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SUNUŞ

 

  

Çevre ve Şehircilik alanında geniş bir görev ve sorumluluk üstlenen Bakanlığımız, 
medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin; kültürümüzün 
renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, 
afetlerden etkilenmeyen ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesi için çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Ülkemizin çevre ve şehirleşme vizyonu; “Doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarını 
koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren, rekabet gücüne 
sahip, yaşam kalitesini yükselten bir ülke olmak”tır. Bu kapsamda, Türk kültürü ve 
ananelerimizin devamlılığının sağlanabilmesi için kullandığımız araçlardan birisi 
olan mimari çevre, Anadolu topraklarının kültür ve sanat altyapısını etkin bir şekilde 
yansıtabilecektir. Bakanlığımızın yürüttüğü “Yöresel Mimari Özelliklerine Uygun 
Konut Projeleri” kapsamında kırsal yerleşmelerdeki yeni yapıların, yöresel dokuya, 
doğal şartlara, yöre halkının kültürel özellikleri, yaşam koşulları ve alışkanlıklarına 
uygun şekilde, afete dayanıklı ve güvenli yapılması amaçlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önemli amaçlarımızdan birisi de vatandaşlarımızın 
yaşam kalitesini arttıracak şekilde çalışmalarımıza hız vermektir. Bir ülkenin 
kalkınmasının, en küçük yerleşim birimlerinde yakalanan yüksek standart ve kaliteyle 
başlarsa kalıcı olacağının bilinciyle, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın hayat 
standardını geliştirmek ve böylelikle kırsal bölgelerin görsel ve sosyal yapısını 
geliştirmek amacındayız. Bu kapsamda kırsal alanlarımızda bölgesel mimari dil ve 
kaliteli çevre oluşturmayı hedeflemekteyiz. Kentsel ve kırsal alanda güvenli, modern 
yapılaşmayı sağlayan etkin olma vizyonuna sahip bir kurum olarak yaptığımız 
çalışmalarla, kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza kazandıracağımız yöresel 
mimari karakterindeki konutlarla Anadolu’nun dört bir yanında kimlik sahibi 
şehirleşmenin de önü açılmış olacaktır.

Tarihi dokusu, kimliği ve ruhunu ortaya çıkararak şehirlerimiz ve yaşam alanlarımızın 
bundan sonraki nesillerimize bırakacağımız eserler olması için çalışıyoruz. Türkiye’nin 
her bölgesinin kültür mirasını, mimari ve tarihi dokusunu ortaya çıkaracak “Yöresel 
Mimari Özelliklerine Uygun Konut Projeleri” sayesinde kültürümüz, bulunduğu 
bölgeye, Türkiye’mize ve bütün dünyaya kazandırılmış olacaktır.

 Mehmet ÖZHASEKİ
            Çevre ve Şehircilik Bakanı



ÖNSÖZ
Bir toplumun yaşayış tarzını, üretim ve tüketim dinamiklerini, kültürünü belirleyen 
önemli faktörlerden biri o toplumun içinde yaşadığı mekânlardır. Türk evi, malzeme, 
tasarım, süsleme vb. öğeleriyle kendine özgü bir kültür ve yaşama biçiminin ürünüdür.

Yüzyıllardan beri yaşam biçiminin yansıdığı, fonksiyon açısından içinde oturanlara, 
en iyi olanakları sağlayan Türk evi, form-fonksiyon bütünlüğü ile ev-yaşam kültürü 
açısından dünya mimarlık çevrelerinde en bilinen örneklerden biri olmuştur. Bu 
mimari dil çoğunlukla kırsal alanlarda rastlanılan ve halk tarafından yapılan halkın 
mimarlığıdır. Gündelik yaşamın içinden gelen ve yapı ustaları tarafından “el yordamı” 
inceliği ile yapılan bu evler, çevreleri ile uyum içinde, kimlikli yapılardır. 

Türkiye’de kırsal yerleşmeler coğrafyası incelendiğinde çok çeşitlilik gösteren bir 
harita ile karşılaşılır. Bununla birlikte benzer doğal şartlara sahip olan bölgelerde dahi 
farklı kültürlerin etkisi ile plan şemalarında, malzemelerde ve fiziki görünümlerde 
değişkenlikler ile karşılaşılmaktadır. Geleneksel evlerin oluşumunda iklim, yerel 
malzeme, arazi koşulları, üretim türü ve ilişkileri, örf ve adetlerle biçimlenen yaşam 
koşulları ve estetik anlayışın önemli rolü vardır. Bu da geleneksel yaşamın ne kadar 
zengin olduğunu ve çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Kendi tarihselliği içerisinde bu kadar zengin bir yapısı olan geleneksel konut mimarisi, 
günümüz bakış açısı ile ele alındığında daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü her 
biri kendi içerisinde özgün olan bu yapılar, gerek doğal şartlar gerekse bakımsız 
kalarak zarar görmekte, hatta yok olmaktadır. Yerel malzeme ve yapım teknikleri ise 
teknoloji ve hızlı yapılaşma ile önemini yitirmekte ,‘yer’e özgü olmayan, mimari tarzı 
bulunmayan yapılar üretilmektedir.

Türk Evi’nin mekânsal kullanımı ve yapım teknikleri, günümüz kullanımları ile 
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; kırsal alanlarda konut ve yerleşim dokusunun 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için geleneksel ile çağdaş kullanım kriterleri birlikte 
düşünülmelidir. Geleneksel Anadolu-Türk Evini biçimlendiren faktörlerin günümüzde 
geçerli olanlarının ve yeniden yorumlanması gerekenlerinin düşünülerek, kaynağını 
kırsal yerleşimlerden alan yeni bakış açılarının önünü açmak gerekmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında konut tipolojisinin güncelliğini yitirmediğini, tam tersine yaşayan 
ve çağdaşlığını koruyan, bugünden yarına eklemlenerek dönüşen mekânlar olduğunu, 



ÖNSÖZ
dolayısı ile bu geleneği devam ettirmek için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü olarak geleneksel ev kültürümüzü geleceğe taşımak amacı ile 2013 
yılından itibaren ülke genelinde “yöresel mimari, yerel malzeme “ düşüncesi ile öncelikle 
kırsal yerleşimlerdeki yöreye ait olmayan, silueti bozan yapıların yerine örnek mimari 
yapı projelerinin üretilmesi hedeflenmiştir. 

“Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” 
kapsamında kırsal yerleşmelerdeki yeni yapıların; yöresel dokuya ve doğal şartlara, 
yöre halkının kültürel özelliklerine, yaşam koşulları ve alışkanlıklarına uygun şekilde, 
estetik anlayışa sahip, afetlere dayanıklı, güvenli yapılaşma amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında 2015 yılında Amasya, Balıkesir, Bursa, Edirne, Karabük, Rize, Trabzon 
İlleri ve çevresinde yöresel mimari özellikleri yansıtan çalışmaları içeren birinci Kitap 
kamuoyu ile paylaşılmış, 2. Kitap kapsamında Denizli, Erzurum, Iğdır, Kars, Kayseri, 
Muğla, Nevşehir, Niğde,  Şanlıurfa, Uşak İlleri ve çevresinde yöresel mimari özellikleri 
yansıtan çalışmalar derlenmiştir. Bu süreçte projeleri hazırlayan firmalara (Eha 
Mimarlık, Er&ay Mimarlık, Hazan Mimarlık, İkon Mimarlık) emeklerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülke genelinde sürdürülebilir tarihi doku ve 
kırsal alanlarda ‘yer’e ait, yöresel bir siluet oluşturulmak amaçlanmaktadır

Yayın Kurulu
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Denizli, Anadolu Yarımadasının güneybatı Ege Bölgesinin 
doğusunda yer almakta olup Ege, İç Anadolu ve Akdeniz 
Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Doğudan Burdur, 
Afyon, batıdan Aydın, Manisa, kuzeyden Uşak, güneyden Muğla 
illeri ile komşudur. 

Denizli ili Ege Bölgesinde olmasına rağmen, iklim olarak Ege 
Bölgesi’nin iklimi tamamen görülmez. Denizli’de dağlar genel 
olarak denize dik olduğundan, denizden gelen rüzgârlara açık 
olup yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.  

Denizli yöresinin ilk ve en önemli yerleşim yeri,  yerleşimin 
M.Ö. 4000 yıllarında Kalkolitik dönemle başladığı öngörülen 
Beycesultan Höyüğü’dür.

Tarihi dönemlere gelindiğinde yörenin bilinen ilk sakinleri 
Arzawalılar olmuştur.   M.Ö. 1200-1700 arası ise yöreye Frigler 
hâkim olmuşlardır. 

Batı Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Denizli yöresi M.Ö. 129 
yılında Romalılarca Asya eyaletine bağlanarak prokonsüllerce 
yönetilmeye başlanmıştır. Romalılar Asya eyaletindeki mevcut 
yolları ıslah edip yol akışını Bergama yönünden Efes ve Milet 
yönüne çevirince Denizli Bölgesi doğu-batı yönünde önemli bir 
nokta haline gelmiştir.

Roma Devleti’nin M.S. 395 yılında ikiye bölünmesi sonucu 
Anadolu, Doğu Romadan sonra Bizans idaresi altında kalmıştır. 
Bizans Devleti zamanında Denizli yöresi Helenistik ve Roma 

Denizli’nin Türkiyedeki 
Konumu
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dönemlerindeki önemini kaybetmiş ve bir süre sonra bölgeye 
gelen Türklerin eline geçmiştir.

Denizli, ilk defa 1391 yılında  Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Osmanlı yönetimine geçtikten sonra yöre ahalisinin büyük 
çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaya devam etmiştir. Yerleşik 
olan kent nüfusu ise esnaf loncalarına bağlı olarak ticari 
faaliyetlerle uğraşmıştır.

Denizli’nin eski adı  “Ladik” ya da “Lazik” idi. Bu kelime 
Laodikeia kelimesinden gelmektedir ve Türkçede bir anlam 
ifade etmemektedir. Yukarı Menderes Vadisinde (bugünkü 
Denizli şehrinin 6 km. kuzeyinde) bulunan Laodikeia şehrinin 
Türklere geçişi sırasında “Ladik” ismi miras kalmıştır. Ancak 
Selçuklu hâkimiyeti ile birlikte şehrin bugünkü yerine taşınması 
neticesinde “Ladik” adının yanında “Toğuzlu” adı da kullanılmaya 
başlanmıştır. 

“Tonuzlu”  veya  “Tunuzlu”  isminin  “Denizli”  şekline dönüşmesi 
XVI. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Bu dönemde kente uğrayan 
gezginler eserlerinde “Denyzely”, “Denizley”, “Denisli”, “Degnisli”, 
“Denizli” adlarını kullanmışlardır.

“Denizli” adı 1675 yıllarından sonra yaygın olarak kullanılmış 
olup nihayet 1700 yıllarından sonra bu kullanım kesin şekliyle 
yerleşmiştir. (Denizli Valiliği, 2015)

Denizli`de ilk Belediye teşkilatı 1876’da kurulmuştur. Bu 
tarihlerde Denizli, mülkî bölünmede Aydın Livasına bağlı bir 
kaza merkezidir. 1883`te Sarayköy, Buldan ve Tavas ilçelerinin 
bağlanmasıyla “Sancak” haline getirilen Denizli, 1884`te 
Çal, 1888`de Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın`a bağlı 
mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla da il 
olmuştur.

İl merkezi, özellikle 1950 yılından sonra hızlı büyümeye 
başlamıştır. 1976 yılında meydana gelen deprem, birçok binayı 
oturulamaz hale getirince ya da yıkınca, bu afetin ardından 
geniş yollar açılmış, hızlı bir yapılaşma başlamış ve bugün 
Denizli, Ege Bölgesinde İzmir’den sonra ikinci büyük kent 
konumuna gelmiştir. (Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014)
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Mimari Yapılanma

Denizli’de geleneksel mimari yapılanma, kontrolsüz şehirleşme 
ile eski karakterini kaybetmiştir. Malzeme ve yapım teknikleri 
açısından bakıldığında Denizli evleri Anadolu’nun Türkler 
öncesi konut mimarisinden etkilenmiştir.

Denizli ova ve yayla arasında az eğimli bir arazide yerleşmiştir. 
Evlerin yerleşme şekli seyrek ve kırsal görünümlüdür. Evin içe 
dönük yaşantısı bahçe duvarı ile sağlanmıştır. Genellikle sokağa 
bakan pencereleri küçüktür ya da yoktur. (Küçük, Aksakal, 2006).

Ev tipleri genellikle avlulu, doğa ile iç içe, ailenin büyüklüğüne 
göre oda sayısı artan karakterdedir. Farklılık gösteren ev 
tipleri iklim şartlarından kaynaklanan örneğin; yayla evleri 
gibidir. Farklı tiplerin ortaya çıkmasında tabiat ve ona bağlı 
malzeme unsurları da etkili olmuştur. Bazı sosyolojik yapı 
farklılıklarından (Rum evleri) kaynaklanan bölgesel ev tipleri de 
sıradışı ev tiplerini oluşturmuştur.

Ova ve yayla özelliklerini birlikte yaşayan bölgede kışların 
çok uzun olmaması ev mimarisinin daha sıcak bölgelerden 
etkilenmesine sebep olmuştur. Evlerin en önemli özelliklerinden 
biri hayatlı ve açık sofalı olmalarıdır. (İnceoğlu, 2004)

“Hayat”ın doğa yönüne, güney yüzüne odalar sıralanır. Bu terslik 
nedeniyle hayat, odaların arasına bir eyvanla uzatılır. Böylece 

1935, Bayramyeri Meydanı  
(İnceoğlu, 2004)
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Denizli Kültür Envanteri,2014 Konyalıoğlu Evi

Bir köy yerleşimi (İnceoğlu, 2004)

hayat güneyden de güneşi almış olur. Hem güneye hem kuzeye 
(manzaraya) bakmış olur. Yer katında bahçeyle doğrudan 
bağlantılı hayat ya da taşlık, mutfak, hamam, kiler, depo gibi 
hizmet alanları vardır. Bu alanların alt kattan taştıkları, 
giderek ayrı bir mutfak, hamam yapısı oluşturdukları örnekler 
çoktur. Tüm yaşama alanı, tek katlı düzenlenenler bile alçak bir 
bodrum katı ile yerden kaldırılmıştır. İki katlı olanlarda, hayatın 
önünden, ya da bir yanında içinden bir merdivenle yine bir 
hayata çıkılır. Buraya evler (odalar) açılır. (Bektaş, 2011) 
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Sarayköy Evi,Yigm ,2015

Kayalık Mahallesi’nde Ev  
(Küçük, Aksakal, 2006)

Çaybaşı Mahallesinde Şahoğlu Evi  
(Küçük , Aksakal, 2006)

Plan şekli olarak sade olan 
evler, eğimli çatı alaturka 
kiremitli, ahşap karkas ve 
kerpiç yığmadır. Pencereler 
dikdörtgen ve saçaklar geniştir. 
1899 yılındaki depremden 
sonra ayakta kalan evler yüz 
yaşın altındadır. Ev tarımsal 
üretimler için geniş bahçe 

içinde yer alır. Evlerde plan şeması olarak L,U,I plan şemalı tek 
katlı ve iki katlı örnekler görülür. (Marım, 2000)

Hayat bölümü, çoğunlukla tek kademeden oluşmakta olup iki 
kademeli örnekler de bulunmaktadır. Alt kat duvarları dıştan 
ahşap direkler ile destekli kerpiç yığma, üst kat ise ahşap 
karkastır. Karkas elemanlar arası kerpiç dolgu ve bağdadi 
olabilir. (İnceoğlu, 2004)
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Kayalık Mahallesinde Abaoğlu Evi  
(Küçük, Aksakal, 2006)

Ocak, Dolap ve Lambalıklar 
(Yigm,2015)

Üst katların yapımında, Denizli deprem bölgesinde olduğu 
için hafif malzeme seçilmiştir. Döşemeler ahşaptır. Evleri 
rutubetten korumak için bodrum kat bahçe kotundan en az 
100 cm. yükseltilmiş ve duvarlarda küçük pencereler açılarak 
ahşap olan döşemelerin havalandırılması sağlanmıştır. 
(Marım, 2000)

Duvarlar boyunca pencere önüne konulmuş sabit sedir, 
evin oturmaya ve dinlenmeye uygun tek eşyasıdır. Yataklar 
gündüzleri yüklük denen dolaplara kaldırılır. Odalarda bulunan 
ocak, ısınma ve pişirme için kullanılır. Ocaklar üzerinde 
lambalık, kavukluk, çanaklık bulunur. Bütün bu donatı, odaların 
kullanımına esneklik getirir. Her oda, ocağıyla, dolabıyla, 
gusülhanesiyle, duvar ve tavanıyla ayrı birer ev niteliğindedir. 
Uzun yaz gecelerinde ise hayat dışarıda geçer ve açıkta da bir 
ocak vardır. Denizli evlerinde iç avlu yoktur. Rutubetli iklim buna 
elvermez. Evin içe dönük yaşantısı bahçe duvarı ile sağlanır. 
(İnceoğlu, 2004)

Pencereler ve kapılar için temel malzeme ahşaptır. Genelde 
pencereler yatay veya düşey olmak üzere iki kanattan meydana 
gelir. Yatay bölümlerde pencereler giyotin pencere tipindedir. 
Bazı pencerelerde demirden ve ahşaptan yapılmış koruyucu 
çubuklar bulunmaktadır.
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Buldan Evi Cumba Detayı (Yigm, 2015)

Pencere detayları (Yigm, 2015)

Buldan Evi Cumba Detayı (Çekül, 2017)

İki katlı evlerin çoğunda çıkmalar mevcuttur. Her evin en az bir 
adet çıkması vardır. Bahçeli evlerde çıkması olan cephe sayısı 
daha fazladır. Genellikle, cumbalar sofada yer alıyor ise tek, 
kenardaki odalarda yer alıyor ise iki tanedir.
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Buldan (Yigm, 2015)

Tavas-Taş Ev (Yigm, 2015)Babadağ Evi (Yigm, 2015)

Denizli’nin eski mahalleleri, yeraltı su kaynaklarından çıkan 
artezyen çeşmeleri ve evden eve arklar içinde dolaşan açık 
bir sulama sistemi gibidir. Arklar evden eve gelerek tüm kenti 
dolaşır. Çaybaşı, Atalar, Delikliçınar ve Altıntop mahallelerinde 
bulunan bazı eski evlerde bu ark sistemi görülmektedir. 
Geleneksel Denizli evlerinin dış cephelerinde beyaz, çivit mavisi, 
gülkurusu ve saman sarısı renkler tercih edilmiştir. (Ürkmez)

Denizli kentinde kentsel dokuyu oluşturan üç temel öğeden söz 
edilebilir. 1) Kent sokakları, 2) Evler ve duvarlar, 3) Ağaç, su gibi 
kent peyzajı elemanları.

Denizli kırsal mimarisini belirginleştiren üç temel öğe ise; iklim, 
yapı malzemesi ve işlevdir. Denizli’nin güneyinde özellikle Tavas 
yöresinde taş işçiliği yaygındır. Yayla karakteri ve sert iklim 
bunu gerekli kılmaktadır. Taş, kerpiç ve ahşapla uyum içinde 
kullanılmıştır. Buldan ve güney kısımlarda ise ahşap karkas ve 
kerpiç dolgu yaygındır. (İnceoğlu, 2004)
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Denizli’nin en önemli tarihi ilçelerinden Buldan evlerinden 
bahsedecek olursak; ortak özellikleri genellikle cumbalı, taş 
ve ahşap malzemenin birlikte kullanıldığı yapılar olmaları, en 
önemlisi ise birbirlerinin manzarasını engellemeyecek şekilde 
inşa edilmiş olmalarıdır. Genellikle tek, iki ve üç katlı olarak 
inşa edilen Buldan evlerinin pek çoğunun alt katı dokuma 
atölyesi olarak tasarlanmıştır. Buldan ilçe merkezinde Yeşildere 
mahallesinde bulunan dokuma pazarı caddesindeki evlerde 
farklı mimari üsluplar görmek mümkündür. Yapıların tamamı 
konut olup, bazılarının alt katları iş yeri olarak kullanılmaktadır. 
(Denizli Kültür Envanteri,2014)

Buldan evleri, birkaç kuşağın bir arada yaşama zorunluluğuna 
uygun bir şekilde planlanmıştır. İki yatak odası arasındaki 
yüklükte ayrı bir bölmeye yapılan gusülhane (banyo) her 
iki odaya açılan ve içinden mandallanabilen kapısıyla ortak 
kullanılabilmiştir.

Ailenin büyüklüğüne ve nüfusuna göre sayısı değişebilen 
odalar, geleneksel Türk evi özelliğine göre sofanın etrafında 
toplanır. Tuvalet ise yapı dışında planlanmıştır. Birçoğunda 
yatak odasının pencereleri doğuya bakar. Bu, Türk insanının 
sabah erken kalkma alışkanlığıyla ilgilidir.

Eski Buldan evlerindeki geleneksel yaşamın çoğu, mevsimine 
göre ya açık sofa denen üstü örtülü yazlık mekânda ya da ocaklı 
odalarda geçer. Bu evlerdeki açık sofalar, o dönemde yaşayan 
insanların doğaya olan sevgi ve bağlılıklarının bir yansımasıdır. 
Ev planı ve bahçe düzeninin komşuları rahatsız etmeyecek şekilde 
düşünülmesi ayrıca dikkat çekicidir. Açık sofanın ucundaki eski 
adıyla sundurma, günümüzdeki adıyla balkondaki ahşap kafesler 
bu düşünceyle yapılmıştır. (Aksakal, 2006)

Tarihi Buldan Evleri (Denizli Kültür Envanteri, 2014) Buldan-Taş ev (Yigm, 2015)
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

DENİZLİ KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Ege bölgesi’nde Denizli ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (7) tip 
konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Denizli ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/veya 
belirtilen kısımlarda ahşap kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, çatılarda 
alaturka kiremit, subasman yüzeylerde doğal taş kaplama kullanılmıştır.
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TİP - 1 (A) Toplam: 116,81 m2

ZEMİN KAT PLANI: : 116,81m2
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TİP - 1 (B) Toplam: 121 m2

ZEMİN KAT PLANI:  121m2
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TİP - 2 (A) Toplam: 136,64 m2

ZEMİN KAT PLANI: 136,64 m2
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TİP - 2 (B) Toplam: 135,14 m2

ZEMİN KAT PLANI: 135,14 m2
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TİP - 3 (A) Toplam: 241,12 m2

ZEMİN KAT PLANI: 118,86m2

1. KAT PLANI: 122,26 m2
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TİP - 3 (B) Toplam: 204,78 m2

ZEMİN KAT PLANI: 100,06 m2

1. KAT PLANI: 104,72 m2
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TİP - 4 Toplam: 224,01 m2

BODRUM KAT PLANI: 108,69 m2

ZEMİN KAT PLANI: 115,32 m2
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TİP - 5 (KÖY KONAĞI) Toplam: 402,17 m2

ZEMİN KAT PLANI: 193,84 m2

1. KAT PLANI: 208,33 m2
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Erzurum’un Türkiyedeki 
Konumu

Ankara

Çorum
Amasya

Yozgat Sivas

Kayseri

Aksaray

Karaman

Konya

Afyonkarahisar

Isparta

Antalya

Burdur

Denizli

Bolu

Manisa

Kütahya

Bursa Bilecik

Sa
ka

ry
a DüzceKocaeli

Yalova

Ed
irn

e

Çanakkale

Karabük
Zonguldak

Kastamonu
Sinop

Samsun

Tokat

Ordu

Mersin

Adana

Hatay

Osmaniye

Kilis

Gaziantep

Malatya

Erzincan

Giresun
Trabzon

Rize

Bayburt
Erzurum

Tunceli

Mardin

Bingöl

Bitlis

Batman
Siirt

Hakkari

Van

Kars

ArdahanArtvin

İki coğrafi bölgede toprakları bulunan Erzurum doğusunda Kars 
ve Ağrı, güneyinde Muş ve Bingöl, batısında Erzincan ve Bayburt, 
kuzeyden Rize ve Artvin illeri ile çevrilmiştir. İl, arazi büyüklüğü 
bakımından, sırayla Konya, Sivas ve Ankara İllerinden sonra, 
Türkiye’nin 4. büyük ili konumundadır. (Erzurum Valiliği, 2016)

Erzurum, kuyumculuğu, el sanatları ve Erzurum’a özgü yarı 
değerli bir taş olan Oltu Taşı (kehribar) işlemeciliği ile ünlüdür. 
Çok sayıda tarihi ve mimari eserleriyle turistlerin de dikkatini 
çeken Erzurum, Palandöken kayak merkezinin varlığı sebebiyle 
önemli bir kış sporları merkezi haline gelmiştir. (Aydın, 2008)

Erzurum’un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru 
II.Theodosios’ a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis’ ti. Bugünkü 
Erzurum adı, Erzen’in Selçuklular tarafından fethedilmesi 
üzerine ahalisinin Theodosiopolis’e (Kalikala=Karin) göç 
etmelerine müteakip bu şehre Erzen ve bu adın sonuna, 
Meyyafarikin (Silvan) ile Siirt arasındaki Erzen’den ayırmak 
ve Anadolu’ya ait olduğunu belirtmek üzere Rum kelimesi 
ilave edilerek, “Erzen al-Rum” denilmesinden kaynaklanmıştır. 
Selçuklular tarafından Erzurum’da basılmış paraların üzerinde 
şehrin adı Arzan al-Rum şeklinde yazılmıştır. (Erzurum Valiliği, 
2012)

Erzurum’un yerleşim yeri olarak seçilişinde kale eteğinden ve 
çevresinden çıkan su kaynakları etkili olmuştur. (Korkutan, 2011)
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Mimari Yapılanma

Erzurum evlerinin oluşmasında zengin coğrafya, tarih ve kültür 
ortamının payı büyüktür. Özellikle içlerinde yaşanan hayat, 
iklim ve yapı malzemesi, evlerin tasarımında önemli etkenlerdir. 
Bunun için Erzurum’da esas olarak Türk ev mimarisine uyan 
fakat kendine has özellikleri olan bir konut türü ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. (Karpuz, 1989)

Erzurum evlerinde dikkat çeken iki temel özellik,iklime ve dışa 
karşı kapalılıktır. Evlerde iklimin etkisi öncelikle malzeme 
seçiminde kendini gösterir.  Soğuk iklime karşı alınan 
tedbirlerden biri taş ve moloz kullanarak kalın duvarların 
yapılmasıdır. Taşlar genellikle köşelerde düzgün kesme taş ve 
aralarda düzensiz moloz olarak kullanılmıştır. Taşların arası 
çoğunlukla çamur veya kireç harcıdır. Kuvvetli depremlere 
maruz kalan  Erzurum da  duvarların esnekliğini ve dayanıklılığnı 
artırmak amacı ile ahşap hatıllar kullanılmıştır. Ahşabın hem 
konstrüktif hem de süsleme unsuru olarak kullanılması evlere 
estetik bir görünüm sağlamıştır. (Gündoğdu, 1996)

Yapılan araştırmalar bu evlerin Anadolu’nun en eski tarihi 
evleri olduğunu, tasarım ve anlam bakımından Orta Asya’dan 
kaynaklandığını, böylelikle Erzurum evlerinin Türk kültür tarihi 
içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir. (Madran, 
Uysal, 2009)

Tek Katlı Tip Örneklerinden Olan Behzat 
Ateşçi Evi’nin Plânı (Gök, Kayserili, 2013) 

Erzurum evlerindeki odalar 
Türk evinin tüm özelliklerine 
sahiptir. Zemin katta 
çoğunlukla kadınların yaşadığı, 
yemek pişirdiği tandır evine 
kışlık odalar açılmaktadır. 
Avlu-taşlık, kapalı bir mekân 
haline gelirken üst katta sofa küçülmüş ve önemini yitirmiştir. 
Bu bakımdan Erzurum evleri, sofasız, “İç avlulu ve tandırevli” 
yeni bir plan tipini oluştururlar. 

Zemin katta ahır, kiler, samanlık gibi yardımcı hizmet 
bölümlerinin yanı sıra yaşama mekânları da bulunmaktadır. 
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İç Mekan (Erzurum Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü)

Önemli yaşama birimi olan tandır evi ve kışlık odalar da bu 
kata yerleştirilmiştir. Türk evinin açık avlu-taşlık kısmı kapalı 
bir avlu şeklinde zemin kat mekânlarına geçişi sağlamaktadır. 
Böylece zemin kat önemli bir yaşama alanı haline gelmiş 
bulunmaktadır. Birinci katta, daracık bir geçitten ibaret olan 
sofaya bir veya iki oda açılmaktadır. Böylelikle Doğu Anadolu’ya 
has, diğer bölgelerimizden farklı bir plan ortaya çıkmaktadır. 
(Karpuz, 1989)

Çoğunlukla kadınların yaşadığı ve yemek pişirdiği tandırevi 
ve buraya açılan odalar kendiliğinden haremlik olmaktadır. 1. 
katta cepheye hâkim çıkmalı, köşe pencereli odalar “başoda” 
veya “ayvan oda” selamlıktır. Bu katta iki ya da üç oda yer 
almakta, küçük sandık odaları da bulunmaktadır. Odalarda 
sekiler pencere önlerinde yer alır. Pencere duvarının karşısında 
yer alan yüklükler ortalarında çoğu defa bir çiçekliğe sahiptir. 
(Madran, Uysal, 2009)

Kapalı bir kültürün hakim olduğu binaların dışı oldukça sade 
olmakla birlikte içleri bir o kadar süslüdür. Oda tavanlarındaki 
ahşap süslemeler, yüklüklerin şekli,odalarda yer alan raflar, 
çiçeklikler,tandır başları ve burada yer alan raflar,ahşap 
merdivenler  ve sekiler insanların zamanlarının büyük bir 
kısmını geçirdiği mekanların ne denli süslendiğinin bir 
göstergesidir.   (Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)   
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Cephelerde Dış Süsleme (Erzurum Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)

Çift Kanatlı Tırhıç (Soldaki) ve Tek 
Kanatlı Tırhıç Örnekleri 
(Gök, Kayserili, 2013)

Erzurum evlerinin kendine has süsleme özellikleri vardır. 
Dış süslemede, köşe pahlarında, kapılar ve saçaklarda, taş 
malzeme görülür. Kapılar, kat silmesi, çıkmalar, pencere kafesi 
ve saçaklarda ahşap kullanılmıştır. Kapı tokmakları ve ahşap 
bağlantılarında metal malzeme görülür. İç süslemede ise 
tandırbaşı ve kurunların üzerinde taş; tandırevi örtüsünde, 
tereklerde (raf, sergen), odalarda, yüklük, çiçeklik ve tavanlarda 
ahşap kullanılmıştır. (Madran, Uysal, 2009)

Geleneksel Erzurum evlerindeki kapıların dikkat çeken bir diğer 
özelliği ise yörede “tırhıç” adı verilen ve dış kapının üzerine 
yerleştirilen ahşap kapı kafeslerdir. Özellikle yaz aylarında 
havalar sıcak olduğu için evin içinde oturan kadınlar cümle 
kapısını açarlar, ancak tırhıç kapıyı kapatarak evin içinin 
görülmesini engellerlerdi. Çünkü tırhıç kapıların yapılma 
amacı evin içinin görülmeden havalandırılmasını sağlamaktır. 
Tırhıçlar, aynı kapılarda olduğu gibi tek kanatlı veya çift kanatlı 
şekilde yapılmakta ve görsel açıdan da Erzurum evlerine farklı 
bir özellik katmaktadır. (Gök, Kayserili, 2013)
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Rıza Evci Evi Cephesi (Çınar, 2012)

Dış kapıların yer aldığı alt kat cepheleri genelde sağır 
tutulurken,kapının gerisindeki sofayı aydınlatmak için cümle 
kapılarının yukarısına çoğunlukla demir şebekeli kimi zaman 
oval, kimi zaman yuvarlak,kimi zaman da dikdörtgen açıklılar 
yerleştirilmiştir. (Gündoğdu,1996)

Avlu Penceresi Örneği (Erzurum Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)

Çıkma ve Kontlar (Erzurum Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi) 

Türk ev mimarisinde olduğu gibi 
Erzurum evlerinin cephe düzeni de 
zengin bir mimari kompozisyon ortaya 
koyar. Cephenin en dikkat çeken 
unsurları çıkmalar, saçaklar, kontlar ve 
bacalardır. Bu unsurların fonksiyonel 
kullanımları yanı sıra cephenin 
monotonluğunu gideren estetik değerleri 
de söz konusudur. (Karpuz, 1989)

Kontlar, duvarlar yapılırken 
pencerelerin altından ve üstünden 
geçirilen ve deprem esnasında 
esnemeyi sağlayan hatıllara dik bir 
şekilde saplanan ahşap malzemelerdir. 
Kontlar evin dışına doğru çıkmalar 
yaparak hem eve estetik açıdan farklı 
bir özellik katmakta, hem de evin dış 
yüzeyinde yapılması gereken olası bir 

onarım esnasında üzerlerine kalaslar yerleştirilmek sureti ile 
bir iskele vazifesi görmektedirler. Ayrıca bu kontlarda eskiden 
ev hanımları kurutulması gereken gıda malzemelerini asarak, 
güneş ışığında kurumalarını sağlarlardı. (Gök, Kayserili, 2013)
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Saçak ve Çörten Örneği
(Gök, Kayserili, 2013) 

Erzurum Evi (Arslan, 2011) 

Saçaklar cepheyi örtüden ayıran, duvarları yağmurdan 
koruyan mimari unsurlardır. Çoğunlukla saçaklar iki çeşit 
yapılmışlardır. Ahşap saçaklarda ileriye uzanan kirişlerin ucu 
süslemeli tahtalarla kapatılmıştır. İkincisi, kirişlerin üzerine 
yatay bir mertek konarak bunun üzerine çelen duvarı yapılır. 
Çelen duvarı arkasına yağmur oluğu konur ve duvara çörtenler 
yerleştirilir. 

Taş saçaklarda çelen duvarı 
ana duvarla aynı hizadadır. 
Çelen duvarında düzgün 
yonu taşlar kullanılır. Araya 
yerleştirilen çörtenler uzun 
tutulmuştur. Çelen duvarının 
üstünde dışarıya taşan bir 
silme vardır. Bazı evlerde tuğla 
ile yapılmış kirpi saçaklar 
mevcuttur. (Karpuz, 1989)

Koyu renkli bazalt türü Karataş temellerde ve subasmanlarda, 
hafif kalker cinsi olan boztaş ise binanın dış yüzeylerini oluşturan 
duvarlarda kullanılmaktadır. Kırmızı ve pembeye çalan kamber 
taşına bazı varlıklı ailelerin evlerinde rastlanmaktadır. (Dünya 
Bülteni, 2015)
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Kırlangıç (Karlanguş-Tüteklikli Örtü 
(Erzurum Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Arşivi)

Geleneksel Erzurum evlerinin karakteristik örtüsü olan 
“Kırlangıç Örtü” veya “Tüteklikli Örtü”dür. Türklerin hem 
Orta Asya’da hem de Anadolu’da binlerce yıllık tüteklikli örtü 
gelenekleri varlığı tespit edilmiştir. Kırlangıç örtü bir tür 
bindirme tekniğinin yöresel uygulama şekli olarak karşımıza 
çıkar. Geniş mekan açıklığının kirişlerin çapraz ve duvara 
paralel olarak birbirinin üstüne yerleştirilmesi ile yükselen ve 
alanın kademeli olarak daraltılarak kapatılması ile oluşan bir 
örtüdür. Yöre halkının karlanguş veya kırlangıç adını verdiği bu 
çatı örtüsü tandırdan çıkan dumanın kolayca dışarı çıkması ve 
ortamın ferahlamasını sağlamaktadır. (Özkan, 2012)

Geleneksel Erzurum evlerinde tandırevi, sadece mutfak olarak 
kullanılmamaktadır. Aynı zamanda evde yaşayan kadınların en 
çok vakit geçirdikleri alandır. Çünkü genellikle evin tandır evine 
açılan bir ya da iki odası bulunmaktadır ve bu odalar hanımlara 
tahsis edilmiş olup evin haremlik kısmını oluşturmaktadır. 
Ayrıca ısınma ve banyo yapmak için ihtiyaç duyulan sıcak su 
temininde de kullanılmaktadırlar.

Tandır, kav denilen bir tür topraktan yapılan, üst çapı daha 
küçük olmak üzere iki tarafı açık kesik bir koniyi andıran, yere 
gelen tarafının bir kenarında külve denilen hava deliği olan ve 
kazılan bir çukura veya özel şekilde hazırlanan tandır başına 
dikine gömülerek kullanılan bir tür fırındır.
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Tandırevi (1- Kurun, 2- Seki, 3-Terek, 
4- Tandırbaşı, 5- Niş, 6- Tandır, 7- Külve, 
8- baba Ocağı – Küçük Ocak, 9- Kırlangıç-
Karlanguş-Tüteklikli Örtü) (Gök, Kayserili, 
2013)

Erzurum evlerinde tandır evinin önemli donatı elemanlarından 
biri olan terekler, evin iç duvarı üzerine ahşap malzemeden 
yapılmış ve üzerleri süslenmiş kat kat ahşap raflardan oluşan 
tandır evinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu raflarda küp, 
havan, güveç, kantar, satır, fener, tabak, tepsi gibi gereçlerle 
her çeşit otantik ve etnografik eşyalar bulunurdu. Tereklerin 
tandır evindeki görünüşü ve düzenlenmesi son derece 
önemlidir.

Tandır evinin en önemli donatı elemanlarından biri de, tandır 
başının hemen bitişiğinde yapılan ve genellikle tandır başı 
kemeri ile aynı özellikleri taşıyan, duvara bitişik olan küçük 
ocaklardır. Bu ocaklara Erzurum ve çevresinde küçük ocak 
veya baba ocağı adı verilmektedir. Baba ocağı, tandır evinde 
acele yapılan işler için kullanılmaktadır. İçerisinde tencere 
veya benzeri kapları koymak için taş kaidesi vardır. Eğer evde 
acil pişirilmesi gereken bir çeşit yemek veya ısıtılması gereken 
su ya da banyo suyu gerekiyorsa, tandır başındaki tandırları 
yakmak yerine hemen yanı başındaki küçük baba ocağı 
yakılmaktadır. Baba ocağı veya küçük ocak tandır evinde 
estetik bir mekân haline de gelerek içeride modern anlamdaki 
şömineye benzer bir görüntü oluşturmaktadır. (Gök, Kayserili, 
2013)
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Terek ve Ocak (Erzurum Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi) 

Tandırevin ocağından bir görünüm 
(Yılmaz, Irmak, Zengin, 2003)

Geleneksel Erzurum evlerinin en dikkat çekici özelliklerinden 
birisi de evin odalarında bulunan tavan yapılanmaları ve 
tavan süslemeleridir. Tavanlar yapım tekniğine göre üçe 
ayrılmaktadır. Bunlar ters tavan, düz tavan ve tekne tavandır. 
Tavanlar, odanın ev içerisindeki önemine, ustanın becerisine, 
ev sahibinin isteklerine ve ekonomik gücüne göre farklı 
şekillerde yapılmışlardır. Özellikle ahşap oymacılığının çok 
güzel örneklerinin sunulduğu oda tavanlarında tekne tavan 
yöntemiyle yapılan örnekler görülmeye değer güzellikler 
sunmaktadırlar. Tekne tavanlarda S ve C şeklinde motifler 
oldukça fazla kullanılmış ve estetik değeri artırılmaya 
çalışılmıştır. Tekne tavanın tam ortasında yapılan göbek kısmı 
ise tavanın estetik değerini artırarak dışarıdan taş yığını gibi 
görünen evlerin içine ne kadar önem verildiğini açık bir şekilde 
göstermektedir. Bu özellikleri ile iç güzellik düşüncesinin yapılan 
meskenlerde baskın olduğu ve evde yaşayanların psikolojik 
olarak güzel görünümden etkilenerek daha rahat ve daha 
sağlıklı bir aile ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirme 
düşüncesi içinde oldukları anlaşılmaktadır.
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Erzurum, Anadolu’ya açılan bir kapı ve üs olma niteliği taşıması 
nedeniyle sürekli el değiştirmiş, farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış bir kenttir. Kent halkı mevcut kültürel zenginliği kendi 
değerleriyle sentezleyerek oldukça yüksek düzeyde bir mimari 
sentez ortaya koymuştur. İç avlulu-tandırevli plan tipinde ele 
alınan Erzurum evleri, plan şeması olarak geleneksel Türk evi 
plan tipleri içerisinde hiç birine uymamakla beraber, ana yapım 
ve kullanım ilkeleri açısından Türk evinin genel karekteriyle tam 
bir bütünlük arz etmektedir .

Tavan Örnekleri (Erzurum Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)

Erzurum Evi (Arslan, 2011) 

Tek katlı, iki katlı ve veya çok bölümlü konaklar şeklinde inşa 
edilen ve günümüzde yeterince korunamayan Erzurum evleri 
tarihi kent dokusunu yansıtmaları bakımından önem arz 
etmektedir. Eski Erzurum evleri; cephe süslemeleri, cephedeki 
boşluk ve doluluk dengesi, dışa açılan özgün kapıları ve kapı 
tokmakları, ahşap hatılları , çıkmaları, çörten ve saçak detayları 
ve kırlangıç çatısı ile kendine has özelliklerini yansıtmaktadır.
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Sokak Görünümü (Erzurum Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)  
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri



ERZURUM

59

Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

ERZURUM KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun 
(7 tip) konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Erzurum ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/
veya belirtilen kısımlarda doğal taş kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap görünümlü 
pvc malzeme, çatılarda marsilya kiremit, subasman yüzeylerde doğal taş kaplama 
kullanılmıştır.
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TİP - 1 (A) Toplam: 115,64 m2

ZEMİN KAT PLANI: 115,64 m2
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TİP - 1 (B) Toplam: 121,32 m2

ZEMİN KAT PLANI: 121,32 m2
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TİP -2 (A) Toplam: 138,27 m2

ZEMİN KAT PLANI: 138,27 m2
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TİP - 2 (B) Toplam: 133,82 m2

ZEMİN KAT PLANI: 133,82 m2
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TİP - 3 (A) Toplam: 225,23 m2

ZEMİN KAT PLANI: 103,23 m2

1. KAT PLANI: 122 m2
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TİP - 3 (B) Toplam: 224,4 m2

ZEMİN KAT PLANI: 113,20 m2

1. KAT PLANI: 111,20 m2
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TİP - 4 Toplam: 224,87 m2

ZEMİN KAT PLANI: 124,87 m2

1. KAT PLANI: 100 m2
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TİP - 5 (KÖY KONAĞI) Toplam: 408,51 m2

ZEMİN KAT PLANI: 265,51 m2

1. KAT PLANI: 143 m2
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Iğdır’ın Türkiyedeki 
Konumu

Ankara

Çorum
Amasya

Yozgat Sivas

Kayseri

Aksaray

Karaman

Konya

Afyonkarahisar

Isparta

Antalya

Burdur
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Hatay

Osmaniye

Kilis
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Malatya

Erzincan

Giresun
Trabzon

Rize

Bayburt
Erzurum

Tunceli

Mardin

Bingöl

Bitlis

Batman
Siirt

Hakkari

Van

Kars

ArdahanArtvin

Iğdır ilinin kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Irmağı ve 
ırmağın yatağı boyunca geçen Türkiye- Ermenistan sınırı 
oluşturmaktadır. Güney-doğusunda Türkiye-İran sınırı vardır. 
Doğusunda Türkiye-Azerbaycan’ın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti 
sınırı Güneyinde Ağrı ili bulunmaktadır. (Tan, 2013) 

Iğdır’ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok 
kolunun ve Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp’in en 
büyük oğlu olan “Iğdır Beğ” den gelmektedir. Prehistorik (Tarih 
Öncesi), çağlardan bu tarafa önemli bir yerleşim merkezi olmuş 
olan Iğdır ve çevresindeki yerleşmelerin ne zaman başladığı kesin 
olarak bilinmemekle birlikte, yapılan ilmi çalışmaların büyük 
çoğunluğu Orta Asya’dan geldikleri kabul edilen Hurriler’in 
bölgenin ilk sakinleri olduklarını göstermektedir. Sırasıyla 
Urartular, Sakalar, Küçük Arsaklı Devleti, Sasaniler, Müslüman 
Araplar, Kayılar, Çingizler, İlhanlılar, Timur Egemenliğindeki 
Türkmen Beyleri, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safavi Devleti, 
Osmanlı İmparatorluğu, İran Devleti (Revan Eyaleti), Rusya 
Egemenliği (Sürmali Sancağı) hüküm sürmüştür. 1934 yılında 
Kars’ın İlçesi olmuş, 1992 yılında ise il statüsüne kavuşmuştur.
(Iğdır Valiliği web sitesi, 2016) 

Iğdır’ın ovalık kesimleri Doğu Anadolu Bölgesi’nin öteki 
kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca 
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Düz Damlı Iğdır Evi(Özkan,2015)

etkilenmez. Iğdır’da yıllık ortalama sıcaklık 11,6 C°‘dir. Ovada 
kışlar, Erzurum ve Kars yaylasına göre daha yumuşak, yazlar ise 
daha uzun ve sıcak geçer. Iğdır’da kışın -20 dereceye kadar düşen 
ısı, yazın da 41 dereceyi aşan bir yüksekliğe ulaşır. Bu sıcaklık 
pamuk tarımı ile diğer tarımsal faaliyetleri üzerinde önemli 
bir etki yapmaktadır. (Mızrak, 2007). Yörenin iklim özellikleri 
sivil mimariye de yansımıştır. Örneğin, ovada yapılan evler; 
düz damlı, büyük pencereli taş ve kerpiç iken, dağ köylerinde 
taş duvarlı, küçük pencereli evler görülmektedir. Bölgedeki sivil 
mimarinin oluşumunda iklim etkisiyle birlikte kültür, sosyal 
statü ve yaşam tarzı gibi etkenler belirleyici öğelerdir. Kış ayları 
ılıman geçtiğinden  ve kar yağışı görülmediğinden  konutların 
üzeri düz dam şeklindedir.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda; Ruslar, 1918 yılına 
kadar bu bölgelerde yeni imar çalışması başlatmışlardır. 
Bölgenin Rus yönetiminde kaldığı süre içerisinde Baltık mimari 
tarzında düzgün kesme bazalt taşından tek katlı ve nadir olarak 
da iki katlı evler ve dükkânların yapıldığı görülür. Bu yapılaşma 
içerisinde Rusların yeni oluşturdukları mahallelerde günümüze 
kadar gelebilmiş çok sayıda sivil mimari yapılara rastlamak 
mümkündür.

Iğdır’da Rus dönemi askeri yapılar çevre illerdeki Baltık tarzı 
mimari yapılaşmanın devamı niteliğindedir. Genel olarak 
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benzer özellikler gösteren konutları birbirinden ayıran en 
önemli unsur, girişlerin plandaki yeridir. Plan tipolojisi buna 
göre şekillenecektir. Konutların plandaki yerine göre; giriş 
holünün yanda olduğu tipler, giriş holünün ortada olduğu 
tipler ve girişin hayata açıldığı tipler olmak üzere üç başlıkta 
incelenecektir.

Iğdır’da dönemin konut inşasında ilk göze çarpan yapıların 
cadde ve sokak boyunca sıralı olarak inşa edilmiş olmalarıdır. 
Arazi şekillerine paralel olarak planlar da dikdörtgen 
formlarda tasarlanmıştır. Konutlardaki ortak özellik; bir sırası 
sokağa, diğer sırası ise hayata bakan bir ya da iki sırada, yan 
yana dizilen odalardan oluşmasıdır. Konutların, sokak yönüne 
bakan ilk sırasında; giriş holü, salon, bir oda olmak üzere en 
az üç bölüm yer alırken, hayata bakan ikinci sırada, oturma 
ve günlük ev işleri odası, mutfak, yatak odası gibi mekânlar 
vardır. Ev iki yarımdan oluşan bir bütün olarak düşünülürse; 
hayata yakın olan yarım evde daha çok gündelik işler görüldü. 
Diğer yarım ise temiz tutularak konuklar için ayrılır. 

 
Yapıya 

giriş hem hayattan hem de sokağa bakan cephedeki kapıdan 
sağlanır. Girişten “aralık” tabir edilen bir hole ulaşılır. Buradan 
diğer odalara geçilir. Genel olarak odadan başka bir odaya geçiş 
olduğu görülür. Böylece yapı içerisinde dairevi bir dolaşım ve 
merkezi ısıtmanın daha elverişli olması sağlanmıştır. (Aslan, 
2013)

Aziz Güven Evi 1. Kat Planı ( Aslan, 2012)
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Iğdır konutlarındaki mimari anlayışın izlerine bakıldığında; 
cephelerde; kornişler, alınlıklar, kapı ve pencere çerçeveleri, 
söveler, kilit taşları, silmeler vb. ortak özellikler görülür. Düzgün 
kesme taş mimarisinin cephelerdeki farklı yoğunluk oluşturan 
plastik etkileri, yörenin eski ve daha sade cephesel özelliklerine 
sahip yapılarından oldukça farklıdır. Bu yapıların caddeye bakan 
cepheleri kesme taş işçiliğinin görselliğini yansıtmaktadır.

Genelde giriş katın altında yakacak ve yiyecek deposu olarak 
da kullanılan bodrum katları bulunmaktadır. Konutlarda, 
bugün halk arasında hayat denilen ve etrafı moloz taş 
duvarlarla çevrili, çoğunlukla arka bahçe niteliğindeki açık 
alanlar bulunmaktadır. Hayat, konutların arka cephesine 
bakan mekânlarla ilişkilendirilmiştir. Konutlara genel olarak 
doğrudan sokaktan girilebildiği gibi, hayattan da girilmektedir. 
Hayat kısmında hizmetli odaları, su kuyusu, tandır, tuvalet, 
depo gibi birimler yer alır.

Yapı malzemesi ve yapım teknikleri açısından Iğdır’da geleneksel 
yapı malzemesi kerpiç ve taştır. Büyük kısmı Iğdır’da bulunan 
Ağrı Dağı’nın etrafı andezitlerden oluşur. Dağın yamaçlarında 
muhtemelen yarıklardan püskürmüş bazalt akıntıları 
bulunmaktadır. Süngerimsi yapı gösteren bazalt lavları Iğdır-
Doğubayazıt yoluna kadar yayılmıştır. Bu yapıdan dolayı, doğal 
olarak andezit ve bazalt kullanımı, yöre mimarisinde oldukça 
yaygındır. Nadir olarak da tuğla kullanımına rastlanmaktadır. 
Andezit taşına yöre dilinde “kevek taşı” denmektedir. Oldukça 
kolay işlenebilen ve yumuşak bir taş olan andezit, genellikle 
ön cephe kaplamalarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

Aziz Güven Evi ( Aslan, 2012) 
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sokağa bakan ön cephelerde taş işçiliği zengin bir biçimde 
sergilenmektedir. Cephe kaplamalarındaki taşlarda genellikle 
koyu gri renk hâkimdir. (Aslan,2013)

Düzgün Kesme Taş Cepheli Iğdır Evi 
(Özkan, 2015) 

Kerpiç Ev (Iğdır Belediyesi, 2017)

misafir odalarında, süslemeli göbek ve kornişlerin yapıldığı 
alçı tavanlara da rastlanmaktadır. Tavanlarda genellikle 
ahşap kaplama kullanılmıştır. Isınma elemanı olan peçler 
de yapıldıkları malzemelere bağlı olarak, konutlarda birer 
süsleme elemanı olarak yerini almışlardır Genel olarak basit 
bir tekniğe sahip olan tavanlar oldukça sadedir. Cephelerde, 
özellikle Ermeni ustaların süsleme alanındaki beceri ve zengin 
birikimlerinin katkıları açıkça görülmektedir. 

Ahşap süsleme elemanlarının kullanımı özellikle hayata bakan, 
arka cephede kendini göstermektedir. Bitkisel motiflerin yoğun 
bir şekilde kullanıldığı, veranda ve üstlerindeki taşıyıcı kirişlerin 
altını saran ahşap süslemeler, tüm yapılarda benzer işçiliklerle 
tekrar etmektedir. Veranda ahşap korkulukları da, daire kesitli ve 
iki boğumlu ya da baklava dilimi şeklinde oymalıdır. Cephelerde 
sergilenen süsleme sanatındaki zenginlik, iç mekânlarda pek 
görülmez. Ahşap süslemeler tavan, kapı ve nadiren bulunan 
dolaplarda oldukça sade işçiliklerle yapılmıştır.

Tuğla kullanımına, kemerlerde, 
duvarlarda ve bacalarda 
rastlanmaktadır. Özellikle 
içyapı elemanlarında ise; tavan 
ve yer döşeme kaplamalarıyla, 
merdiven ve veranda da 
malzeme olarak ahşap 
kullanılır. Bazı konutların 
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Pencere açıklıkları üç taraftan kesme taş silmelerle  
çerçevelenmiş ya da etrafı düz bırakılmışsa kilit taşları ile 
vurgulanmıştır. Kilit taşları, geometrik ve bitkisel motiflerle 
işlenmiştir. Kapı ve pencere üstlerinde kesme taş kemerin, 
cepheden çıkma yapmadan duvar örgüsü içinde örüldüğü ya da 
kaplama taşlarıyla varmış gibi kaplandığı görülür. (Aslan, 2013)

Ömer Şark Evi Dış Cephe Ahşap 
Süslemeleri (Aslan,2013

İmdat Erat Evi, Pencere ve Giriş Kapısı 
(Özkan, 2015)

Yapıların yola bakan kısmı süsleme bakımından en hareketli 
cephesidir. Aşağıdaki örneğin yola bakan cephesinde kesme 
taş malzeme kullanılmış olup altı adet pencere bulunmaktadır. 
Pencere  açıklıkları basık  yuvarlak kemerlidir. Pencere  
üstlerindeki alınlıklar ve alınlıkların ortasında yer alan kilit 
taşları cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Pencereler ile 
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Yola Bakan Cephe Örneği (Aslan, 2013)   

Aynı Yapının Bahçeye Bakan Cephesi 

üst saçak arasında duvar yüzeyinde dışa çıkıntılı 14 adet 
üçgen sıralanmıştır. Alt tarafta, aynı zamanda pencere 
altlığını da oluşturacak şekilde bir silme kuşağı boydan boya 
uzanmaktadır. Bu cepheden olan giriş, çift kanatlı ahşap bir 
kapıdan sağlanmaktadır. Bahçeye bakan güney cephe ise bir 
terasla çevrilidir. Bu teras yuvarlak formlu altı adet ahşap 
direkle desteklenmiştir. (Aslan, 2013)

Iğdır’da XIX. yüzyılın sonlarında, bölgenin Rus yönetimine 
girdiği dönemdeki yapılaşmada yeni bir mimari anlayışın ön 
plana çıktığı görülür. Adına ‘Baltık Üslubu’ denen bu anlayış, 
içine bazı özellikler de katılarak, karma üslubun daha farklı 
bir görünüme dönüştüğü mimari yansımalar olarak ortaya 
çıkmıştır. (Aslan, 2013)
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

IĞDIR KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Iğdır ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 
tip) konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Iğdır ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut projelerinde 
yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/veya belirtilen 
kısımlarda doğal taş kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap görünümlü pvc malzeme, 
çatılarda marsilya kiremit, subasman yüzeylerde doğal taş kaplama kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 116,65 m2

ZEMİN KAT PLANI: 116,65 m2
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TİP - 2 Toplam: 143,22 m2

ZEMİN KAT PLANI: 143,22 m2
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TİP - 3 Toplam: 203,85 m2

ZEMİN KAT PLANI: 107,85 m2

1. KAT PLANI: 96 m2
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TİP - 4 (KÖY KONAĞI) Toplam: 426,77 m2

ZEMİN KAT PLANI: 256,77 m2

1. KAT PLANI: 170 m2
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Kars’ın Türkiyedeki 
Konumu

Ankara

Çorum
Amasya

Yozgat Sivas

Kayseri

Aksaray

Karaman

Konya

Afyonkarahisar

Isparta

Antalya

Burdur

Denizli
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Manisa

Kütahya
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Karabük
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Kastamonu
Sinop

Samsun

Tokat

Ordu

Mersin

Adana

Hatay

Osmaniye

Kilis
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Malatya

Erzincan

Giresun
Trabzon

Rize

Bayburt
Erzurum

Tunceli

Mardin

Bingöl

Bitlis

Batman
Siirt

Hakkari

Van

Kars

ArdahanArtvin

Kars ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Erzurum - Kars Bölümü’nde 
yer alır. Kuzeyinde;  Ardahan, doğusunda;  Ermenistan, 
güneyinde;  Iğdır  ve  Ağrı, batısında ise  Erzurum ile çevrilidir. 
(Vikipedi, 2017)

Kars adının kaynağı Karsaklardan gelmektedir. 
Kars,  “Türkiye’deki en eski Türkçe il adı”  olma unvanına 
sahiptir. M.Ö. 5000-4000 Huriler, M.Ö. 9. Yüzyılda Urartular, M.Ö. 
665 yılında İskitler, M.Ö. 145 yılından itibaren Partlar bölgede 
egemen olmuşlar ve Karsaklı Beyliği’ni kurmuşlardır. 
Karsaklar M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 5. yüzyıl ortalarına kadar 
Kars’ta hüküm sürmüşlerdir. 430 yılında Sasaniler’e geçen 
bölge; uzun süre Sasani, Bizans ve Araplar arasında savaş 
alanı olmuştur.  Sırasıyla Selçuklular, Gürcüler, Moğollar, 
Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu 
hâkimiyetinde kalan Kars, 18 Kasım 1877’den 25 Nisan 1918’e 
kadar 40 yıl   Rus işgali altında kaldıktan sonra Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarına   katılmıştır. Milli Mücadele 
döneminde, Karslılar önce  Milli Şura  sonra  Cenub-i Garb-i 
Kafkas  hükümetlerini kurmuşlardır.  30 Ekim 1920’de Kazım 
Karabekir yönetimindeki Türk Ordusu Kars’ı alarak Türk 
topraklarına katmıştır. Kars’ın yüzölçümü 10.127 km², ülke 
yüzölçümüne oranı %1,2’dir. (Kars Valiliği, 2017)
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Mimari Yapılanma

Kars, geçmişten günümüze dek süren geniş bir kültür birikimine 
sahip her açıdan farkındalığı olan önemli merkezlerimiz 
içerisindedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehirde 
yer yer karmaşanın da baskın olduğu görülür. Buradaki yoğun 
siyasi gelişmeler, çeşitli milletlerin göçü ve beraberinde getirdiği 
birlikte yaşam ana etkenler olarak sıralanabilir. Kış aylarının 
da uzun ve oldukça sert geçmesi bölgede değişik oluşumların 
sergilendiği, diğer Anadolu kentlerinden farklı bir yapılaşmaya 
sahne olarak karşımıza çıkar. 

1878-1917 yılları arasında hüküm süren Rus idaresi, Osmanlı 
mahallelerine dokunmadan, askeri amaçlı ikinci bir şehir 
inşasına başlamışlardır. Kars çayının kenarında bugünkü 
Kaleiçi Mahallesi alanı dışında yer alan Tahtdüzü adı verilen alan 
seçilmiştir. Yeni kurulan şehir ızgara plana sahip alt yapısına 
dikkat edilen, Hollanda’dan getirilen mimar, mühendisler ile 
yerel ustaların çalıştırıldığı yepyeni ve Anadolu’ da bir ilk özelliği 
taşıyan askeri şehir anlayışıyla ele alınmıştır.(Özkan, 2015)

Ruslar, Kars’ta uyguladıkları ızgara kent planının karakterine 
uygun olarak yapıların tasarımında da dikdörtgen formlar 
kullanmışlardır. Binalar konumlandırılırken cadde ve 
sokaklara paralel biçimde, tek, iki, ya da üç katlı ve çoğunlukla 
bitişik nizamda bir düzenleme yapılmıştır. Genellikle yolların 
kesişim noktalarına denk gelen yapılar her iki yola da cephe 
verecek formlarda tasarlanmıştır. Yapılarda geleneksel 
Osmanlı yapılarından farklı olarak Kuzey Avrupa’da Baltık 
(Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç) stilinde ve kendi mimari 
anlayışlarında bir üslup ortaya koymuşlardır. (Türkan, Durak, 
2016)  

Kentin çekirdeğini oluşturan Kars Kalesi ve Kars Çayı etrafındaki 
az sayıda yapı, Osmanlı sivil mimarisi özelliği taşımaktadır. 
Yörede bulunan taşlar (bazalt, andezit, tüf) yapıların ana 
malzemesidir. Yapılar, çoğunlukla yığma taş ve kerpiçtir. 
Duvarlar, çamur harçla örülür. Çam ya da kavak hatıllarla 
desteklenir. Pencereler, küçük ve tavana yakındır. Evler; oda, 
mutfak, kapalı avlu, ahır, samanlık, tezeklik vb. bölümlerden 
oluşmaktadır. (Demir, 2013)
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Sivil mimari örneklerinden (Kaleiçi ve Sukapı mahalleleri), dar 
ve organik sokaklar boyunca, sıralanan eski evlerden günümüze 
kadar gelenler incelendiğinde; bunların genel olarak çıkmalı, 
sofalı, geleneksel Türk sivil mimarisine uygun oldukları görülür. 
Bu konutların geleneksel Osmanlı konutlarından farklılaşan 
tarafları da bulunmaktadır. İklimin sertliği sebebiyle, avlu 
(taşlık) da kapalı hale getirilmiş, zemin kattaki kışlık mekânlar, 
küçülen sofaya göre daha önem kazanmıştır. Taş duvarların dış 
yüzlerinde; duvarlardaki derzler, harçla dışa taşacak biçimde 
doldurulmuş, iç yüzeyleri ise sıvanmıştır. Bu duvarlarda, belli 
aralıklarla dışardan görülen ahşap hatıllar kullanılmıştır. 

Yapılarda; alt katta ahır, depo, kiler bulunurken, üst kat 
genellikle yaşama alanıdır. Eve giriş, çoğunlukla iç avludan 
sağlanmaktadır. Evlerin çatıları; ahşap kirişler üzerine 
sıkıştırılmış, topraktan oluşan düz damdır. Genelde, kutsal yapı 
etkisi bırakır. Islak mekânlar, genellikle esas yapı dışındadır. 
Konutlar, devlet görevlilerinden birkaçı için yapılanlar hariç, 
genellikle tek katlı ve blok taşlardan yapılıdır. Cephesi doğrudan 
caddeye bakan konutlarda, evin arka cephelerinin baktığı, 
etrafı taş duvarlarla çevrili, hayat denen açık alan bulunur. 
Birçok konutta, evden hayata doğrudan çıkılmaz. Hayat ile yapı 
arasında, geçiş mekânı olarak avlu veya kapalı veranda bulunur. 
Hayatta; tuvalet, kümes, yakacak deposu ve fırın bulunabilir. 
Konutların plan şemalarındaki en önemli özelliklerinden biri, 
ev içinde koridor bulunmamasıdır. Mekânlardan birbirine; çift 
kanatlı, yüksek kapılardan geçilir. Evlerde tavan yüksekliği, 
3,5-4 m’yi bulur. Bu konutlarda, sokağa bakan ön sırada, 
misafir odaları; hayata bakan arka sırada ise günlük yaşamın 
sürdürüldüğü birimler yer almaktadır.

Osmanlı Konutlardan Kalan Az Sayıda 
Örnek, Kaleiçi Mahallesi (Demir, 2013) 
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Konutlarda, soğuk iklim sebebi ile pencereler dar olup birbirini 
tekrarlayan formlarla sıralanır; ancak çatılar, günümüzde 
genellikle saç kaplı olup kırma veya beşik yapıdadır. Konutların 
özellikle sokağa bakan ön cephelerinde, taş işçiliği çok zengin 
olup, içyapı elemanlarında ise ağırlıklı olarak, ahşap malzeme 
kullanılmıştır. Osmanlı dokusundaki konutların özgün 
mekânlarında, “aşkana” ya da “aşhaneleri ve tandır bacaları” ile 
“kırlangıç çatılı”, özgün “aşkana”nın hala mevcut olması, Kars 
geleneksel konutunun, artık kaybolmaya yüz tutmuş, oldukça 
önemli bir özelliğinin de parçasıdır.(Demir,2013)

Tevfik Paşa, Konağı  
(Türkan, Durak, 2016)  

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı

Güvensoy Evi (Rus dönemi)  
(Türkan, Durak, 2016)

Rus dönemi konutları da yine yığma sistem ile inşa edilirken 
duvarlarda yapı malzemesi olarak çoğunlukla andezit ve 
bazalt taşı kullanılmıştır. Geleneksel Kars yapılarına kıyasla 
duvar kalınlıklarının arttırıldığı Rus dönemi yapılarında taşıyıcı 
duvarların kalınlığı 50 cm ile 100 cm arasında değişirken, iç 
mekânlardaki bölücü duvar kalınlıkları ise 15cm ile 30 cm 
arasındadır. Genellikle tek ya da iki katlı olarak inşa edilen 
konutlar, dikdörtgen planlı olarak tasarlanmış olup, giriş 
holünden ulaşılan ve kendi aralarında da geçişleri olan 
odalarla beraber genellikle arkadaki hayat bölümüne açılan 
veranda ya da camekân bölümlerine sahiptirler. Bu yapıların 
cepheleri yoğun süslemeye sahipken, üslup olarak da oldukça 
farklılaştıkları görülmektedir.(Türkan, Durak, 2016)
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Bu döneme ait yapılara ait bir başka özgün özellik ise ısıtma 
sistemi olarak “peç” adı verilen bir sistemin kullanılmış 
olmasıdır. Bu sistemde iki katmandan oluşan duvarların 
aralarından peçlere bağlı boru kanalları geçirilerek mekânların 
ısıtılması sağlanmaktadır. İhtiyaca göre yapılarda birden fazla 
peç kullanılabilmektedir. (Türkan, Durak, 2016)  

Peç Örneği (Türkan, Durak, 2016)  Eski Vali Konağı Peç Örneği (Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi) 

Baltık Mimarisi Konutları

Kentte, 1880 yılından başlayarak 1917 yılına kadar, Baltık Mimari 
tarzında düzgün kesme bazalt taşından yapılmış; tek katlı, iki 
katlı, nadir olarak da üç katlı binalar inşa edilmiştir. Yollar 
boyunca dizilmiş, benzer mimarideki büyük gri taştan yapılmış 
bu villa tipi evler, kente düzenli bir görünüm kazandırmıştır. 
Bu evlerin çoğu cadde üstünde, kimileri de duvarla çevrili 
bahçelerin gerisindedir. Bu binaların giriş cepheleri; Yalancı 
sütunlar, bordür kabartma taşlarla süslenmiş olup, iç 
mekânları genelde uzunca bir koridor etrafına, iç içe açılan oda 
ve salonlardan oluşmuştur. Tavan ve taban genellikle tahtadır. 
Çatı, kar tutmayacak biçimde dik olmakla birlikte, kiremit veya 
saç örtülüdür. Evlerin içi sadedir. Konutların iki katlı olanları; 
1878-1918 yılları arasındaki dönem boyunca kamu yapısı olarak 
kullanılmış ve günümüzde konuta çevrilmiş olan yapılar, ikinci 
katı konut; giriş katı ticari amaçlı olarak kullanılan yapılar ve 
yüksek rütbeli subaylar için inşa edilmiş özel konutlar olarak 
üçe ayrılabilir. Tek katlı olan konutlar ise, dönemin sivil mimari 
anlayışının özgün örneklerini oluştururlar. (Demir, 2015)
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Kars’ta, Rus döneminde inşa edilen yapılarda cephelerin 
biçimlenmesinde daha çok Batılı neoklasik, eklektik özellikler 
etkili olmuştur. Ruslar, dönemin Avrupa mimarisini kendi 
anlayışlarına göre sadeleştirip oranlarıyla oynayarak 
özgünleştirmeye çalışmışlardır. Yapıların giriş cephelerinde 
sokakla ilişkiyi ilk olarak sokağa doğru uzanan giriş kapısı 
saçakları sağlamaktadır. Giriş kapısı özellikle belirtilmek 
istenmiş, bu sebeple önlerinde üstü tonoz veya iki yana eğimli; 
demir veya ahşap konstrüksiyondan, dikme veya payanda 
ile sabitlenmiş giriş saçakları bulunmaktadır. Genellikle 
kutu profillerden oluşturulan saçak iskeletinin üzerinde sac 
levha veya çinko kaplama kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 
saçakların kenarları çoğunlukla bitki motifli metal işlemelerle 
süslenmiştir.

Resul Yıldız Evi (Baltık Mimarisi 
Tarzında) (Kars Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Arşivi)

Giriş Saçağı Örnekleri  
(Türkan, Durak, 2016)  
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Cephede her katın kendine ait bir oranı ve düzeni bulunmaktadır. 
Her katta pencereler; büyüklüğü ve açıklığı geçiş sistemi, kilit 
taşı, süslemeleri ve söveleri ile birbirinden farklılık göstererek, 
Rönesans etkisiyle ayrı bir düzen içinde sıralanırlar. (Türkan, 
Durak, 2016)  

Pencere elemanlarının düzeni (Kars İl 
Sağlık Müdürlüğü Binası) (Kars Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)

Pencere Detayları (Özkan, 2015)

Yapıların pencereleri öncelikle soğuğa karşı dayanıklı bir şekilde 
içte ya da dışta genellikle ahşap kepenklerle korunaklı bir alan 
oluşturulmuştur. Sert soğuk geçen kış ayları süresince içerideki 
sıcaklık bu kepenklerle korumaya alınmıştır. Pencereler 
dikdörtgen formlu ahşap malzemeli ve çift kanatlıdır. 
Pencerelerin yüksekliği 120cm-180cm, genişliği 100cm-
140cm’dir. (Özkan, 2015)
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Rus dönemi Kars yapılarının cephe mimarisindeki ortak 
özelliklerinden bir diğeri de demir payandalarla veya ray 
profillerle taşınan çıkma balkonlarıdır. Döşemesi ahşap 
kaplamalı olan ve zengin bir demir süsleme sanatının 
sergilendiği bitkisel motifli korkuluklara sahip bu balkonlar 
ağır taş cepheler üzerinde hafifliğiyle dikkat çeken ve kontrast 
sağlayan cephe elemanlarıdır. (Türkan, Durak, 2016)  

Defterdarlık Binası-Çıkma Balkon Örneği 
(Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Arşivi)

Kars ve çevresinde kış aylarının uzun ve sert geçmesi sebebiyle 
çatılar eğimli olup, yüksek tutulmuştur. Kırma ya da beşik çatı 
adı verilen bu üst örtü kar yağışına karşı en uygun türdür. Kışın 
bu çatılar eğimlerinden dolayı kar tutmaz. Çatılarda sac ya da 
çinko levhalar kullanılmıştır. (Özkan, 2015) 

Çatıların en dikkat çekici özelliklerinden biri de saçaksız 
olmalarıdır. Yapı malzemesi olarak iklim şartlarına dayanıklı 
taş malzemenin kullanılmış olması bu durumun en önemli 
sebeplerindendir. Çatı sistemi, cephe üst kotunun bir miktar 
gerisinde, genellikle cephe duvarlarından yükselen taş 
parapetlerin ya da sivri dikmeler arasına bağlanan metal 
korkulukların arkasında bitirilmiştir. Bu sayede cephe 
algısında çatıların gizlenmesi sağlanmıştır.  (Türkan, Durak, 
2016)  
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Çatı Detayı (Türkan, Durak, 2016) Çörten Örneği (Türkan, Durak, 2016)

İsmet Aslan Evi

Alınlık Örnekleri (Kars Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü)

Hekim Evi

Yapıların saçak köşelerinde benzer biçimsel özelliklere sahip 
kare kesitli çinko çörtenler bulunmaktadır. Saçakla birleşen 
ağız kısımlarının uçlarında ve kenarlarında bitkisel motiflerle 
birtakım süslemeler yapılarak cephelere estetik değer katan 
elemanlar olmaları sağlanmıştır. Saçaktan aşağı doğru 
daralarak yaptığı kıvrımla duvara bağlanan çörtenler, bu 
sayede çatıdaki yağmur ve kar sularının zemine aktarılmasını 
sağlamaktadırlar. (Türkan, Durak, 2016)  

Kars evlerindeki dikkati çeken bir diğer yapı elemanı alınlıklarıdır. 
Genellikle konak olarak kullanılan konutlarda karşımıza çıkan 
ve detaylı işçiliği olan bu mimari öğeler cephenin üst hizasında 
yer alarak bu alanı yüksek bir görünüme kavuşturur. Böylece 
ön cepheden bakıldığında çatının geride kalmasına sebep olur. 
Baltık mimari üsluba uygun olarak yapılan süslemeler geometrik 
ve bitkisel desenlerde, üçgen ya da enine dikdörtgen olarak 
ele alınmıştır. Bu alana bazı yapılarda kitabe yerleştirildiği de 
görülür. (Özkan, 2015)

Genel olarak değerlendirildiğinde Rus dönemi yapılarının cephe 
biçimlenmelerinde kütlesel hareketlenmelere pek fazla yer 
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Kars Evi (Kars Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü)

verilmediği, cepheye hareket kazandırmak ve monotonluğu 
bozmak için belirli bir düzene göre yerleştirilen cephe 
elemanlarının kullanıldığı ve yoğun taş işçiliği ile de bu durumun 
desteklendiği dikkat çekmektedir. Yola bakan cephelerin daha 
özenli düşünülerek tasarlandığı, diğer cephelerin ise daha sade 
bırakıldığı görülmektedir. 

Kars’ın günümüz mimari dokusuna bakıldığında, halen Rus 
dönemi yapılarının kentin yapı stoğu içerisinde öne çıktığını 
söylemek mümkündür. Kentin belleğinde önemli bir iz bırakmış 
olan geçmişte farklı bir kültüre ve coğrafyaya ait yapı tiplerinin 
günümüze kadar korunmuş olarak gelmesi, bunların daha 
sonraki nesillere aktarılması için işlevlendirilerek kullanılıyor 
olması Kars kenti için önemli bir değerdir. (Türkan, Durak, 2016)  
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

KARS KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 
tip) konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Kars ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut projelerinde 
yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/veya belirtilen 
kısımlarda doğal taş kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap görünümlü pvc malzeme, 
çatılarda marsilya kiremit, subasman yüzeylerde doğal taş kaplama kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 128,7 m2

ZEMİN KAT PLANI: 128,7 m2
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TİP - 2 Toplam: 131,9 m2

ZEMİN KAT PLANI: 131,9 m2
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TİP - 3 Toplam: 205,26 m2

ZEMİN KAT PLANI: 103,26 m2

1. KAT PLANI: 102 m2
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TİP - 4 (KÖY KONAĞI) Toplam: 421,43 m2

ZEMİN KAT PLANI: 262,33 m2

1. KAT PLANI: 159,10 m2
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Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağlarının 
birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer 
alır. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Sivas, kuzeyinde Yozgat, 
batısında Nevşehir, güneybatısında Niğde, güneyinde ise Adana 
ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. (Kayseri Valiliği, 2016)

Kayseri’nin Türkiyedeki 
Konumu

Kayseri çevresindeki en eski yerleşim alanı, şehrin 20 km kuzey 
doğusunda bulunan Kaniş Höyüğüdür. M.Ö. 2800 tarihinden 
Hellenistik Çağa  kadar önemini koruyan merkezde, eski Tunç 
Devri, Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağları’na ait birçok belge 
bulunmuştur. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2016)

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden 
biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek 
çok uygarlıklara beşiklik etmiş ve her dönemde önemini 
korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine 
kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre “imparator şehri” 
anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya 
şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra 
şehre Kayseriye adı verilmiş ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle 
birlikte Kayseri şeklini almıştır.

1067’de Selçuklu komutanı Afşin Bey ile Türk hâkimiyetine giren 
Kayseri; önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur. Cumhuriyet 
döneminde 1924 Anayasası ile il yapılmıştır. (Kayseri Valiliği, 2016)
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Silüet. (Büyükmıhçı, 2005)

1930’lar Kayseri (Sönmez,2015)

Mimari Yapılanma

Kayseri evleri, bulundukları yakın çevreye ve doğaya karşı duyarlı 
ve saygılıdır. Binalar eğimli araziye ustaca yerleştirilmiş, düzey 
farklılıklarını iyi kullanarak inşa edilmişlerdir. Hemen hepsi 
ölçek ve ifade olarak birbirleriyle ve doğaya uyum içindedir. Ne 
kadar farklı plana veya kütle düzenine sahip olurlarsa olsunlar, 
yine de bitişiklerinde veya yakınlarında bulunan diğer evlerle 
belli bir birlik ve beraberlik sergilerler. (İmamoğlu, 2010)

Bugünün hiçbir hareketlilik ve estetik nitelik taşımayan tekdüze 
cadde ve sokakları ile kesin bir tezat oluşturan geleneksel 
sokakların en belirgin özelliği; tek bir malzeme kullanımından 
kaynaklanan biçim birliği ve dinamizmdir.

İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli merkezlerinden olan Kayseri; 
coğrafi konumu, iklimi ve yörede bulunan malzemeden dolayı 
kendine özgü sivil bir mimariye sahiptir. Sivil mimari içerisinde 
en özellikli olan evler, genel olarak sofa-tokana-harem gibi üç 
ana bölümden oluşmuştur. Geleneksel Kayseri evlerinde planı 
belirleyen en önemli unsur sofadır. Dışa kapalı içe dönük bir 
planın uygulandığı evler bir avlu veya küçük bir bahçe etrafında 
şekillenmiştir. 
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Bu doğrultuda Kayseri evleri;

a-Bir avlu etrafında şekillenen evler
b-Kapalı merkezi bir hol etrafında şekillenen evler 
olmak üzere iki bölümde değerlendirilmiştir. (Tali, 2017)

Evlerin genel mimari ifadeleri birbirlerine çok benzer. Ancak 
planları ve yakın çevreleri ile ilişkileri çok çeşitli ve renklidir. 
Hemen her ev, ya bir avlu, ya da bir bahçe gibi küçük de olsa 
bir toprak parçası ile birlikte tasarlanmış, zaman zaman su 
arklarıyla ve havuzlarla donatılmıştır. Binaların çoğu eğimli 
araziler üzerine oturduğu için, kesitleri değişkendir, sahip 
oldukları odaların avlu veya bahçeleriyle ilişkileri de büyük 
farklılıklar gösterir. Bazı evlerde avlu veya bahçeler sokak 
düzeyinde iken, bazılarında yarım, bazılarında bir kat aşağıda 
veya yukarıda kalır. Bu nedenle birçok evin farklı düzeylerde 
birden fazla girişi, birden fazla avlusu veya taraçası bulunabilir.

Bahçe Duvarları (Yigm, 2015) Kayseri köylerinde bulunan evler, genellikle az katlı, düz, toprak 
damlı yapılardır. Odalar çoğunlukla birbirlerinden bağımsız 
prizmatik kütleler halinde yapılmışlardır. Yapıların formları 
yalındır. Duvar köşeleri, söveler, silmeler, saçak frizleri, dam 
parapetleri, kapı ve pencere kenarları muntazam, sert çizgilere 
sahiptir. Her evin mutlaka bir avlusu, bahçesi, taraçası, balkonu 
veya vadiyle görsel ilişki kuran birkaç açık veya yarı açık mekânı 
vardır. (İmamoğlu, 2010)

18. yüzyılda ve 19. yüzyıl ortalarına kadar yapılmış geleneksel 
evler,  genellikle tek katlıdır. Avlu veya bahçeleri yüksek 
duvarlarla sokaktan ayrılmış ve “mahrem” duruma getirilmiştir. 
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Karahöyük (Rehber Kitap-Kayseri, 2008)

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı

Ön Görünüş

Evin iç mekânlarına bu tür açık mekânlardan geçilerek girilir. 
Arsanın durumuna bağlı olarak, avlunun iki veya üç tarafına 
oda, sofa, mutfak, depo ve ahırlar yerleştirilmiştir. Evlerdeki 
odaların en önemlisi –ve binanın görsel ve işlevsel merkezi- 
yüksek tavanlı bir sofadır. Sofalar, iri kütleleri ve geleneksel 
desenlerle bezenmiş dış cepheleri ile hemen dikkatleri üzerlerine 
çekerler. Sofanın hemen yanında evin yemek pişirilen ve kış 
aylarında oturmak için kullanılan “tokanası” (mutfağı) yer alır. 
Sofanın diğer yanında ise evin harem odası, zaman zaman da 
tandır odası veya ahırı bulunur. (İmamoğlu, 2010)
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Masif Etkili Talas Evi (Yigm, 2015)         Masif Etkili Germir Evi (Yigm, 2015)

Yerel malzeme ile geleneksel Türk Evi özelliklerine uygun 
bir şekilde planlanmış olan Kayseri evlerine kendine özgü 
bir kimlik kazandıran ana özellikler cephe düzeninden ve 
yapım sisteminden kaynaklanmaktadır. Genel olarak farklı 
yüksekliklerdeki kare ve dikdörtgen prizmaların yan yana 
gelmesi ile oluşturulan Kayseri evlerinin cephe düzeni, yakaladığı 
mimari oranlar, özenli ve düzgün taş işçiliği, sağlamlığı, estetik 
ve sanat değerleri ile son derece yalın, kararlı, sağlam ve masif 
etkili özgün bir görünüme sahiptir. (Büyükmıhçı, 2005) 

Evlerin alt katları çoğunlukla hizmet mekânlarına, üst 
katları oturma ve yatma mekânlarına ayrılmıştır. Yer katları, 
oturma ve yatma mekânlarının sokağa bakan cepheleri ya 
tamamen penceresiz olarak bırakılmış, ya da pencereleri 
küçük tutulmuş ve sokaktan geçenlerin içeriyi göremeyeceği 
yüksekliklere yerleştirilmiştir. Ayrıca bu tür pencerelerin hepsi 
demir parmaklıklarla korunmuş, bazıları da kümes telleriyle 
donatılmıştır. Böylece evler, hem hırsızlığa ve kundaklamaya 
karşı korunmuş, hem de kuşların, sürüngenlerin ve küçük 
hayvanların içeri girmesi engellenmiştir.

Alt katta odası ve yer köşkü bulunan evlerin yer döşemeleri doğal 
zeminden genellikle 50-60 cm kadar yükseltilmiştir. Buradaki 
köşklerin ağızları ile oda pencereleri, önlerinde ya da yanlarında 
bulunan avlulara yönlendirilmiştir. Evlerin üst katlarındaki oda 
ve köşklerinin pencereleri ise daha rahat ve özgür bir tutumla 
ele alınmış, sokağa ve vadilere bakacak şekilde tasarlanmıştır. 
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Demir kenetlerle sağlamlaştırılmış ahşap hatıl üzerine oturtulan 
taş duvar örneği. (Büyükmıhçı, 2005) 

Sade etkili ve açık oluklu bir çörten detayı.  
(Büyükmıhçı, 2005) 

Mekân açıklıklarının ahşap kirişleme sistemi ile geçildiği Kayseri 
evlerinde çatı düz toprak dam şeklinde kapatılmış olup çatı 
suyu, yine taş çörtenler ile alınmıştır.

19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl ortalarına kadar yapılan 
ve “yeni” olarak adlandırabileceğimiz evlerin plan şemaları 
ise daha özgür ve değişkendir. Bunların tipolojileri zengindir, 
düzenlemeleri sokak ve arsa durumuna göre büyük çeşitlilik 
gösterir. Bu tür evler çoğunlukla iki katlıdır, sokak katında 
hizmet mekânları ve avluları, üst katlarında oturma odaları 
vardır. Üst katlardaki odaların bir veya ikisi konsol şeklinde 
sokağa doğru taşırılmış, iki veya daha çok sayıdaki penceresi 
sokağa yönlendirilmiştir.

Kayseri evlerinin önemli yaşam merkezlerinden birisi de avlular 
ve onların uzantısı olan bahçelerdir. Sokak, meydan, meydancık 
gibi kamuya açık yerlerin ciddi, erkeksi diyebileceğimiz yüzü, 
evlerin avlularında, bahçelerinde kaybolur, rahat ve kalender 
ifadelere bürünür. Avlular, yapılı çevre içinde insana rahatlık 
ve huzur veren, içlerinde ince şırıltılı su seslerinin yankılandığı, 
sessiz, sakin, renkli mekânlardır. Bu halleriyle yoğun bina 
kütleleri arasında etkili bir boşluk oluşturur, köy dokusunu 
gevşetir, yaşamı rahatlatır, güzelleştirir. 

Büyüklüğü, şekli, arsa içindeki yeri ve niteliği her eve göre değişse 
de, günlük ev içi faaliyetlerin birçoğu avluda geçer. Evin kuyusu, 

Üst katlar zaman zaman kendi içinde simetrisi olan bir veya 
iki çıkmayla dışarıya doğru taşırılmıştır. Çıkmaların önlerine ve 
zaman zaman da yanlarına pencereler açılmış, böylece dışarıya 
çıkması olan odalar-diğerlerine kıyasla-daha ferah ve aydınlık 
bir havaya kavuşturulmuştur.
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mutfak, ahır, abdesthane (hela) gibi hizmet mekânları ile kapalı 
mekânlar arasındaki geçişler, üst veya alt kat merdivenleri 
çoğunlukla avluda yer alır.

Avlu veya bahçe sokak düzeyinde ise, çevresi 300-350 cm 
yüksekliğe ulaşan taş duvarlarla çevrilmiştir. Avlu yüzeylerinin 
büyük bölümü toprak olarak bırakılmış, sadece üzerine çok 
basılan patikalar veya üzerinde oturulacak bölümler, sal veya 
yapı artığı taşlarla kaplanmıştır. 

Kayseri evlerinde kullanılan başlıca yapı malzemesi taş ve 
ahşaptır. Yapılardaki bağlantı ve mekanik aksamları oluşturmak 
için, kısıtlı oranda da olsa demir, saç ve kurşun da kullanılmıştır. 
Erciyes’in eteklerindeki ocaklardan çıkarılan taşlar dayanıklılık, 
ağırlık, sertlik bakımından çeşit çeşittir. Renk ve doku yelpazesi de 
çok geniştir. Taşlar süt beyazdan siyaha, laciverte; sarıdan yeşile, 
turuncudan kahverengiye; pembeden kırmızıya, kızıla kadar 
geniş bir tayf sergiler. Taşların yoğunluk ve dokuları da çok hafif 
ve gözenekli olanından, ağır ve geçirimsiz olana kadar çeşitlilik 
gösterir. Renk, doku ve sertlikteki bu çeşitlilik de şüphesiz, taş 
ustalarına zengin seçenekler sunmuş, yeni yorumlara gitmelerine 
katkıda bulunmuştur. (İmamoğlu, V. 2014) 

Evler “yığma” sistemiyle yapılmıştır. Malzemenin ağırlığından 
ve duvarların yapımı sırasında ortaya çıkan pratik sorunlar, 
yapılarda kullanılan taşların, benzer ölçü ve boyutlarda 
üretilmesine neden olmuş; bu da binalar arasında doku ve ölçek 
uyumuna katkıda bulunmuştur.

Ağırnas-Sokak Görünümü (Yigm, 2015)         Kayseri Evi (Yigm, 2015)
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Ağırnas-Tol örneği (Yigm, 2015)                        

Kemerli Geçit (Yigm, 2015)

Evlerin damları düzdür. Dam yükünü taşıyan tavan direkleri 
çoğunlukla ardıç ağacındandır. Kış aylarında düz toprak 
damlara yağan karın kürenmesi, kış sonrasında kabaran 
toprağın yuvak denen büyük taş silindirlerle yuvarlanarak 
sıkıştırılması, bahar aylarında üst yüzeyinin bakımının 
yapılması, zaman zaman otlardan arındırılması gerekir.

“Kemer” Kayseri kırsalında en çok rastlanan eğrisel taşıyıcı 
elemandır. Yerel malzeme taşın üst örtü sisteminde kullanımını 
sağlar. Bu nedenle kemerle kurulacak profille lentosuz açıklık 
çözümleri oluşturulabilir. Yan yana kemer dizisiyle oluşturulan 
tonozlar yörede “tol” örtü olarak bilinen mekân oluşumunda 
kullanılmaktadır. Zemin kat ve bodrum katta oluşturulacak 
ahır ve tokana gibi birçok mekânda tercih edilmektedir. Tonoz 
kemeri aralıkları aradaki dolgu malzemesi de taş olacağı için 80 
cm’yi geçmemektedir. (Büyükmıhçı, 2005)

Konsol, mekânı genişletmek, 
farklı cephelere pencere 
açmak veya dış kapının 
üzerinde korunaklı bir alan 
meydana getirmek için yapıda 
oluşturulan alanlardır. Çıkma 
türleri açık çıkma, kapalı 
çıkma ve gönye çıkma olmak 
üzere üç şekilde yapılmaktadır. 
Çıkma duvarlarından aktarılan yükler konsollar vasıtasıyla alt 
kat taşıyıcılarına iletilir. Gönye çıkmalarda konsol taşlarının 
çıkma boyunca kademe yapıp üst üste bindirilmesiyle taşıtılır. 
(Büyükmıhçı, 2005)
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Çıkma Örnekleri (Yigm, 2015)

Kayseri kırsal yapılarında pencereler genellikle 1/2 oranında 
dikdörtgen şeklinde kullanılarak, düzenli ve ritmik aralıklarla 
yerleştirilerek cephelere yalın bir görünüm kazandırılır. 
Pencere boyutları odalar için tek kanat 40x140 cm, çift 
kanat için 80x190cm; tuvaletler ve ahırlar için 45x45cm ve 
tepe pencereleri için 30x30cm şeklindedir. Pencere açılışları 
genellikle ortada birleşen iki kanat şeklindedir.  Taş sövelerle 
elde edilen derinlik etkisi ile yalın cephelere hareket kazandırılır. 
Söveler pencere kasası için yatak oluşturur. Doğrama duvara 
sabitlenirken amaç hem doğramayı kolay tespit edebilmek 
hem de doğramanın suya karşı korunmasını sağlamaktır. Bu 
nedenle duvarda veya söve taşında diş yapılmaktadır. Tavan 
yüksekliğinin fazla olduğu durumlarda pencere ve kapıların 
üzerinde oluşturulan tepe pencereleri kullanılmaktadır. 
Kare, dikdörtgen veya oval geometrik formlarda yapılan bu 
pencereler sayesinde kepenkler kapatıldığı zaman mekâna ışık 
alınması sağlanır. (Rehber Kitap-Kayseri, 2008)

Pencere Örnekleri (Yigm, 2015)    
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Dış kapı, geçişi sağlama işlevi nedeniyle 
yapıya dair izlenimleri oluşturan yapı 
elemanıdır. Kapının ebadı, kemer tipi ve 
işlenmişlik derecesi, kanat kuruluşu ve 
kanadı tamamlayan tokmakları, kilitleri 
ile kimlik oluşumunda etkisi büyüktür. 
Kayseri kırsalında kapı ölçüleri genel 
olarak şu şekildedir. Avlu kapısı ve dış 
kapı tek kanat 100-120x220-240cm, 
çift kanat 160-200x220-240cm’dir. Bina giriş kapıları tek kanat 
100x210-220cm, çift kanat 160x210-220cm’dir. Oda kapıları 
80-90x200-210cm, sofa kapıları 90-100x200-220cm ve banyo-
tuvalet kapıları da 75-80x200-210cm’dir. Kapı kanat kuruluşu 
çoğunlukla ahşapla oluşturulurken bazen metal kapı kanatları 
da dış kapıda kullanılmaktadır. İç kapılar ise kapı kasası 
odada zar kaplaması bulunması durumunda kaplamayla 
birleşir. Kasa duvar kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir. 
Kaplama yoksa kapı duvara sabitlenir. Avlu giriş kapısı 
boyutlandırmasını hayvan veya taşıt geçmesi  etkilemektedir. 
Kapılar yapı taşıyıcı duvarında açılan en büyük açıklıktır. Bu 
nedenle boyutlandırılmasında yapı duvar boyutları göz önüne 
alınmalıdır. Açıklık üstünde yükleri aktaran lento veya kemer 
oluşturulmalıdır. 

Tepe penceresi (Yigm, 2015)

Dış Kapı Örnekleri (Yigm, 2015)

Kayseri kırsalında oyma sistem yapılarda kazıyarak yapılan 
müdahalelerle merdiven oluşturulmuştur. Sık kullanılmayan 
kotlar için tek kollu merdiven tercih edilmiştir. Kırsalda dam 
üzerinde kalan kotları kullanmak için genellikle portatif 
merdivenler kullanılmaktadır. Diğer merdivenler de ise taşların 
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Taş Merdiven (Yigm, 2015)

Oturma odası örneği (İmamoğlu, 2010)

Eski Kayseri evlerinde odaların çoğu 
mobilyasız ve çok sade bir şekilde 
döşenmiştir. Her odanın değişmeyen 
öğeleri, yapıyla birlikte tasarlanıp 
yapılmış olan, yerli sedirleri, çeşit 
çeşit gömme dolapları, nişleri, terek 
ve raflarıdır. Odalarda oturmak 
ve yatmak için sedirler, yatak 
yorgan ve diğer eşyaları koymak 
için yüklükler, çeşitli boyutlarda 
dolaplar, terekler, zaman zaman 
da şerbetlikler ve onları çevreleyen 
gilveler* kullanılmıştır. (*Gilve ismi 
verilen küçük nişler; gaz lambası 
vazo, buhurdanlık gibi dekoratif 
eşyaların konulması için kullanılır.)

birbiri üzerine basması yoluyla merdiven çözülmektedir. 
İç mekânda merdiven kullanımına çok büyük konutlarda 
ihtiyaç duyulmuştur. İç mekânda kullanılan merdivenler 
ise L veya U formlarında oluşturulmuştur. Merdiven ortak 
kullanım alanlarında konumlandırılmaktadır. Kırsalda 
merdiveni oluşturan basamaklar sal taşından yapılmaktadır. 
Kayseri geleneksel evlerinde merdivenler tek parça taştan 
oluşturulmaktadır. (Rehber Kitap-Kayseri, 2008)

Kayseri evlerinde oda girişlerinde taşla döşeli küçük bir 
sekialtı bölümü bulunur. Asıl oturma alanlarının sekileri ise 
girişlerine göre biraz daha yüksek düzeyde tutulmuştur. Tabanı 
taş veya ahşap döşeli olan sekinin, iki veya üç yanı sedirlerle 
çevrelenmiştir. Sedirler pencere önünde ise, pencere denizlikleri 
oturanların dışarıyı ve sokakta olan biteni rahatça izlemesine 
olanak verecek şekilde, yerden 70-80 cm yükseklikte yapılmıştır. 
Odaların iç yüzeyleri genellikle kireç sıvayla, bazen de çamurla 
sıvanmış, üzerleri badanalanmıştır. Odaların tavanları yüksek, 
pencere sayıları azdır. 
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Ailelerin yaz aylarında oturma ve yatma amaçlı kullandığı 
köşkler, gelenekler çerçevesinde özenle tasarlanmış, çoğu 
sütun ve kemerlerle donatılmış; bazıları ferforje korkuluklar, 
madalyon ve kitabelerle süslenmiş yarı-açık odalardır.

Oturma Odası ve Sedirleri  
(İmamoğlu, 2010)

Evlerdeki yaşam merkezlerinden biri de şüphesiz yemeklerin 
hazırlanıp pişirildiği tokanalardır. Eski evlerde çoğunlukla 
sofanın yanına yapılan tokana, bazı evlerde bulunan kış evi, 
kış odası veya tandır odası olarak adlandırılan, oda ile mutfak 
karışımı bir mekândır. Tokanalar genellikle iki bölümlüdür; dipte 
yiyeceklerin (hazınların) depolandığı ve yemeklerin pişirildiği 
ocak bölümü ile girişte yemeğin pişirildiği ocak bölümü. 

Mutfak (tokana), duvardaki 
ocak ve tepe penceresi örneği 
(Ağırnas) (İmamoğlu, 2010)

Tandır Örneği (Yigm, 2015) Tokana Örneği (İmamoğlu, 2010) 
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Ağırnas-Köşk Örneği (Yigm, 2015)

Sokak Görünümleri (Yigm, 2015)

Köşkler, bahar ve yaz aylarında sürdürülecek rahat ve keyifli bir 
yaşam için planlanmış yarı kapalı mekânlardır. Üstleri kapalı, 
bir, iki veya üç tarafları açık olan bu mekânlar, sıcak günlerde 
evin en çok kullanılan mekânlarıdır.

Sonuç olarak; Kayseri kırsalında yapılacak yeni konut 
yapılarında dikkat edilecek hususlar ve izlenecek yol, 
mevcut yerel mimarinin özelliklerinin ve elemanlarının 
yorumlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Kayseri geleneksel 
mimarisinin temel özellikleri yeni yapılacak yapılarda devam 
ettirilmelidir. Parsel içine yerleşim, sokak ile kurulan ilişki, plan 
kurgusu, cephe özellikleri ve malzeme gibi yerel değerler yeni 
yapılacak yapılarda da yer almalıdır. Bunlara rağmen yapım 
tekniği günümüz standartlarına uygun olması gerektiğinden 
yığma sistem yerine betonarme karkas sistem tercih edilebilir. 
Böylece betonarme taşıyıcı sistem ile deprem dayanıklılığı, 
yalıtım ve enerji verimliliği sağlanmış olup ülke ekonomisine 
katkı sağlanacaktır. 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

KAYSERİ KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (7) 
tip konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Kayseri ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkas ve taş yığmadır. Dış cephelerde ve 
subasman yüzeylerde doğal kayseri taş kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, 
çatılarda (teras) çakıl kullanılmıştır.
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TİP - 1 (A) Toplam: 111,3 m2

ZEMİN KAT PLANI: 111,3 m2
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TİP - 1 (B) Toplam: 119,5 m2

ZEMİN KAT PLANI: 119,5 m2
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TİP - 2 (A) Toplam: 130,4 m2

ZEMİN KAT PLANI: 130,4 m2
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TİP - 2 (B) Toplam: 134 m2

ZEMİN KAT PLANI: 134 m2
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TİP - 3 (A) Toplam: 208,5 m2

ZEMİN KAT PLANI: 100,9 m2

1. KAT PLANI: 107,6 m2
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TİP - 3 (B) Toplam: 220,5 m2

ZEMİN KAT PLANI: 107,6 m2

1. KAT PLANI: 112,9 m2
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TİP - 4 (KÖY KONAĞI) Toplam: 415,4 m2

ZEMİN KAT PLANI: 205,7 m2

1. KAT PLANI: 209,7 m2

3

2

2 1

31
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TİP - 5 Toplam: 251 m2

BODRUM KAT PLANI: 125,5 m2

ZEMİN PLANI: 125,5 m2
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Muğla’nın Türkiyedeki 
Konumu

Muğla, topraklarının büyük kısmı Ege Bölgesi’nde,   küçük bir 
kısmı Akdeniz Bölgesi’nde olan, her iki denize de kıyısı olan bir 
Güney Ege ilimizdir. Türkiye’nin güneybatı ucunda yer alan 
Muğla; kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, 
doğusunda Antalya ile komşu; güneyinde Akdeniz ve batısında 
ise Ege Denizi ile çevrilidir.  Toplam uzunluğu 1.500 km’ye 
yaklaşan deniz kıyıları ile Muğla, Türkiye’nin en uzun sahil 
şeridine sahip ilidir. (Muğla Valiliği, 2017)

Eski zamanlardan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
ve her devirde önemini korumuş bir şehir olan  Muğla’da ilk 
yerleşimlerin ne zaman başladığı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Bazı kaynaklara göre bölgeyle birlikte Muğla tarihi de MÖ 3.000’li 
yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgeye, ilk çağlarda Karyalılar 
(Carialılar) yerleştiği için - MÖ 3.400 yıllarında gelen kavimlere 
önderlik etmiş ‘Kar’ isimli bir komutandan esinlenerek - Karya 
(Caria) adı verildiğine ilişkin tezler öne sürülmektedir.

Bazı kaynaklarda da bu bölgeye ilk yerleşenlerin Hititler olduğu, 
ilin bilinen tarihinin Hititler ile başladığı ve bu bölgeye Lugga 
adını verdiklerinden söz edilmektedir.   Ancak, kentin eskiden 
İç Karya olarak adlandırılan bölgede yer aldığı bilinmektedir. 
Karya’nın MÖ 2.000’de Hititlerce de bilinen bir medeniyet olduğu 
da göz önüne alınırsa Muğla’da ilk yerleşimin Karyalılar’a kadar 
geriye gittiği söylenebilir.
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Antik Karya Bölgesinin en eski yerleşim alanlarından olan 
Muğla, sırasıyla Karya, Mısır, İskit, Asur, Dor, Met, Pers, Makedon, 
Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1284 tarihinde Türk 
egemenliğine girmiş olan Muğla ilinin antik adı, çeşitli bulgu ve 
kaynaklarda “Mobella, Mobolia, Moğola” olarak geçmektedir.

Türklerin Anadolu’yu fethetmesiyle Anadolu Selçuklu Devletinin 
hakimiyetine geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla 
bir uç beyliği olarak Menteşe Bey tarafından 1284’de kurulmuştur. 
Bu tarihten sonra bölge “Menteşe” adıyla anılmaya başlanmıştır. 
Osmanlı topraklarına 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından 
katılan bölge, 1402’de Timur’un hâkimiyetine girmiş ve Timur 
tarafından Menteşe Beyliği’ne verilmiş, II. Murat döneminde ise 
tekrar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur.

1871’de belediye teşkilatı kurulmuş olup, 1884 yılında 5 ilçe, 3 
bucak ve 329 köyden meydana gelen Menteşe Sancağı, 30 Ekim 
1913’te Aydın eyaletinden ayrılarak il olmuş ve Muğla adını 
almıştır. (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017)  

Mimari Yapılanma

Muğla sokaklarının biçimlenişini etkileyen en önemli etkenlerden 
biri, toprak parçalarının zamanla kardeşler arasında bölüne 
bölüne küçülmesi sonucu gelişi güzel yerlerde oluşan çıkmaz 
sokaklarıdır. Bu karmaşık çıkmaz sokak bolluğuna karşılık, 
net görülemeyen fakat gerçekte şehir karmaşık çıkmaz sokak 
bolluğuna karşılık, ana ulaşım ağlarından oluşan ızgara 
tipine sahiptir. Yamaca paralel bulunan ana sokaklar, dağın 
iki kenarındaki derelerde bulunan değirmenlere ulaşımı 
kolaylaştırmak için yapı adalarının kesilmesini de sağlar. Asar 
dağından eteklere inen ana sokaklar ise şehir halkının dağ 
eteğini kuşatan dereler etrafında kurulan pazarlara ulaşımını 
ve ayrıca şehir halkının eteklerle, ovanın birleştiği alanlarda 
bulunan sebze bahçelerine ve tarım alanları olan, ovaya da 
ulaşımını sağlamaktadır.

Muğla kentinin oluşumu önceleri kale içi ile başlamış, sonradan 
kale dışında, güney yönünde devam etmiştir. Sırttan aşağı 
doğru topoğrafik koşulların elverdiği oranda genişleme 
olmuştur. Topoğrafik koşulların varlığı yapı düzenlemelerinde 
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ve sokakların oluşumunda etkin olmuştur. Yapı ve kitle 
konumları insan ölçeğinde olup homojen ve organik bir yapı 
göstermektedir.( Aksoy ve Akpınar, 2017)

Kentsel Sit Alanında Saburhane 
Bölgesinden Görünüm (Menteşe 
Belediyesi, 2014)

Muğla evlerinin oluşumu ve gelişimi 18.yy sonu çalışmak için 
gelen Rumların kente yeni ev tipi göstermeleriyle başlamaktadır. 
Ertuğrul Aladağ’ın Muğla Evi adlı kitabında, söyleşi yaptığı 
Mehmet Beyin oğlu şunları söyler : “Çocukluğumuzda bizim 
evler toprak damlıydı. Pencerelerde cam doğrama yoktu. 
Sadece tahta kapaklar vardı. Evler çıra alevi ile aydınlatılırdı. 
Bu nedenle bizim evler çok soğuk, Rum komşularımızın evleri 
sıcak olurdu.” Buna göre 19.yy’ ın ikinci yarısından itibaren 
rastlanan gelişmiş Muğla Evlerinin şimdiki durumlarına; yani 
eğimli kiremit çatıya Rum Evlerini yapan ustalardan etkilenerek 
geçildiğini söyleyebiliriz. (Adalı, 2017)

Muğla’nın ilk ev tipini, kendine özgü özelliği bulunmayan “toprak 
damlı” evler oluşturur. Bunların yapımı son derece basit ve her 
bölgede rahatlıkla yapılabilen evlerdir.

İkinci ev tipini ise yazın Karabağlar yaylasına çıktıklarında 
“yurt” denilen “tahta damlı” evler oluşturur. Evlerin alt katları 
tarhana, pastırma, bulgur, pekmez, makarna yapılıp saklanması 
için kullanılmıştır.
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Geleneksel Karabağlar Evi
(Koca ve Barlas, 2014)

Ula Sokak Dokusu (Kozak, 2014

Üçüncü tipin oluşması ise Rumların Muğla’ya gelmesiyle 
tanıttıkları “kiremit damlı” evlerdir. Bu evler halk arasında 
“honey” deyimiyle yapılmaya başlanmıştır. Tek katlı olmasına 
rağmen zemin katı ambar olarak kullanılmaktadır. Asıl yaşam 
ikinci kattadır. Müslüman - Türk ailelerinin kullandıkları kiremit 
damlı evler; zemin kat taş, üstü dıştan; taş, içten; ahşaptır. Rum 
ailelerinin evleri ise, düzgün kesme taşla inşa edilmiş evlerdir. 
(Adalı, 2017)

Muğla’da Türk Evleri

Genel özellikleri, bütün Türk evlerinde olduğu gibi, aile 
mahremiyeti anlayışının bir ürünü olarak içe dönük olmalarıdır. 
Özellikle zemin katlarında sokağa penceresi olan ev yok denecek 
kadar azdır. Buna karşılık avluya bakan pencerelerin çokluğu 
dikkat çeker ve açık, yarı açık yaşam mekânlarıyla, geniş 
saçaklarla zenginleştirilir. Bu nedenle, ön cephe özelliği avlu 
tarafından ortaya çıktığından, manzara ve güneş hâkimiyetini 
de dengelemek üzere, evler parsellerin yukarı köşelerine ve 
kuzeye sağır, güneye açık olarak yerleşirler. (Muğla İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2017)

Türk evlerinin plan 
tipleri, sofa ile bunun 
etrafında yer alan odaların 
bulundukları konuma ve 
üst kata çıkan merdivenin 
yerine göre değişiklikler 
göstermektedir. Üzerlerinde 
yer aldıkları parsellerin 
biçimi ve komşu binaların 
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Gökalp Gündüz Evi-Kapalı Sofalı 
(Kozak, 2014) 

konumu da planların oluşumunda etkili olabilmektedir. Ancak, 
genel hatlarıyla, merdivenlerin sofa içindeki yerlerine göre, 
“ortadan” ve “yandan “ merdivenli tipler olarak bir sınıflama 
yapmak mümkündür. ( Aksoy ve Akpınar, 2017)

‘Hayat’ olarak adlandırılan açık ön sofalar, kuzulu kapı olarak 
adlandırılan avlu girişleri, ocaklar, bacalar, uzun ve geniş 
saçaklar, tavan süslemeleri, ahşap süslemeli verandalar, 
duvarlara gömülmüş dolap biçimli banyolar Muğla evlerinin 
tipik özellikleri arasındadır. Büyük çoğunluğu avlulu ve iki 
katlıdır. Bazılarında hayat bölümü sonradan kapatılmıştır. 
Yakın devirde inşa edilen evlerde ise, ‘hayat’ doğrudan kapalı 
olarak yapılmaktadır. (Menteşe Belediyesi, 2014)

Merdivenler sofanın konumuna göre yer alırlar. Orta merdivenli 
ve yandan merdivenli olmak üzere iki biçimde planlanmıştır. 
Altında kalan boşluk kiler, mutfak olarak kullanılmıştır.

Ortadan merdivenli evlerde, üst çıkış binayı simetrik olarak 
ikiye ayırdığı gibi, farklı şekillerde de bölebilmektedir. Ancak 
yaygın olan uygulama, merdivenin bir orta sofadan çıkması 
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ve binanın arka duvarına yaslanmış olmasıdır. Merdiven U 
şeklinde dönerek çıkar. Her iki yanında simetri hâkimse birer 
veya ikişer oda yer alır. Sofalar, avlu cepheleri boyunca uzandığı 
gibi, sadece merdivenin açıldığı ve oda girişlerinin bulunduğu 
orta kısımda da yer alabilir.

Bu tiplerde de yaygın olan uygulama orta sofanın, bina cephe 
hattının ilerisine doğru beşgen şeklinde bir çıkma yapmasıdır. 
Sonradan kapatılanları da vardır. Ortadan çıkan merdivenin, 
yapı kütlesini simetrik olarak ayırmadığı durumlarda ise, 
sofanın bir tarafında odalar yer almakta, diğer tarafında ise 
yine sofanın devamı olan bir yan açık mekân bulunmaktadır. 
Genellikle, avluya bakan cephelerinde boydan boya sofa bulunan 
evlerde ise, üst kata “yandan merdivenle” çıkılır. Sofanın 
genişliği, binanın yanından U dönüşüyle çıkan merdivenin iki 
kolunun genişliğiyle uyum içindedir. Odalar, sofanın gerisinde 
yapının arka duvarına yaslanmış olarak yan yana sıralanarak 
doğrudan sofaya açılırlar. (Aksoy ve Akpınar, 2017)

Açık Sofa Tipli Bir Muğla Evi  
(Menteşe Belediyesi, 2014)

Evlere ‘kuzulu kapı’dan girilir. Bu kapılar, ise iki kanadı olan ve 
kiremit örtülü, ahşap çatkılı çatısı olan kapılardır. Genellikle 2, 
2.30 m genişliğindedir. Kanatlardan birinin üzerinden açılan 
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kapı yani ‘kuzulu’ kısmı insanlar için ayrılan bölümdür. Genellikle 
60-70 cm genişliğinde, 140-150 yüksekliğinde, tabandan 20 cm 
yukarıda masif ahşaptandır. (Adalı, 2017)

Kuzulu Kapı Örneği (Yigm, 2015)

Ula -Nazmi Çakıroğlu evinin bugün var 
olmayan kapısı (Kozak, 2104)

Muğla evini, bölge evlerinden 
ayıran önemli bir özelliği 
bacasıdır. Bu yüzyılın 
başına kadar Muğla evleri 
tamamen “toprak damlı”ydı. 
Hatta 1940’lara kadar birçok 
evin toprak damlı olduğu 
görülmüştür. Bu nedenle 
Muğla bacasının ortaya 
çıkışı Alaturka kiremitli 
çatılara dayanmaktadır. 
Geçen yüzyılın sonunda, bu 
yüzyılın başlarında görülmeye 

başlayan Alaturka kiremitli çatılar, beraberinde Muğla bacasını 
da getirmiştir. ( Aladağ, 1991)

Muğla’nın simgesi haline gelen bacalar 28 adet yağlı ve oluklu 
kiremitle, yağmuru ve rüzgârı kesecek tarzda yapılmaktadır. 
Yağıştan korunma amacıyla üzeri haç formunda    kapatılan 
dikdörtgen bacaların dört tarafının açık olması, tıkanma ve 
tütmeyi engellemekte ve evleri tehlikeden uzak tutmaktadır. 
(Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017)  
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Muğla Bacası  
(Aladağ, 1991)       

Muğla Bacası (Muğla İl Kültür ve  
Turizm Müdürlüğü, 2017)

Tarihi Milas Bacası  
(Yigm, 2015)

İç Mekân (Yigm, 2015)

Genellikle yapının dış cephesi sade görünümlü olan evlerde 
saçaklar damlacık şeklinde daha çok tenekeden yapılmışlardır. 
İç süslemesi ise daha çok ahşap ve ocakların etrafında 
kullanılmıştır. 

Pencereler genelde giyotin tarzda açılır. Ula evlerinde 
pencerelerde birkaç tarz karşımıza çıkmaktadır. Sağır düz 
kepenk kullanımı yoğundur. Tek katlı evlerde güvenlik açısından 
yola bakan pencere kullanımı sınırlıdır. Avluya bakan cephelerde 
ise odalar ikişer pencere ile aydınlatılır. İki katlı evlerde ise üst 
katlarda daha sık pencere kullanımı görülmektedir. Jalûzi 
kepenk kullanımı yaygındır. Alt kat pencereleri oldukça sade 
iken yola bakan pencere pervazlarında ahşap süslemeler 
görülür. (Kozak, 2014)
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En önemli süslemesi ise tavan göbeğidir. Burada kuşak halinde 
‘kakma’ motifi, zencerek, baklava dilimli geometrik motifler 
kullanılmıştır. (Adalı,2017)

Klasik Ula Evi Penceresi (Kozak, 2014) 

Tavan Örneği (Adalı, 2017)        (Yigm, 2015)

Hamza Hayati Bey Konağı Üst Kat Penceresi 
Jalûzili Kepenk (Kozak, 2014)

Muğla evlerinin dikkat çeken bir öğesi de kapı tokmaklarıdır. 
Yaklaşık 150 yıllık tokmaklar günümüze kadar ulaşmıştır. 
Çoğunluğu Rum ustaların eserleri olan bu tokmaklar dövme ve 
döküm tekniğinden yapılmıştır. Bölgede belirlenen tipleri arasında 
kadın eli kapı tokmağı, yüzüklü- bilezikli kapı tokmağı, aslan 
kafası biçimli kapı tokmağı, yuvarlak, kareli, dikdörtgen biçimli ve 
yaprak biçimli kapı tokmakları bulunmaktadır. (Adalı, 2017)
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Kapı Tokmağı (Tarihi Kenler Birliği, 2017)

Ula Evleri (Yigm, 2015)

Menduf Ülkü Evi Kapı Tokmağı 
(Kozak, 2014)

Rum Evleri

Kentte Rum tüccarlarının yerleşmeye başlaması ile Rum aileler 
Konakaltı ve Saburhane mevkileri çevresinde yerleşerek kendi 
kültürlerine göre biçimlenen taş evleri inşa etmişlerdir. 

Bu evleri Türk Evlerinden ayıran temel özellik, içe kapanmamış 
olmaları, avlu yerine sokakla bütünleşen bir cephe ve kütle 
nizamı göstermeleridir. Diğer ayırt edici özelliği ise yola bakan 
cephelerinin kesme taştan yapılmış olmalarıdır. Rum bacaları 
da ayrı bir öğe olarak yer almaktadır. (Menteşe Belediyesi, 2014)

Rum evlerinin plan tipleri Hıristiyan kültürüne dayalı yaşam 
anlayışına uygun olarak ortaya çıkmıştır. Binaya doğrudan 
doğruya sokaktan girilir ve sokak kapısı bir orta mekana, daha 
doğrusu geniş bir iç koridora açılır. Odalar bu mekânın etrafında 
olup, sokağa pencerelidir. Orta mekânın bir kenarından üst kata 
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Rum Evi.(Menteşe Belediyesi, 2014)

Rum Evi (Yigm, 2015)

Rum Evi (Yigm, 2015)

Rum Evi (Yigm, 2015)

Üst katlarda yaygın olan bir uygulama, sokağa doğru yaklaşık 1 
m eninde çıkan ve cephenin ortasında, giriş kapısının üzerinde 
yer alan cumbadır. Bunlar ahşap konstrüksiyonlu olup, ilk 
bakışta “sonradan eklenmiş” gibi bir görünüm içindedirler. 
(Aksoy, 2017)

çıkılır, zemin kat plan düzeni aynen bu katta da tekrar edilir. 
Taşıyıcı taş duvarlar üst üste geldiğinden oda büyüklükleri de 
aynıdır. Odalardan sokağa ve bahçeye pencereler açılır. 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

MUĞLA KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Ege Bölgesi’nde Muğla ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 tip) 
konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Muğla ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut projelerinde 
yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/veya belirtilen 
kısımlarda ahşap kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, çatılarda alaturka 
kiremit subasman yüzeylerde doğal taş kaplama kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 272,06 m2

ZEMİN KAT PLANI: 135,07 m2

1. KAT PLANI: 137,59 m2
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TİP - 2 Toplam: 154,18 m2

ZEMİN KAT PLANI: 154,18 m2
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TİP - 3 Toplam: 217,37 m2

ZEMİN KAT PLANI: 110,92 m2

1. KAT PLANI: 106,45 m2
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TİP - 4 (KÖY KONAĞI Toplam: 399,52 m2

ZEMİN KAT PLANI: 225,72 m2

1. KAT PLANI: 173,8 m2
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Nevşehir’in Türkiyedeki 
Konumu

Nevşehir ilinin doğusunda Kayseri, kuzeyinde Yozgat ve Kırşehir, 
batısında Aksaray, güneyinde Niğde bulunmaktadır. (Nevşehir 
Belediyesi, 2017)

Nevşehir’in tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanır. Nevşehir 
‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen (Farsça Katpatuka) 
Kapadokya Bölgesinin merkezinde yer alır. Bölgeye sırası ile 
Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve 
Osmanlılar egemen olmuşlardır. Kapadokya Bölgesi M.S. 3. 
yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri 
olmuştur. 11. ve 12. yüzyıllarda Selçukluların hâkimiyetine 
girmiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bölgede Türk köyleri 
kurulmaya başlayınca şehre Muşkara ismi verilmiştir. İlin adı 
1725 tarihinde Nevşehir olarak değiştirilmiştir. Nevşehir; 1954 
tarihinde İl statüsüne kavuşmuştur. 

Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönem 
yazarlarından Strabon’un 17 ciltlik ‘Geographika’ adlı kitabında 
(Anadolu XII, XIII, XIV) Kapadokya Bölgesi’nin sınırlarını güneyde 
Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu 
Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. 
Nevşehir Kapadokya Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır.  
Bugünkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri 
ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan 
kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, 
Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.
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Nevşehir ve yöresinde, karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar sert ve soğuk geçmektedir. Karasal iklim kuşağına 
giren Nevşehir’de bozkır bitkileri görülmektedir. (Nevşehir 
Valiliği, 2017)

Mimari Yapılanma

Geleneksel Nevşehir evleri, coğrafi ve sosyo-kültürel birçok 
faktörün etkisiyle oluşmuştur. Evvelden barınma amacı ile 
insan eliyle açıldığı bilinen mağaraların üzerine taş malzeme 
ve yığma tekniği ile inşa edilen eski evler, yamaç boyunca birbiri 
üstüne çıkmışçasına bir görüntü verirler. Son derece bitişik ve 
yoğun bir yapıya sahip olan bu yerleşim doğal çevre ile uyumlu 
bir görüntü ortaya koymaktadır. Dar ve oldukça karışık bir doku 
oluşturan sokakların bitişlerinin kimi zaman merdivene, kimi 
zaman da bir çıkmaza dönüştüğü görülmektedir. Bu çıkmazlar 
genellikle birkaç evin cümle kapısının açıldığı küçük meydanlar 
halinde düzenlenmiştir. Sokak zeminleri sıkıştırılmış toprak 
veya taş kaplamalıdır. Bazı evlerin üst katları sokağa taşarak, 
çatı altı denilen sokağın üzerini örten sivri tonozlarla taşıtılmış, 
sokak bu tonozun altından geçerek devam etmiştir. Yaz 
aylarının sıcak ve kurak olmasından dolayı konutların sokağa 
bitişik duvarlarının yüksek yapılması ile avlu ve sokaklarda 
gölgelikler elde edilmiştir. Nevşehir’in eski kent dokusu ve sokak 
oluşumunda şehrin, Kızılırmak’ın güney sahilindeki düzlük 
yerine, kuzey sahilindeki dağ yamacına kurulması ve eski 
evlerin, daha önceki medeniyetlerin barınma amacı ile kayalara 
oyduğu mağaraların üzerine yapılması etkili olmuştur. 

Ürgüp (Yigm, 2015) 
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Yöresel konutlarda yaşlıların ve gençlerin kaldıkları mekânlar 
farklıdır. Yaşlılar ve çocuklar sadece kış aylarına mahsus 
olmak üzere “tafana” denilen yerde, gençler de “kışlık” denilen, 
evin alt katında kalırlar. Yaz aylarında ise gençler “köşk katı” 
denilen üst kata yaşlılar da evin “kışlık” kısmına yerleşirler. Evin 
ısınması tafanalardaki tandırlarla, odalarda ise mangallarla 
sağlanmaktadır. Bazı büyük konakların odalarında ayrıca bir 
ocak (şömine) yapıldığı da görülmektedir.

Sokaktan Hayat Bölümüne Geçiş, Ürgüp 
(Yigm Arşivi, 2015)

Tüm Kapadokya bölgesinde olduğu gibi Mustafapaşa da yer 
alan evler hayat ya da havlu adı verilen bir dış avluya sahiptir. 
Evi oluşturan diğer mekânlar, etrafı yüksek taş duvarlarla 
sınırlandırılmış olan dış avlunun etrafına sıralanmıştır. Evler 
genellikle iki katlıdır. Alt kat soğuk geçen kış aylarında, üst 
kat ise sıcak yaz aylarında kullanılmak üzere düşünülmüştür. 
Anıtsal boyutları ile konak şemasına dahil edilebilecek bazı 
Rum evleri ise üç katlıdır. Evlerin alt katlarında hayat, çardak 
(tandırevi, yazlık mutfak), tafana (kışlık mutfak), kayıt damı 
(kiler), odalar, bu odalar arasında yer alan aralık, ahır, ağıl, 
tuvalet ve samanlık bulunmaktadır. Üst katta ise yazlık 
odalar, selamlık ve divanhane adı verilen sofa yer almaktadır.
(Davulcu, 2014)
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Cephelerde çoğunlukla simetri hâkimdir. Cepheleri sokağa 
bakan evlerin alt katları, Müslüman Türk insanının mahremiyet 
anlayışına uygun olarak sağır tutulmuştur. Ancak hayatı 
olmayan evlerin cümle kapıları sokağa bakan cephenin alt katına 
ve çoğu zaman da orta aks üzerine yapılmıştır. Sokağa bakma 
imkânı olmayan evlerin ana kapıları, hayata bakan cephesinin 
alt kat ortasında yer alır. Cephesi hayata bakan bazı evlerin alt 
katında bir, iki veya üç adet sivri tonozlu eyvan görülmektedir. 
Bu eyvanlar önünde bulundukları mekâna göre isimlendirilirler 
(tafana önü, aralık önü, sufa önü gibi). Eyvanların arkalarında 
bulundukları mekânla ilişkilerini sağlayan kapı ve pencereler, 
bu cepheyi oldukça zenginleştirmektedir. (Esmer, 1992)

Sokaktan Hayat Bölümüne Geçiş, Ürgüp 
(Yigm Arşivi, 2015)

Eyvan Örneği (Nevşehir Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi) 

Kentin geleneksel evlerinde, 
sokağa bakan cepheler diğer 
cephelere göre daha önemli 
konumdadır. Şayet sokağa bakan 
cephe yoksa hayata bakan cephe 
önem kazanır. Genellikle iki katlı 
olan evlerin tek ve üç katlarına 
da nadiren rastlanır. Kimi zaman 
bodrumla yarım kat yükseltilen 
evlerde, bir buçuk veya iki buçuk 
kat görünüşü elde edilmiştir. 
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Gönyeli Çıkma –Kabartmalı Cephe Süslemesi 
(Yigm, 2015)

Divanhanenin Açıldığı Balkon-Mustafapaşa  
(Yigm, 2015)

Bazı evlerde kısıtlayıcı ve zorlayıcı nedenlerden dolayı üst 
kata çıkışı sağlayan merdivenler dışarıda yapılmıştır. Böylece, 
bu merdivenler sanki cephe elemanıymış gibi karşımıza 
çıkmaktadır. Evlerin üst kat cephelerini, düz ve çıkmalı olarak 
ayırmak mümkündür. Düz olan cephelerde katlar, sade veya 
motifli silmelerle ayrılmaktadır. Bu tip evlerin genellikle üst 
kat cephe ortasında yer alan ve divanhaneye açılan boşluklar 
düzenlenmiştir. Evlerin üst katlarında genellikle köşk odalarına 
açılan ikili-üçlü veya dörtlü pencereler sıralanmaktadır. Üst 
katlarda yapılan çıkmalar açık veya kapalı olmak üzere ikiye 
ayrılırlar. Açık çıkma olarak düzenlenen balkonlar çoğunlukla 
cephe ortasında ve divanhane önündedir. Balkon duvarı 
üzerinde, bağlı bulunduğu mekâna açılan ve simetrik olarak 
yerleştirilen kapı ve pencereler görülmektedir. Kapalı olarak 
düzenlenen çıkmaların en çok kullanılanları, tek çıkmalı, çift 
çıkmalı, köşe çıkmalı, kat çıkmalı ve gönyeli çıkmalı tiplerdir. Bu 
tip çıkmaların hemen hepsi, üzerinde kabartma motifler olan 
korniş biçimindeki konsollara oturtulmaktadır. Bu dış cephe 
görünüşünü zenginleştirmektedir. Cepheler en üstte profilli 
veya düz saçak silmesiyle nihayetlenmektedir. Silme üzerine 
oturan saçak burada dışa doğru hafif bir çıkıntı oluşturur. 

Nevşehir evlerinde yapının tamamını oluşturan elemanları, 
iç yapı elemanları ve dış yapı elemanları olarak iki gruba 
ayırmak mümkündür. İç yapı elemanları;  merdivenler, tavan 
kaplamaları, döşemeler, duvarlar, kapılar, ara pencereler, 
pabuçluklar, sekiler, sedirler, duvar nişleri, yüklükler, 
hamamlıklar, ocaklar ve tandırlardır. (Esmer, 1992)
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Dış yapı elemanları ise cümle kapıları, pencereler, balkonlar, 
cumbalar ve çatılardır. 

İç yapı elemanları:

Merdivenler; sırtını dağ yamacına vermiş olan konutların 
merdiven düzenlemeleri çevresel koşulların kısıtlayıcı etkileri 
sebebiyle bir düzen ve biçime sahip değildir. Düz arazide 
müstakil olarak inşa edilen konutların merdivenleri, tek kollu, 
çift kollu ve üç kollu olarak çeşitlilik göstermektedir. Merdiven 
konstrüksiyonu taş malzeme ile kurulmuştur. Merdiven altları 
belirli bir yükseliğe kadar taş malzeme ile doldurulmuştur. Kalan 
boşluk dolap, hela, hamam, geçit ve yüklük gibi fonksiyonlarla 
değerlendirilmiştir. 

Merdiven Örneği-Mustafapaşa  
(Yigm, 2015)

Tavan Kaplamaları; odaların tavanları genelde düz tahta 
kaplıdır. Kaplaması olmayan tavan örnekleri de bulunmaktadır. 
Ahşap işçiliği fazla olan tavan kaplamaları köşkoda gibi nitelikli 
mekânlarda bulunur. Tavan kaplamasının ortasında işlenmiş 
ahşap göbek yer alır. 

Döşemeler; alt kat mekânlarının zemin döşemesi sıkıştırılmış 
killi toprak veya düzgün kesme taştır. Üst kat zeminleri ise 
taş veya ahşap kaplamalıdır. Odaların girişinde, 80-100 cm 
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arasında değişen, pabuçluk denilen bir alan bulunur. Odaların 
ahşap kaplaması pabuçluktan sonra başlar. Ahşap kaplı 
kısım odanın asıl mekanıdır. Bu kısım 10 cm yüksekliğinde 
bir seki biçiminde düzenlenmiştir. Bazı evlerde pabuçluk ile 
seki mekanını birbirinden ayıran , musandıra denilen ahşap 
korkuluk bulunur. 

İç Mekândan Görünüş (Yigm, 2015)

Duvarlar; taşıyıcı duvarlar ve dolgu duvarları olarak ikiye 
ayrılır. Taşıyıcı duvarların kalınlığı 50-150 cm arasında, dolgu 
duvarların kalınlığı ise 20-30 cm arasında değişmektedir. 
Duvarlara açılan kapı, pencere ve niş boşlukları belirli bir düzen 
oluşturmazlar. Duvar yapım malzemesi kesme taştır. 

Kapılar; mekânları birbirine bağlayan iç kapılar sade ve 
gösterişsizdir. Kapılar, tek kanatlı, süslemesizdir. Bütün 
kapılarda eşik bulunur. Kapı kanatlarında demir mandallı 
veya ahşap sürgülü kapı kolu sistemi vardır. Kapı boyutları, 
kapıların bulunduğu mekana ve karşıladıkları fonksiyonlara 
göre farklılık gösterir. Ara pencereler; bazı konutlarda direkt 
olarak ışık alamayan mekânlar az da olsa bulunmaktadır. Bu 
mekanlar doğrudan ışık alan başka mekanlara açılan küçük 
ara pencerelerle aydınlatılır. Pabuçluk; oda girişlerinde, asıl 
mekana geçmeden önce, ayakkabıların çıkarıldığı zemini toprak 
veya taş döşeli olan en fazla 100 cm genişliğindeki mekanlardır. 
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Sekiler; odalarda, pabuçluktan sonra gelen ve 10 cm kadar 
yükseltilmiş olan asıl mekanı oluşturan bölümlerdir. 

Sedirler; 30-50 cm yüksekliğinde, 50-90 cm genişliğinde değişen 
sedirler oda, eyvanve aralık gibi mekânlarda oturma birimi 
olarak düzenlenmiştir. Sedirler, ahşap veya taş malzemeden 
yapılmış ve cephe duvarına bitişik düzenlenmiştir. 

İç Mekândan Görünüş (Yigm, 2015)

Sedir Örneği (Yigm,2015)

Duvar Nişleri; evlerin, tafana, oda, aralık, mutfak, divanhane 
gibi mekânların duvarlarında bulunurlar. Alt katta bu nişler 
tonozu oluşturan sivri kemerlerin arasında yerleştirilmiştir. 
Genellikle üzeri kemer biçiminde oluşturulan taka nişleri küçük 
boyutludur. 
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Yüklükler; çoğunlukla duvarlarda büyük bir niş olarak yapılan 
yüklükler iki kısma ayrılır. Önü kapaksız olanlara açık yüklük, 
kapaklı örtülenlere kapalı yüklük denir. Yüklüklerin yanında ya 
bir dolap nişi veya bir hamam hücresinin yer aldığı görülür. 
Yüklüklerin, üstleri kemerli olanlarına da rastlanır. 

Duvar Nişleri (Yigm, 2015)

Hamamlık (yunak); yörede hamamlık ya da yunak olarak 
bilinen gusülhaneler evin alt kat odalarında, şayet oda kayalara 
yaslı ise kayalığa oyularak, değilse taştan, hücre biçiminde 
yapılmıştır. Burada birikecek pis su, künklerle sokağa atılır. Üst 
kat odalarında ise, pabuçluğun kenarında üzeri ahşap kapakla 
örtülü açık bir mekân olarak düzenlenmiştir. 

Ocak; bir kısım evlerin önemli odalarında ısınma amacıyla yapılmış 
ve üstü taş üzerine değişik motifli kabartmalarla bezeli ocaklar 
görülmektedir. Tandırlar; tandır, tafana ve çardakların ortasına 
toprağa gömülü olarak yapılır. Yemek veya ekmek pişirme, su 
ısıtma ve ısınma amacıyla kullanılmaktadır. (Esmer, 1992)

Dış yapı elemanları 

Cümle kapıları; sokaktan hayat bölümüne geçişi sağlayan 
kapılar genellikle çift kanatlıdır. Kapıların etrafı düz veya profilli 
silmelerle çevrilidir. Sokak yönündeki kapılar yapıda önemli 
bir konuma sahiptir. Bu yüzden kapılarda taş işçiliği oldukça 
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fazladır. Bazı kapıların kemer üstlerinde bitkisel motifler ve 
geometrik bezemeler vardır.

Cümle Kapısı, Göreme (Yigm, 2015) Cümle Kapısı, Ürgüp (Yigm, 2015) 

Pencere Örneği, Ürgüp (Yigm, 2015)

Pencereler; yapının alt kat ve üst katlarında yer 
alan pencereler ikili, üçlü ve dörtlü gruplar halinde 
düzenlenmektedir. Pencereler genellikle dikdörtgen şekilli 
olmakla beraber kemerli pencere örnekleri de bulunmaktadır. 
Yapıların sokağa bakan cephelerinin alt katlarında mahremiyet 
dolayısıyla pencere bulunmaz. Bu mekânların hayata bakan 
cephelerinde pencere düzenlemesi bulunmaktadır. 

Balkonlar; önemli bir cephe elemanı olan balkonlar, kuruluş 
türlerine göre farklılık göstermektedirler. Bazı balkonlar 
sadece duvardan dışa doğru çıkan ahşap kirişlerin üzerine 
oturtulmuştur. Bazıları duvardan taşan profilli bir konsol 
üzerine kurulmuştur. Bazıları da demir profillerden ibaret eli 
böğründeler üzerine ahşap kirişlemelidir. 
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Cumba; cephelerin en önemli ögesini oluşturan cumbalar, tek 
çıkmalı, köşe çıkmalı ve kat çıkmalı olarak düzenlenmişlerdir. 
Kimi evlerde katları birbirinden ayırmak için yapılmış olan 
profilli kornişlerin üzerine oturtulmuştur. Bu cumbaların dışa 
olan taşkınlıkları 20-70 cm arasında değişmektedir.

Pencere ve Balkon Örneği, Mustafapaşa 
(Yigm, 2015) 

Cumba Örneği-Göreme (Yigm, 2015)

Çatılar; Nevşehir evlerinin çatıları düz damlıdır. Fakat 
sonradan damların üzeri çatı ile kapatılmıştır. Düz damlı çatı 
örnekleri Kayseri ve Niğde yörelerinde de görülmektedir. Çatılar 
tamamen fonksiyonel olarak biçimlenmiştir. Çatının biçim ve 
cinsini, alanın dar ya da geniş olması, çatı eğiminin sokağa ya 
da hayata verilmesi gibi etkenler belirler. Eğimli çatıların üzeri 
alaturka kiremit kaplıdır. Çatılar oturtma, beşik veya kırma 
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çatı olarak düzenlenmiştir. Nevşehir evlerinde çalışma alanı 
olarak kullanılan, dambaşı denilen mekânların üzeri çatı ile 
örtülmemiştir. Çatılı evlerin, çatı saçakları oldukça küçüktür. 
Düz damların üzeri ise sıkıştırılmış killi toprak ile örtülüdür. 

Yöresel evlerin yapımında kullanılan temel malzeme taştır. 
Yörede, evlerde taşın tercih edilmesinin sebeplerinden birisi, 
taşın ısı bakımından üstün yalıtım özelliğinin olmasıdır. Taşın 
civarda oldukça bol olması, tarihi süreç içerisinde bölgeye özgü 
bir taş işçiliği geleneğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Yığma tekniği ile yapılan bu evlerin duvarları, 20-100 cm 
arasında değişen düzgün kesme taşlardan oluşurlar. Yapıların 
alt kat tavan döşemeleri sivri kemerli tonozlardan meydana 
gelmiştir. Bu tonozlar, önce sivri kemerlerin çatılması ve 
sonra iki kemer arasına düzgün kesme taşların sıralanmasıyla 
elde edilir. Bu kemerlere de çatı adı verilir. Tonozu meydana 
getiren çatılar, 5-10 cm arasında değişen taşkınlıklara sahiptir. 
Üst katlarda tonoz ender olarak görülür. Genellikle “bakkal 
döşeme” olarak isimlendirilen, ahşap kirişleme üzerine tahta 
veya hasır kaplamadan oluşur. Bunun da üzerine “pişirik” adı 
verilen samanla karışık sıkıştırılmış kilden meydana gelen bir 
kaplama yapılmaktadır. Evlerin taban kaplamaları ahşap veya 
taş kaplamadır. Ahır zeminleri ise sıkıştırılmış toprak kaplıdır. 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

Yapılarda kullanılan kum ve kil ihtiyacı, bölgede bulunan 
ocaklardan sağlanmaktadır. Döğme demir malzemenin 
kullanımı çok yaygın değildir. Bazı pencere korkulukları ile 
bazı balkon çıkmalarının korkuluklarında ve taşınmasında 
kullanılmıştır.  (Esmer, 1992) 

Sonuç olarak; Nevşehir yöresinde yapılacak yeni konut 
yapılarında dikkat edilecek hususlar ve izlenecek yol, 
mevcut yerel mimarinin özelliklerinin ve elemanlarının 
yorumlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Nevşehir geleneksel 
mimarisinin temel özellikleri yeni yapılacak yapılarda devam 
ettirilmedir. Parsel içine yerleşim, sokak ile kurulan ilişki, plan 
kurgusu, cephe özellikleri ve malzeme gibi yerel değerler yeni 
yapılacak yapılarda da yer almalıdır. Bunlara rağmen yapım 
tekniği günümüz standartlarına uygun olması gerektiğinden 
yığma sistem yerine betonarme karkas sistem tercih edilebilir. 
Böylece betonarme taşıyıcı sistem ile deprem dayanıklılığı, 
yalıtım ve enerji verimliliği sağlanmış olup ülke ekonomisine 
katkı sağlanması düşünülmüştür. 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

NEVŞEHİR KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nde Nevşehir ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 
tip) konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Nevşehir ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde ve subasman yüzeylerde 
doğal Nevşehir taş kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, çatılarda (teras) 
çakıl kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 115,04 m2

ZEMİN KAT PLANI: 115,04 m2
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TİP - 2 Toplam: 143,6 m2

ZEMİN KAT PLANI: 143,6 m2
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TİP - 3 Toplam: 277,5 m2

1. KAT PLANI: 103 m2

ZEMİN KAT PLANI: 100 m2
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TİP - 3

2. KAT PLANI: 74,5 m2

Toplam: 277,5 m2
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TİP - 4 Toplam: 415,55 m2

ZEMİN KAT PLANI: 203,5 m2

1. KAT PLANI: 212,05 m2
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Niğde’nin Türkiyedeki 
Konumu

Niğde İç Anadolu bölgesinin güney doğusunda Orta Toroslar 
içinde yer alan Bolkar dağları ve Alan dağların kuzeye doğru 
kıvrılarak sokuldukları alanın kuzeyinde yer alır.(Altuner,1999)

Kentin en eski adının Nahita veya Nekide olduğu sanılıyor. Bu 
addan ilk önce ünlü tarihçi İbn Bibi bahsetmiştir. 14. yüzyılda 
Nakide kelimesi Nikde,Nigde okunacak şekilde yazılmış, 
Cumhuriyet döneminde de Niğde şekline çevrilmiştir. (Niğde 
Nar Köyü web sitesi)

M.Ö. 30 – MS. 395 yıllarını kapsayan Roma devrinde Niğde 
bölgesi tarihinin en önemli konumlarından birini yaşamıştır. 
Bu dönemde Tyana(Kemerhisar Kasabası) çevresinde 
yoğun bir yapılaşma görülür. M.S. 395 yılında ise Anadolu 
Bizans hükümdarlığı altına girmiştir. Niğde bölgesi Bizans 
hükümdarlığında iken Sasani, Pers ve Arapların istilalarına 
uğramıştır. Tyana kenti 931 yılındaki Arap İstilası sonucu büyük 
ölçüde yıkılmıştır. 1166 ve onu takip eden yıllarda Niğde Yöresi 
Türklerin eline geçmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklular’dan 
I.Alaeddin Keykubat zamanında parlak bir dönem daha 
yaşanmıştır. Dönemin valisi Zeyneddin Beşare’nin yaptırdığı 
Alaedin Camii (1223) ve daha sonra yaptırılan Hüdavent Hatun 
Turbesi (1312)  dönemin günümüze bıraktığı miraslardandır.

Anadolu Selçukluları Kösedağ Savaşında (1243) Moğollara 
yenilence bölge Moğolların uç beyliği olan İlhanlıların idaresine 
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Niğde’de Sokak (Niğde Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Arşivi)

geçmiştir. 1357 yılında ise Karamanoğulları bölgenin yeni sahibi 
olmuşlar ve Akmedrese’ yi yapmışlardır. (1409).

1471 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarını 
yenilgiye uğratarak Niğde’yi ve diğer bölgeleri almıştır. 
Osmanlı döneminde Niğde eski önemini büyük ölçüde 
yitirmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında il statüsüne 
kavuşmuştur.(Niğde Valiliği, 2017)

Geleneksel Niğde evleri mekân örgütlenmesi açısından avlulu 
ve avlusuz olmak üzere iki ana plan tipine ayrılmaktadır. Temel 
planlama anlayışı açısından birbirinden ayrılan avlulu ve 
avlusuz konutların içerdikleri mimari mekânlarda ise işlevsel 
ve biçimsel açıdan özde bir farklılık bulunmamakta, yine her 
iki tip için de aynı malzeme ve yapım tekniği uygulanmaktadır. 
(Özbek,2010)

Karasal iklimin hâkim olduğu Niğde’de iklim koşulları evlerin 
biçimlenmesini de etkilemiştir Genellikle sokağa cephesi olan 
evlerin bahçe ve avlu duvarları, toplumun yaşam biçimi ve 
geleneklerine bağlı olarak yüksek tutulmuştur. Bahçe ve avlu 
duvarları moloz ya da kesme taştan 2-3 m. yüksekliğindedir. 
Çoğu iki katlı olan evler sade görünüşlüdür. Zemin katta sokağa 
bakan pencere açıklığı üst kata göre azdır. Üst kat ise çevrenin 
ve sokağın görüş açısını genişleten iki ya da üç cepheli çıkmalar 
ile dışa açılır. (Altuner, 1999)
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Evlerin taşıyıcı olan duvarları, 50 – 60 cm. derinliğindeki temeller 
üzerinde üç farklı tipte örülmektedir. Moloz taş örgü tekniğinde 
sağlam bir taş türü olan bazaltlarla örülerek oluşturulan 60 – 
100 kalınlığında ki bodrum duvarları; kemerler ve tonozlarla 
geçilen zemin kat döşemesinden gelen yükleri karşılayacak 
şekilde sağlam yapılmış olup, subasman kotunun üstüne kadar 
çıkmaktadır. Subasmanın üst kotundan itibaren sokağa ve avluya 
cephesi olan duvarlarda iki yüzü işlenmiş kesme taş, sandık duvar 
tekniğinde örülmüştür. Yan duvarlar ve tali duvarlar ise moloz 
taş duvar tekniği ile 50 – 60cm kalınlığında oluşturulmuştur. 
Üst kat duvarları ise incelerek tek sıra düzgün taştan ince-yonu 
duvar tekniğinde örülmektedir. Mekân açıklıkları, ahşap kirişleme 
sistemi ile geçilmiştir. Hatılın üstüne, yörede bulunan nadir 
ağaçlardan olan kavak ağacından yapılan kirişler 40 – 50 cm ara 
ile yerleştirilerek üstü hasır kaplanır. Hasırın üstüne perde denilen 
çalı çırpı koyularak, „tuzlu, killi çamur karışımından oluşturulan 
toprak döşenir ve suva adı verilen çamur ile sıvanmıştır. Taş ile 
sıkıştırılarak tamamlanan damlar yağış birikmemesi amacıyla 
eğimli olarak yapılmıştır.(Özkan, 2010)

Geleneksel taş yapılarda döşeme sistemi ahşap kirişlemelerle 
çözümlenmiş, döşeme kaplaması olarak da ahşap kullanılmıştır. 
Zemine oturan mekânlarda ise kaplama taş malzemedir. Yapılar, 
genelde saçaksız toprak damlıdır. Parapet duvarı ve su akıntısı 
verilen yönlerde çörtenler yerleştirilmiştir. 

Konut Yerleşim Şeması (Altuner,1999) 

Geleneksel konutlar; bahçesiz, küçük 
bahçeli ya da büyük bahçeli konutlar 
şeklinde sınıflandırılabilir. Ancak 
bahçelerle yapılan bir sınıflandırma 
yeterli olmaz. Bu nedenle bahçe-konut 
ilişkisini sokakla bütünleştirerek 
bir ayrıma gitmek daha doğrudur. 
Sokak girişleri, yapıların konumlarına 
göre farklılık gösterir. Bu bağlamda 
yapılan yapılan bir sınıflandırmada 
üç farklı sokak-konut-bahçe ilişkisi 
ortaya çıkmaktadır. 
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Alt Kat Planı (Altuner,1999)

Alt Kat Planı (Altuner,1999)

Üst Kat Planı (Altuner,1999)

Üst Kat Planı (Altuner,1999)

Avlulu tipler: Sokak ile bina arasında bağlantıyı avlu 
sağlamaktadır. Sokaktan önce avluya, oradan da binaya geçilir. 
Avluyu, bina birimleri ve yan bina duvarları sınırlandırmaktadır. 
Bu sınırlandırmaya bağlı olarak avlu yapının önünde, sağında 
ya da solunda olabilir. Bu tip yapılarda bahçe arkada yer alır. 
Bahçeye bir ya da daha çok yönden girilebilir. 

Bahçeli tipler: Bahçeyi bina ve çevresindeki konut bahçeleri 
sınırlandırır. Bina ise bahçenin herhangi bir köşesinde yer 
alabilir. Sokağa cephe yapan binalarda bahçe, konutun sağında 
ya da solundadır. Bazı örneklerde aynı bahçe birkaç konuta 
giriş sağlar.
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Avlusuz, bahçesiz tipler: Bu tip konut yerleşiminde önde ya da 
arkada bahçe yoktur. Ana cephe, giriş cephesidir. Eğer konutlar 
sokak köşesinde yer alıyorsa her iki cephe de önemlidir. Bahçe 
fonksiyonu konut içinde yer alan taşlık ile karşılanmıştır.

Alt Kat Planı (Altuner ,1999) Üst Kat Planı (Altuner ,1999)

Odalar genellikle kare ve dikdörtgen formda şekillendirilerek, 
işlevsel ve biçimsel açıdan geleneksel Türk Evi odası olgusuna 
uygun olarak biçimlendirilmiştir. Odalar ataerkil aile bütününü 
oluşturan her bir çekirdek ailenin yıkanma, yatma ve yemek 
yeme gibi gereksinmelerini karşılayacak şekilde donatılmıştır. 
İster avlulu isterse avlusuz örnekler olsun sofa, planın asıl 
belirleyicisidir. Özenle dekore edilen sofa, bütün ailenin bir 
araya geldiği, misafirlerin ağırlandığı bir yaşama ve sirkülasyon 
alanı olarak, kapalı mekan düzenlenmesinin odak noktasını 
oluşturan ana birimdir. İki katlı örneklerde merdiven sofa da 
yer almakta ve üst katta yer alan sofa seki altı ve üstü olarak 
iki kısma ayrılabilmektedir. Bu örneklerde seki altı sofanın 
rolü olan odalara dağılımı sağlamakta sofa tamamen oturma 
işlevine ayrılmaktadır. İç Sofalı tiplerde sofa ortada yer 
almakta ve sofanın iki yanında odalar yer almaktadır. Bu plan 
şemasında üst kat bağlantısı sofa içinden yapılmaktadır. Zemin 
katlarda odalar avluya ya da sofaya açılırken üst katta ise 
sofaya açılmaktadır. Mutfaklar hem açık hem de kapalı alana 
hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Dış Sofalı tiplerde sofa, 
bir balkon niteliğinde olup odalar sofanın yanına dizilmektedir. 
Sofa iç sofalı tiplerdeki önemini kaybetmiş yalın bir geçiş terası 
haline gelmiştir. Üst kat bağlantısı iç sofalı tiplerdekinin aksine 
avludan sağlanmaktadır. Sofasız evler tek katlı olup bütün 
odalar avluya açılmaktadır. Avlu, bu tip evlerde aynı zamanda 
sofa görevi görmektedir. (Özbek, 2010)
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Konutların üst katları yaşama mekânına ayrılmıştır. 
Çoğunlukla zemin katta servis mekânları yer alır. Yapıların 
çoğunda binanın zemine oturduğu yerde kayaya oyulmuş depo 
ve ahır amaçlı kullanılan birimlere rastlanır. Büyük boyutlu 
konutlarda genellikle sofalı plan gelişimi görülmektedir. Küçük 
boyutlu konutlarda ise sofanın yerini hol alır.

Kapı Şematik Çizim (Altuner ,1999)

Giriş Kapısı (Niğde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü)

Niğde Evi (Niğde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Arşivi) 

Niğde evlerinde cepheyi oluşturan elemanlar giriş kapıları, 
pencereler, konsollar, ahşap hatıllar, çörtenler ve bacalardır. 

Giriş kapıları; genellikle çift ya da tek kanatlıdır. Bazı örneklerde 
kapı üzerinde pencere bulunur. Bu açıklık giriş mekânına ışık 
sağlamak amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda dış cepheyi 
zenginleştirici özelliği de vardır. Çift kanatlı kapılar ana girişte 
yer alır ve sokaktan bahçeye ya da avluya girişi sağlar. Büyük 
boyutlu ve süsleme yönünden zengin konutlarda giriş kapısını 
vurgulayan silmelerle oluşturulmuş geometrik düzenlemeler 
görülür. 



NİĞDE

214

Yapılarda çıkmasız düz cephelerin yanı sıra üst katlarda cephe 
ortasında ya da yanda çıkma yapma geleneği, Niğde geleneksel 
konut mimarisinde sürdürülmüştür. Çıkma altlarında 
taşıyıcı olarak profilli taş konsollar kullanılmıştır. Düz 
cephelerin, sütunlar üzerine atılan kemerlerle hareketlendiği 
görülmektedir. Önemli bir cephe elemanı olan konsolların 
köşeleri yuvarlanarak ya da geometrik motiflerle bezenerek 
cepheler zenginleştirilmiştir.  Ahşap hatıllar; taş duvar örgü 
sisteminde duvar boyu yükseldikçe mukavemet azalmaktadır. 

Çıkma Örneği (Yigm, 2015)   

Pencere Örneği (Yigm, 2015)

Konsol  Şematik Çizimleri (Altuner,1999) 

Şematik Gösterim(Altuner, 1999)  

Niğde evleri pencerelerinin geneli dikdörtgen formundadır. 
Pencerelerde çoğunlukla 1/2 oranı kullanılmıştır. Duvar 
örgüsünde pencere boşluklarının üzeri ahşap lentolarla 
geçilmiştir. Pencere kasaları dış duvar yüzeyine sıfırlanarak 
monte edilir ve iç duvar yüzeyi pahlanarak mekânın daha fazla 
ışık alması sağlanır.Dış cepheye açılan dikdörtgen pencereler 
giyotin ya da kanatlı dikine ½ oranında 6 ya da 8 parçaya 
bölünmüştür. Pencereler iç mekânda genellikle büyük boyutlu 
mazgal pencere boyutundadır. (Altuner, 1999)

Geleneksel Niğde evlerinde plan elemanları yaşama mekânları, 
servis mekânları olarak ayrılmaktadır. Yaşama mekânlarından 
birisi sofadır. Sofa; odalarla bağlantıyı ve dağılımı sağlayan 
mekândır. Odalar ve servis mekânlarının bir kısmı bu mekâna 
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açılır. Odalara göre daha geniş bir hacim kaplar. Sofaların 
odalar arasında girinti yapmasıyla ‘eyvan’ oluşur. Bu mekâna 
sofada bir basamakla çıkıldığında ‘sekilik’, birden çok basamakla 
çıkıldığında ‘selamlık’ adı verilir. Odalar arasında yer alan eyvan, 
sofanın manzaraya en hâkim yerindedir. Yaşama mekânlarının 
bir diğeri de odalardır. Odalar; genellikle dikdörtgen formludur. 
Bu mekânlara giriş sofa, hol ya da taşlıktandır. Binadaki 
konumuna göre bir ya da iki yönde pencere açılımları vardır. 
Odalar yeme, oturma, uyuma gibi fonksiyonları karşılayan 
mekânlardır. Bu nedenle içlerinde dolap, niş, ocak, gusülhane 
gibi elemanlar bulunmaktadır. Başoda; sofadan sonra yapı 
içindeki en önemli mekândır. Bu nedenle yapının mekân 
elemanları açısından en zengin odasıdır. Bazı örneklerde bu 
mekân dışa doğru çıkma yapmaktadır. Böylece oda cephede 
de vurgulanır.  Köşk oda; yapının üst kısmında revaklı bir 
giriş kısmından sonra bu odaya girilir. Dış ve iç süslemelerin 
zenginliğiyle ve üst katta tek bir mekân olarak düzenlenmesiyle 
yapının geneline göre özel bir konumdadır. İkinci plan elamanı 
ise servis mekânlarıdır. 

Köşk Oda (Yigm, 2015)
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Avlu; sokak-bina bağlantısını sağlayan, üstü açık mekânlardır. 
Günlük yaşantının da bir kısmının sürdürüldüğü avlu, içe 
dönük plan anlayışı içinde önemli bir yere sahiptir. Konutun 
biçimlenişine göre şekillenirler. Taşlık; dar alana oturan bitişik 
nizamlı yapılarda, bahçe ve avlu ihtiyacını karşılamak amacıyla 
konut içinde oluşturulan hacimlerdir. Genellikle dikdörtgen 
biçimli bu mekânlar bina ekseninin sağında ya da solunda yer 
alır. Hanay; giriş sahanlığı olarak kullanılan mekândır. Bahçe ya 
da avludan binaya girişe yer alır. Zeminden birkaç basamakla 
yükseltilmiştir. Üstü kapalı bu mekânın örtü sistemi, kemerlerle 
birbirine bağlanan sütunlarla taşınmaktadır. 

Mutfak; pişirme fonksiyonunun gerçekleştirildiği bu mekânda 
ocak, niş, raf, tezgâh ve dolap gibi mekân elemanları görülür. 
Genellikle konutun daha az önemli cephesi yönünde yer alır. 
Tandır evi; büyük boyutlu bir ocağın yer aldığı mekânlardır. 
Genellikle bahçe içinde düzenlenmiştir. Kimi örneklerde 
tandır evi bölünerek, pişirme hacminin yanında sedirli bir 
oda oluşturulmuştur. Depo; konutların odun-kömür gibi 
yakacakların ve erzaklarını saklandığı mekânlardır. Bazıları 
ahır olarak da kullanılır. Geleneksel yapılarda bu tip hacimler 
tonozlarla örtülmüştür. Gusülhane; duvar içinde yer alan 
dolap görünümlü yıkanma nişleridir. Tuvalet; genellikle bahçe 

Hanay (Niğde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Arşivi) 
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Nuriye Kadıoğlu Evi Cephe Görünümü 
(Çizen: Korcan Özbek) 

içinde 100-120x130 cm gibi ölçülere sahip küçük ekleme yapı 
niteliğindedir. Çoğu örnekte bu mekân yapı duvarlarından 
bağımsız ve bahçe duvarına bitişiktir. Bahçesiz konutlar da 
ise taşlıkta yer alır. Merdivenler; üst kat ile alt kat arasındaki 
düşey dolaşımı sağlayan elemanlardır. Genellikle yığma yapı 
sistemi içerisinde, bir duvara oturacak şekilde taş konsollardan 
oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra ahşap konstrüksiyonlu 
merdiven örneklerine de rastlanmaktadır. Merdivenler genellikle 
bahçe ya da avlu içinden üst kata ya da dama ulaşılır.” (Altuner, 
1999)

Geleneksel Niğde evlerinde iç mekânı oluşturan elemanlar; 
dolaplar, nişler, sedirler ve ahşap tavanlardır.

Geleneksel Anadolu Evi’nin oluşumu ve gelişimine baktığımızda 
aslında geleneksel dünyanın ortak dilini okumak mümkündür. 
Temel ihtiyaç ve kültürel altyapı ile şekillenen oran ve birbirleriyle 
kurduğu ilişki ile başarılı yerleşim örneklerini sergilemektedirler. 
Doğru bir yerleşim kurgusu, mekanlar arası güçlü ilişki ve 
sosyal hayatın ortak paydada bir noktaya gelmesiyle oluşur. 
Anadolu’da her noktada varlığını gösteren Türk Evi anonim 
bir yaşam şeklini bize göstermektedir. Geleneksel dokunun 
hemen hemen yok olmuş olduğu Niğde ilindeki Alaaddin ve 
Kale Mahallelerinin içinde bulunduğu Sur içi bölgesi sit alanı 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

olmasından dolayı korunmuş yegâne bölgedir. Yerleşimin en 
yüksek noktasında bulunan Alaaddin cami ve Niğde Kalesi 
yerleşimin nirengi noktalarıdır ve konut dokusu bu iki anıtsal 
yapının etrafında eğime paralel olarak şekillenmiştir. Geleneksel 
Niğde evlerinin gereken öneme kavuşması ve koruma altına 
alınması için bir takım önlemler alınmalıdır.
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

NİĞDE KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nde Niğde ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 
tip) konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Niğde ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde ve subasman yüzeylerde 
doğal Kayseri taşı kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, çatılarda (teras) 
çakıl kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 104,3 m2

ZEMİN KAT PLANI: 104,3 m2
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TİP - 2 Toplam: 136,8 m2

ZEMİN KAT PLANI: 136,8 m2
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TİP - 3 Toplam: 209,8 m2

ZEMİN KAT PLANI: 98,1 m2

1. KAT PLANI: 111,7 m2
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TİP - 4 Toplam: 413,6 m2

ZEMİN KAT PLANI: 194,8 m2

1. KAT PLANI: 218,8 m2

1

2

3
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KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Uşak’ın Türkiyedeki 
Konumu

Uşak ili, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır. 
Kuzeyde Kütahya, doğuda Afyon, güneyde Denizli ve batıda 
Manisa illeri ile komşudur. İl arazisi genel olarak dalgalı plato 
görünümündedir. Kuzey ve doğu kesimleri dağlık olup, güney 
ve batı kesimleri ise ovalar ve dalgalı arazilerden oluşmaktadır.

Uşak ilinin iklimi Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş 
özelliği gösterir. Daha çok kara iklimi hüküm sürer. Yazları 
sıcak, kışları uzun ve sert geçer. (Uşak Valiliği, 2017)

Antik dönemdeki adı “Temenothyrea” olan Uşak yaklaşık M.Ö. 
4000’den sonra yerleşik düzenin görüldüğü bir yer olup, kesintisiz 
yerleşimin eski Tunç Çağında başladığı tespit edilmiştir. Tarih 
çağlarından önce Frigya, sonra Lidya hâkimiyeti ve M.Ö. 330’da 
ise Büyük İskender’in hâkimiyetine girmiştir. M.Ö. 189’da Roma 
İmparatorluğu, M.S. 395’te ise imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla 
Doğu Roma İmparatorluğuna geçmiştir. 1176’da bölge Selçuklu 
hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla 
Germiyan Beyliğine, 1429 yılında ise Osmanlı topraklarına 
katılan Uşak, Kütahya sancağına bağlı bir kaza olmuştur. (Uşak 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2017)

Uşak kenti tarih boyunca üretici bir kent olma özelliğini 
koruyarak ekonomik gelişimine geleneği ve kültürü de katarak 
bugünkü özelliklerine kavuşmuştur. Bunun en iyi göstergesi 
yaşadıkları alana yaşam biçimlerini olduğu gibi yansıttıkları 

Ankara

Çorum
Amasya

Yozgat Sivas

Kayseri

Aksaray

Karaman

Konya

Afyonkarahisar

Isparta

Antalya

Burdur

Denizli

Bolu

Manisa

Kütahya

Bursa Bilecik

Sa
ka

ry
a DüzceKocaeli

Yalova

Ed
irn

e

Çanakkale

Karabük
Zonguldak

Kastamonu
Sinop

Samsun

Tokat

Ordu

Mersin

Adana

Hatay

Osmaniye

Kilis

Gaziantep

Malatya

Erzincan

Giresun
Trabzon

Rize

Bayburt
Erzurum

Tunceli

Mardin

Bingöl

Bitlis

Batman
Siirt

Hakkari

Van

Kars

ArdahanArtvin



UŞAK

233

Eski Uşak

mimari yerleşimlerdir. Kuruluşundan itibaren geçiminin önemli 
bir kısmını topraktan elde eden Uşak daha sonraki yıllarda 
sanayiye dönük bir sosyal yaşam sergilemiştir. Bu dönemde 
üretim el emeğine dayanmaktadır ve dolayısıyla bu durum 
sosyal hayatı etkisi altına alarak organik bir toplum yapısını 
oluşturmuştur. Geniş aile yapısı da mimariyi etkilemiş ve bu 
dönemde yapılan konutlar büyük inşa edilmiştir. (Koçan, 2012)

Mimari Yapılanma

Osmanlı yapı izlerini taşıyan Uşak Evleri’nden günümüze çok 
azı ulaşabilmiştir. Uşak evleri genellikle iki katlıdır. Birinci katı 
taş, ikinci katı ahşap olan bu evlerde yapı tekniği olarak bağdadi 
sıva kullanılmıştır. Çatı tipi genellikle alaturka kiremitli beşik 
çatıdır. (Uşak İl Kültür Müdürlüğü, 2017)

Kırsal yerleşmelerde yer alan konutların büyük çoğunluğunu 
aile konutları ve eklentileri oluşturmaktadır. Yapım tarihi eski 
olan konutlar, daha çok taş ve kerpiç malzeme kullanılarak 
inşa edilmişlerdir. Çoğunlukla iki katlı olan bu konutlarda, 
konutla ilgili bütün bölmeler bir binada toplanmıştır. Daha 
yeni tarihlerde inşa edilen tek katlı konutlarda ise, konut ile 
eklentilerinin birbirinden ayrıldığı ve eklentilerinin bir avlu 
etrafında yer aldığı dikkati çekmektedir.
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Uşağın Sivaslı ilçesinde eski tip kır konutlarına daha çok gelir 
düzeyi düşük olan yerleşmelerde rastlanmaktadır.

Eski tip konutlar genellikle iki kat olarak inşa edilmişlerdir. 
Konutların alt katları, konut eklentileri için ayrılmıştır. 
Yerel olarak koca kapı adı verilen geniş bir kapıdan avluya 
girilmektedir. Avlunun çevresinde çeşitli amaçlar için kullanılan 
bölmeler bulunmaktadır. (Ahır, odunluk, tahıl ambarı, tavuk 
kümesi, ekmek fırını ve traktörlük ve tuvalet gibi )

Konutların üst katları ise, ailelerin oturması için 
kullanılmaktadır. Bu katta odalar, gedey adı verilen bir salona 
açılmaktadır. Ekmek evi adı verilen mutfak ise, salonun tam 
karşısında yer almaktadır. Mutfağın yanında yer alan kilere 
çeşitli yiyecek maddeleri ve mutfak eşyalarının bir kısmı 
konulmaktadır. Üst katta bulunan diğer odalar ise yatak, 
misafir ve oturma odası olarak düzenlenmiştir. Odalarda 
genellikle yüklük adı verilen ve dolap görevini gören bölmeler 
bulunmaktadır. Yatak odasında ise banyo olarak kullanılan 
ve yerel olarak hamamlık adı verilen bölme yer almaktadır. 
Girişte yer alan lavabo, yerel olarak abdestlik olarak 
adlandırılmaktadır. Demüşte adı verilen bölme ise yiyecek 
maddelerinin kurutulması ve balkon ihtiyacının giderilmesi 
amacıyla kullanılmaktadır. (Özav,2017)

Eski tip köy evi planı (Özav,2017)

Uşak’ta yapılan konutların 
büyük bir çoğunluğu 
geleneksel Türk kent 
mimarisinin belirgin 
özelliklerini yansıtmaktadır. 
Konutlar küçük bir avlu veya 
bahçeye sahiptir. Sit alanı 
içindeki yerleşim düzenine 
bakıldığında sokakların 
dar ve evlerin yan yana 
olduğu görülür. Bu düzen, 
komşuluk ilişkilerinin çok 
sıcak yaşandığını gösterir. 
Ayrıca evlerin bahçeleri iç 
kısımlarda yer alır.
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Uşak ilindeki sivil mimarlık örnekleri, genelde bitişik nizamda 
inşa edilmiş olup parsel sınırının sokak cephesine dayanmıştır. 
Binaya ait bahçe ya binanın yalnızca arkasında ya da hem 
arkasında hem de yanında yer almaktadır. 

Uşak Geleneksel Sokak Görünümü 
(Yigm,2015) 

Cephe Çıkma Tipleri (Sayan,1997)

Yapı cephelerindeki kâgir 
veya ahşap olarak inşa edilen 
çıkmalar yapılara özgünlük 
kazandıran en önemli öğelerdir. 
Ahşap kirişleme sistemiyle 
oluşturulan kapalı çıkmaları 
(cumba) çerçeveleyen ahşap 
profiller bulunmaktadır. Çıkma 
altında ise daha çok demir, 
ahşap ve taş malzemelerden 
yapılmış olan taşıyıcı konsol 
elemanlara veya payandalara 
rastlanmaktadır. (Koçan, 2012)
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Ali Osman Tosun Evi (Sayan,1997)

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı

Köşk Katı Planı

Çıkma detayı(Yigm,2015) Pakize Soysuna Konağı Gönyeli Çıkma Detayı  
(Uşak Belediyesi, 2015)

Uşak evleri plan şemalarında haremlik-selamlık ayrımına 
rastlanmamıştır. Evlerde de plan şeklinin başlıca belirleyicisi 
sofadır. Evler plan bakımından sofaların konumuna göre dış 
sofalı ve iç sofalı plan tipi olarak ikiye ayrılabilir. Orta sofalı ve 
sofasız planlı ev tiplerine rastlanmamıştır.(Sayan,1997)

Dış sofalı plan tipi 
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Hasan Okan Evi Ön 
Görünüş (Başbuğ, Özbay, 
İdil, 2017)

Taş söve detayı (Yigm, 2015) Kapı Detayı (Yigm, 2015)

Alt Kat Planı Üst Kat Planı

Cephede pencere ve kapılar genellikle taş söveli olup, bazı 
örneklerde açıklıkların üstünde sade veya süslü kemerler ve 
lentolar bulunmaktadır. Cephe düzenlemelerinde dikkati çeken 
bir diğer unsur ise kalem işi, ahşap, alçı ve taş süslemelerdir. 
Bodrum kat pencereleri kare biçiminde olup üzerinde dökme 
demir parmaklıklar bulunmaktadır. (Koçan, 2012)

İç sofalı plan tipi 

Kapılar çoğunlukla ahşap ve çift kanatlıdır. Avlu kapıları çift 
kanatlı olup, çoğunlukla sade ve geçmesizdir.. Çoğunlukla sade 
ve geçmesizdir. Avluya açılan bazı dış kapılar yüklü hayvanların 
ve devrin araçlarının geçmesi için düşünülmüştür. Eve esas 
girişi sağlayan kapılar ise daha özenli yapılmıştır. Çoğu aynalı 
ve geçmelidir. Çoğu yapıda kapı arkası mekânına ışık alımını 
sağlayan kapı üstü pencereleri bulunmaktadır. (Sayan, 1997)

İç kapılarda ise çoğunun girişinde tahtadan bir eşik 
bulunmaktadır. Odaların sofaya bakan dış yüzeyleri genellikle 
aynalı ve geçmeli işçiliği göstermesine rağmen, odaya bakan iç 
yüzeyleri düz ve geçmesizdir.
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Yapıların zemin katları günlük yaşam alanı olarak 
kullanılmaktadır. Birinci katlar esas ikamet bölümü olduğu 
için daha fazla önem kazanmıştır. Üç katlı evlerin üst katları 
ise yazlık kat olarak düşünülmüştür. Yapıların hemen hepsinde 
bulunan avluda fırın, ocak, ekmek evi, çamaşırlık gibi ögeler 
bulunur. Ön avlularda kayrak taşlarıyla döşeli taşlık denilen 
bir kısım yer alır. Ayrıca odalardaki en vazgeçilmez elemanlar 
yüklük ve dolaplardır. Yüklükler iki şekilde yerleştirilir. Bunlar 
duvarların inşası sırasında özel olarak bırakılan nişler içerisinde 
olanlar ve duvarın önüne ve açığa yerleştirilen yüklüklerdir. 
Ayrıca odalarda raflar, ocaklar, gusülhaneler makat ve sedirler 
yer almaktadır. (Sayan, 1997)

Süsleme Örnekleri (Başbuğ, Özbay, 
İdil,2017)

Süsleme Örnekleri

Yüklük ve çiçeklik detayı (Yüksekdağ, 2003)     Ocak (Yüksekdağ, 2003)     
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Uşak Evi (Yüksekdağ, 2003)

Yapıların çatıları bitişik nizamlarda çift yüzeyli beşik çatı 
biçimlidir. Ayrık nizamlarda üç veya dört yüzeyli kırma çatıdır. 
Yapıların orijinal durumlarında çatı kaplaması alaturka 
kiremittir. Yapıların saçak uzunlukları 30-150 cm arasında 
değişmektedir. Geniş saçakların altları ahşap kaplıdır. Bazıları ise 
içe doğru hafif kavisli sıva ile kaplanmış ve sıvaların üzerlerinde 
çiçek, meyve motifleri ile Arapça yazılarla süslenmiştir.

Yapıların dış duvarları taştan yapılmıştır. Zemin katlar moloz 
yığma olarak inşa edilmiş olup ikinci katlar çoğunlukla karkastır. 
Taş duvarların kalınlıkları 50-100 cm arasında değişmektedir. 
Ahşap karkas kısımların kalınlıkları 20-30 cm kalınlığındadır. 
Ahşap karkasın üzerine bağdadi sıva yapılmıştır. Ahşap 
karkas arasında dolgu olarak tuğla, kerpiç ve moloz taşlar 
kullanılmıştır.
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

UŞAK KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Ege Bölgesi’nde Uşak ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (3 tip) 
konut, (1 adet) köy konağı ve köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Uşak ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut projelerinde 
yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde dış cephe boyası ve/veya belirtilen 
kısımlarda ahşap kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme, çatılarda alaturka 
kiremit subasman yüzeylerde doğal taş kaplama kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 113,84 m2

ZEMİN KAT PLANI: 113,84 m2



UŞAK

244

TİP - 2 Toplam: 136,38 m2

ZEMİN KAT PLANI: 136,38 m2
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TİP - 3 Toplam: 239,01 m2

ZEMİN KAT PLANI: 124,84 m2

1. KAT PLANI: 114,17 m2
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TİP - 4 (KÖY KONAĞI) Toplam: 377,49 m2

ZEMİN KAT PLANI: 232,28 m2

1. KAT PLANI: 145,21 m2



UŞAK

249



UŞAK

250

KÖY ÇEŞMESİ

ÖN GÖRÜNÜŞ KESİT
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Uşak’ın Türkiyedeki 
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Şanlıurfa ili, 36-38 enlem ve 38-40 boylam dereceleri arasında 
yer almış olup; kuzey, batı ve güneyinde Fırat, doğusunda ise yine 
Fırat’ın kollarından olan Habur Irmağı ile sınırlandırılmıştır. 
Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeybatısında 
Adıyaman ve kuzeyinde de Diyarbakır ile çevrilmiştir. 
Güneyinde ise 1921’deki Ankara Antlaşması ile çizilen 223 km.’lik 
Suriye sınırı bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
orta kesiminde yer alan Urfa’nın büyük bölümü yükseltisi fazla 
olmayan düzlüklerden oluşmaktadır. (Aslan, 2009)

M.Ö. 600.000 yıla kadar uzanan Paleolitik Döneme kadar 
tarihlendirilen Urfa, Epipaleolitik ve Neolitik Çağlara tanıklık 
etmiştir. 1997 yılında arkeoloji tarihine “Balıklıgöl Heykeli” 
olarak kaydettirilen, “Dünyanın En Eski Heykeli” bulunmuştur. 
Böylece Urfa kent merkezinin MÖ.10000’e, Neolitik Döneme, 
kadar uzanan bir yerleşim alanı olduğu bir kez daha teyit 
edilmiştir. 

Birecik İlçesindeki “Mezraa Teleilat Höyüğü”nde ortaya çıkarılan 
mimari kalıntılar, ilk köylerin kurularak ilk tarımın yapıldığı 
Neolitik Çağ’ın Akeramik (çanak-çömleksiz) evresine (M.Ö. 8500-
7500) bağlanmıştır. Tüm bu buluntular; Urfa’nın inanç tarihi, 
mimarlık tarihi, plastik sanatlar tarihi ve tarım tarihi yönüyle 
dünyanın en eski merkezlerinden biri olduğunu göstermiştir. 
(Kürkçüoğlu, 2013)
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Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, 
Makedonya, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenliklerini 
gören Urfa, 639’dan sonra İslamla tanışmıştır. 1094 yılında 
Selçuklu topraklarına katılan şehir, 1098’de Haçlı Kontluğu 
idaresine girmiştir. Eyyubi, Memluk, Türkmen aşiretleri, Timur 
Devleti, Akkoyunlular, Dulkadirbeyliği, Safeviler iktidarlığını 
gören Urfa, 1516’da Osmanlı Devleti sınırları içine dâhil edilmiştir. 
İngiliz ve Fransız işgalinden sonra 11 Nisan 1920’de işgalden 
kurtulmuş ve 1924’te il olmuştur. Urfa’ya, ulusal kurtuluş 
savaşında halkının göstermiş olduğu kahramanlıktan ötürü, 
1984 yılında çıkartılan bir yasa ile “Şanlı” unvanı verilmiştir. 
(Şanlıurfa Valiliği, 2016)

Mimari Yapılanma

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Helenistik dönemden başlayarak 
anıtsal özelliklere sahip bir taş mimari geleneği ortaya 
çıkarmıştır. Bu geleneğin Roma, Hıristiyan ve erken İslam 
dönemlerinde önemli örnekleri vardır. Bu bölgede, İslami olarak 
kabul edilen biçimler Selçuk Atabeyleri, Eyyubiler, Memlukler 
zamanında ortaya çıkmış ve Haçlılar döneminde de kısa bir 
etkileşim meydana gelmiştir. Bu geniş bölgenin konut mimarisi 
Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde 
ayakta kalan evlerde görülmektedir. Yerel üslup farkları 
bulunmakla birlikte bu şehirlerdeki konut mimarisinde ortak 
bir kavramsal çerçeve bulunmaktadır. (Çetiner, 2012)

Urfa Evi (Yigm, 2014)

Şanlıurfa’nın büyük bölümü kalkerle kaplıdır (Karacadağ 
civarında bazalt taş bulunmaktadır). Urfa şehrinde 
kuruluşundan bu yana kullanılan yapı malzemesi işlenmesi 
yumuşaklığından dolayı kolay olan kalkerlerdir. Kalkerli dağlar 
üzerinde birçok taş ocağı bulunmaktadır. 
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Taşın çevrede bulunması, kolay işlenir olması ve ahşap 
malzemenin yörede bulunmayışı sonucunda, taş malzeme 
mimarinin temel malzemesi olmuştur. Kolay işlenebilmesi 
yapı cephelerinin süslenebilmesine olanak vermiştir. Süslemeli, 
korkuluklar, kuş takaları, konsollar yapılmış, duvar yüzeylerinde 
bezemeler, hayvan ve bitki motifleri işlenmiştir. (Yüzgül, 2011)

Taş işçiliği ve süslemeleri (Yüzgül, 2011)

Şanlıurfa’da mimariyi etkileyen önemli etkenlerden biri de 
hiç kuşkusuz iklimdir. Yazların çok sıcak olması sonucu kent 
yerleşimi ve sokak dokuları güneşin konumuna göre yerleşim 
göstermek zorunda kalmıştır. Sokaklar dar tutularak doğu batı 
aksında oluşturulmuş ve gün içerisinde sokağa gölge düşmesi 
sağlanmıştır. Yapılar kâgir tekniğinde taşıyıcı kalın duvarlarla 
oluşturulmuş ve bu sayede yapı içlerinde serin mekânlar 
oluşumu sağlanmıştır. Ayrıca yapılarda kapalı mekânların yanı 
sıra, yarı açık (eyvan, revak vb. ) ve açık (avlu gibi) mekânlar 
oluşturulmuştur. (Yüzgül, 2011)

Anadolu evleri arasında ayrı bir grup oluşturan “Güneydoğu 
Anadolu Evleri” içerisinde yorumlanması gereken Şanlıurfa 
evleri, yüzyıllardan beri bu bölgede süre gelen mimari bir 
geleneğe dayanır. Bölgenin orman kaynaklarından yoksun 
olması, kentin güneybatı kesimdeki dağlarda bulunan kalker 
taşının (Urfa Taşı) işlemeye elverişli olması mimaride ana 
malzeme olarak taşın kullanılmasına yol açmıştır. (Çetiner, 
2012) 

Dışarıya kapalı olan evlerin birer “saray”ı andırır ölçüde büyük 
ve teşkilatlı yapılmasının nedenini de birleşik aile düzeninde 
ve dolayısıyla ailelerin kalabalık olmasında aramak gerekir. 
Ailedeki erkek çocukların evlenmeleri halinde ayrı birer ev 
tutmayarak baba evlerinde oturmaları büyük ve teşkilatlı ev 
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Sokak Örnekleri (Burhan Akar Arşivi)

(Burhan Akar Arşivi)

Tek Kanatlı Kapı      İki Kanatlı Kapı Enikli Kapı 

planlarının doğmasına neden olmuştur. Dış görünüşündeki 
penceresiz yüksek duvarlarla bir kale gibi sokağa kapalı olan 
Urfa evlerinin iç kısımlarında genellikle ahşap ve taş süsleme 
göze batmaktadır. 

Dar ve yüksek duvarlı sokaklar, sokağa taşkın ikinci kat 
odalarıyla (çardak-köşk), soğuk demir işçiliğinin ürünü olan 
stilize bitkisel süslemeli pencere kafesleriyle “Kabaltı” denilen 
ve sokağın 5-10 metrelik bir bölümünü örten beşik tonozlu 
kapalı kısımlarıyla, “Tetirbe” diye tabir edilen çıkmazlarıyla, 
meydanlarıyla ve bazalt taş (Karataş) döşemeli yollarıyla 
bölgeye özgü bir görünüm sergilerler. (Çetiner, 2012)

Oldukça görkemli bir şekilde tasarlanmış olan kapılar ise malzeme 
yönünden tahta, çinko kaplamalı tahta olarak iki guruba; şekil 
yönünden ise “tek çenetli”, “çift çenetli” ve “enikli” (bir kanatlı) 
olmak üzere üç ana guruba ayrılmıştır. Kapı arkasındaki yan 
duvarlardan biri içerisine yerleştirilen ve “zormak” (zoğnak) 
denilen ağaç sürgülerle kapı emniyeti sağlanmıştır.
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 Kat pencereleri (Yigm, 2014)

Havalandırma takaları (Yigm,2014)

Urfa evlerinde pencere alt ve üst pencereler olarak iki guruba 
ayrılır. Alt pencereler; evin aydınlatılması, üst pencereler ise 
evin havalandırılmasını sağlar.

Genellikle avluya bakan pencerelerin üst hizasında yer alan 
“havalandırma takaları” kare, dikdörtgen, altıgen, sekizgen, 
yıldız vb. gibi farklı şekillerde görülmektedir.
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Çörten (Yigm, 2014)

Merdiven ve Korkuluk (Yigm, 2014)

Gönyeli Çıkma  (Yigm, 2014)     Düz Çıkma (Yigm, 2014)

Sokak ve avlu cephesine yağmur suyunun tahliyesi için çörtenler 
mevcuttur.Merdivenler tek kollu olup merdiven altları genellikle 
kuş takası, niş, hela, kuyu ya da kiler olarak kullanılmaktadır. 
Saçak altı silmeleri oldukça sadedir. Çıkmalar düz çıkma(en 
yaygın)ve gönyeli çıkma (açılı dönen sokaklar) olarak iki şekildir. 
Çıkma altı süslemeleri dikkat çekicidir.

Plan Özellikleri

Geleneksel Urfa evleri bir iç avlu etrafına dizilmiş mekânlardan 
oluşmuş ve genellikle iki katlı planlanmıştır. Zemin katta günlük 
yasam ve servis mekânları, birinci katta yasam mekânları 
bulunmaktadır. Zeminden yarım kat aşağıda ya da yarım kat 
yukarıda planlanmış mekânlar da görülmektedir. (Turan, 2009)
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Urfa Evi (Burhan Akar Arşivi)

Her evin zemin katında etrafı kapalı mekânlarla ya da sokak 
cephesi yüksek duvarlarla çevrili en az bir avlu bulunmaktadır. 
Harem ve selamlık bölümü bulunan evlerde, iki bölüme ait ayrı 
avlular bulunmaktadır. Bazı evlerde iki bölüm arasında kapı 
arası ile bağlantı sağlanmıştır. Selamlık bölümünde; selamlık 
avlusu, develik, hela, oda ya da eyvanlar, harem bölümünde; 
harem avlusu, avlu etrafında servis mekânları olan, mutfak 
(tandırlık), ahır (develik), hamam, hela, kilerler (zerzembe) ile 
günlük yaşamın geçtiği, eyvan ve odalar bulunur. Bu mekânlar, 
avlu ile aynı kotta planlandığı gibi, bazı evlerde kış odaları ve 
eyvan yarım kat yukarıda bulunmaktadır. Genellikle kilerler sıcak 
günlerde yiyeceklerin serin tutulabilmesi amacıyla zeminden 
yarım kat aşağıda planlanmışlardır. Zemin katta bulunan 
oda ve eyvanlar genellikle kış aylarında günlük yaşamda 
kullanılmaktadır. Daha basık ve daha sade mekânlardır.

Zemin kattan birinci kata çıkan merdivenler “gezenek” adı 
verilen açık teraslara açılmaktadır. Bu gezenekler ile birinci katta 
bulunan yaşam mekânları olan oda ve eyvanlara ulaşılmaktadır. 
Birinci katta bulunan oda ve eyvanlar genellikle uzun süren 
yaz aylarında kullanım için planlanmıştır. Birinci katta yaşam 
mekânı olarak planlanan mekânlar zemin kattakilere göre daha 
büyük ve daha özenli süslemelere sahiptir. Birinci katta bulunan 
odalar arasında evdeki en süslemeli ve genellikle sokağa çıkması 
bulunan bas oda (köşk oda) bulunmaktadır. (Turan, 2009)
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Örnek Bir Urfa Evinin Planı (Aktacır, Okuyan,1995)

Bodrum Kat Zemin Kat

1. Kat

Planı oluşturan ana mekânlar:

Açık Mekânlar  Avlu ve dam
Yarı Açık Mekânlar  Eyvanlar  (Yazlık ve kışlık)                                                                             
Kapalı Mekânlar   Yaşama ve servis mekânları   
    (Odalar, hela, hamam, kiler,   
    develik, zerzembe)
Geleneksel Urfa evleri konut tipolojilerine baktığımızda plan 
tiplerini şematik olarak şöyle özetleyebiliriz.

Tek kanatlı       İki kanatlı          Üç kanatlı           Dört kanatlı
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Hayat (Avlu)

“Nehit” tabir edilen düzgün kesme taş döşemeli “hayat”ın (avlu) 
ortasında Urfa evlerinin vazgeçilmez öğesi olan mermer bir 
havuz, kuyu, “curun” denilen su yalağı içerisinde “çiçeklik” 
bulunur. Hayat içerisinde yer alan kuyular, bazen iki ayrı evin 
duvarına yerleştirilmiş olup ortak bir şekilde kullanılırlar. Bu 
kuyuların bilezik ve dolap taşlarının zengin süslemeli olduğu 
da görülebilir. İç kısımlarında genellikle örülen kuyulara iniş 
ve çıkışı sağlamak amacıyla örgü taşlarına el ve ayakların 
tutunacağı oyuklar açılmıştır.

Hayatta Havuz (Yigm, 2014)

Eyvanlar

Urfa evinde avlu önemli bir mekân olmasına karşın planın asıl 
belirleyici öğesi eyvandır. Eyvan, bir veya iki yanında birer odanın 
yer aldığı simetrik plan anlayışıyla tüm yapılarda kendini diğer 
mekânlardan soyutlayarak özgün biçimini korur. Üst katta iki 
yanında yer alan iki boş oda ile orta eyvan işlevsel ve biçimsel 
açıdan hâkim konumdadır. Artık bu katta eyvan bir üretim ve iş 
alanı değil, oturma ve dinlenme mekânıdır. (Aras, 2003)
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Eyvanlar, iklim şartlarının ortaya çıkardığı bir plan elemanıdır. 
Dikdörtgen planlı, yan yüzeyleri pencereli, arka yüzeyi kapalı ve 
üst kısmı toprak tonozla örtülüdür. Eyvanlar, avlu kotundan 1-2 
m. yüksekte planlanmıştır. (Aktacır, Okuyan, 1995)

Yılın yedi ayı gibi büyük bir bölümünün sıcak geçtiği Şanlıurfa’da 
ev halkı tarafından bütün gün boyunca serin bir mekân 
olarak kullanılan eyvanlar, bu özelliklerinden dolayı evlerin 
vazgeçilmez bir unsurudurlar.

Bazı evlerde hava sirkülasyonunu sağlama amacı ile yanlardaki 
küçük nişlerden dama hava kanalları açılmıştır. Sıcak yaz 
günlerinde evin en fazla kullanılan bu kısmında, damda 
mihraptaşı şeklindeki bir yüzeye çarpan rüzgâr bu kanallardan 
geçerek hava sirkülasyonunu sağlamaktadır. (Aktacır, 
Okuyan,1995)

Avlu-Eyvan-Yaşama (Burhan Akar Arşivi)Eyvan (Yigm, 2014)

Eyvana Hava Sirkülasyonunu sağlayan 
Sistem (Aktacır, Okuyan, 1995)

Şanlıurfa evlerinin haremlik ve 
selamlık olarak iki bölümlü inşa 
edilmeleri, sokak tarafından 
penceresiz yüksek duvarlarla 
çevrelenerek dışa kapalı olmaları 
İslam’daki aile mahremiyeti gereği 
ortaya çıkmıştır. (Çetiner, 2012)
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Zerzembe, Tandırlık ve Hamam

“Zir-i zemin” sözcüğünden türeyen zerzembe kelimesi, 
Urfa evlerinde bodrum katta yer alan kiler anlamında 
kullanılmaktadır. Yeraltında bulunan üzerinde eyvan ve 
odaların yer aldığı zerzembeler, serin olduklarından dolayı 
kışlık erzakların saklandığı depo durumundadır.

İçerisi büyük kazanların konulabileceği ocaklar ve kapların 
konulacağı raflarla teşkilatlanan mutfakların Hayat’a 
bakan cephelerinin kapı ve pencere üzerleri atlamalı olarak 
yerleştirilmiş kesme taşların meydana getirdiği küçük 
pencerelerle teşkilatlandırılmış, bu pencereler dumanın dışarıya 
atılması konusunda “pıherik” tabir edilen bacaya birer yardımcı 
unsur olarak düşünülmüştür. (Çetiner, 2012)

Zerzembe (Kiler) (Yigm, 2015)

Haremlik ve Selamlık

Urfa evlerinde genellikle haremlik ve “oda” denilen selamlık 
kısmı olmak üzere iki bölümden oluşurlar. Bazen de bu iki 
bölüm, aralarından bir duvarla ayrılmış ve sokak tarafından 
ayrı birer kapıları olan müstakil iki ev görünümünü verdikleri 
gibi bazen de tek kapıyla girilen selamlık bölümünden sonra 
ikinci bir kapıyla haremlik bölümüne geçilen bir plan gösterirler. 
Eve gelen erkek konukların ilk olarak ağırlandıkları selamlık 
bölümünde küçük bir “hayat” (avlu), bir veya iki oda, eyvan, 
konukların hayvanlarının barınacağı büyük bir “develik” (ahır) 
ve tuvalet bulunur. (Çetiner, 2012)



ŞANLIURFA

265

Hayat’a Bakan Cepheler

Avluyu çevreleyen eyvan ve odaların cepheleri zengin taş 
süslemelidir. Haremliğin alt katından sokağa pencere 
açılmaması, evdeki tüm pencerelerin avluya ve eyvana 
açılmasına sebep olmuştur. Urfa evlerinde sokağı gören 
pencereler “çardak” veya “köşk” denilen, sokağa konsollarla 
çıkartmalı ikinci kattaki başodalara açılmıştır. Bu pencereler 
evin dış dünya ile ilişki kurabileceği tek yerdir. İkinci kattaki 
odaların avluya bakan cepheleri önünde, sütunlar üzerine 
oturan ve “gezenek” adı verilen açık geçiş yerleri bulunmaktadır. 
(Çetiner, 2012)

Avluya Bakan Cepheler ve Gezenek 
(Yigm, 2014)

Odalar

Odalara “gedemeç” (pabuçluk) denilen bölümden girilir. 
Gedemeçte çeşitli eşyaların ve su testilerinin yerleştirildiği 
nişler ile kapının tam karşısında ahşap oymalı raflarla ve 
küçük ahşap kemerlerle bölümlere ayrılmış fincan türünde 
küçük ölçüdeki cam eşyaların sergilendiği “göz göz” tabir 
edilen nişler bulunur. Bu nişin altında, ortasında küçük 
sütunla kemerli iki göze ayrılmış “testilik” yer alır. Odanın 
esas oturma zemini gedemeçten 20 cm kadar yukarıdadır. 
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Gedemeç ile oturma zemini genellikle ahşap korkuluklarla 
birbirinden ayrılmıştır. Oda tavanları genellikle çapraz 
tonozlu olup yüksek ve ferahtır. Dışarıdan “demir cağlı” 
(demir parmaklıklı) olan pencerelerde camekân dışında, iç 
taraftan açılıp kapanan zengin süslemeli ahşap kepenkler 
kullanılmıştır. Oda pencerelerinin dama yakın kısmına 
“ışık takası” adı verilen küçük ölçüde kafa pencereleri 
yerleştirilmiştir. Ihlamur ağacından taklit kündekari 
tekniğinde yapılmış oyma süslemeli oda kapıları ve pencere 
kanatları, göstermiş oldukları motif zenginliği bakımından 
oldukça önem arz etmektedir. Oda duvarlarında yer alan ve 
yatak, sandık, boy aynası gibi eşyaların konulduğu “camhane” 
tabir edilen büyük nişler ve kıymetli cam eşyaların sergilendiği 
“camlı dolap” denilen dolapları çevreleyen pervazlar, zengin 
ağaç süslemeler, duvarlara asılmış hat levhaları dekorasyonu 
tamamlayan diğer unsurlardır. (Çetiner, 2012)

Gedemeç (Yigm, 2014)     Camlı Dolap (Yigm, 2014)       Camhane (Yigm, 2014)       

Damlar

Urfa evlerinde damlar genellikle çapraz tonoz veya “mertek” 
(direk) üzerine düz toprak damlıdır. Bazen damların üzeri 
“Nehit” (düzgün kesme taş) döşelidir. Çardaktaki odalar 
genellikle tekne tavanlı olup dıştan “tutya” (çinko) veya kiremit 
çatılıdır. (Çetiner, 2012)



ŞANLIURFA

267

Şanlıurfa Evi (Yigm, 2014)  

Sonuç

Şanlıurfa’daki konut mimarisi yerel üslupta yapılmış ve bölgesel 
özellikler taşıyan yapılardır. Konakların evlere göre süsleme, 
boyut ve kullanım açısından daha zengin olması kentin sosyal 
ve ekonomik farklılık hakkında da bizlere önemli ipuçları 
vermektedir. İklimin ve çevresel etkenlerin şekillendirdiği 
evlerde, kesme taş yapı malzemesi yanında moloz taş da 
kullanılmıştır. İklimin ve sosyal yaşantının birer ürünü olan bu 
mütevazı yapılar, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, teknolojik 
gelişmeler ve çarpık kentleşmenin etkisiyle hızla bozulmakta 
ve önemini yitirmektedir. Böylesi özgün yapıların korunması 
ileride yapılacak mimari tasarımlar için de önemli bir basamak 
oluşturacaktır. 
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Yöresel
Mimari Özelliklere Uygun

Bursa Konut Projeleri

YÖRESEL MİMARİ
ÖZELLİKLERE UYGUN

ŞANLIURFA KONUT PROJELERİ
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Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacı ile 
geleneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, yerel malzemelerin tespiti ile örnek, 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere 
uygun (12 tip) konut, (1 adet) köy konağı projesi elde edilmiştir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri, günümüz şartlarına, güncel sanat ve fen kurallarına uygun ve güncel 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. (İmar Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 3030 
Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Binalarda Isı 
Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS 9111 Özürlüler ve 
Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri)

Fiziksel ve mekânsal özelliklerinin yaşatılması bağlamında, yeni yapı teknolojileri ile 
geleneksel yapım tekniklerinin yorumlanarak geçmiş ve gelecek karşılaştırıldığında; 
içe dönük yaşamın dışa dönük hale dönüşmesi ile evlerin alt katlarının görüntüsü 
değişmiştir. Kırsal geçim kaynaklarında azalma ile evlerde yer alan ocak, tandır, 
işevi gibi mekânların yerini, modern mutfaklar almıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar 
beraberinde bazı standartlar getirmiştir. Plana bağlı mülkiyet sınırları sebebi ile 
organik sokak ve mahalle görüntüsüne göre biçimlenen evlerin siluetinde değişim 
olmuştur. Ayrıca aile genişliğinin değişimi ve nüfusun artması ile evlerde küçülmeye 
gidilmiş, ekonomik nedenler ile iki katlı evler yerini tek kat evlere bırakmıştır. Ahşap, 
kerpiç ve taş yapı tekniğinin yerini betonarmenin alması ile evlerin karakterleri de 
değişmiştir. Geleneksel yaşam biçimlerinin getirdiği plan şemaları, günümüz mekân 
kullanım tercihleriyle entegre edilmeye çalışılırken mimari açıdan bazı kaçınılmaz 
değişikliklere uğramıştır. Bununla beraber, konutlar yerel kültürle uyum içinde 
tasarlanmıştır. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye 
olan ilgi ve hassasiyetin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Şanlıurfa ili ve çevresinde yöresel mimari özeliklere uygun konut 
projelerinde yapı sistemi betonarme karkastır. Dış cephelerde, avlularda ve çatılarda 
(teras) Urfa taşı kaplama, kapı ve pencerelerde ahşap malzeme kullanılmıştır.
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TİP - 1 Toplam: 309,95 m2

BODRUM KAT PLANI: 89,65 m2

ZEMİN KAT PLANI: 121,60 m2
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1. KAT PLANI: 98,70 m2

TİP - 1 Toplam: 309,95 m2
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TİP - 2 Toplam: 349,45 m2

BODRUM KAT PLANI: 97,40 m2

ZEMİN KAT PLANI: 142,15 m2
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TİP - 2 

1. KAT PLANI: 109,90 m2

Toplam: 349,45 m2
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TİP - 3 Toplam: 528,3 m2

BODRUM KAT PLANI: 182,60 m2

ZEMİN KAT PLANI: 181,20 m2
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TİP - 3 

1. KAT PLANI: 164,50 m2

Toplam: 528,3 m2
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TİP - 4 Toplam: 313 m2

BODRUM KAT PLANI: 111,50 m2

ZEMİN KAT PLANI: 167,50 m2
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TİP - 4 Toplam: 313 m2

1. KAT PLANI: 134,00 m2



ŞANLIURFA

280

TİP - 5 Toplam: 424 m2

BODRUM KAT PLANI: 115,50 m2

ZEMİN KAT PLANI: 178,00 m2
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TİP - 5 Toplam: 424 m2

1. KAT PLANI: 130,50 m2
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TİP - 6 Toplam: 292,95 m2

BODRUM KAT PLANI: 67,15 m2

ZEMİN KAT PLANI: 117,30 m2



ŞANLIURFA

283

TİP - 6 Toplam: 292,95 m2

1. KAT PLANI: 108,50 m2



ŞANLIURFA

284

TİP - 7 Toplam: 287,4 m2

BODRUM KAT PLANI: 77 m2

ZEMİN KAT PLANI: 114 m2



ŞANLIURFA

285

TİP - 7 Toplam: 287,4 m2

1. KAT PLANI: 96,40 m2



ŞANLIURFA

286

TİP - 8 Toplam: 296,4 m2

BODRUM KAT PLANI: 80,60 m2

ZEMİN KAT PLANI: 122,50 m2



ŞANLIURFA

287

TİP - 8 Toplam: 296,4 m2

1. KAT PLANI: 93,30 m2



ŞANLIURFA

288

TİP - 9 Toplam: 309,45 m2

BODRUM KAT PLANI: 107 m2

ZEMİN KAT PLANI: 163,15 m2



ŞANLIURFA

289

TİP - 9 Toplam: 309,45 m2

1. KAT PLANI: 120,30 m2



ŞANLIURFA

290

TİP - 10 Toplam: 349,8 m2

BODRUM KAT PLANI: 101,20 m2

ZEMİN KAT PLANI: 135,30 m2



ŞANLIURFA

291

TİP - 10 Toplam: 349,8 m2

1. KAT PLANI: 113,30 m2



ŞANLIURFA

292

TİP - 11 Toplam: 484,45 m2

BODRUM KAT PLANI: 114,15 m2

ZEMİN KAT PLANI: 203 m2



ŞANLIURFA

293

TİP - 11 Toplam: 484,45 m2

1. KAT PLANI: 167,30 m2



ŞANLIURFA

294

TİP - 12 Toplam: 493,24 m2

BODRUM KAT PLANI: 126,44 m2

ZEMİN KAT PLANI: 213,80 m2



ŞANLIURFA

295

TİP - 12 Toplam: 493,24 m2

1. KAT PLANI: 153 m2



ŞANLIURFA

296

TİP - 13 (KÖY KONAĞI) Toplam: 502,2 m2

ZEMİN KAT PLANI: 291,60 m2

1. KAT PLANI: 210,60 m2



ŞANLIURFA

297



ŞANLIURFA

298



ŞANLIURFA

299



ŞANLIURFA

300



ŞANLIURFA

301



ŞANLIURFA

302



ŞANLIURFA

303



ŞANLIURFA

304


