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KAYSERİ KIRSALINDA YÖRESEL MİMARİ PROJELER OLUŞTURULMASI AMAÇLI 

TİPOLOJİK ÇALIŞMALAR 

 

1. Giriş 

Bu çalışmada Kayseri kırsal alan yapılanmalarında kullanılmak üzere 

geliştirilecek olan plan tiplerinin nasıl bir mimari dil ile oluşturulduğu 

açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kırsal mimari kimlik kavramının tanımlanması ile 

başlayan, çevresel ve sosyo-kültürel analizler ile mimari tespitlerin yer aldığı 

envanterlerin analizi sonucu mimari dilin çözümlenmesini hedefleyen bir 

süreçtir. 

1990 sayımına göre Kayseri toplam nüfusu 943.484 olup, 604.072’si ilçe 

merkezlerinde 339.412 köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 16.917 km2 olup, 

nüfus yoğunluğu 56’dır. Toplam 294 köyün ilçelere göre dağılımı: 

Yahyalı : 28 

Pınarbaşı : 115 

Hacılar : 2 

İncesu : 8  

Tomarza : 46 

Özvatan : 4 

Felâhiye : 9 

Talas : 12  

Melikgazi : 1 

Develi : 45 

Sarız : 35 

Kocasinan : 20 

Bünyan : 25 

Yeşilhisar : 21 

Sarıoğlan : 18 

Akkışla : 5 

Bu köylerdeki mimari kimlikler ve plan tipolojileri analiz edilirken Akdeniz 

Havzası'ndaki tipolojik süreçlerin Anadolu’daki etkileri araştırılmış, ortak dilin 

olup olmadığının araştırılması çalışmanın başlıca hedefi olmuştur.  

 

2. TEK EVDEN DOKUYA KONUT YERLEŞİMLERİ 

Bu tür bir çözümleme, en karmaşık konut tiplerinin bile tek bir hücreden 

oluşan evlerden yani tek hücreli tipten gelişmiş olduğunu, tek hücreli tipin 

aile yaşamı için oluşturulan en ilkel mimari model olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Farklılaştırılmamış bir oda olarak başlayıp sonradan iç mekânının 

işlevlere göre şekillendirildiği ve daha sonra da art arda gelen kopyalamalarla 

geliştirilen bu odaya "temel tip" adı verilmiştir.  
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Tekhücreli tip genellikle, ihtiyaca bağlı olarak,15–35 m2 arası alana sahip 

dörtgen bir odadan meydana gelmiştir. Odayı oluşturan duvarların düz 

olması, yapım tekniğinin de etkisi ile odayı sınırlayan duvarların birbirine dik 

olarak yapılması, tekrarlanabilme, bir araya gelebilme ve bölünebilme 

imkânı sağlar. Odanın iki kenarının birbirine oranı Akdeniz havzasında, 1:1, 2:3 

ve 2:2.5 vb arasında değişir. Kayseri bölgesinde yapılan araştırmalarda daha 

önce de belirtildiği gibi temel birim olan odanın ölçüleri, farklı yerleşimlerden 

alınan rölövelerle (2,50x3,90), (340x4,80), (3,50x5,20), (4,15x6,60) tespit 

edilmiştir. Bu ölçülerdeki temel birimin kısa kenarının uzun kenarına oranı 2/3 ve 

3/4 arasında değişmektedir. Temel birimin 1/1 oranlarında olan atipik 

örneklerine de çalışılan köylerde rastlanmıştır. Tipik oda birimi yaklaşık olarak 

10-15 m2 ölçülerindedir. Ancak iki birimin eklenerek araya bir kapı açılmasıyla 

bu ölçü yaklaşık 25-30 m2 ye çıkmaktadır. 

Küçük ölçülerdeki bir birimde duvar yüzeyinde açılan bir boşluk, 

havalandırma, aydınlatma ve giriş çıkışı sağlayan çok fonksiyonlu bir 

elemandır.   

Kırsal kesimdeki etnografik çalışmalar ve arkeolojik kazılar, Akdeniz 

Bölgesi'ne özgü birçok temel tip örneği sunmaktadır. Bunlara benzer 

örnekler Kayseri kırsalında da kullanılmış, planların gelişimine temel 

oluşturmuştur. İnsan merkezli (antropik) gelişimi anlamak açısından yararlıdır.        

 

TEMEL TİP 

İnsana ait tüm çabalar gibi, tekil ev sahiplerinin zor bir arazide bölüşüm 

sorunlarını çözmek için yarattığı eşzamanlı uygulamalar, özgünlükleriyle 

hayret vericidir. Görünüşte basit olan bu temel tip, yalın bir odayla 

başlayan uzun bir özelleşme sürecinin sonucudur. [Resim 1.1-2-3] 

Geleneklerine ayrılmaz biçimde bağlı ve görünüşte devinimsiz olan yerleşik 

bir toplumda bile tip, statik değil dinamik ve etkin bir varlıktır. Temel tip, bir 

grubun sosyal gereksinimlerinin birincil ifadesini ya da en küçük aile biriminin 

fiziksel karşılığını temsil eder. Hem bir konut planı içinde bir oda hem de 

daha gelişmiş bir plan içinde bir aks aralığı olarak teşhis edilebilir özelliktedir.  

 

 
Resim 1.1: 

Tek hücreli oyma sistem mekân, 

mağara oda. 
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Tek mekânlı konuttan üst üste konmuş iki mekânlı konuta geçiş, evle ilgili 

artan gereksinimlere dayanmakta ve eğimde dikey biçimde yer 

almaktadır; işle ilgili eylemler (ahırlar, depo alanları, araç gereç barakaları) 

konutla ilgili eylemlerden ayrılmaktadır. Eğimli arazilerde katlar arası 

ulaşabilirlik doğal zemin ile sağlanmaktadır. İlk defa, sadece bir odayı 

aydınlatma amacı taşıyan bir pencere en çok güneş ışığı alan duvarın 

ortasına yerleştirilir.  

Derinliği eğim boyunca iki katına çıkartmak,(her katta iki mekân) dış kapı ile 

ahırlar arasındaki uzaklık sorununu ortaya koyduğundan bu sorun, dik bir dış 

mekân merdiveniyle çözülür. [Resim 1.4] 

 

Resim1.2:  

Tek hücreli açık teraslı plan 

örneği. Mağara konut, Bağpınar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim1.1:  

Temel tip – dıştan merdivenli 

plan şeması 

 

Resim1.3:  

Tek hücreli – açık teraslı  plan örneği 

[İncesakal, Mustafa. Doğa, İklim ve 

Malzemeye Duyarlı bir Mekan 

Örneği ‘Tol’, TOL 2003 Kış, s.91-94] 
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AVLULU EV 

Tek ev yapılanma düzeninde temel tip ihtiyaçlara cevap veremediğinde 

yakın bir yere yeni bir ilave daha yapılmaktadır. Bu tip yerleşmelerde parsel 

kavramı (mülkiyet sınırları) belirsizdir. Ancak yerleşme alanının sınırlı olması 

durumlarda büyümenin devam etmesi çeperlerin ve avluların 

belirginleşmesine neden olmaktadır. Zaman içinde doğaçlama olarak 

yapılmış, geometrik kuralı olmayan, son derece organik hücrelerin bir araya 

geldiği yerleşme dokuları ortaya çıkmaktadır.   

Bir parsel içinde Konutun gelişiminde; Zaman içinde aile bireylerinin ve 

yaşamsal aktivitelerin artış göstermesi, temel tipin yetersiz kalması bu 

nedenle hücre ilaveleri yapılması süreci yaşanmaktadır. Bu büyüme sınırları 

takip ederek, bir avlu etrafında parsel doluncaya kadar devam etmektedir. 

Plan tipolojisinin gelişiminde temel tipin tekrar ederek farklı dizilim içinde bir 

araya gelmesi önemli rol oynamaktadır.   

Avlulu evin tipolojik süreci içinde, tek hücreli bir yapının çevresinde 

bulunan alanın, çevreleyici duvarla ayrılması öncü olmuştur [Resim 1.5]. 

Bundan sonra, çevreleyici duvar, merkezi bir mekân çevresinde daha 

fazla hücrenin toplanmasıyla bir referans noktası haline gelmiştir. Seri 

Resim1.4:  

Temel tip dıştan merdivenli plan 

örneği. Kayseri Taşhan Köyü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim1.1:  

Temel tip – dıştan merdivenli 

plan şeması 

 

 
 

Resim 1.5: 

Tek hücreli, bahçe duvarları ile 

sınırları belirlenmiş avlu. 
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halindeki hücrelerin yan yana dizilişinin tersine, çevrili alan, avlulu evin sonuç 

biçimini ortaya koyar ve içeriğini vurgulamaktadır. [Petruccioli, 2008, s.70] 

Birçok kültürde bulunan avlulu evin kutsal anlamı üzerine çok şey yazılmıştır. 

Kapalı ve güçlendirilmiş avlulu ev, bronz çağına uzanan kültürel birçok 

kökenlilik ürünüdür ve Akdeniz Havzası'nda varlığını sürdürmüştür. Belki 

de avlulu evin yaygın varlığı Bizans kültürünün sürekliliğinde yatar; İslam 

dünyasında ise avlulu ev, kadınların gözden uzak tutulması ve 

korunması gibi İslami gereksinimleri cevaplamıştır, bir Arap evi avlusunun 

cennet bahçesini andırdığı söylenegelmiştir. Avlunun kırsal yerleşmelerdeki asıl 

amaçlarından biri de hayvancılık yapan yörelerde hayvanların kontrolü ve 

güvenliğidir. [Petruccioli, 2008, s.70-71] 

Yolla kurulan sıkı ilişki avlulu evde sıra evdeki kadar yoğun değildir. Avlulu 

eve yoldan değil avludan ulaşılabilen pek çok örnek vardır. Bu nedenle, 

parselin herhangi bir yanı, yapının iç düzenini etkilemeden yol tarafına 

gelebilir. Avluda yoldan belli bir uzaklıkta yer alanı bir bina dahi 

görülebilir. Çevrili alan (yapılaşmamış alanın) iç ile dış arasında aracılık 

eder ve aynı zamanda yapının dağılımını içeriden düzenler. Yapılaşmamış 

alanın yapılaşmış alandan baskın olduğu örnekler çoktur. Tek bir ışık 

kaynağıyla, yani avludan gelen ışıkla aydınlanması, odanın derinliğini, bir 

topluluk tarafından kullanılan en basit hücre ölçülerine göre 6 m. ya da 

daha az bir ölçüyle sınırlandırır. Bina açıklığı ancak sokak tarafına bakan 

duvar üzerinde bir pencere yapılarak, iki katına çıkarılabilir.  

Avlulu ev ile sıra ev arasında temel tipolojik farklar bulunmaktadır. Sıra ev 

her zaman bir yolun kenarına yerleşir, cephesi yola dönüktür ve dışarıdan 

içine doğrudan girilebilir. Evin açık alanı, bölge dolmaya başladığında 

kapatılmak üzere arkada yer alır. Bina arazisinin üstünlüğü ve ön cepheye 

yönlenmiş olmasından gelen yüksek mülk değeri parselin boyutlarını belirler 

ki bu da genelde 6 m.den az olan en basit hücre boyutuna eşittir. 

[Petruccioli, 2008, s.71] 

Genellikle, aynı büyüklükte duvarlarla çevrili alan avlu içinde Kırsal 

binanın iki ana unsuru bulunur; Bunlar konut ile ahırlar, araç gereçler ve 

tarım aletlerinin koyulduğu mekânları kapsayan eklerdir. Çevrili alanın bo-

yutları hiçbir biçimde yapılı alanla sınırlı değildir: Akdeniz'de ise bu durum, 

ön cephesi 9 ila 18 m arasında değişen Yunan pastas evinde, 12 ila 18 m 

arasında değişen Roma domus’unda görülebilir. Bu Kayseri kırsal 

yerleşmelerinde 5 ila 16 m. arasındadır. [Petruccioli, 2008, s.71] 
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DOKU: Yerleşimi Oluşturan Unsurlar 

Konutlar, kamu yapıları, açık alanlar, meydan ve sokak örüntüleri… gibi 

yerleşmeyi oluşturan tüm unsurların bir araya gelmesi ile oluşan düzendir 

[Resim 1.6]. İhtiyaçlardan, yaşam biçiminden, geleneklerden kaynaklanan 

unsurlar belli bir dile göre dizilerek o yöreye has yerleşme dokusunu oluşturur.  

Dokuyu oluşturan en önemli unsur konut ve sokak örüntüsüdür.  

 

Sokak: 

Evlerin dizilişleri sokak karakterini oluşturur. Her yerleşmenin geleneğinde 

zaman içinde bu konuda bazı kurallar gelişmiştir.  

Bu kurallar üç ana başlıkta tanımlanabilir; 

 Sokakları sıra evler oluşturur: Bir kat, iki kat, bir-iki karışık. [Resim 1.7] 

 Sokakları evler+bahçe duvarları oluşturur: Ev bahçe duvarı bir kat 

yükseklikte, bahçe duvarı bir kat, ev iki kat yükseklikte,  

 Sokakları bahçe sınırları oluşturur:  Duvar, tel çit, ahşap çit, bitkisel çit. 

Bu kurallar genellikle merkeze yakın gelişmesini tamamlamış alanlarda daha 

tanımlı, merkezden uzaklaştıkça ise tanımsızlaşmaktadır. 

Sokakların doğrusal oluşu evlerin planlarında dik açılı çözümler oluşmasına 

neden olmuştur.  Bazı yerleşmelerde sokağa uzanan cumbalardan sokak 

perspektiflerinin algılanması sağlanmıştır. 

Sokakların topografya nedeni ile eğrisel olması halinde; zemin kat planlarında 

irrasyonel çözümlere rastlanmaktadır.  Ancak birinci kat planlarında 

cumbalarla plan çözümleri rasyonelleştirilmiş, ev-sokak görsel ilişkisi kurulmuş, 

sokak perspektifi zenginleştirilmiştir. 

Resim 1.6: 

Avlulu ev:  Konut dokusu. Karahöyük. 
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Meydan: 

Köy meydanı kamusal binalarla sınırlanan, tüm sokakların buluştuğu, köy 

halkının toplandığı alandır. Genellikle dini ibadet mekânı ile tanımlanır. Köy 

kahvesi, muhtarlık, fırın, çamaşırlık, değirmen, okuma odası, ticaret (bakkal, 

yöresel ürünler vb.) gibi günlük işlevlere yönelik eylem alanlarını da barındıran 

köy meydanının mimari kimliği döşeme kaplaması, peyzaj, ağaç vb doğal 

unsurlarla birlikte kamusal yapıların bütünlüğü ile belirlenir. 

Kamusal Binalar: 

Köy halkının resmi işlemlerinin yapıldığı, din, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi 

kamusal ihtiyaçların karşılandığı mekânlardır. Köy merkezine yakın alanlarda 

konumlanırlar. 

3. KAYSERİ KIRSAL YERLEŞMELERİNDE ALAN ÇALIŞMALARI 

Araştırma alanında yerleşim biriminden veri toplamaya yönelik olarak 

geliştirilen “envanter çizelgeleri” kullanılarak, yöreye özgü yapısal, çevresel 

ve demografik unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada, araştırma 

ekibi ile yerleşim alanı sakinlerinin katıldığı ortak bilgi paylaşımına olanak 

sağlayan toplantılar düzenlenmiştir. Bu gruplarda farklı yaş ve sınıftan 

sakinlerin olmasına özen gösterilmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi: 

Envanter çizelgeleri değişken unsurları açığa çıkarmaya yardımcı olmuştur. 

Bu bulgular farklı ölçeklerde değerlendirilmiştir. Makro ölçekte temel 

belirleyici unsurlar malzeme, topografya ve jeolojik yapı olarak belirlenmiştir.  

Buna göre plan tiplerinin geliştirilmesinde malzeme kullanımı üç veri 

sunmaktadır. 

Resim 1.7: 

Tek  ev: Farklı tipteki sıra evlerden 
oluşan sokak.  Kayseri Bağpınar Köyü.   
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1. Taş - Ahşap:  Tüm köyler [Resim 1.8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.8: 

Karahöyük’te taş malzeme kullanılmış 

konutlar. 

 

2. Ahşap-Taş: Kapuzbaşı (Toroslara yakın) [Resim 1.9] 

 

 

 

 

 

 

 

[Resim 1.9]: 

Kapuzbaşı Köyü.  

 

3. Kerpiç – Ahşap: Pınarbaşı: Kırkgeçit, Eğrisöğüt,  Sarız: Karapınar, 

Örtülü, Çağşak, Değirmentaş,  Tomarza: Özlüce, Güzelsu, Kapıkaya, 

Ekinli, Göbü, Develi: Yanice, Eşelik, Kale,  Eskil: Yeşilova, Yanikent… 

[Resim 1.10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.10: 

Gebelek’de kerpiç sıva ve ahşap 

malzemelerin kullanıldığı ev. 
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Topografya:  İki veri sunmaktadır. 

1. Yamaç: Yamaç yerleşmelerinde ana yollar genellikle eğime 

paralel olarak oluşmaktadır. Yola göre yükselen ve alçalan olmak 

üzere iki farklı yerleşme karakteri tespit edilmiştir. Bu yerleşme 

biçiminde jeolojik yapının elverişli olması halinde yatayda oyma 

(mağara) mekân edilmesi imkânı vardır.(Bağpınar, Taşhan)  

Bu verilere göre plan tipi üretiminde parsellere yola göre eğimi 

arttığında düz eğimli, azaldığında ters eğimli araziler adı verilmiştir. 

 

2. Ova, plato:  Düz alanlardır. Bu yapı jeolojik yapının elverişli olduğu 

yerlerde düşeyde oyma (mağara) mekânlar elde edilmesine 

imkân verir.  

 

Jeolojik yapı: İki veri sunmaktadır. 

1. Yığma + Mağara, 

2. Mağara.      

Ayrıca enerji kaynakları bakımından; köylerin tümüne elektrik enerjisinin 

ulaştığı, ancak doğal kaynaklardan enerji üretiminin teşvik edilmesi gerektiği, 

bu nedenle biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji 

potansiyellerinin planlamada göz önüne alınması gerektiği kabul edilmiştir.   

 

4. PLAN TİPOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

Bölgede yapılan alan çalışmaları ve araştırmalar sonucunda plan 

çözümlerine başlangıç olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri 

Müdürlüğünün nakledilen Soğanlı Köyü için tahsis ettiği arazilerden birisi olan 

Yeni Soğanlı Köyü Yerleşmesi alınmıştır. Burada müdürlükçe oluşturulan 16x15 

m2 lik parsellerde, ön ve yan bahçe mesafeleri yönetmelik koşullarına uygun 

olmak üzere prefabrike afet konutu uygulanmıştır.   

Tek tip parsel ve tek tip bina geleneksel yerleşme dokularında rastlanmayan 

bir örnektir ve yöresel mimari kimliğe uygun değildir. İhtiyaçlar açısından da 

gerçekçi değildir. Tek tip parsel kabul edilebilir olduğunda planlama ile ilgili 

endişeler: 

 Yöresel uygulamalarda yapılarda ihtiyaçtan kaynaklanan program 

farklılıkları vardır. Tek tip program ihtiyaçlar doğrultusunda 

değiştirilmekte, ilave inşaatlar mimari kimlik açısında kaotik ve yoz bir 

görünüm oluşturmaktadır. Bazı ihtiyaçlar ise karşılanamamaktadır. 

Şöyle sıralanabilir. 
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 Yöresel mimari kimlik göz ardı edilmektedir. Avlu etrafındaki yaşam 

geleneği yok edilmektedir. 

 Yöresel malzeme kullanılmamaktadır. 

 Yöresel yapım sistem ve elemanları kullanılmamaktadır. 

 Enerji korunumu göz ardı edilmiştir. Gelir kaynağı sınırlı köylülerin en 

büyük şikâyeti ısınamamaktır.   

Yöresel verilere uygun olmasa da yapılan uygulamada olumlu bulunan husus 

ise mutfak ve tuvalet çözümleridir. Kullanıcılar bu gelişmeden mutludur. 

PARSEL TİPLERİ; 

Geleneksel Konut tipolojilerinde farklı parsel ölçülerine rastlanmaktadır. Parsel 

ölçüsü konut çözümlemesini iki farklı biçimde etkilemektedir. Parselin genişliği 

ve derinliği konut ve ek birimlerinin çözümlenmesini etkilemektedir. Kayseri’de 

yapılan alan çalışmalarında parsel boyutlarındaki farklılıklar genişlik ve derinlik 

olarak değerlendirilmiş ve üç grupta toplanmıştır. Parsel genişliği, parselin yol-

sokak cephesindeki en geniş ölçüsüdür. [Resim 1.11-12-13] 

Parsel genişliği:  

 4,0 m ve daha az olanlara dar parsel,  

 4,0-10,5 m arasında olan parsellere orta genişlikte,  

 10,5 m. fazla olanlar ise geniş parsel olarak tanımlanmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Resim 1.11 : Temel tip olarak belirlenen [3.0x5.0 m2]  ölçülerindeki 

odanın plan düzleminde Kayseri için belirlenen yaklaşık [15.0x16.0 

m2] ölçülerindeki parselde gelişim olanakları. 

 
 

Resim 1.12 : Parsel ölçüleri ve tipoloji ilişkisi. Yapılan alan 

çalışmalarında elde edilen yaklaşık parsel ölçülerinin, temel 

birim ölçülerine göre düzenlenmesi ile elde edilen parsel 

ölçüleri.  

Parseli tanımlayan ikinci değer ise derinliktir. Parsel derinliği, parselin yol 

cephesi ile arka cephesi arasındaki mesafedir. Parsel derinliğine göre de, 

derinliği: [Resim 1.12] 
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 6m ve daha az olan parsellere sığ,  

 6-10 m arasında olanlara orta derinlikte,  

 10 m.den fazla olanlar ise derin parsel, olarak tanımlanmıştır.  

Yerleşim dokusunun topografya ile ilişkisinin bir sonucu olarak birçok parsel 

irrasyonel olarak biçimlenmiştir. Bu biçimlenmelerde özellikle parsel derinlikleri, 

parselin kısa ve uzun kenarının ortalaması alınarak belirlenebilir. 

A. Sığ Parsel:  

Özellikle dik eğimli yamaçlar ve merkez nitelikli alanlarda oluşan bu parsel 

yapısında, ev tüm mekânları ile sokağa açılmaktadır. Dik eğimli yerleşimlerde 

evin arka bölümlerine genellikle oyma-mağara mekânlar eklenmiştir. Evin 

gelişimi de olanaklar doğrultusunda yola paralel ya da üste kat ekleyerek 

çözümlenmektedir. 

B. Orta derinlikte parsel: 

Genellikle derinlik ve genişlik ölçüleri birbirine yakın değerlerde olan 

parsellerdir. Avlulu çözümlenen örneklerde, avlu evin yerleşim içindeki 

konumuna bağlı olarak köşede ya da iç bölümde yer almaktadır. Orta 

derinlikli parsellerin bir bölümünde parsel alanının büyük bölümü kullanılarak 

merkezi iç sofalı ev plan tipinde çözümler de uygulanmıştır.  

C. Derin Parsel: 

Derin parsellerde, parselin genişliğine bağlı olarak yapı bir, iki ya da üç aks 

(modül) üzerine inşa edilmiştir. Sokak cephelerinin genişliklerine göre 

değerlendirilebilirler; 

1. Dar ve derin [4 m];  (Tek aks) genellikle sıra ev olarak yerleşilen 

parselde; avlu ya da bahçe, evin önünde, arasında ya da arkasında 

yer almaktadır. Yoğun dokuya sahip yerleşmelerde avlusuz plan 

örneklerinin de bulunduğu bu tipte avlunun arada yer aldığı 

örneklerde eğimli arazilerde genellikle arkada mağara mekânlar 

bulunmaktadır. 

2. Orta genişlikte ve derin [7.5-11 m]; (İki aks) evin odalarının ve avlunun 

parsel boyunca çözümlendiği örneklerdir. Evin cephesinin büyük 

bölümü avlu/bahçeden faydalanmaktadır.  

3. Geniş ve derin parsel [11 m+]; (üç aks) genellikle avlunun yapının 

arasında karnıyarık bir plan şemasına olanak tanıdığı ölçülerdedir. 

Plan düzeni, oda+avlu (ve/veya sofa) +oda ölçülerine bağlı olarak 

çözümlenmiştir. Merkez nitelikli kırsal alanlarda [oda+sofa+oda] olan 

plan kurgusu, merkeze uzak yerleşimlerde [oda+avlu+oda] olarak 

biçimlenmiş ve arada yer alan avlu evin parsel genişliğine ve avlu 

içinde gerçekleşen faaliyetlerine bağlı olarak ölçüsünü bulmuştur. 
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Resim 1.13: 

Parsel tipolojisine göre sığ, orta 

derinlikte ve derin parselde konut ve 

gelişimi.  

Parsel derinlik ve genişliği arttıkça 
çözüm önerileri de gelişmektedir. 
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5. KAYSERİ KIRSAL YERLEŞMELERİ PLAN TİPOLOJİLERİ  

Çalışmada, 15x16 m2’lik parsel ölçülerinde, farklı ihtiyaçlara cevap 

verebilecek programlara sahip, temel tipten başlayarak büyüyebilen; 

a. Tek ev, 

b. Avlulu ev,  

olmak üzere iki farklı plan tipi üzerinde çalışılmıştır [Resim 1.14-16].  

 

             

 

 

Bu iki tip arasındaki en dikkat çekici özellik evlerin çevre ile kurduğu ilişkidedir. 

Tek ev, konumuna bağlı olarak, dışa dönük olarak planlanırken, avlulu ev her 

zaman içe dönük bir yaşam yansıtmaktadır. 

 

a. Temel Tip (tek hücreli plan): Geleneksel tipolojiden hareket ederek 

boyutlar tanımlanmış, ancak çağdaş yaşam koşullarına uymak için 

temel tipe WC ve mutfak tezgâhı ilave edilmiştir [Resim 1.15].  

 

b. Avlulu Evler:  

Temel tipten hareketle üretilen plan tiplerinde evle ilgili unsurlar (oda, misafir 

odası, mutfak, depo, tandır…) tek mekândan parsel tamamı doluncaya 

kadar bir avlu etrafında gelişerek büyüyebilir. Tipler ikinci kata da Temel 

tipten hareketle üreyerek zemin katın tekrarı olarak planlanmıştır [Resim 1.17-

18]. Buna göre konut büyüdükçe; 

 Kullanım mekânları artmakta, 

 Avlu alanı azalmakta,  

 Merdiven; sokakta, avluda, bina içinde olmak üzere değişebilmekte, 

 Tek ev ve avlulu ev planlaması aynı tipoloji içinde aynı anda 

geliştirilebilmektedir. 

 Plan tipolojileri tamamlandıktan sonra çözümlerin dönüşüm (uyum) 

adını verdiğimiz başlık altında değişik koşullara dönüşüm kabiliyeti 

araştırılmıştır. 

 

     
Resim 1.15: 

Tipik bir ön mekanı ile oda ve geliştirilmiş  

Tek ev:  Tek mekan (temel tip). 

 

Resim 1.14: 

Tek ev ve avlulu evin çevresel alçılımı. 
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Resim 1.16: Aynı aks/modül sistemine oturan dışa dönük ve içe dönük (avlulu) ev plan tipleri 

arasındaki farklılıklar. 

Avlu –bahçe katı planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kat planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çatı Planı 

 
 

 

 

 

 

Sokak cephesi 

 

 

 

Kesit 
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 Parsel planları irrasyonel olduğunda çözüm veren tipler geliştirilmiştir. 

 Yolun irrasyonel olduğu durumlarda zemin katlar yola uyum 

sağlayacak, birinci katlarda cumbalarla plan geometrisi orijinal halini 

koruyabilecektir. 

Avlulu eve geleneksel örneklerde sadece üç olası giriş seçeneği vardır. Buna 

daha sonraları evin içinden kullanılan merdiven tipi ilave edilmiştir. 

 Birinci durumda, bina yola paralel ve bitişik olduğundan giriş bina 

biriminin ön cephesinden olur ve binanın dağılımsal olanaklarını 

kısıtlamamak için en uzak uca itilir. 

 Bina yola bitişik ancak giriş avludandır ve giriş boş tarafın 

ortasında yer alır ve binaya avludan girilir. 

 Bina yola cephe olmayıp giriş avludan yapılmaktadır.  

 

 

En basit temel tipten başlayarak avlu, alanının giderek daha büyük 

bölümü kapatıldığı plan çözümlerine dereceli olarak dönüşmektedir. 

Böylece dış mekânda gerçekleşen eylemler iç mekânda gerçekleşmeye 

başlar. Yeni evli çiftler ya da evin konukları için dışarıdan bağımsız girişli en 

az bir oda (misafir odası) daha büyük bir bina birimi oluşturmak için 

alındığında meydana gelir.  

Akdeniz’de bir avlunun giderek doldurulması süreci, erken dönem konutun 

çok aileli konuta dönüşümüyle çakışır. Bu olgu Kayseri de çok güzel bir 

şekilde örneklenmiştir. Evin büyümesi, iki ya da daha fazla odanın (temel 

tip)  bir araya gelmesiyle başlar ve avlunun tüm sınırları dolana kadar ilerler. 

[Resim 1.19-1.20] 

Yöresel konut tiplerinden geliştirilen tipolojilerde konut avluya göre 

biçimlenmiş olsa da ayrık nizam kullanımlarda dış kabuğa pencereler 

Resim 1.17: 

Avlulu ev: Tek mekanlı tip. 

 

 

Resim 1.18: 

Avlulu ev:  Tek mekân (temel tip)den 

üretilmiş, zeminde avluyu tamamen 

doldurulmuş gelişmiş tip. 
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açılması mümkün olabilecektir. Bu durumda her tipin tek ev ve avlulu ev 

kullanımları olabilecektir. 

 
1                     2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9 

Resim 1.19  : Avlulu evin gelişim sürecinin saat yönünde olması durumunda, evin yol ile 

ilişkisi oda ile birlikte bir avlu duvarı ile kurulur. Ancak konutun gelişiminin ileri evresinde (8-9) 

avlu duvarının yol tarafı da oda/lar ile değerlendirilmeye başlar.  

 
                    1                     2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9 

Resim 1.20  : Avlulu evin gelişim sürecinin saat yönünün tersinde olması durumda ise evin 

gelişimi yola paralel olarak gelişir. Böylelikle parselin önce yol cephesi tamamlanır.  

 

 

Tipolojik Dönüşüm 

1. Fonksiyon Dönüşümü: 

Bir evi daha karmaşık ve özelleşmiş yapma sürecinde önemli bir 

adım, konutla ilgili olanlar dışındaki işlevler işin içine katılmaya 

başlandığında oluşur. [Resim 1.21] 

Ticaretin mümkün olduğu durumlarda, avlulu evin ön kısmı 

dükkânlara dönüşür. Bu da, evin var olan hücrelerine dışarıdan 

yeni ve doğrudan bir giriş yaratılarak sağlanır. Dükkân, yol 

kenarında bağımsız bir temel hücre gibi davrandığı bir sıra eve 

dönüştüğü ana kadar bağımsız biçimde gelişir: Bir merdivenin 

eklenmesiyle yüksekliği iki katına çıkar.  

Konutun bulunduğu çevre koşulları ve/veya konutun üretime bağlı 

özel ihtiyaçları nedeniyle, plan tipolojilerinde yer alan birim mekânlar 

değişebilirliğe olanak sağlamaktadır. Temel birimlerin birleşebilme, 

bölünebilme özelliklerinin yanı sıra yüzey boşluklarının farklılaşabilmesi 

değişen/gelişen fonksiyonları desteklemektedir.  

Konutu oluşturan bazı birimlerin üretim mekânı, atölye, ahır,  

pansiyon, mağaza… gibi farklı fonksiyonlara yanıt verebilecek 

esneklikte olması planlama içinde bir zenginlik unsuru olarak 

değerlendirilmelidir. 
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2. Parsel Dönüşümü: (Parsel Geometrisine uyum) 

Mülkiyet sınırları, yapı ve parsel ölçeğinde mülkiyet sınırları 

geometrisinin son derece irrasyonel geliştiği örnekler vardır. Bunu 

günümüz parsel üretme ve yapılanma mantığı ile karşılaştırmak 

mümkün değildir. Ev bir çekirdekten (temel tip) çoğalmaya 

başladığına göre, başlangıçların plansız, doğaçlama olarak 

büyümesi nedeniyle yapılar arasında düzensiz arakesitler 

yaratmaktadır.   

Bu durumda tipolojik çalışmalarda temel alınan kenarları birbirine dik 

parsel, arazi ve mülkiyet koşullarına bağlı olarak çoğu kez 

sağlanamamaktadır. Özellikle mevcut yerleşimlerde yapılacak 

konutlarda, parselin var olan geometrisine uymak zorunluluğu iki 

şekilde çözümlenmektedir; 

a. Konutun çevresinde geliştiği avlunun geometrisinin değiştirilerek 

mevcut parsele uyumunun sağlanması; parsel tipi irrasyonel 

olduğunda oda geometrileri mümkün olduğunca 

değiştirilmemekte, geometrik uyumsuzluk boşluklarda 

çözümlenmektedir. [Resim 1.26] 

b. Avlu geometrisinin değişmediği çözümlerde Konutu oluşturan 

mekânların geometrileri değiştirilerek, mevcut parsele sınırlarına 

uyum sağlanabilmektedir. [Resim 1.25] 

Ancak parsel geometrisine uyum sağlayabilmek için hem avlu hem 

de oda birimlerinin geometrileri değiştirilerek çözüm mümkün 

olabilmektedir. 

Yapılan alan çalışmalarında elde edilen veriler, genellikle avlunun 

biçimiyle oynanarak parsel geometrisine uyulduğu, odaların 

özelliklerinin korunduğunu göstermektedir.  

Plan tipolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma da 

oluşturulan planlarda, her iki çözüm de değerlendirilmiştir. 

3. Topografya Dönüşümü: (Topografik yapıya uyum) 

Bölgenin coğrafi özellikleri ve kırsal yerleşimlerin büyük bölümünün 

yamaçlarda kurulu olması, topografyaya uyumlu bir planlamanın 

gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tipolojinin geliştirilebilmesi 

amacıyla özel koşulların denenmediği planlama çalışmasında, elde 

edilen plan tipolojilerinin eğimli arazilere uyumları da incelenmiştir. 

Eğime oturan konutlarda, plan tiplerinin bazı birimlerinin farklı 

kotlarda çözümlenebilmesine olanak sağlayacak esneklikte olması, 

konutun arazi koşullarına uyum sağlaması açısından gereklidir. Bu 

çalışmada da arazi eğiminin konumu yola göre: 

 Yükseliyor ise düz eğim, 

 Alçalıyor ise ters eğim;   adı verilerek 

İki durum için de dönüşüm tipolojileri geliştirilmiştir. [Resim 1.27] 
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Resim  1.21: Fonksiyon dönüşümü; konutun bir bölümünün farklı amaçlı kullanıma olanak 

sağlaması.   
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Resim  1.22: Parsel tiplerine bağlı olarak dönüşüm; sığ parselde konutun çözümlenmesi.  
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Resim  1.23: Parsel tiplerine bağlı olarak dönüşüm; orta derinlikte parselde konutun 

çözümlenmesi.  
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Resim  1.24: Parsel tiplerine bağlı olarak dönüşüm; derin parselde konutun çözümlenmesi.  
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Resim  1.25: Parsel sınırlarına bağlı olarak dönüşüm; avlu geometrisinin düzenli, odaların esnek 

olarak çözümlenmesi.  
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Resim  1.26: Parsel sınırlarına bağlı olarak dönüşüm; odalar sabit avlu geometrisinin  esnek 

olarak çözümlenmesi.  
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Resim  1.27: Topografya dönüşümü; konutun arazi eğimine uygun olarak çözümlenmesi.  
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6. SONUÇ 

Bu çalışma ile tek tip kavramının yol açtığı mimari yozlaşmaya karşı alternatif 

olarak, seçme özgürlüğü sunan, kültürel kimliklerin temsil edildiği, çevreye ve 

doğaya saygılı, yol gösterici bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Kırsal alanlarda kaçak yapılanma, kimliksizleşme ve yozlaşmanın 

önlenebilmesi için bazı önlemler almak gerekmektedir. Bunlar bir yerleşme 

ölçeğinde: 

 

 Yöresel kimliğe uygun sokak karakterinin belirlenmesi, 

 Yöresel kimliğe uygun plan tipi seçimi, 

 Yöresel malzeme ve yapım tekniklerinin seçimi,    

 Maksimum iki kat sınırlaması, 

 Avlulu tiplerde bir kat yüksekliğinde avlu duvarı, 

 Dışa dönük tek ev düzeninde ortak kabul gören malzeme ile parsel sınırı, 

 Bir örnek baca, 

 Kabul gören endemik bir bitki türünün baskın kullanımı, 

 Yol kaplaması olarak taş (Bazalt veya granit) kullanımı, 

  

Parsellerin zemin ve birinci katlarda tamamen kullanıldığı tiplerin uygulama 

projeleri çizilmiştir. Böylece bu projeler birimler eksiltilerek küçük tiplerin 

uygulanmasına imkân vermektedir. Her türlü değişkenin (fonksiyon, parsel 

geometrisi, topografya) dönüşüm tipolojileri ile yeniden değerlendirilebildiği 

de göz önüne alındığında yüzlerce plan tipinin gelişebilmesi olağan üstü 

seçme özgürlüğü sunmaktadır. 

Son derece zengin kültür mirasına sahip olan Kayseri’de bu zenginliğin yıkımı 

engellenebilecek, sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 
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