
8. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  2– 3 Haziran 2016 

Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi  Fındıklı- İstanbul 

ÇATIDER – Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği 

 

Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Köy Evlerinin Korunması İçin Cephe 

ve Çatı Yaklaşımlarında Yeni Bir Model Köyünü Yaşat Projesi 

 
Ümit Arpacıoğlu1, Mustafa Özgünler2,  

Seden Acun Özgünler3 

Konu Başlık No: 2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları  

 
ÖZET 

Kırsal alan mimarisinin korunması ve geleneksel kültürümüzün sürekliliği açısından olumlu olmayan 

bu durum ayrıca geleneksel yapım sistemlerinin deprem karşısında daha dayanıksız olduğu yönünde 

kamuoyunda güvensizlik oluşturmakta ve kırsal bölgelerin korunabilirliği için yapılacak çalışmalara 

engel oluşturmaktadır. Türkiye’de kırsal alanda gözlenen yapım sistemleri; yığma, iskelet ve karma 

sistemlerdir. Kerpiç dolgulu ahşap taşıyıcılı yapım sistemi Anadolu’da yaygın olarak kullanılan ve halen 

kullanılmaya devam eden yapım sistemlerinden biridir. Bu sistemin yapısal ve fiziksel çevre değerleri 

bakımından değerlendirilmesi, sistemin korunması açısından önemlidir. Bu çalışma, evlerinde genellikle 

ahşap taşıyıcılı ve kerpiç dolgu sistemi kullanılan örnek bir köyde yapılan alan çalışmalarını ve daha 

sonra yapılan analiz çalışmalarını kapsamaktadır. Referans alınan evlerde analiz çalışmaları yapıldıktan 

sonra karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. Böylece bölgede yoğun kullanıma sahip bu yapım 

sistemi günümüz gereklilikleri açısından değerlendirilebilecek, gelişime açık yönleri belirlenecek ve 

geliştirilmesi mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Sürdürülebilirlik, Kerpiç, Geleneksel Yapım, Enerji Verimliliği 

ABSTRACT 

This is not positive in terms of preservation of the rural architecture and the continuity of our traditional 

culture. In addition to that it creates insecurity among the public towards the earthquake resistance of 

traditional construction systems and hinders the work to be done for the preservation of these areas. 

Construction systems observed in the rural areas in Turkey are masonry, timber-framework and hybrid 

systems. Adobe filled timber framework construction system is one of the widely used construction 

systems in Anatolia. The evaluation of this system in terms of structural and physical environmental 

values is important for the protection of the system. The study covers field studies and subsequent 

analyses of a village which generally consists of houses with timber frame and adobe filled system. After 

the analyses performed on the selected houses, comparative evaluations were made. By this way the 

construction system can be evaluated in terms of today’s needs, its open aspects to development can be 

determined and it will be able to develop the system which has an intensive use in the area. 
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1. GİRİŞ 

Kırsal alanlar, tarihten gelen farklı inanç ve yaşam alışkanlıklarını, bulundukları coğrafyadaki 

iklim verilerini ve yerel yapı malzemelerini kullanma geleneğini birleştiren çok zengin bir yapı 

çeşitliliğini bünyesinde barındırmaktadır. Kırsal yerleşmelerde yaşayan insanların günlük 

yaşamındaki kültürünü, sosyal ilişkilerini ve alışkanlıklarını, yapı sahibinin ve ustasının 

beğenilerini, inançlarını ve yaşam önceliklerini yansıtan kırsal yapı kendi özgün kimliğiyle var 

olurken, içinde bulunduğu çevre ve toplum ile bütünleşerek bulunduğu yerin bir parçası da 

olmuştur. Geçmişin izlerini taşıyan kırsal kültürün mimarlıkla buluşması anlamına gelen bu 

yapılar, yerleşim dokusunun da en temel öğesidir. 

 

Kırsal mimaride, yüzyıllar boyunca deneyimlenmiş ve yaşamın içinde şekil bulmuş oldukça fazla 

bilgi birikimi mevcuttur. Geleneksel yapılarda gördüğümüz birçok çözümün bugün çağdaş olarak 

nitelendirdiğimiz yapılarda bulunmamasının sebeplerinden biri ise endüstri devriminden sonra 

mimarlık alanında yaşanan hızlı gelişmedir. Yüzyıllarca süre gelen bu bilgi birikimini, 

günümüzde her bilimsel alanda olduğu gibi mimarlık alanında da yeniden keşfetmeye ve 

tanımlamaya çalışmaktayız. 

 

Doğanın ve yaşamın özgün çözümlerini tanımlamak, yeni tasarımlar için bir bilgi dağarcığı 

oluşturmak bugün mimari amaçlarımızdan biri haline gelmiştir. Geleneksel kırsal mimaride 

iklimden, malzemeden, yapım teknolojisinden gelen birçok özellik keşfedilip, mevcut bilgi 

birikimimize eklenerek yeni yapılacak mekânlar için daha sağlıklı, daha konforlu ve daha az 

enerji harcayan, insan ile daha uyumlu bir mimarinin temelleri atılmaya çalışılmaktadır. Kırsal 

alanlarda bulunan geleneksel mimari bu açıdan oldukça özgün bir bilimsel hafızaya sahiptir. 

Keşfedilmeyi bekleyen bu mimari özellikler bizim günümüzde sahip olduğumuz yapısal 

standartları insan, fiziksel çevre ve konfor ilişkisi bakımından geliştirecek özellikler taşımaktadır. 

 

Anadolu’daki son 30 yıllık dönem incelendiğinde kırsal alanlardaki yerleşim dokusunun, yerel 

mimari özelliklerin ve yerel halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan, bölgeye ve kültüre 

aykırı gerçekleşen yapılaşmalar sonucu doğal ve yapılı çevre mirası bozularak yok olduğu 

görülmektedir. Kentsel odaklı yaşam biçimlerinin yaygınlaşması kırsal yapılı çevrenin, 

dolayısıyla da konut dokusunun kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kırsal yerleşimlerin dokusu 

ile zengin ve çeşitli kırsal yapı yapma sanatı ve kültürü, modern yaşamın getirdiği aşırı tüketim 

ve kitle üretim biçimlerinin tehdidi altındadır [1]–[4] 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı köylerde yaşamaktayken 1950'li 

yıllardan itibaren şehirlerin giderek gelişmesi, sanayileşme ve işgücü kapasitesinin artmasıyla 

kırsal bölgelerden şehirlere göçler başlamış ve buna hazırlıksız olan kentlerin düzensiz ve 

kontrolsüz bir şekilde büyümesine sebep olmuştur. Günümüze kadar olan süreç içerisinde büyük 

şehirler başta olmak üzere şehirlerimizin nüfusunun büyük oranda artmasında göçlerin payı 

büyüktür. Örneğin İstanbul'un nüfusu 1950'li yıllardan günümüzde yaklaşık 15 kat artmıştır. 

Köylü kimi zaman sosyolojik, kimi zaman mimari, en önemlisi de ekonomik, sebeplerden dolayı 

kırsal alanları terk ederek şehir yaşamını tercih etmiş ve böylece kırsal alanların sahipsiz, 

kimliksiz kaldığı bir süreç başlamıştır. 

 

Geçimini büyük oranda tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylünün temel sorunları arasında 

ürünlerini çok aracıyla satışı ve güncel ihtiyaçları karşılayamayan kırsal mekanlar sayılabilir. 

Ülkemizde bugüne kadar kırsal alanlarla ilgili yürütülen ekonomik, mimari ya da tarımsal 

modeller köylüyü tatmin edememiş, göçü engelleyememiştir. Önceki dönemlerde ekonomik 

büyüme adına yapılan yanlış politikalar sonucu özellikle kıyı kesimlerdeki köylerin ve 

yerleşmelerin halkın katılımı düşünülmeden içe kapalı modellerle ekonomik dönüşüme katılması 

önceleri bölgeye ekonomik canlanma getirdiyse de sonrasında yerel halkın bu ekonomik 

potansiyelden yararlanamamasına neden olmuştur. 
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Geleneksel köy evlerimizi kaybetmemizde ve kırsal alanlarda betonlaşma ile apartman 

kültürünün oluşmasının aslında basit sebepleri vardır. Bu gerekçeler köylünün bilinçsiz 

yaklaşımları ile daha da kötü sonuçlar doğurmadan, köylüyü ve kırsal alanlar ile ilgilenen 

halkımızın bilinçlendirilmesi gereklidir. 

 

Yapılan alan çalışması insanların ata evlerinden vazgeçmelerinden aşağıdaki yapısal sorunların 

neden olduğunu göstermiştir. Bu sorunlar Kayseri, Balıkesir, Bilecik kırsallarında yapılan anket 

çalışmaları ve köylü ile röportajlar sonucunda ortaya sıkça  çıkan sorunlardır .  

 

 Cepheye Bağlı Malzeme Sorunları; Geleneksel mimaride cephe malzemesi olarak 

kullanılan sıva malzemelerinin dış şartlar altında periyodik bakım gerektirmesi ve 

köylünün bu bakım ile ilgilenmek istememesi 

 Çatıya Bağlı Bakım Sorunları; Geleneksel mimaride evlerin zarar görmesine ve 

yıkılmasına en büyük sebep çatıdaki detay sorunlarına bağlı sorunlardır. Özellikle 

kullanılmayan köy evleri zamanla deformasyona uğramaktadırlar. 

 Tipolojik Sorunlar ; Çağdaş yaşamın getirdiği bazı mekanlar (Özellikle salon kavramı) 

geleneksel kırsal mimaride bazı bölgelerde bulunmamaktadır. Isıtmaya bağlı sebepler, 

hayatın daha çok dış mekanda geçiyor olması, geçmişte gecelerin daha az kullanılması 

tipolojik ihtiyaçları doğurabilmektedir. 

 Isıtmaya Bağlı Sorunlar; Geleneksel mimarimiz içinde ısıtma için kullanılan teknoloji 

tüm mekanları konforlu hale getirememektedir. Buna bağlı olarak insanlar evlerinden 

vazgeçebilmektedirler.  

 Tesisat Sorunları ; Özellikle pis su tesisatında ve ilişkili mekanlarında bulunan sorunlar 

evlerin kaybedilmesine sebep olabilmektedir. 

 Algı ve Sosyolojik Sorunlar: Geleneksel köy evleri hakkında köylünün algısı tüm bu 

sebeplerden dolayı olumsuzdur. Ata evlerini bir yandan koruma isteği mevcutken bir 

yandan da yeni bir ev algısı kırsal alanlarda yaşayan insanlarda bulunması bu evlerin 

yıkılmasına neden olmaktadır.  

Geleneksel köy evlerimizi tehdit eden başka bir etken de yeni gelişen yollarımızın ve ulaşım 

imkanlarımızın kırsal alanların özgün değerleri için risk oluşturduğudur. Hızlı ulaşabilme 

beraberinde hızlı bozulmayı da getirmekte birçok bölgede bu nedenle geleneksel kırsal 

mimarimizi kaybederek yerine kimliksiz binalar ile sonuçlanmaktadır. 

 

Geleneksel kırsal alanlarımızı ve köy evlerimizi korumak için başlattığımız “Köyünü Yaşat 

Projesi” düşünsel olarak çok yünlü faaliyetlerin köyün özgün değerlerini bozmadan kırsal 

bölgenin verileri kullanılarak bütünleşik bir projeye dönüştüren değişken bir proje modelidir. 

 

Mimari ağırlığı fazla olan bu proje kapsamında  Anadolu’da terk edilmiş ve gün geçtikçe yitirilen 

özgün köy evlerimizin yeniden ele alınmasına yönelik modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Köy 

evlerinin yıkılıp yerlerine tanımsız, kimliksiz yeni binaların yapılması yerine mevcut evlerin 

dönüşümün mümkün olabileceği, bir takım eklemeler ve teknoloji ile çağdaş ihtiyaçlara bu 

evlerin de cevap verebileceği, aynı zamanda tarihsel değeri olan bu evlerin de geleceğe 

taşınabileceği proje kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Köyün yeniden mimari olarak 

ele alınması kadar köyün bağlı oluğu ilçenin de mimari kimliği ve mekan kalitesi önem 

kazanmıştır. Köyü yeniden işlevlendiren şehir insanı şehirde yaşadığı mekânsal kaliteyi köyde ve 

ilçede aramaktadır. Bu bakış açısı ile tüm öğrencilerimiz ile proje kapsamında ilçenin ihtiyacı 

olan projeleri de oluşturmak için Köyünü Yaşat Projesi kapsamında gece atölyeleri kurulmuştur. 

Öğrencilerimiz gündüz inşaatta çalıştıktan sonra akşamları da tasarım yaparak ilçenin mekansal 

kalitesinin arttırılması için fikirler üretmişlerdir. 
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Hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz arasındaki ulaşım imkanlarımız arttıkça kırsal alanda 

bulunan köylere erişim daha da kolaylaşmaktadır. Bu ulaşım imkanları bu alanların gelişmesine 

ve ekonomik büyümeye neden olmaktadır. Fakat bu konu planlı bir yöntem çerçevesinde ele 

alınmadığı takdirde kırsal alanların küçük şehir parçaları haline gelip, özgün değerlerini 

kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Bursa, Ankara, Bilecik ve Eskişehir illeri arasında bulunan alan 

yeni yollar ile gelişen ulaşım ağı, özellikle sanayi gelişimini bu şehirlerarasında desteklemekte, 

yeni yapılan hızlı tren ise İstanbul, Ankara Eskişehir arasında bağı güçlendirmektedir. Bursa, 

Eskişehir, Bilecik alanı içindeki şehirlerin özgün değerleri açısından gelişim potansiyeli oldukça 

yüksek bir alan oluşturmaktadır. Bu alan içinde kalan kırsal bölge için ise bu gelişim beraberinde 

fırsatlar kadar riskleri de getirmektedir. Bursa, Eskişehir, Bilecik arasında bulunan kırsal alanda 

belirgin şekilde artan baskı ile gelişim alanları planlı yapılaşmaya ve sürekliliği sağlanan 

ekonomik gelişime ihtiyaç duymaktadır,[5]. 

 

Köyünü Yaşat Projesi düşünsel ve yapısal model olarak Türkiye’nin her bölgesindeki köylere 

uygulanabilecek bir yapıdadır. Çalışma alanı olarak büyük şehirlerin arasında kalmış ekonomik 

sıkıntılar yaşayan bölgelerden Bilecik ili seçilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Bilecik Gölpazarı İlçesinin Çevre Yollar İle İlişkisi,[1] 

 

Bilecik ili için yapılan Beşeri Gelişmişlik Endeksi verileri değerlendirildiğinde, bölgenin oldukça 

zayıf olması dikkat çekmektedir. Bu veriler bölgenin yenilikçi çözümlere ihtiyacını 

doğrulamaktadır.(Şekil 2)  

 

 

Şekil 2. Bilecik Kalkınma Endeksi Değerleri, [6]     
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2010 yılında yapılan Kalkınma Endeksi Değerlerine göre de Bilecik ilinin diğer illere göre 

durumu bölgenin yoğun göç vermesini doğrulamaktadır. Bu nedenle bölgenin doğal güzellikleri 

ve çevresindeki büyük şehirlere kolay ulaşımı değerlendirilerek bölge için kalkınma projelerine 

ihtiyaç vardır. 

 

Büyük şehirlerin arasında kalmış özgün kırsal mimariye sahip bölgeler ve yeni yapılan ulaşım 

hatları önemlidir. Bu hatlar ve büyük şehirler bu bölgeler için hem imkan hem de risk demektir. 

Bir diğer faktör doğal güzelliklerin bir turizim kaynağı yaratması ve bölgenin yerel yönetiminin 

bu iş için istekli olmasıdır. “Köyünü Yaşat” projesinin odağı göç veren ve Bursa, Eskişehir, 

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin arasında kalan Bilecik olarak belirlenmiştir. Yeni yapılan 

hızlı tren, duble yollar ve bunun yanında Sakarya Nehri, doğal güzellikleri dikkat çekicidir. 

Bozulmaların başlaması, bu bölgede mimaride geleneksel hımış sistemin olması, plan tipolojisi 

olarak orta sofalı köy evlerinin bulunması bu bölgenin çalışma alanı olarak ele alınmasının 

sebeplerindendir. Ayrıca bu bölge içinde Gölpazarı ilçesini seçilmiştir. İlçede daha önce askeri 

eğitim tesisleri bulunması bölgeye ekonomik bir kazanç sağlarken bu tesislerin kapanması ile ilçe 

sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Köylerin ekolojik tarım ve alternatif turizm potansiyelleri 

kullanılarak ilçeye yeni bir gelir, canlılık getireceği düşünülmüştür. Bilecik Gölpazarı ilçesine 

bağlı Tongurlar ve Kurşunlu Köyleri öncelikli çalışma alanları olarak seçilmiştir. Bölgede 

bulunan doğal taş kaynakları da projede ayrıca değerlendirilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Bilecik Gölpazarı ilçesi Tongurlar Köyü Genel Görünüm. 

 

2014-15 yaz döneminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından 

Tongurlar Köyünde 4 farklı atölyeden oluşan bir staj programı düzenlenmiştir. Bu programa 8 

üniversiteden 120 öğrenci katılım sağlamıştır. 

2. PROJEDE ALGI VE SOSYOLOJİK ÇALIŞMALAR 

Geleneksel köy evlerimizi kaybetmemizdeki en büyük sebeplerden biri de köylünün bu evler 

hakkındaki algısıdır. Bu evlerin değeri köylüye hissettirilmeli ve köylünün bu evleri çağdaş 

mekanlara dönüştürmesi için kullanılabilecek yöntemler aktarılmalıdır.  

3. TİPOLOJİK ÇALIŞMALAR   

Köyünü Yaşat Projesi kapsamında bölgede ön çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

yöreye ve köye özgü farklı ev planları gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucu köyde 16 adet plan 

tipolojisi çıkarılmıştır. Köy içinde tespit edilen plan tiplerinde homojen bir yapı gözlenmektedir. 

Orta sofalı plan tipi ağırlıklı olarak kulanılmaktadır. Bu yönüyle bölgenin orta sofa karakteristik 

yapıda olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bilecik bölgesinde Anadolu mimarisinin  tipik karakteristiği 

olan bu orta sofalı plan tipinin basit, kullanışlı örnekleriyle sıklıkla karşılaşmak mümkündür. 

 

Köyde yapılan tiplojik araştırmalar göstermiştir ki günümüzün çağdaş yaşamında ihtiyaç 

duyduğumuz salon ve yaşam mekanı ihtiyacı köy evlerinde yeterince karşılanamadığı için evlerin 
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yıkılması ile sonuçlanmaktadır. Halbuki her eve çoğunlukla bitişik bir ahır mevcuttur. Bu köy 

evleri yıkmak yerine mevcut evin yanında olan ahır mekanlarının dönüştürülerek yaşam mekanı 

haline getirilmesi evlerin hem korunmasını sağlayabilir hem de daha az bir maliyetle ihtiyaç 

karşılanabilir.  

 

Köyünü Yaşat kapsamında bir evin dönüşümü öğrencilerle birlikle gerçekleştirilmiş ve ahır 

yaşam mekanına dönüştürülmüştür. Ahırın olmadığı durumlarda da geleneksel binaya ek modül 

düşünülerek sorun çözülebilir. 

4.  ISITMA UYGULAMALARI 

Köylünün geleneksel köy evlerinden vaz geçmesinin bir başka sebebi ise ısıtma sorunlarıdır. Eski 

köy yaşantısında kuzine veya sobanın olduğu odanın yaşam mekanı olarak kullanılması ve yatak 

odalarının soğuk olması günümüzde çağdaş insanın istemediği bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sorunun da geleneksel evlerimizi kaybetmeden çözümleri mevcuttur. Köyünü 

Yaşat Projesi kapsamında Kuzine radyatör ve güneş enerji sistemleri kullanımı düşünülerek evin 

tüm mekanları çok fazla enerji harcamadan konfor sıcaklıklarına getirilebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Köy evinin yanındaki ahır binasının tipolojik dönüşümü ile yaşam mekanı haline 

getirilmesi 

 

5. CEPHE MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ 

Tongurlar köyü malzeme kullanımında homojen bir karakter göstermektedir. Yerleşim 

dokusunun tamamında kullanılan malzeme kerpiçtir. Köyde kış mevsiminde yaşayan çok az aile 

olmasına rağmen, yaz mevsiminde yazlık olarak kullanan çok aile vardır. Ancak, konutlar 

genellikle eski, yani mevcut haliyle kullanıldığı için kullanıcıların ihtiyaçlarına yeterince cevap 

verememektedir. Bu amaçla konutların rehabilitasyonu amacıyla, malzemelerin de iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu amaçla; 

 Farklı yapılardan kerpiç örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler üzerinde kimyasal, fiziksel 

ve mekanik analizler yapılmıştır. 

 Kerpiç üretiminde kullanılan toprak türlerinin belirlenebilmesi için yakın çevreden toprak 

örnekleri alınmıştır. Bu örneklerin kimyasal özellikleri belirlenmiştir. 

 Malzemenin sürdürülebilirliğinin ve iklim koşullarına karşı dayanıklılığının 

arttırılabilmesi için geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla mevcut malzeme 

analizlerine göre durum değerlendirmesi yapılıp, mevcut koşullara göre kerpiç 
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malzemenin ve üzerine gelebilecek dış sıva için malzeme önerileri geliştirilmiştir. Bu 

öneriler yine kerpiç malzeme ve üzerine toprak esaslı sıvanın geliştirilmesi şeklinde 

olmuştur. 

 

Şekil 5. Bilecik Gölpazarı Tongurlar Köyünde Bir Ev 

Tongurlar köyü küçük ve bir sırt hattında çizgisel oluşmuş bir köydür. Rölöve krokileri alınan 

her evin teknik modelleri yapılarak enerji kullanımı hesaplanmıştır. Enerji kullanımları 

köylünün bu evleri kullanım koşulları düşünülerek hesaplanmıştır. Yapılan analizler 

göstermiştir ki bu evler enerji verimliliği açısından problemleri olsa da uygun değerlere 

sahiptir. Çatı ve duvar katmanlarında yapılacak iyileştirmeler sonucunda ise oldukça düşük 

enerji kullanımları sağlanabilecektir[5]. 

 

Şekil 6. Deneyleri Gösteren Akım Şeması [7] 

Bu programda farklı meslek gruplarının katılımıyla birçok proje gerçekleştirilmiştir. Bu 

projelerden biri Tongurlar köyünde yer alan mevcut geleneksel bir köy evinin restore edilmesidir.  
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2013 yılında yapılan alan çalışması sırasında özgün olduğu belirlenen geleneksel yapılardan 

kerpiç derz harcı, sıva ve blok örnekleri alınmıştır. Bu örneklerde öncelikle karakterizasyon 

testleri yapılmış, malzeme türü ve oranları belirlenmiştir. Daha sonra performans testleri 

yapılmıştır. Kerpiç harç ve sıvaların suya karşı dayanıklılıklarını artırmak, blokların ise hem su 

hem de basınç yüklerine karşı dayanımlarını artırmak amacıyla özgün malzemeyi geri 

dönüştürerek geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Mekanik testler sonrasında kırılmış olan 

kerpiç bloklar su katılıp çamur haline getirildikten sonra sıkıştırma yapılarak kalıplara dökülmüş 

herhangi bir katkı konulmadan yeni kerpiç bloklar üretilmiştir. Bu blokların basınç dayanımı 

özgün örneklere göre 2 kat fazla bulunmuştur. Ayrıca suya dayanım için özgün örneklere sırasıyla 

%20 ve % 30 oranlarında söndürülmüş kireç katılmıştır. Deneylerde kullanılan kireç, yine 

Tongurlar köyü yakınlarında bulunan mermer ocaklarından alınan mermer kırıklarının 

laboratuvar ortamında 1100oC de pişirilip, söndürülmesiyle elde edilmiştir. Bu mermer 

kırıklarının öncelikle jeokimyasal analizi yapıldıktan sönmüş kireç olarak kullanılabileceğine 

karar verilmiştir. % 20-30 oranlarında kireç katılan kerpiç blokların basınç dayanımı özgün 

örneklere göre % 3,5 oranında artmıştır. Ayrıca, kireç katılmamış örnekler ile kireç katkısı olan 

örnekler ıslanma-kuruma testlerine tabi tutulmuştur. Suya bırakılan örneklerden ilk 5 dakika 

içinde kireç katkısı olmayan örnekler dağılmıştır, kireç katkısı olan örnekler dağılmamış, 6 ay 

boyunca su içinde bırakıldıkları halde dağılma görülmemiştir. Sonuç olarak özgün kerpiç 

örneklerde kullanılmış olan killi toprak ile kireç puzolanik reaksiyon benzeri bir reaksiyon 

yapmıştır. Bu durum da örneklerin suya dayanımını arttırmıştır. 

 

2013 yılında alandan alınan numune kerpiç malzeme bölgenin doğal taşlarından elde edilen kireç 

ile güçlendirilmiştir. Şekil 6,7. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen formül öğrenciler ile 

birlikte Köyünü Yaşat Projesinde uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu amaçla laboratuar 

şartlarında geliştirilen kerpiç malzeme yaklaşık olarak 100 yaşındaki bu konutun restorasyonu 

kapsamında kullanılmıştır. Konut ve ahır birimlerinden oluşan yapının restorasyonunda işlev 

olarak ahırın konuta dahil edilmesi amaçlanmıştır. Ancak, mevcut hali ile kullanılamayacak 

durumda olan yığma kerpiç sistemle üretilmiş olan ahır yapısının yıkılarak yeniden inşa edilmesi 

planlanmıştır.  

 

   

Şekil 7. Laboratuvarda kerpiç için yapılan arge çalışmaları 

 
Ahır yapısının yeniden inşa edilmesinde, ahırın mevcut duvarları tek tek bloklar halinde sökülerek 

bu malzeme yeniden kullanılmıştır. Mevcut bloklar öğütülerek yeniden kerpiç harcı üretilmiştir. 

Harç karışımında deneylerde elde edilen sonuçlar esas alınmıştır. Yeniden üretilen kerpiç 

malzeme ile duvar için bloklar ve sıva için harç üretilmiştir, Şekil 8 .  
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Şekil 7. Mimarlık öğrencileri ile ustaların geleneksel yöntemleri kullanarak birlikte kerpiç 

malzeme üretmesi 

6. ÇATI UYGULAMALARI 

Köy evlerinin özellikle terk edilmiş ve kullanılmayan köy evlerinin kaybedilmesinin en önemli 

sebeplerinden biri çatı detaylarına bağlı deformasyonlardır. Zamanla çatı detaylarına bağlı su 

sorunları oluşmakta ve özellikle kerpiç dolgulu binalar zamana çok fazla karşı koyamamaktadır. 

Köyünü Yaşat Projesi kapsamında Tongurlar Köyü evlerinin çatıları incelenmiş ve proje 

destekçilerinin de yardımı ile öğrenciler, köylüler çatıların bakımını yapıp, okul ve öğrenci evi 

olarak restore edilen binaların çatılarını yenilemişlerdir. 

 

 

Şekil 8. Ahırın yaşam mekanına dönüşümde çatı çözümleri 
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Şekil 9. Ahırın yaşam mekanına dönüşümde çatı penceresi çözümleri ve mekanın görsel 

konforuna etkisi 

 

Ayrıca ahırın yaşama mekanına dönüşümü sırasında çatı penceresi çözümlerinin hem görsel 

konforu arttırdığı hem de doğal havalandırmaya destek olduğu hesaplanmıştır, Şekil 9-10. 

 

 

 

Şekil 10. Ahırın yaşam mekanına dönüşümde çatı çözümleri 
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7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Köy evlerinin yapısal detayları günümüz çağdaş ince yapısal detaylar ile desteklendiğinde enerji 

kullanımının daha da olumlu seviyelere düşeceği düşünülmektedir. Özellikle kırsal alanda 

saydam yüzeylerde yaygın olarak kullanılan tek camlı ahşap doğramalar ve hava, ısı kaçışına 

sebep olan yapısal detay hataları modernize edilirse oldukça verimi yüksek ve konfor açısından 

da olumlu fiziksel çevre ve enerji değerlerine ulaşılacaktır. 

 

Tüm değerlendirmelerin sonucunda kırsal alanda geleneksel köy evlerinin fiziksel çevre 

değerlerinin incelenmesi neticesinde elde dilen bulgular mevcut binaların korunabileceğini 

güncel ihtiyaçları cevap verecek şekilde iyileştirilerek korunabileceğini gösteren önemli bulgular 

ile karşılaşılmıştır. 

 

Kırsal geleneksel mimarinin birçok fiziksel çevre faktörü açısından bugün yaşadığımız çağdaş 

konut yapılarının birçoğunda bulunmayan, özellikle mekânsal konfor değerleri açısından önemli 

özelliklere sahip bulunduğu saptanmıştır. 

 

Bu çalışma göstermektedir ki kırsal alanda yapılacak geleneksel mimariye uygun yapısal detaylar 

öncelikli olarak fiziksel çevre çalışmaları sonucunda belirlenmelidir. Bu değerlendirmeler kırsal 

alanda yeni yapılacak ve mevcut yapıların yenilenmesi çalışmalarında mimari kimliğin niteliksel 

olarak korunmasına destek olacak niteliktedir. 
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