlanan saçak detayı çoğu evde kullanılır. Pencerelerde ahşap parmaklık kullanımıyla kimlik oluşturulur.

Su sağlama olanakları: Köyun ortasından dere geçmektedir.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları: Hayvancılık

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Mülkiyet köylüye aittir. Ulaşım ve iş imkanlarının zorluğu dolayısıyla köy kış aylarında ıssız kalır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Kırsal karakterini koruyan bir köydür. Köyün kışında canlandırılmasına yönelik girişimler olmalıdır.

Hazırlayan: CAN GÖRGÜLÜ ve EMİNE ÜNSAL fotoğraf klasörü: KS/ kvnl

İlgili yayın:

Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

KEVENLİ 

siluet/ fotoğraflar 



Kamusal yapılar: ilkokul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Yerleşme sürekliliği:

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Yerleşme türü:

Alt yerleşme türü:

Nüfus:

Hane sayısı:

Endürlük

Andronik

Kayseri

Talas

Envanter no: 38.Y. 07. 16                                   
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°41'01.32"K  35°33'48.24"D      

Adı:

Toplu

Yığma / Taş / hatıllı

Doku türü:

Özgün yapı sistemi:

Yükseklik:

Coğrafi konum:

Topoğrafik durum:

Ormanla ilişki:

Seçkin yapılar:

Alt yapı:

Tarihsel izi:

Eski adı: 

İli:

İlçesi:

Köyü:

Özgünlük durumu:

Özgün kat sayısı

Özgün çatı biçimi:

Yapı bazında bozulma

toprak dam

iki

Mimari özgünlük 
durumu:

Özellikli doğa:

sofalı, avlulu

kilise

   √su   √kanalizasyon   √elektrik  √telefon

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

 Endürlük Kilisesi

Göç veren bölge:

Kayseri merkezine 14 km uzaklıktadır. Talas İlçe'sine bağlı bu köyde bulunan anıtsal nitelikli yapılar, bir zamanlar daha çok 
insan barındırdığını gösterir. Bugün bağ ve bahçeler ihtiva etmesi nedeniyle yaz döneminde göç almaktadır. Su yolları ve 
çeşmeler köyün su kaynakları açısından zengin olduğunu gösterir.

Plan tipolojisi:

Demografik süreklilik:

Göç veren yer

yerli

bağ 

Köy

125 (2000 sayımı)

258m

hafif dalgalı arazi

plato

ilişkisiz

sürekli

Doku ve plan özellikleri:

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Su sağlama olanakları:

EMİNE ÜNSALHazırlayan:

İlgili yayın:

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:
Geçim kaynakları:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

İlgili yayın env.:

1835 yılından kalma Endürlük Kilisesi yerleşimin tarihinin ne kadar eski olduğunu gösterir. 

Bağcılık, hayvancılık

Çizim no:

Mülkiyet köylüye aittir. Bağ yaşamının izleri yaşama kültürüne yansımaktadır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşme ölçeğinde korunan köy, bağcılığa bağlı kırsal karakteri yansıtmaktadır. Yapı bazında bakım ve onarım 
eksikliğine bağlı bozulmalar oluşmuştur. 

Tarih:EYLÜL 2008

fotoğraf klasörü: KS/ endrlk.

Yapılar gönyeli ve dik açılı çıkmalar ile ön plana çıkmaktadır. Kademeli olarak devam eden çıkma cepheye kimlik özelliği 
olarak yansır. Kemerlerle kurulan tonoz "tol" mekan yörede ahır ve depo olarak kullanılmaktadır. Pencere kuruluşunda ise 
kepenkler ön plana çıkmaktadır. Kapı üzerlerinde ise tepe pencereleri kimliği etkiler.

Derevenk Vadisi içinde konumlanan yerleşimde dar ve yönlendirici sokaklar meydanlara açılmaktadır. Yola bağlı olarak 
irrasyonel planların oluşması yerleşme genelinde parsel sınırlarının kesin çizgilerinin koyulduğunu gösterir.

Genellikle taş yığma yapım sistemiyle iki katlı olarak oluşturulan yapılarda ağırlıklı olarak kesme taş yonular kullanılmıştır. 
Duvar kuruluşunda ahşap hatıl kullanımına rastlanmaktadır. Yapıların bağ ile sınırını oluşturan avlu duvarları ise kuru taş 
duvar sisteminde örülmüştür. Zemin kat planının rasyonel olmaması durumunda üst katta gönyeli çıkmalar meydana 
getirilir. Çıkmaları taşıyan konsollar ahşap ile oluşturulmuştur. Hatıl ve konsollarda kullanılan ahşap bağdan elde edilir. 

Evlerin avlusundan genellikle kuyulardan sağlanmakta ve aşağıda yer alan yeni caminin önünde bir tatlı su kaynağı 
çeşmesi bulunmaktadır.  



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 
 

 

ENDÜRLÜK 

siluet/ fotoğraflar 



Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: DUYGU KOLBAY fotoğraf klasörü: KS/rşdy

İlgili yayın:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:
Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı bazında bozulmaların görüldüğü bir köydür, genel karakter olarak özgün yapısını korumaktadır. Pencere açıklıklarının 
sonradan duvar kırma yoluyla genişletilmesi hem cephede kimliği bozmakta, hem de yığma duvarlarda çatlamalara 
neden olmaktadır. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Osmanlı hakimiyeti öncesinde Rumlar tarafından kurulan bir köy olduğu rivayet edilmektedir. 

Geçim kaynakları: Toprak yapısı tarım ve hayvancılığın gelişmesine imkan vermemiştir. Bir zamanlar tarımsal ticaret yolu olan güvercin 
gübresinden cehri üretimi  köyün girişindeki güvercinliklerden sağlanmaktaydı. 2000 yılına kadar faaliyet gösteren bez 

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Her iki katta da kesme taş oluşturulmuştur. Kat aralarında yapılan silmeler yatayda parçalanma oluşturmaktadır. Yörede 
gönye çıkmaya rastlanmamaktadır. Mevcut çıkmalar dik açılı oluşuyla yerleşmenin rasyonel kararlarını desteklemektedir. 
Konsol malzemesi ahşaptır. 

Su sağlama olanakları: Köyün beldeye dönüşü sonrasında su sorunu çözülmüştür.

Mimari özgünlük 
durumu:

Plan cepheye yansımaktadır. Oda boyutları belli bir modül kabul edilirse, bu modüllerin arasında yer alan tuvaletle veya 
konut giriş kapısıyla parçalanmalar oluşturulmuştur. Mekanları cephede birbirinde koparmanın bir diğer yolunu ise kat 
yükseklikleri sağlamaktadır. Eğimin arttığı yerlerde oluşturulan konutlarda topografya verilerinden faydalanarak her kat 
ayrı kottan işlemektedir. Cephede ve konut iç mekanında merdiven kullanımına rastlanmamaktadır.

Doku ve plan özellikleri: Yan yana konumlanan konutlarda iki katlı ve tek katlı kütlelerin sırayla yan yana gelişiyle cephede hareket sağlanmıştır. 
Dolu boş oranlarından kaynaklanan modüler bir düzen bulunur. Yol ve konut alanı arasındaki kot farkı istinat duvarıyla 
ayrılmıştır. Eğimli yerleşme bölgesinin üst kotlarına ulaşmayı sağlayan basamaklı dar sokaklar bulunmaktadır. 

Tarihsel izi: Güvercinlik

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Sultan Reşat zamanında Reşadiye ismini alan köy daha sonra Zincidere Köyü ile birleşerek kasaba haline gelmiştir. Köyde 
yıllarca su sorunu yaşanmış ve son dönemde oluşturulan su yolları ile çözülmüştür. 

Alt yapı:    √su    √kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa:

Kamusal yapılar: ilkokul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum: tepe

Köyü: Yükseklik: 257m

İlçesi: Talas Hane sayısı:

İli: Kayseri Nüfus: 2322 (2000 sayımına)

Eski adı: İstefana, Reşadiye Alt yerleşme türü:

Envanter no: KYS. 007. 017                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°40'16.45"K  35°34'46.25"D      

Adı: Erciyes Yerleşme türü: Belde

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

REŞADİYE 

siluet/ fotoğraflar 



Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: PAPATYA SEÇKİN fotoğraf klasörü: KS/ zncdr

İlgili yayın:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Mülkiyet köylülere aittir. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Genel olarak kırsal karakterini korumaktadır.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Bugün müze olarak kullanılan kilise yapısı  bulunmaktadır. 

Geçim kaynakları: Tarım, hayvancılık. Kente yakınlığı aynı zamanda tarımsal üretime elverişliliği nedeniyle geçim kaynağı sağlamaktadır.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Yapı taşıyıcı duvarları kaba yonu veya kesme yonu ile kurulmaktadır. Avlu duvarında kuru taşın kullanıldığı örnekler 
bulunmaktadır. Yan yana gelen kemerlerin oluşturduğu tol mekanlara bu bölgede de rastlanır.

Su sağlama olanakları: Su sorunu yaşanmış köylerden biridir. Daha sonralardan Zamantı Suyunun kollarının taşınmasıyla sorun çözülmüştür. Bugün 
su yolları sokak dokusunun bir parçasıdır. Bağ kısmında ise havuz ve kuyularda su biriktirilir.

Mimari özgünlük 
durumu:

Konutlar bahçe ile bütün olacak şekilde planlanmıştır. Ahşap hatıllar ve lentolar cephede kimlik oluşturan öğelerdendir.

Doku ve plan özellikleri: Sokaklar çeşme ve bezirhanenin bulunduğu meydana açılmaktadır. Konut ve meyve bahçesini çevreleyen avlu duvarı 
bulunmaktadır. Konutun sınırını çizen avlu duvarı sokak dokusunu etkileyen temel öğedir. Bahçeler arasında bağlantı 
sağlayan su yolları sokak genişliğini etkilemektedir.

Tarihsel izi: Güvercinlik

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Reşadiye ve Zincidere Köyleri birleşerek kasaba haline gelmiştir. Jeolojik yapısı ve tarihi yapılarıyla önem kazanmıştır. 

Alt yapı:     √su    √kanalizasyon  √elektrik   √telefon Özellikli doğa: Bağ

Kamusal yapılar: ilkokul, yetiştirme yurdu, bezirhane Mülkiyet durumu: köylüye ait

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: toplu Topoğrafik durum:

Özgünlük durumu: doku bütünlüğü korunmuş, yapı bazında bozulma Coğrafi konum:

Köyü: Yükseklik: 289m

İlçesi: Talas Hane sayısı:

İli: Kayseri Nüfus: 2655 (2000 sayımına)

Eski adı: Zincir Dere, Zincidere Alt yerleşme türü:

Envanter no: KYS. 007. 018                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°38'34.16"K  35°34'58.94"D      

Adı: Erciyes Yerleşme türü: Belde

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

ZİNCİDERE 

siluet/ fotoğraflar 



Kamusal yapılar:

İlgili yayın env.: Çizim no:

İlgili yayın:

Hazırlayan:

Gözlem ve 
değerlendirme:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

PAPATYA SEÇKİN

Doku ve plan özellikleri:

Tarih:EYLÜL 2008

sağlık ocağı, ilkokul, ptt binası, cami köylüye ait

fotoğraf klasörü:

hayvancılık, çiftçilik ve turizm

Kırsal ve arkeolojik potansiyeli değerlendirilemeyen köylerden biridir. 

Kamulaştırılmış.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Moloz taş veya kaba yonularla oluşturulan bir ya da iki katlı yapılardan meydana gelir. Yapılarda çıkma 
bulunmamaktadır. 

Su sağlama olanakları: Zamantı Irmağının kolu geçmektedir.

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Yer altı şehri bulunmaktadır.

Geçim kaynakları:

Tarihsel izi: Yer altı şehri

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkezine 80 km, Zamantı Çayına 30 km  uzaklıktadır. Köy göçebe olarak gelen kabilelerinin yerleşmesiyle 
oluşturulmuştur. 

Mimari özgünlük 
durumu:

Düz damla sağlanan üst örtü zamanla yerini kırma çatıya bırakmıştır. 

Köy merkezi cami etrafında bulunan meydan ve onu çevreleyen söğüt, kavak ağaç topluluklarından oluşmaktadır. 
Konutlar kendi içinde sebzelerini yetiştirebildikleri yan bahçelere sahiptir.

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Alt yapı:     √su   √kanalizasyon   √elektrik  √telefon Özellikli doğa:  kavak ağaçalarından oluşan yeşil alan

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Plan tipolojisi: sofalı, avlulu Göç veren bölge:

hafif dalgalı arazi 

plato

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatılsız Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: Toplu Topoğrafik durum:

Özgünlük durumu: Yerleşim dokusu ve yapı Coğrafi konum:

İlçesi: Tomarza Hane sayısı: 600

Köyü: Yükseklik: 290m

2902 (2000 sayımı)

Eski adı: Karapınar, Kirkörsün Alt yerleşme türü:

Mülkiyet durumu:

Envanter no: 38.Y. 008. 019                               
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°27'42.39"K  36°04'42.23"D      

Adı: Emiruşağı Yerleşme türü: Kasaba

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

İli: Kayseri Nüfus:



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 
 

EMİRUŞAĞI 

siluet/ fotoğraflar 



Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: Tek odanın üremesi üzerine kurulu Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: Kırma çatı Demografik süreklilik:

Özgün kat sayısı iki Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatıllı Ormanla ilişki: ilişkili /Hacer Ormanları

Envanter no: KYS. 009. 020                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 37°46'54.68"K  35°23'25.65"D      

Adı: Kapuzbaşı Yerleşme türü: Köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ

Eski adı: Alt yerleşme türü:

İli: Kayseri Nüfus: 527 (2000 sayımı)

İlçesi: Yahyalı Hane sayısı: 55

Köyü: Yükseklik: 227m

Özgünlük durumu: Yerleşim dokusu ve yapı Coğrafi konum: Dağ

Doku türü: Toplu Topoğrafik durum:

Kamusal yapılar: cami, okul Mülkiyet durumu: köylüye ait

Alt yapı:     √su    □kanalizasyon   √elektrik   √telefon Özellikli doğa: Kapuzbaşı Şelaleleri

Tarihsel izi:

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Kayseri merkezine 175 km, Yahyalıya 76 km uzaklıktadır. Kapuzbaşı Şelaleri'nin yanında yer alan köy adını "kopız" olarak 
bilinen kayalıklardan almaktadır. Adanadan göçen insan toplulukları bu yerleşmeyi oluşturmuştur. Akdeniz İkliminin 
etkisinde gelişen yaşam kültürü mimariye yansımıştır. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Mimari özgünlük 
durumu:

Eğimli arazide kurulan konutlara hareket alanı sağlaması nedeniyle eklenen , "tahta balkon" olarak bilinen, ahşap teraslar 
kimliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Tahta balkonların üst örtüsünü oluşturan ahşap kirişlerin arasında üzüm asması 
dolandırılmaktadır. Bazen teras kotundan birkaç basamak yukarda kalan bu alan yazın yaşamının geçtiği 
mekanlardır.Konutlarda güneş enerjisinden faydalanmayı sağlayan ısıtma sistemi bulunmaktadır. 

Doku ve plan özellikleri: Topografya koşulları ayrık nizamlı konut oluşumunu meydana getirmiştir.Geniş aile kuruluşu nedeniyle aynı terastan işleyen 
iki aile evine rastlanmaktadır.Köyün meydanı alt kotlarda bulunur. Yerleşme yamaç boyunca gelişim göstermiştir. 
Yollardan bazıları traktör geçişini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Evlerin bahçelerinde meyve ağaçları bulunmaktadır.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Akarsu yatağından toplanan taşların kullanılmasıyla oluşturulan moloz taş duvarlar hatıllar ile desteklenmektedir. 
Konutlara eklenen ahşap taşıyıcılı balkonların üst örtüsü ise konut çatısından bağımsız olarak çözülmektedir. Ahşap iskelet 
yapılar ise iskelet üzerine kaplama yapılması yoluyla oluşturulur. 

Su sağlama olanakları: Şelalerden akan su sulama ve hayvancılıkta kullanılmaktadır. İçme suyu olarak dağ eteğindeki kayalıklardan çıkan 
memba suyu kullanılır. 

Tarih:EYLÜL 2008

İlgili yayın:

Geçim kaynakları: akarsu balıkçılığı, maden taşımacılığı

İlgili yayın env.: Çizim no:

fotoğraf klasörü: KS/kpzbşHazırlayan: DUYGU KOLBAY

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Yerleşim her mevsim ikamet edilen yaşayan bir köy konumundadır. Konut bahçelerinden ailelerin ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde ürün sağlanmaktadır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Kapuzbaşı Şelelerinin yanında yer almasına karşın Şelalerin turizm potansiyelinden yararlanılamamaktadır. 



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

 

 

 

KAPUZBAŞI 

siluet/ fotoğraflar 



Tarih:EYLÜL 2008İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: PAPATYA SEÇKİN fotoğraf klasörü: KS/sğnl

İlgili yayın:

Sosyal durum ve 
mülkiyet ilişkileri:

Köy boşaltılmasına rağmen, yeni yerleşimin yakınlığı ve sahip olduğu özelliklerinden dolayı köydeki yaşam gündüz saatleri 
içerisinde devam etmektedir. Tarım, hayvancılığa ek olarak turizm potansiyeli de vardır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Eski yerleşim heyelan tehlikesi nedeni ile boşaltılmıştır. Köylülerin taşındığı yeni alan, yaklaşık 16x16m boyutlarında ızgara 
planlı parsellere bölünmüştür. Bu alan eski yerleşim dokusu ile benzerlik göstermez. Yapılan konutlar köyün yerel mimari 
kimliğini yansıtmamaktadır. Planlama anlayışı ve yapı kalitesi, köylülerin yaşam ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. 

Tarihsel iz ve özellikli 
doğa:

Yerleşimin kurulumu 6. ve 7. yy'a kadar dayanmaktadır. Birçok kaya kilisesi vardır. Ayrıca peribacaları gibi doğal özelliği 
olan oluşumlar bulunmaktadır. 

Geçim kaynakları: Köy günümüzde boşaltılmıştır. Yerleşimin taşındığı bölgede yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.  Köylülerin 
kendilerinin yaptığı "Soğanlı bebekleri" ayrıca bir gelir kaynağı oluşturmuştur.

Yapı sistemi özellikleri, 
malzeme temini ve 
usta sorunları:

Yapılarda kaba yonu taş kullanılmıştır. İki katlı yapıların ön cephelerinde ince yonu taşların kullanıldığı örnekler vardır. 
Malzeme temini yerleşimin bulunduğu alandandır. Yerleşimin ilk zamanlarında kaya türünün de kolay kazılabilir olmasının 
sonucunda, konutlar ve dini yapılar mağaralar da yapılmıştır. 

Su sağlama olanakları:

Mimari özgünlük 
durumu:

Oyma sistemler peribacası veya yamaç oyma yoluyla oluşturulmuştur. Yığma sistemlerle yamaçta yer alan oyma 
mekanlara yığma takviyeler yapılmıştır. Evlerin girişlerinde yer alan tezgahlarda hazırlanan bebeklerin satışı yapılmaktadır.

Doku ve plan özellikleri: Evler, oyma sisteme ek yapılan yığma sistemlerden oluşur. Ayrıca peribacası biçimindeki kayalıkların içleri de konut olarak 
kullanılmıştır. Eğimli arazi, evlerin çatısında da devam etmiştir. Konutlar arazideki taş malzemenin de kullanımı ile 
topografya ve doğayla bütünlük oluşturmuştur. 

Tarihsel izi: Çok eski bir yerleşim alanıdır. Roma Devri'nden kalma oyma kiliseleri vardır.  

Yerel konumu ve genel 
özellikleri:

Şehir merkezine uzaklığı 18 km'dir. Köy, Soğanlı Vadisi'nin yamaçlarına kurulmuştur. Eski bir yerleşimdir. Kapadokya 
bölgesindeki doğal oluşumlara bu alanda da rastlanır. Günümüzde heyalan tehlikesi nedeni ile köy boşaltılmıştır. Yeni 
yerleşim köyün girişindeki bir alana yapılmı, ızgara planlı bir dokuya sahiptir. 

Alt yapı:    √su    □kanalizasyon   □elektrik   □telefon Özellikli doğa: peribacaları

Kamusal yapılar: kiliseler Mülkiyet durumu: köylüye ait

Seçkin yapılar: Göç veren yer

Plan tipolojisi: Göç veren bölge:

Özgün çatı biçimi: toprak dam Demografik süreklilik: yerli

Özgün kat sayısı tek ve iki katlı Yerleşme sürekliliği: sürekli

Özgün yapı sistemi: Yığma / Taş / hatılsız Ormanla ilişki: ilişkisiz

Doku türü: toplu Topoğrafik durum: yamaç

Özgünlük durumu: terk edilmiş yıkık köy Coğrafi konum: vadi

Köyü: Yükseklik: 2332m

İlçesi: Yeşilhisar Hane sayısı:

İli: Kayseri Nüfus: 391 (2000 sayımına)

Eski adı: Sonakaldı Alt yerleşme türü:

Envanter no: KYS. 010. 021                                
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°19'41.34"K  34°58'15.98"D      

Adı: Soğanlı Yerleşme türü: köy

KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ



 
harita/ plan/ hava fotoğrafı 

hava fotoğrafı bulunamamıştır. 

 

 

SOĞANLI 

siluet/ fotoğraflar 



 



EK:2 
YAPI 
ENVANTERİ

38.B.05.01  ÇEVRİL
38.B.06.01  KARAHÖYÜK
38.B.06.02  KARAHÖYÜK
38.B.06.03  KARAHÖYÜK38.B.06.03  KARAHÖYÜK
38.B.06.04  KARAHÖYÜK
38.B.06.05  KARAHÖYÜK
38.B.06.06  KARAHÖYÜK
38.B.06.07  KARAHÖYÜK
38.B.06.08  KARAHÖYÜK
38.B.06.09  KARAHÖYÜK
38.B.07.01  TAŞHAN38.B.07.01  TAŞHAN
38.B.07.02  TAŞHAN
38.B.07.03  TAŞHAN
38.B.07.04  TAŞHAN
38.B.07.05  TAŞHAN
38.B.09.01  BAĞPINAR



Kat sayısı: Altyapı:

İlgili yayın env.: Çizim no:

İlgili yayın:

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ çvrl 

Tarih: EYLÜL 2008

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapı da kaba yonu taş kullanılmıştır. Tüm tabanlar sıkıştırılmış toprakla kaplıdır. Duvarların iç yüzeyi kerpiç ile sıvanmış ve 
kireç ile boyanmıştır. Odaların tavanın da 30- 40cm aralıklarla ahşap kirişler dizilmiştir. 

Bezeme: Bezeme yoktur.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı bulunduğu yerleşimdeki diğer konutlar gibi terk edilmiş durumdadır. Bakım ve onarımlarının yapılmamasından dolayı, 
birkaç yıl içinde yıkılma tehlikesi vardır. 

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Bu yüzden sağlamlık durumu iyi değildir. Doğramaların büyük bir bölümü 
sökülmüştür. Duvarların büyük bir kısmında hasar vardır. Yapının teras kısmına, sofanın sol tarafında kalan odanın önüne, 
ön tarafı açık üstü kapalı bir mekan daha eklenmiştir. 

Plan tipi: iç sofalı Kullanım durumu: kullanılmıyor

Genel tanım: Tek katlı yapının giriş katına +1.00 kotundan girilmektedir. İç sofalı plan tipinde, sofanın iki yanında, farklı boyutlarda iki 
oda bulunmaktadır. Giriş kapısının karşısından terasa çıkılmaktadır. Sofanın sağındaki odanın duvarlarında nişler ve köşede 
çağlık bulunmaktadır. Giriş merdivenin sağında üstü dam çatı olan ve girişi alt kotlarda kalan, depo olarak kullanıldığı 
düşünülen yapıya bitişik bir mekan daha yer alır. Sol tarafında da giriş kapısı diğer kapı boyutlarına göre küçük olan bir 
mekan daha vardır. Buranın da ahır olduğu varsayılmaktadır. Bodruma giriş merdiveninin altındandır.

bir katlı su:                                ısınma: ocak 

√bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: KOCASİNAN

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Envanter no: 38.B.05.01                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'52.31"K  35°28'04.51"D              

Yerleşme adı: ÇEVRİL KÖYÜ İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 1.95 m

1. Kat 2.40 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

 √ ahşap lento  □taş lento

 □taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ çvrl 

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

□ İnce yonu

□ Kesme 

□Hatılsız
□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

√ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

√ Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli

Ara kat döşeme tipi:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

√ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 25, 60cm aralık, 410cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

√iki mesnetli

Pencere boyutları :
45/45, 50/90

Merdiven taşınma şekli: 

Hazırlayan:

Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Envanter no: 38.B.05.01                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'52.31"K  35°28'04.51"D             

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ

□Sıvalı √ Sıvasız

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Sel 

H.CAN GÖRGÜLÜ- EMİNE ÜNSAL

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

90 cm, 9 adet 

4

Lento türü:



 
fotoğraflar/ 38.B.05.01 

  

            

  

  

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.05.01 
 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.05.01 
 
 



DUYGU KOLBAY- PAPATYA SEÇKİN

İlgili yayın env.:

Giriş kapısının kemer taşlarında süslemeler vardır. Ayrıca üst kattaki odanın giriş kapısının lentosunda süslemeler 
bulunmaktdır. Üst katın köşe taşlarında diğer taş duvarlara göre farklılaşma vardır. Köşe penceresinin üzerinde arapça bir 
yazı vardır.  

Devşirme malzeme:

Tarih: EYLÜL 2008

İlgili yayın:

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk Hazırlayan:

Çizim no:

Genel tanım: Yapı bitişik konutların bulunduğu bir yerleşimdedir ve avlulu plan tipi şemasına sahiptir. Avlunun sağında eş büyüklükte 
dikdörtgen planlı iki oda bulunmaktadır. Odaların döşemeleri, avlu kotundan 30 cm kadar yüksektedir. Bu odalara daha 
küçük mekanlardan girilir. Bu mekanların birinde yunmalık vardır. Diğer odanın yummalığı oda içinden kullanılmaktadır. 
Komşu parsel duvarları sağırdır ve bu duvarlarda yüklükler vardır. Pencereler, yol cephesinde ya da bahçeye bakan 
kısımlardadır. Avlu girişinin karşısında dikdörtgen planlı tandır evi vardır. Avlu girişinin solunda dikdörtgen planlı ve eş 
büyüklüklerde aş evi ve ahır yer alır. Ahır ve tandır evinin arasındaki koridordan ahırın arkasındaki helaya ulaşılır. Tandır 
evinin solunda kalan kapıdan ise arka bölümde yer alan bahçeye geçilir. Girişin solunda kalan merdiven ile aş evinin üstünde 
yer alan odaya ulaşılır. Odanın yol cephesinde iki penceresi, sağ köşesinde bir pencere, kapı arkasında yummalığı ve onun 
yanında bir penceresi daha vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapının zemin katında kaba yonu taş duvar kullanılmıştır. Giriş kapısı kemerlidir. Avlunun yer döşemesi taşdır. alt kattaki 
odaların tavan döşemelerinde 30-40cm aralıklarla dizilmiş ahşap kirişler vardır. Her iki  odanın döşemesi bir kaç basamak ile 
yükseltilmiştir. Kapılar ahşap doğramadır. Kapıların 30cm kadar üstünde tepe pencereleri vardır.  Üstü toprak dam çatıdır. 
Yer döşemesi ahşaptır. Üst kata çıkan merdiven taş basamaklıdır. Basamaklar altındaki duvardan 15-20cm çıkıntı 
yapmaktadır.   Üst kattaki odanın duvarları kesme taştır. Pencereler taş söveli ve tek kanatlıdır. Yer döşemesinde sal taşı 
kullanılmıştır. Çatısı toprak damdır. Yol cephesinde bir tane çörten vardır. 

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Tandır evinin arka duvarları yıkılmıştır. Doğramaların çoğu sökülmüştür. Sağlamlık 
durumu orta düzeydedir.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı malzemelerinin kullanımı ve plan tipi ile köy evinden çok bir kent evini anımsatmaktadır. Ancak günümüzde bakım ve 
onarımlarının yapılmaması ve sahip çıkılmamasından dolayı  yapının yavaş yavaş yıkılması öngörülmektedir. 

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Envanter no: 38.B.06.01                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.95 m

1. Kat 3.00 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 □taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.01                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□Hatılsız
□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

□ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 40cm aralık, 350 cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli

Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

√ Sıvasız□Sıvalı

DUYGU KOLBAY- PAPATYA SEÇKİNHazırlayan:

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

90 cm, 16 adet 

2

Pencere boyutları :
 70/140

Lento türü:



fotoğraflar/ 38.B.06.01 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.01 
           
 
 
 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.01 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.01 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.01 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



H.CAN GÖRGÜLÜ- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın env.:

Giriş kapısının kemerinde geometrik motifler vardır. Baş odanın pencerelerinin üzerinde kemer kilit taşına benzer taş 
duvarda çıkmalar vardır. Yerleşmedeki evlerin çoğunda görülen, baş odadaki köşe taşlarındaki hafif çıkmalar bu yapıda da 
vardır.   

Devşirme malzeme:

Tarih: EYLÜL 2008

İlgili yayın:

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk Hazırlayan:

Çizim no:

Genel tanım: Konutun avlusuna iki kemerin oluşturduğu bir mekandan girilir. Girişin hemen solunda basamaklarla çıkılan bir hela 
bulunmaktadır. Avlunun solunda büyük bir ahır vardır. Giriş aksının hizasında bir tandır evi ve arkasında küçük bir oda 
bulunmaktadır. Ahırın arkasında bir oda  daha vardır. Bu odanın yanındaki kapıdan arka bahçeye geçilen bir kapı vardır. 
Ayrıca bu odanın duvarına bitişik çıkış yönü giriş yönünün tersinde taş basamaklı bir merdiven vardır. Bu merdivenin ara 
sahanlığı ahırın üstündeki terasla birleşir ve burdan iki odaya geçilir. Odaların ön mekanlarında daha sonradan yapıldıkları 
tahmin edilen giriş mekanları vardır. İki oda eş büyüklükte ve dikdörtgen planlıdır. Pencereleri yol cephesindedir. Kemerli 
giriş mekanın üstündeki oda, bu iki odanın bir kat daha üstünde bulunur ve aynı merdivenle buraya çıkılır. Yol cephesinde bir 
tane penceresi, köşede bir yüklüğü vardır.   

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapının girişindeki iki kemer üstündeki mekanın taşıyıcı sistemini de oluşturur. Yapının ahır dışındaki mekanlarının tümü 
kesme taş duvarlıdır. Ahırın duvarları ise kaba yonu taş duvardır. Ahırda mekanın büyüklüğünden dolayı ortada büyük bir 
ahşap kirişi destekleyen ahşap dikmeler vardır. Büyük ahşap kirişin dik yönünde yaklaşık 50cm aralıklarla daha küçük çaplı 
ahşap kirişler kullanılmıştır. Avlunun yer döşemesi topraktır. Tandırın tavanı ahşap kirişlerin birbileri üzerine yukarı doğru 
azalacak şekilde oturmaları ile oluşturulmuştur. Ortada da baca deliği bulunmaktadır. Giriş katındaki odaların döşemeleri 
sıkıştırılmış topraktır. Üst kattaki odaların çatısı toprak damdır. Pencereler taş sövelidir. Baş odanın çatısında çörten 
bulunmaktadır. 

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Bakımsızdır. Özellikle baş oda da çatlaklar ve duvarında yıkılmalar vardır. Bahçe 
duvarının da çoğu yıkılmıştır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Konut nitelikli bir yapıdır. Planlaması ve malzeme kullanımı ile dikkat çeker. Bakım ve onarımlar yapılmadığı için yıkılma 
tehlikesi ile karş karşıyadır. 

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: çok katlı Altyapı: su: kuyu                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Envanter no: 38.B.06.02                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.90 m

1. Kat 3.45 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.02                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 30, 30cm aralık, 350cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

90 cm, 15 adet 

2

Pencere boyutları :
 70/80

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan:

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

H.CAN GÖRGÜLÜ- EMİNE ÜNSAL

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.06.02 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.02 
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Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Envanter no: 38.B.06.03                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Kat sayısı: çok katlı Altyapı: su: kuyu                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Genel tanım: Konutun avlusu komşu parsele bitişiktir. Avlu ince uzundur. Avlunun sağında üstü örtülü aralıktan yol cephesindeki iki 
odaya ulaşılır. Odaların karşısında tandır evi ve bir oda daha vardır. Aynı odaya avludan da bir giriş vardır. Bu odanın 
bitişiğinde büyük bir ahır bulunur. Avlunun sonunda küçük bir bahçe bir tandır ve hela vardır. Orta kısmında ise bir kuyu 
vardır. Avlunun girişini merdivenin kat sahanlığı tanımlar. Avluya bu sahanlığın altından geçilir. Üst katta yol cephesinde 
baş oda bulunur. Baş odanın girişinde çağlık, yola bakan iki penceresi, girişin karşısındaki duvarda da yüklükler vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Baş odanın yol cephesine bakan kısmı kesme taş, diğer duvarlar kaba yonudur. Odaların tavan döşemelerini ahşap kirişler 
oluşturur. Çatıları düz toprak damdır. Çöerten vardır.  Tandır evinin kapısı kemerlidir. Yol cephesindeki odalardan birinde 
yola açılan bir kapısı vardır. Pencereler taş sövelidir. 

İlgili yayın:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Avlunun komşu parsele bitişik olması ve yola açık olmasından dolayı diğer konutlardan farklıdır. Kemerli girişi ile daha özel 
bir tandır mekanına sahiptir. Yapının boş olmasından dolayı yapı hasar görmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Farklı plan şeması dikkat çeker. Köydeki diğer konutlar gibi yıkılma tehlikesi vardır. 

Tarih: KASIM 2008

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.15 m

1. Kat 3.45 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no: Tarih: KASIM 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.03                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 450cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

90 cm, 11 adet 

2

Pencere boyutları :
 70/130

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.06.03 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.03 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.03 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.03 
 
 
 
 
 

 



NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın env.:

Devşirme malzeme:

Tarih: KASIM 2008

İlgili yayın:

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk Hazırlayan:

Çizim no:

Genel tanım: Yapı bir köşe konuttur. Konutun L şeklinde bir avlusu vardır. Girişin solunda yol cephesinde bir tane penceresi olan bir oda 
vardır. Girişin sağında kalan aralıktan farklı büyüklüklerde iki odaya ulaşılır. Odaların döşeme yüksekliği avlu kotundan 
yüksektedir. Girişde konutun kuyusu bulunmaktadır. Aralığın arkasında dikdörtgen planlı bir oda ve bu odaya bitişik bir ahır 
bulunmaktadır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapı da kesme ve kaba yonu taş birlikte kullanılmıştır. Yol cephesindeki iki odanın duvarları kesme taş, diğerleri kaba yonu 
taştır. Odaların döşemeleri ahşap döşemedir. Girişin sağındaki odanın duvarı yolun dönüşüne uyarak eğrisel yapılmıştır. 
Odaların tavan döşemelerinde ahşap kirişler ve onun üzerinde düz toprak damlar bulunur. Giriş kapısı kemerli çift kanattır. 
Pencerler de çift kanatlıdır. Çatıda çörtenler bulunur. 

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Köşe odasının duvarının eğriselliği yapıyı özelleştirmektedir. Yapının kullanılmaması hasar görmesine neden olmaktadır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Köşe konutu olarak farklı bir karaktere sahiptir. Yerleşimdeki diğer konutlar gibi kullanılmadığı için hasar oranı 
artmaktadır.

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: tek katlı Altyapı: su: kuyu                              ısınma: 

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Envanter no: 38.B.06.04                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.15 m

1. Kat 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no:

□ Tüf oyma 

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 1 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 400cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

3

Pencere boyutları :
 70/120

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.: Tarih: KASIM 2008

Envanter no: 38.B.06.04                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D             

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ



fotoğraflar/ 38.B.06.04 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.04 
 

 
 



NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın env.:

Giriş kapısının kemerinde kilit taşları ön plana çıkarılmıştır. 

Devşirme malzeme:

Tarih: KASIM 2008

İlgili yayın:

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk Hazırlayan:

Çizim no:

Genel tanım: Konutun iki ayrı avlusu vardır. Sağdaki avludan farklı büyüklüklerde iki ambara, tandır evine ve bir odaya ulaşılır. Ayrıca 
avlunun solundaki merdivenden iki avlunun ortasında yer alan yapıdaki üç odaya ulaşılır. Soldaki avludan da merdivenle bu 
üç odaya ulaşılır. Ortadaki odanın balkonu ve balkon kapısının iki yanında pencereler vardır. Sağdaki odanın yol cephesinde 
iki penceresi, sağdaki odanın diğer pencere boyutlarına göre daha büyük bir tane penceresi vardır. Yapı kademeli plan 
şemasına sahiptir. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Alt katlarda kaba yonu taş, üst katlarda kesme taş duvar kullanılmıştır. Giriş kapıları kemerli çift kanatlıdır. Tek kanatlı ve 
çift kanatlı pencereler kullanılmıştır. Balkon ahşap payandalarla desteklenmiştir. Metal korkulukları vardır. Çatı düz toprak 
damdır. Çörten kullanılmıştır. 

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Bakımsızdır. Doğramaların çoğu sökülmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Konut yerleşmedei diğer yapılara göre daha büyüktür. Diğer konutlarda olmayan balkon, bu konutta bulunmaktadır. Plan 
şeması da diğer konutlara göre farklıdır. Ancak kullanılmaması yapının bozulmasına neden olmaktadır. 

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Envanter no: 38.B.06.05                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.05 m

1. Kat 3.20 2.Kat

√ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no: Tarih: KASIM 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.05                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

□ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Yığma

Toprak

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

□çapraz destekli □ desteksiz

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık,  470 cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

80/200

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

85cm, 90º

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

90 cm, 11 adet 

3

Pencere boyutları :
 70/120

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:



fotoğraflar/ 38.B.06.05 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.05 
 
 
 

    



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.05 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 KIRSAL YAPI ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.06                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Plan tipi: Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon
Genel tanım: Yapı iki katlıdır. Tandır evi merkezdedir. Diğer yaşam mekanları bu mekanın etrafındadır. Konuta giriş sokaktandır. 

Sokaktan iki ayrı giriş vardır. Bu girişlerden bir tanesi ahıradır. Ahırdan hem merkezdeki tandır evine hem de büyük bir 
odaya giriş vardır. Oda dikdörtgen plan şemalıdır. Yol cephesinde bir penceresi bulunmaktadır. Merkezdeki tandır evinden bir 
odaya ve bu odadan da ambara giriş vardır. Konutun diğer girişinin bulunduğu odadan, ambarın diğer tarafından girişi 
bulunan ek oda vardır. Merdiven ahırda bulunmaktadır. Yol cephesindeki odaların üzerinde odalar bulunmaktadır. Diğer 
mekanlar tek katlıdır ve çatıları toprak dam çatıdır. Merdivenle odanın girişindeki kapıya çıkılmaktadır. Baş odada bulunan 
çıkma, alttaki oda ile aynı hizada bitecek şekilde geri alınmıştır. Diğer odaya toprak damdan bir kaç basamak çıkılarak girilir. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapının büyük bir bölümünde kaba yonu taş kullanılmıştır. Ön cephedeki pencere kenarlarında kesme taşlar vardır. Çatı 
toprak dam çatıdır. Yapının ön cephesinde taş payandalar vardır. Ön cephedeki zemin kat duvarında ahşap hatıl 
kullanılmıştır. Merdiven basamakları taş malzemedendir. Ahırın üstü ahşap dikmelere oturan ahşap kirişler ve toprak üst 
örtü ile kapatılmıştır. 

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Üst kattaki çıkma geri alınmıştır. Üst kattaki duvarlarda hatıllar bulunmadığından 
dolayı duvar yüzeyinde çatlaklar vardır. Kullanılan taş malzemenin boyutları ve işlenmemiş olmasından dolayı duvar 
yüzeyleri düzgün değildir ve düşey derzler üst üste gelmektedir. Özellikle çatı etrafındaki duvarlarda özensiz duvar örgüsü 
vardır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapıda yerleşimdeki diğer konutlardan farklı olarak avlu etrafında gelişim yoktur. Sokaktan konuta bağlantısız giriş vardır. 
Ahır hayvanların barınması dışında ayrıca bir giriş mekanıdır. Odalara buradan ulaşılır. Üst kata çıkan merdiven bu 
mekandadır. Yapı kullanılmadığından dolayı ve yapım tekniğindeki eksiklikler yüzünden hasar görmüştür. 

İlgili yayın env.: Çizim no: Tarih: OCAK 2009

Hazırlayan: ADNAN NOVALİC- DİDAR ACAR Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

İlgili yayın:



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.45 m

1. Kat 2.95 2.Kat

√ahşap  √taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no:

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.06                                     
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D            

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□ Tüf oyma 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

□Hatılsız

□Sıvalı

 □ taş  □ ahşap              
□ betonarme

□ Kesme 

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

√ Sıvasız

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı: 60cm, 90º

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık,  355 cm açıklık

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı: 1

Pencere boyutları :
 65/105

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

90/200

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

142 cm, 13 adet 

Hazırlayan: ADNAN NOVALİC- DİDAR ACAR

İlgili yayın:

İlgili yayın env.: Tarih: OCAK 2009



fotoğraflar/ 38.B.06.06 

  

          

  

 

 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.06 
 
 

  
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.06 
 
 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.06 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KIRSAL YAPI ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.07                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon
Genel tanım: Yapı bir köşe evdir. İki katlıdır. Sokaktan avluya giriş vardır ve odalara avludan geçilir. Avlunun köşesinde girişin sağında 

kalan bir hela vardır. Girişin solunda eş büyüklükte dikdörtgen plan tipli ve ortak bir giriş mekanına sahip iki oda vardır. 
Odaların giriş kapılarının hemen yanında yüklükler bulunmaktadır. Odalara bitişik olan ahırın girişi ise dışarıdandır. Girişin 
sağındaki büyük odanın içinde tandır mekanı bulunmaktadır. Üst kata avlu girişinin sağındaki merdivenden çıkılır. Merdiven 
"L" şeklindedir. Üst katta tek bir oda vardır. Yol cephesindeki odanın üstünde bulunmaktadır. Boyut olarak alttaki odadan 50 
cm kadar dardır. Odanın girişi merdiven sahanlığındandır. Girişin karşısındaki köşede yunmalık vardır.   

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Üst kat ve zemin kattaki odaların duvarları kesme taştır. Diğer duvarlar ise kaba yonudur. Üst kattaki köşe taşları geometrik 
motiflidir. Ayrıca pencere alt hizasında, ön cepheyi ve yan cephelerin bir kısmına dönen bordürler vardır. Pencerelerde taş 
söveler bulunmaktadır. Avlu giriş kapısı kemerlidir. Yapıda hatıl kullanılmamıştır.Çörten ön cephede asimetrik şekilde 
yerleştirilmiştir. Mekan üst örtüleri toprak dam çatıdır. Dam çatı ahşap kirişlerle oluşturulmuştur. 

Bezeme: Yapının üst katında, ön cephedeki duvarların köşe taşları geometrik motifler kullanılmıştır. Aynı motif ön cephedeki üst kat 
penceresinin kenarlarında da vardır. Üst kattaki pencerelerin alt hizasından cephe boyunca devam eden bordür vardır. 

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı kullanılmadığından ve bakımı yapılmadığından dolayı hasarlıdır. Bazı döşemelerde çökme vardır. Özellikle kaba yonu 
taş ile örülmüş duvarlarda bozulmalar vardır. Avluda bulunan hela duvarları ve üst örtüsü çökmüştür. Doğramaların tamamı 
sökülmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı plan tipi olarak yerleşimdeki diğer konutlarla benzerlik gösterir. Üst kattaki odanın, zemin kattaki odadan daha küçük 
olması ve kenarlardan ve arka bölümünden içeri çekilmesi yapının kendine has bir özelliğidir. Günümüzde kullanılmaması ve 
onarımlarının yapılmamasından dolayı yıkılma tehlikesi vardır. 

İlgili yayın env.: Çizim no: Tarih: OCAK 2009

Hazırlayan: UĞUR EREN YASAK Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

İlgili yayın:



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.05 m

1. Kat 3.75 2.Kat

√ahşap  √taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no:

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.07                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□ Tüf oyma 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

□Hatılsız

□Sıvalı

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Kesme 

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

√ Sıvasız

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 □döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 □döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

√döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık,  370 cm açıklık

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı: 1

Pencere boyutları :
 120/130

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

90/200

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

120 cm, 17 adet 

Hazırlayan: UĞUR EREN YASAK

İlgili yayın:

İlgili yayın env.: Tarih: OCAK 2009



fotoğraflar/ 38.B.06.07 

  

          

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.07 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.07 
 
 
 
 
 

 



İlgili yayın env.: Çizim no: Tarih: OCAK 2009

Hazırlayan: ERTAN ERDOĞAN- NİLÜFER KARANFİL Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

İlgili yayın:

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Giriş avlusunun duvarı yıkıktır. Kaba yonu taşlarla örülmüş duvarlarda bozulmalar vardır. Doğramalar sökülmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Avlulu plan tipine sahiptir. Merdiven sahanlığının hem üst kattaki odanın girişi için kullanılması hem de avluyu dikine 
keserek ikiye ayırması yerleşimdeki diğer konutlardan farklılık gösterir. Üst katta baş oda olarak kullanılan bir mekan 
vardır. Diğer mekanların üst örtüsü toprak dam çatıdır. Kullanılmadığından dolayı bakımsızdır ve hasarlıdır. 

Genel tanım: Yapı avlulu plan tipine sahiptir ve bitişik nizamlıdır. Avlu ahır hizasından merdiven sahanlığı olarak da kullanılan üst örtü 
ile ikiye bölünmüştür. Giriş avlusunun duvarları günümüzde yıkık durumdadır. Merdiven giriş avlusunun sağındaki odanın 
duvarına yaslanmış şekilde konumlandırılmıştır. Solda ise hela ve kare planlı ahır bulunmaktadır.  Giriş avlusunun sağındaki 
oda dikdörtgen plan tipindedir. Yol cephesine bakan bir penceresi ve "L" şeklinde sediri vardır. Girişin arkasında kalan 
avludan tandır evine eş büyüklükteki iki odaya geçilir. Üst katta sokak cephesinde tek bir oda vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Üst kattaki odanın ön cephesinde kesme taş kullanılmıştır. Bunun dışındaki duvarlar kaba yonu taş ile örülmüştür. 
Merdivenin yaslandığı duvarda kemer kullanılmıştır. Ahır mekanında geniş açıklığı geçebilmek için hezen adı verilen ahşap 
kirişler kullanılmıştır. Bu kirişleri taşıyan taş ayaklar ve ahşap dikmeler vardır. 

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.08                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.25 m

1. Kat 3.35 2.Kat

√ahşap  √taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no:

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.08                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□ Tüf oyma 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

□Hatılsız

□Sıvalı

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Kesme 

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

√ Sıvasız

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 □döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık,  365 cm açıklık

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı: 1

Pencere boyutları :
 70/145

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

90/200

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

115 cm, 11 adet 

Hazırlayan: ERTAN ERDOĞAN- NİLÜFER KARANFİL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.: Tarih: OCAK 2009



fotoğraflar/ 38.B.06.08 

  

 

 

 

 

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.08 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.08 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.08 
 
 
 
 
 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.08 
 
 
 
 
 

 



İlgili yayın env.: Çizim no: Tarih: OCAK 2009

Hazırlayan: YAHYA AYDIN- ORKUN ŞENGEZER Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

İlgili yayın:

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Avlunun arkasında kalan mekanlar yıkık durumdadır. Kaba yonu taşlarla örülmüş duvarlarda bozulma vardır. Doğramalar 
sökülmüştür. Kullanılmadığından dolayı bakımsızdır ve yıkılma tehlikesi vardır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yerleşimde yaygın olan avlulu plan şemasına sahiptir. Baş oda ahırın üzerinde konumlandırılmıştır. Diğer mekanlar ana 
mekanlardan ayrı olarak konumlandırılmıştır. 

Genel tanım: Yapı dar, uzun ve bitişik nizamlı parseldedir. Plan tipi avluludur. Avlu sol taraftaki komşu yapıya bitişiktir. Girişin sağında 
hela, ahır ve deponun bulunduğu dikdörtgen plan tipinde büyük bir mekan vardır. Ahıra giriş sokaktandır. Ahır duvarına 
bitişik olan merdivenin ara sahanlığından helaya girilir. Merdiven "L" şeklindedir. Ahır ve depodan ayrı olarak parselin 
arkasında farklı büyüklükte odalar ve tandır bulunmaktadır. Bu bölüm tek katlıdır ve çatı örtüsü toprak damdır. Ahırın 
üstünde ortak bir mekandan girişleri olan farklı büyüklükte iki oda vardır. Ön cephedeki oda daha büyüktür. Kapının 
arkasında yıkanma nişi bulunmaktadır. Sokak cephesinde iki penceresi vardır.  

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Üst kat ön cephesinde kesme taş diğer mekanlarda kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.Pencereler ve kapılar sövelidir. Avlu 
kapısı kemerlidir. 

Bezeme:

Plan tipi: avlulu Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.09                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yerleşme adı: KARAHÖYÜK KÖYÜ İli: KAYSERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.50 m

1. Kat 2.40m 2.Kat

√ahşap  √taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 √taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ krhyk 

Çizim no:

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.06.09                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°51'14.97"K  35°38'00.06"D              

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

□ Tüf oyma 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

□Hatılsız

□Sıvalı

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Kesme 

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

√ Hatılsız

□ Moloz

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

√ Sıvasız

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 □döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık,  390 cm açıklık

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı: 1

Pencere boyutları :
 50/105

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

90/200

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

80 cm, 13 adet 

Hazırlayan: YAHYA DOĞAN- ORKUN ŞENGEZER

İlgili yayın:

İlgili yayın env.: Tarih: OCAK 2009



fotoğraflar/ 38.B.06.09 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.09 
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plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.06.09 
  
 
 
 
 
 
 



Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Envanter no: 38.B.07.01                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Yerleşme adı: TAŞHAN KÖYÜ İli: KAYSERİ

Örtü türü: düz dam Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Plan tipi: iç sofalı Kullanım durumu: özgün işlevini sürdürüyor.

Örtü malzemesi: toprak Sağlamlık durumu: orta

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: tandır

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Genel tanım: Konut kademeli bir arazide bulunmaktadır. Bulunduğu yerleşimde ayrık düzen vardır. Konutun dışardan girilen ve giriş 
katının yaklaşık 1.00m aşağısında kalan, dikdörtgen ve kare mekanlı iki odadan oluşan bir deposu vardır. Girişin yanında 
üstü örtülü ve bir sedirin bulunduğu bir mekan vardır.  Giriş katındaki sofadan odalara ulaşılır. Girişin sağında mutfak ve 
tandır, solunda ise giriş kotundan yaklaşık 1.50m yukarda bir hol ve iki yanında farklı büyüklüklerde iki oda bulunmaktadır. 
Bu odalar depoların üzerine denk gelmektedir. Sofanın sonundaki kapıdan ise arkada küçük bir açıklığa çıkılır. Buradan 
ambara ve helaya ulaşılır. Giriş kotunun yaklaşık 2.00m üstünde, konuta bitişik ahırlar bulunmaktadır. Ahırların üstünde de 
odalar vardır.

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapı da kaba yonu taş kullanılmıştır. Çatı düz toprak damdır. Açıklıklar ahşap kirişler ile geçilmiştir. 

İlgili yayın:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapı günümüzde konut olarak kullanılmasına rağmen, baraj gölü kıyısında bulunması ve suların yükselmesi ile su baskınına 
uğraması nedeni ile hasar görmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yakın zamanda baraj gölü sularının altında kalacağından dolayı köy boşaltılmaktadır. Bundan dolayı ileride ev kullanım dışı 
kalacaktır. Köy yaşamının sürdürüldüğü bir evdir . Yapının bakım ve onarım görmesi gereklidir. Islak hacimlerdeki çözümler 
yetersizdir.

Tarih: EYLÜL 2008

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- DUYGU KOLBAY-PAPATYA SEÇKİN- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn 



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum 2.45m Zemin 3.30 m

1. Kat 3.40 2.Kat

√ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 □taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn  

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.01                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

□ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasızİskelet Ahşap

□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 550cm açıklık

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

85cm, 90º

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

90 cm, 5+6 adet 

3

Pencere boyutları :
 70/120

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- DUYGU KOLBAY-
PAPATYA SEÇKİN- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: √iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.07.01 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.01 
 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.01 
 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.01 
 
 
 
 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.01 
 
 
 
 
 



Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Envanter no: 38.B.07.02                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Yerleşme adı: TAŞHAN KÖYÜ İli: KAYSERİ

Örtü türü: Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Plan tipi: tek mekan Kullanım durumu: kullanılmıyor

Örtü malzemesi: Sağlamlık durumu: kötü

Kat sayısı: tek katlı Altyapı: su:                                ısınma: 

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Genel tanım: Yapı L şeklinde plan tipine sahiptir. İki kemer arası girişi tanımlar. Girişin her iki tarafında farklı büyüklüklerde iki mekan 
vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapı da kaba yonu taş kullanılmıştır.

İlgili yayın:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapının tavan döşemesi çökmüştür. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı tek mekandan oluşmaktadır. Daha çok Çevril Köyü'nde görülen kemerli mekan, yapıyı diğerlerinden farklılaştırır. 

Tarih: EYLÜL 2008

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn 



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.63 m

1. Kat 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

□düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

√ tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

□ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 □taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn  

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.02                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

□ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 1 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 60cm aralık, 410cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

1

Pencere boyutları :
 60/40

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.07.02 

  

           

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.02 
 
 

 



Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Envanter no: 38.B.07.03                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Yerleşme adı: TAŞHAN KÖYÜ İli: KAYSERİ

Örtü türü: Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Plan tipi: Kullanım durumu: özgün işlevini sürdürüyor.

Örtü malzemesi: Sağlamlık durumu: iyi

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: 

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Genel tanım: Konutun bulunduğu köy ayrık yerleşmin olduğu bir köydür. Yapı eğimli bir arazidedir. Ön cephesi ile arka cephesi arasında 
bir kat yüksekliği kadar fark vardır. Konutun girişi arka cephedendir. Girişin sağında mutfak, karşısında ise bir oda vardır. 
Solunda kalan oda daha sonradan eklenmiştir. Bu odaya bir koridordan ulaşılır. Odanın altında garaj vardır. Koridorun 
sonunda hela vardır. Yapının sağ kısmında daha sonradan eklenmiş, yan tarafları duvarla kapatılmış bir taşlık kısmı vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Baş odanın ön cephedeki duvarında kesme taş kullanılmıştır. Diğer duvarlar kaba yonudur. Sonradan eklenen kısımlar tuğla 
duvardır. Çatı düz toprak damdır. Pencereler tak kanatlıdır. 

İlgili yayın:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Yapıya yapılan ekler özgünlüğünü bozmuştur. Köydeki diğer konutlara göre daha iyi durumdadır.

Gözlem ve 
değerlendirme:

Kullanımına devam edilmesi ve mekan ihtiyacı yapının özgünlüğünü bozmuştur. Yapılan ekler özgün malzeme ve yapım 
teknikleri ile yapılmamıştır. Köydeki diğer konutlara göre daha büyüktür. 

Tarih: EYLÜL 2008

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- DUYGU KOLBAY-PAPATYA SEÇKİN- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn 



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 3.35 m

1. Kat 3.35 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

 □taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn  

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.03                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 450cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

2

Pencere boyutları :
 70/130

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.07.03 

  

            

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.03 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.03 
 
 
 
 
 

 



Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Envanter no: 38.B.07.04                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Yerleşme adı: TAŞHAN KÖYÜ İli: KAYSERİ

Örtü türü: Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Plan tipi: tek mekan Kullanım durumu: kullanılmıyor

Örtü malzemesi: Sağlamlık durumu: kötü

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: 

     □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Genel tanım: Yapı alt katta ahır ve ön cephesindeki merdivenle çıkılan üst kattaki odadan oluşmaktadır. Giriş kapısının yanın iki tane 
pencere bulunmaktadır. Diğer duvarlarda küçük nişler vardır. 

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapının üst kat ön cephesi kesme taş, diğer duvarları kaba yonu taştır. Üst katın kapısı kemerli ve tek kanatlıdır. 

İlgili yayın:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Üst katın tavan döşemesi yoktur. Merdivenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı iki katta da tek mekandan oluşması ile yerleşimin en küçük konut birimini örnekler. Ön cephesinde bulunan 
merdivenlerle üst kata çıkılması, mekanların minimum boyutlarda olması yerleşimdeki diğer konutlardan yapıyı ayırır.

Tarih: EYLÜL 2008

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ

İlgili yayın env.: Çizim no:

Hazırlayan: H.CAN GÖRGÜLÜ- DUYGU KOLBAY-PAPATYA SEÇKİN- EMİNE ÜNSAL Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn 



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.14 m

1. Kat 2.15 m 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

√ düz dam □kırma □beşik
√ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

√taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn  

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

□ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.04                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

 √döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 460cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

2

Pencere boyutları :
 70/130

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/195

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.07.04 

  

            

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.04 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.04 
 
 
 

 
 



 KIRSAL YAPI ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.05                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D             

Ö Ü İ İ

Plan tipi: Kullanım durumu: kullanılmıyor

Kat sayısı: iki katlı Altyapı: su:                                ısınma: 

 √

Örtü türü: Yapım tarihi: cumhuriyet sonrası

Örtü malzemesi: Sağlamlık durumu: kötü

Yapı adı: İlçesi: Kocasinan

Taşıyıcı sistemi: yığma/ kaba yonu taş duvarX kesme taş duvar Yapı türü: sıradan konut

Yerleşme adı: TAŞHAN KÖYÜ İli: KAYSERİ

Genel tanım: Yapı dağınık bir yerleşimde ve eğimli bir arazide bulunmaktadır. Eğimden dolayı alt katın ön tarafı açık, arka tarafı toprak 
altındadır. Konutun toprak üstü kotunda eş büyüklüklerde iki odası vardır. Bu odalara girişler, toprağa oturan tarafındaki 
aralıklardandır. Bu aralıklarda çağlık adı verilen yıkanma nişleri bulunmaktadır. İki aralığında sokaktan, bağımsız girişleri 
vardır. Odalarda pencere boşlukları ön cephededir. Yan ve arka duvarlarında yüklükler ve nişler vardır. Alt kattaki ahırların 
girişleri ön taraftandır. Büyüklükleri birbirinden farklıdır.

Yapım tekniği ve Y d  ü t k t  ö  h l i d  k  t  diğ  d l d  k b   t  k ll l t  H t l k ll l t  D l  

     √bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Yapıda üst katın ön cephelerinde kesme taş, diğer duvarlarda kaba yonu taş kullanılmıştır. Hatıl kullanılmamıştır. Duvarların 
iç yüzeyleri sıvalıdır. Pencereler sövesizdir. Çatı toprak dam çatıdır. Ahşap kirişlerin üzerine ahşap kaplamaların konulması ve 
onun üzerine de toprak örtülmesi ile oluşturulmuştur. 

Bezeme:

Devşirme malzeme:

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Büyük odanın çatı örtüsü çökmüştür. Doğramaların hepsi sökülmüştür. Yapı kullanılmadığından dolayı ve baraj gölü su 
seviyesindeki yükselme nedeni ile yapı hasar görmüştür.  

Gözlem ve 
değerlendirme:

Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Baraj gölü su seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalacağı ön görülmektedir. 

İlgili yayın env.: Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- DUYGU KOLBAY Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn 

İlgili yayın:



 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.07.05                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°55'44.80"K  35°24'47.09"D              

Sistemi Malzeme

Oyma 

Taş □ Kuru
□Hatıllı 

□ Moloz

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

Toprak □ düz örgü
□Hatıllı 

□Hatılsız

□ Tüf oyma 

ğ

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

Ahşap

√ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Sel 

□ Mozaik
√ Hatılsız

□ Moloz

√ SıvasızYığma □Sıvalı

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□ Kesme 

Bodrum 2.65m Zemin 2.14 m

1. Kat 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metalKonsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Yapı kat adedi: 2 Kat yükseklikleri:

□Kaplamalı 
□ sıvalı □Kaplamasız□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

İskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□çapraz destekli □ desteksiz

 □ahşap 
kaplamalı

√ dü  d k b ik
√ toprak □taş

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Ø 20, 25cm aralık, 314cm açıklık

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Ara kat döşeme tipi:

 □döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

 √ döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

√ düz dam □kırma □beşik
√ p ş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

√ ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

□taş kemer □b.arme lento

2

Pencere boyutları :
 65/ 105

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/ 200

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ tşhn  

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli
Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- DUYGU KOLBAY

adedi:



fotoğraflar/ 38.B.07.05 

  

  

  

  

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.05 
 
 

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.05 
 
 
 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.07.05 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın env.:

Devşirme malzeme:

Tarih: EYLÜL 2008

İlgili yayın:

Fotoğraf klasörü: KS/ bğpnr Hazırlayan:

Çizim no:

Genel tanım: Ahır olarak kullanılan mekan, bir mağaradır. Mağaranın girişi kesme taş duvarla kapatılmıştır. Bu duvar üzerinde bir giriş 
kapısı ve bir pencere vardır. Giriş kapısının solunda ve karşısında yemlikler bulunur. Plan şeması dikdörtgendir. Mekanın 
orta kısmına gelen yerde düşey bir taşıyıcı bırakılmıştır.  

Yapım tekniği ve 
malzeme:

Mekan oyma sistemle yapılmıştır. Kaya türü tüftür. 

Özgünlük ve sağlamlık 
durumu:

Mekan günümüzde de işlevini sürdürmektedir. 

Gözlem ve 
değerlendirme:

Oyma sistemle kurulmuş, tek mekan plan tipine uygun iyi bir örnektir. 

Bezeme:

Plan tipi: tek mekan Kullanım durumu: kullanımını sürdürüyor

Kat sayısı: bir katlı Altyapı: su:                                ısınma: 

   □bodrum                  □çatı odası □kanalizasyon          □elektrik            □telefon

Örtü türü: Yapım tarihi:

Örtü malzemesi: Sağlamlık durumu:

Yapı adı: İlçesi: MELİKGAZİ

Taşıyıcı sistemi: oyma sistem Yapı türü: ahır

Envanter no: 38.B.09.01                                       
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°48'45.92"K  35°39'21.50"D              

Yerleşme adı: BAĞPINAR İli: KAYSERİ

 KIRSAL YAPI ENVANTERİ



Sistemi Malzeme

Oyma 

Ahşap

Bodrum Zemin 2.90 m

1. Kat 2.Kat

 □ahşap  □taş  □metal

 □ahşap 
kaplamalı

□ düz dam □kırma □beşik
□ toprak □taş

□tonoz □kubbe
□ahşap □pişmiş toprak 

(kiremit)

 □ahşap  □metal □b.arme

  □ ahşap 
lento

 √taş lento

□taş kemer □b.arme lento

□ankastre 

Fotoğraf klasörü: KS/ bğpnr

Çizim no: Tarih: EYLÜL 2008

√ Tüf oyma 

 KIRSAL YAPIM SİSTEMİ ENVANTERİ
Envanter no: 38.B.09.01                                      
-----------------------------------------------------------
Coğrafi konum: 38°48'45.92"K  35°39'21.50"D             

Yapım Tekniği Yapı Destek Sistemi Bitiş Detayı

√ Hatılsız

□ Moloz

 □ taş  □ ahşap               
□ betonarme

□Hatıllı 

Taş

□ Sel 

□ Mozaik

□ Kaba yonu

√ İnce yonu

□ Kesme 

Yığma

Toprak □ düz örgü
□Hatılsız

□Sıvalı √ Sıvasız

□ kenet örgü □taş □ahşap □b.arme

□ Kuru
□Hatıllı 

□çapraz destekli □ desteksiz □Kaplamalı 
□ sıvalı

□Kaplamasızİskelet Ahşap
□ Kerpiç dolgu

□ Taş dolgulu

□ Tuğla dolgulu

Ara kat döşeme tipi:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
ahşap

Yapı kat adedi: 1 Kat yükseklikleri:

Konsol türü: Konsol mesafesi ve açısı:

Çatı biçimi: Çatı kaplama malzemesi:

Çatı konstrüksiyonu: Çörten adedi ve aralığı:

□döşeme 
kapl. sal taşı + 

tavan kapl. 
Kevek taşı

□ döşeme 
kapl. ahşap + 
tavan kapl. 

ahşap

Döşeme kiriş kesiti ve 
açıklığı:

Zemine oturan döşeme 
tipi:

 √ sal taşı kaplamalı

Merdiven kol genişliği, rıht adedi ve 
genişliği:

Pencere boyutları :
 70/100

Lento türü:
Kapı boyutları,  kanat 
adedi:

80/200

Hazırlayan: NEZİH AYSEL- EMİNE ÜNSAL

İlgili yayın:

İlgili yayın env.:

Merdiven taşınma şekli: □iki mesnetli



fotoğraflar/ 38.B.09.01 

  

                   

  

  

 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.09.01 

 
 



plan/ kesit/ görünüş/ 38.B.09.01 
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