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1. Girifl
Günümüzde do¤al kaynaklar›n
sürdürülebilir kullan›lmas› ve çevrenin
korunmas›na iliflkin sorunlarla birlikte,
dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›n
k›rsal alanlarda yafl›yor olmas›
“sürdürülebilir k›rsal kalk›nma” kavram›n›
gündeme getirmifltir. Gün geçtikçe daha
fazla üzerinde durulan ve kabul gören,
k›rsal kalk›nmada öncelikle k›rsal alan
tan›m›n›n do¤ru yap›lmas› gerekti¤idir.
K›rsal alan; yaflam ve ekonomik
faaliyetlerin, önemli ölçüde do¤al
kaynaklar›n kullan›m› ve
de¤erlendirilmesine ba¤l› oldu¤u,
ekonomik, toplumsal ve kültürel geliflme
süreçlerinin yavafl ilerledi¤i, geleneksel
de¤erlerin hayat›n flekillenmesinde etkili
oldu¤u, yüz yüze iliflkilerin önemini
korudu¤u, teknolojik geliflmelerin
yaflama ve üretime yans›mas›n›n daha
uzun bir zaman ald›¤›, sosyo-ekonomik
nitelikleriyle kentsel alanlar d›fl›nda kalan
mekanlard›r (DPT 2000; DPT 2006).
Geray’a (2009, 119-140) göre k›rsal alan
tan›m›ndan hareketle k›rsal kalk›nma;
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“k›rsal alanlarda yaflayan insanlar›n
sosyo-ekonomik ve kültürel aç›dan
yap›s›n› de¤ifltirecek biçimde üretim,
gelir ve refah düzeylerinin gelifltirilmesi,
dengesizliklerin giderilmesi, kentsel
alanlarda mevcut fiziksel ve toplumsal
altyap›n›n k›rsal alanlarda da
oluflturulmas›, tar›msal ürünlerin daha iyi
de¤erlendirilmesi yönündeki süreçleri,
etkinlik ve örgütlenmeleri ifade
etmektedir”. K›rsal kalk›nman›n temel
amac›, k›rsal alanlardaki kaynaklar›n
etkin kullan›m›, yaflam standartlar›n›n
yükseltilmesi, sanayileflme, e¤itim, sa¤l›k,
sosyal güvenlik, bar›nma, ulafl›m ve
istihdam alanlar›nda sürdürülebilir bir
geliflme sa¤lamakt›r (Gülçubuk 2008; Arsan
Durmufl 2008, 21-30).
Türkiye’de sürdürülebilir k›rsal
kalk›nmada konut sorunlar›n› genel
olarak iki gruba ay›rmak mümkündür:
a. K›rsal alanlardaki mevcut konutlar›n
sürdürülebilirli¤i,
b. K›rsal alanlarda infla edilecek yeni
konut yap›laflmalar›nda yerel mimari ve
yap›m geleneklerinin sürdürülebilirli¤i.

Öz
Nüfusunun %35’inin k›rsal alanlarda
yaflad›¤› ülkemizde sürdürülebilir k›rsal
kalk›nma giderek önemi artan bir konu
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ekonomik,
toplumsal ve çevresel boyutlar› olan
sürdürülebilir k›rsal kalk›nmada, en önemli
sorunlardan biri k›rsal alandaki mevcut
yap›lar›n sürdürülebilirli¤i ve bununla
birlikte yeni yap›laflmalarda yerel mimarl›k
ve yap›m geleneklerinin
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›d›r. Bu
çal›flmada sürdürülebilir k›rsal kalk›nma
kavram› ve ülkemiz için önemi
tan›mland›ktan sonra, sürdürülebilir
kalk›nmada önemli bir yeri olan konut
sorunundan sözedilmektedir. Çal›flman›n
amac› ise 2008 y›l›nda, MSGSÜ ile TC.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› aras›nda
“K›rsal Alanda Yöresel Mimari
Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap
ve Örnek Projelerin Oluflturulmas›” projesi
ile yap›lan çal›flmalara ek olarak, bu yörede
yap›lacak konutlarda uygulanabilecek bir
duvar tipi önerisi ortaya koymakt›r.
Çal›flmada s›ras›yla flu aflamalar yer
alm›flt›r: Yap› malzemelerine yönelik analiz
ve de¤erlendirmelerin yap›lmas›, duvar tipi
için önerilen yap› malzemelerinin
özelliklerinin tan›t›lmas›, yap›
elemanlar›n›n kurulufl özelliklerinin
aç›klanmas›, sonuç ve de¤erlendirme.
Abstract
Sustainable rural development is becoming
more important day by day in our country
where 35% of the population lives in rural
areas. In the sustainable rural development
that have economical, social and environmental dimensions, one of the most
important problems is maintaining the
sustainability of the existing buildings in
the rural areas and sustainability of the
local architecture traditions in the new
buildings. In this study, after the
importance of the sustainable rural
development concept and rural housing
problem in our country emphasized. The
aim of the study is to determine a masonry
wall type for rural housing in the case of
Kayseri. Phases of the study are as follows:
Analysis and evaluations for local
construction materials and introducing
properties of the proposed building
materials, determination of the
construction system principles, results and
evaluation.
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Kayseri K›rsal›’ndaki Y›¤ma Konutlar ‹çin Duvar Tipi Önerisi

Günümüzde k›rsal alanlarda yaflayanlar›n
mevcut konutlar ve yeni konut yap›m› ile
ilgili olarak yaflad›klar› sorunlar›n
bafll›calar› flunlard›r:
● Bir arada yaflayan geleneksel genifl aile
yap›s› ve yaflam tarz›n›n korunmas›
nedeniyle, ailelerin giderek büyümesi ve
yeni mekanlara ihtiyaç duyulmas›,
● Geleneksel k›rsal konutlardaki ›slak
mekanlar›n yetersizli¤i veya yoklu¤u,
● Günümüz teknolojik imkanlar›n›n
mevcut konutlardaki kullan›m
güçlükleri (Örne¤in, kablolu tesisat
sistemleri, ›s›tma sistemleri gibi),
● Günümüzde geleneksel yap›m teknikleri
ile konut yap›m maliyetlerinin ve
uygulama konusundaki
dezavantajlar›n›n fazla olmas›,
● Konutlar›n yap› fizi¤i aç›s›ndan yetersiz
kalmas›d›r.
Bütün bu sorunlara ra¤men k›rsal alanda
yaflama ihtiyac› yöre halk›n› yeni konut
yap›m›na veya mevcut konutlara ilave
yap›lar yapmaya itmektedir. Bu amaçla
yap›lan yeni yap›laflmalar, yöre halk›n›n
imkanlar› çerçevesinde bir plan dahilinde
oluflmad›¤›ndan, ortaya ç›kan yeni yap›lar
malzeme, yap›m sistemleri, kat say›s› ve
kat planlar› aç›lar›ndan yöre k›rsal
mimarisinden tamamen
farkl›laflabilmektedir. Ayr›ca bu konutlar
bölgedeki k›rsal konut dokusunu
bozabilmekte ve do¤a ile tamamen
uyumsuz, sürdürülebilir olmayan, yap›
fizi¤i aç›s›ndan yetersiz yap›laflmalar
ortaya ç›karmaktad›r. Sonuç olarak,
günümüzde teknolojik yans›malar›n k›rsal
yap›laflmada ortaya ç›kard›¤› sonuçlar
endifle vericidir (Çorapç›o¤lu vd. 2008).
2. Amaç ve Yöntem
Kayseri k›rsal yerleflmeleri de yöresel
özellikler tafl›yan, özgün mimarl›k
örnekleri bar›nd›rmaktad›r. Bununla

birlikte son dönemde Kayseri k›rsal›nda
yöre mimari kimli¤ine uymayan yap›m
sistemlerinin ve mekan düzenlemelerinin
tercih edilmesi ve k›rsal alanda
yaflayanlar›n kent merkezine göç etmesi
gibi sebepler, mimari kimli¤in giderek yok
olmas›na ve mevcut eski yap›lar›n da
bak›ms›z kalmas›na neden olmaktad›r.
Yeni yerleflimler, o yörenin fiziksel ve
sosyo kültürel özellikleri dikkate
al›nmadan oluflturulmaktad›r. Birçok
Avrupa ülkesinde, k›rsal alanlardaki
yaflam› ve yap› dokusunu koruma amaçl›
tasar›m rehberleri haz›rlanmaktad›r.
Böylece k›rsal alanlara özgü mimari
kimli¤in korunmas› ve gelifltirilmesi,
varolan konut dokusu ile yeni yap›lacak
konutlar aras›nda dilbirli¤inin
oluflturulmas› amaçlanmaktad›r.
Ülkemizde de 2008 y›l›nda, MSGSÜ ile
TC. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
aras›nda “K›rsal Alanda Yöresel Mimari
Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir
Kitap ve Örnek Projelerin Oluflturulmas›”
projesi gerçeklefltirilmifltir. Proje
sonucunda Kayseri k›rsal›n›n konut
mimarisinin özellikleri belirlenmifl ve bu
özelliklere göre farkl› fiziksel çevre ve
aile özelliklerine cevap verebilen konut
projeleri gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Ayr›ca haz›rlanan rehber kitap ile yörede
kullan›lmas› tavsiye edilen malzeme ve
yap› detaylar› belirtilmifltir.
Bu makalede öncelikle, Kayseri k›rsal
yerleflimlerinin ve konutlar›n›n mimari
özellikleri ve “K›rsal Alanda Yöresel
Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber
Bir Kitap ve Örnek Projelerin
Oluflturulmas›” bafll›kl› çal›flmada
üretilmifl konut plan tipleri ile ilgili bir
de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Çal›flman›n
amac› ise sürdürülebilir k›rsal kalk›nma
kavram› dikkate al›narak, Kayseri ili
Say› 15, 2013
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örne¤inde k›rsal yerleflimlerde yap›lacak
k›rsal konutlar için bir duvar tipi önerisi
ortaya koymakt›r. Önerilen tipin
oluflturulmas›nda üç temel aflama
belirlenmifltir. Birinci aflamada yörenin
yap› malzemesi aç›s›ndan potansiyeli
de¤erlendirilmifl, yöresel malzemelerin
yeni yap›lacak konutlarda kullan›labilirlik
dereceleri irdelenmifltir. ‹kinci aflamada
yöredeki k›rsal konutlar için
önerilebilecek yeni yap› malzemesi
(bims blok), yöresel üretim potansiyelleri de
dikkate al›narak ortaya koyulmufltur. Son
aflamada, önerilen sistem için k›sa bir
de¤erlendirme yap›lm›flt›r.
3. Kayseri ‹lindeki K›rsal Konutlar›n
Mimari Özellikleri
MSGSÜ ile TC. Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› aras›nda “K›rsal Alanda Yöresel
Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber
Bir Kitap ve Örnek Projelerin
Oluflturulmas›” projesi kapsam›nda
yürütülen alan çal›flmas›nda Kayseri ilinde
yaklafl›k 50 k›rsal yerleflim incelenmifltir.
Bu alan çal›flmas›nda Kayseri k›rsal
yap›lar›n›n oluflumunda iklim, topografya,
jeolojik yap› ve yerel yap› malzemelerinin
etkili oldu¤u tespit edilmifltir.
Kayseri’de k›rsal yerleflim karakterini
belirleyen unsurlar›n bafl›nda do¤al çevre
gelmektedir (fiekil 1). Kayseri ve yak›n
çevresinde kurulan yerleflim birimleri
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genellikle, vadi içlerinde yer alan akarsu
kenarlar›ndaki yamaçlarda ve oval›k
kesimlerde konumlanm›flt›r. Ovalar,
genellikle daha yumuflak bir iklime sahip
olmas› ve kolay ulafl›labilmesi bak›m›ndan
yerleflim alanlar› oluflturmada tercih
edilmifltir. Kentin yar› kurak ve ulafl›m›
zor olan yüksek kesimlerinde ise yerleflim
birimi oldukça azd›r.
Kayseri’nin hakim rüzgar yönü kuzeybat›
olup, en fliddetli rüzgarlar ve f›rt›nalar
güney ve güneydo¤u yönünden
esmektedir. Güneyden esen bu sert
rüzgârlar, geleneksel konutlar›n kuzeye
cephelendirilmesindeki en önemli
etkendir. Sert k›fl aylar› için olumsuz
kabul edilen bu rüzgârlar, s›cak yaz
aylar›nda, özellikle da¤ eteklerinde ve
yamaçlarda yer alan ba¤l›k kesimlerde
havan›n serinlemesine neden olur. Bu
durum yaz aylar›nda kullan›lan ba¤
evlerinin bu rüzgârlardan maksimum
derecede yararlanacak biçimde kuzeygüney yönünde konumland›r›lmalar›na
neden olmufltur (fiekil 2) (Büyükm›hç› 2006).
Kayseri k›rsal›nda konut planlar›, temel
birim olarak tan›mlanabilen “oda”n›n
tekrarlanmas› ile oluflmufltur. “Oda”n›n
yani “temel birim”in, kullan›c›
ihtiyaçlar›na, çevre ve arazi koflullar›na
ba¤l› olarak farkl› flekillerde bir araya

Resim: 1
So¤anl› yerlefliminde konutlar
Resim: 2
Erciyes Da¤ yolu üzerinde bir
ba¤ evi (Çorapç›o¤lu vd. 2008)
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Resim: 3
Temel birim olarak
tan›mlanabilen
“oda” ve farkl›
flekillerde biraraye
gelerek konutun
plan kurgusunun
belirlenmesi
(Görgülü 2010).

geliflleri konutun plan kurgusunu belirler.
Dolay›s›yla konutun bafllang›c› ya da
temel birimi olarak tan›mlad›¤›m›z oda
asl›nda en küçük konut örne¤idir.
Geleneksel oda mekanlar›nda uyuma,
yatma, y›kanma vb faaliyetlerin hepsi
gerçeklefltirilebilmektedir. Temel birimden
oluflan en küçük konutlar 15-35 m2
aras›nda de¤iflmektedir. Mekan
ihitiyac›n›n artmas› halinde temel
birimden oluflan konuta yeni “oda”
ilaveleri yap›lm›flt›r. Bu ilave mekanlar
temel birimi oluflturan oda ile iliflkili
olabildi¤i gibi ba¤›ms›z da olabilmektedir
(fiekil 3) (Görgülü 2010).
fiekil 4’de proje çal›flmas›nda önerilen
konut tiplerinden 4 tanesi görülmektedir.
Bu öneriler mevcut konutlar›n günümüzde
hala sürdürülebilir olan nitelikleri ile,

güncel ihtiyaçlar do¤rultusunda bir
tiplefltirme çal›flmas› fleklinde ortaya
koyulmufltur. Önerilerde eski konutlarda
günümüzdeki kullan›m anlay›fl›ndan farkl›
olarak yer alan wc, banyo ve mutfak
fonksiyonlar›n› yerine getiren yeni
mekanlar da yer alm›flt›r. Bu fonksiyonlar
için tek oda biriminden oluflan tiplerde
oda içine wc ve mutfak tezgah› ilavesi
yap›lm›flt›r. Konutun yerleflti¤i parselin
alan› büyüdükçe mekanlar da art›¤›ndan,
wc, banyo ve mutfak mekanlar›n›n odalar
aras›nda yer alan ayr› birimler olarak
tasarlanmas› öngörülmüfltür.
4. Duvar Tipi Önerisi
Sürdürülebilir k›rsal kalk›nma ba¤lam›nda,
k›rsal yerleflimlerin oluflumunda k›rsal
alanlarda yeni yap›lacak konutlar›n plan
kurgular›n›n yöresel yaflam kültürüne
Say› 15, 2013
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S›¤ parsele uygun bir konut önerisi (Tip 4-A.2.Y.2)

Orta derinlikte parsele uygun bir konut önerisi (Tip 4-A.2.Y.2.4)

Derin parsele uygun konut önerileri (Tip 4-A.2.6.5.a ve Tip 3-B.1.9)

uygunlu¤unu kapsayan yaklafl›mlar›n
gelifltirilmesinin önemi yads›namaz.
Ancak, “sürdürülebilir yerleflim” ve
“sürdürülebilir yap›” kavramlar›n›n iç içe
unsurlar oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu
yap›lar›n nas›l yap›laca¤› konusu daha da
önem kazanmaktad›r.
Sürdürülebilir yap›, sürdürülebilirli¤in ve
sürdürülebilir kalk›nman›n yap› sektörüne
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yans›mas› olarak özetlenebilir.
Sürdürülebilir yap›larda üç alt
sürdürülebilirlik göstergesi öne
ç›kmaktad›r. Bunlar; ekolojik
sürdürülebilirlik, ekonomik
sürdürülebilirlik ve sosyal/kültürel
sürdürülebilirliktir. Kibert (2005);
sürdürülebilir yap›m›n amac›n›;
“kaynaklar›n etkin kullan›m›n› ve ekolojik
tasar›m› temel alarak sa¤l›kl› çevrelerin

Resim: 4
Parsel düzenlerine göre
oluflturulmufl plan
tiplerinden örnekler
(Çorapç›o¤lu vd. 2008)
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Resim: 5
Duvar ve merdiven
yap›m›nda kullan›lan tüf
malzeme – Taflhan.
Resim: 6
Karakaya tafllar›n›n
yap›da kullan›m›na
örnek- Karahöyük.

yarat›lmas› ve yönetilmesi” olarak
tan›mlam›flt›r . K›rsal yerleflmelerdeki
geleneksel yap›m maliyet, performans ve
kalite hedeflerine odaklan›rken,
sürdürülebilir yap›m bu hedeflere ek
olarak kaynak tüketiminin ve çevresel
bozulman›n en aza indirilmesine ve
sa¤l›kl› bir yapma çevre yaratmaya da
odaklanmaktad›r (Vanegas vd. 1995).
Bugünün ekolojik/sürdürülebilir tasar›m
ilkeleri de asl›nda geleneksel mimarinin
topografya ve iklim karfl›s›nda ald›¤› tav›r
ile örtüflmektedir (Ciravo¤lu 2008).
Sürdürülebilir yap›m›n temel
prensipleri ile yöresel yap› malzemelerinin
öncelikli kullan›m›na da önem verilerek
belirlenecek yap› sistemlerinin, yöresel
mimari kimli¤e, sürdürülebilirlik
prensiplerine, gelifltirilen plan tiplerine,
deprem flartnamelerine, kolay infla
edilebilirlik ve karfl›lanabilir düflük
maliyet prensibine uyum kriterleri
de¤erlendirilmelidir.
Kayseri k›rsal› için haz›rlanan tasar›m
rehberinde plan tiplerinin yan› s›ra, yap›m
sistemi, yap› eleman› ve malzemesi için de

önerilerde bulunulmufltur. Özellikle yerel
malzeme ile k›rsal mimari kimli¤in
oluflmas›nda etken olan detaylar, önerilen
yap› sisteminin ve elemanlar›n›n
seçiminde etkili olmufltur. Duvar
yap›m›nda tafl malzemenin kullan›lmas›
önerilirken, özellikle ara kat ve toprak
dam döflemelerinin yap›m›nda birçok
alternatif detay önerilmifltir (Detayl› bilgi için
bkz: Çorapç›o¤lu vd. 2008).
Bu önerilerde özellikle tafl duvar
yap›m›n›n günümüz koflullar›ndaki iflçilik,
yap› fizi¤i ve maliyet bak›m›ndan olumsuz
özellikleri göz ard› edilmifltir. Afla¤›daki
bafll›klarda Kayseri k›rsal› için duvar
yap›m özellikleri incelenerek, günümüz
koflullar›nda, k›rsal mimari kimli¤i
bozmayacak ve yaflam konforu flartlar›n›
sa¤layacak bir duvar tipi önerisi
getirilecektir.
4.1. Duvar Tipinde Yerel Yap›
Malzemesinin De¤erlendirilmesi
Kayseri ilinin volkanik bir bölge içinde
yer almas› nedeniyle yörede do¤al tafl
malzeme, ahflaba göre daha kolay
bulunabilmektedir. Bu durum k›rsal konut
Say› 15, 2013
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yap›m›nda do¤al tafl›n temel yap›
malzemesi olarak kullan›lmas›na neden
olmufltur. Önemli bir tafl rezervine sahip
olan Kayseri’de Tomarza, ‹ncesu, Develi
ve Gesi’den volkanik tüf; Alanl›, Develi,
P›narbafl›, Tomarza, fierefiye ve
Tufanbeyli’den mermer; Bünyan’dan
bazalt; Develi ve P›narbafl›’ndan traverten;
Erkilet’ten andezit; Sar›o¤lan’dan granit
elde edilmektedir (Mutlu 2005). Bu do¤al tafl
malzemelerden volkanik tüfler, kolay
ifllenebilmesi ve iklim flartlar›na karfl›
uygun koflullar› sa¤layabilmesi nedeniyle
yörede yap›lan y›¤ma konutlar›n büyük bir
bölümünde yap› malzemesi olarak
kullan›lm›flt›r.
Kayseri’de mevcut k›rsal konut
yap›lar›nda tafl›n kullan›m flekilleri
incelendi¤inde, y›¤ma duvarlarda soka¤a
bakan üst kat cephelerinde kesme tafllar›n
kullan›ld›¤›, di¤er cephelerde ve zemin
katlarda ise kaba ve ince yonu tafllar›n
kullan›ld›¤› görülmektedir (fiekil 5-6).
Y›¤ma yap›larda do¤al tafl tafl›y›c›
duvarlar›n minimum kal›nl›¤› 50 cm’dir
(DBYYHY 2007).
50 cm kal›nl›¤›ndaki bir tafl duvar›n ›s›
iletkenlik de¤eri hesapland›¤›nda (U = 1,270
W/m2K), TS825’in duvar elemanlar› için
tavsiye etti¤i ›s› iletim de¤erlerini
sa¤layamad›¤› görülmektedir. TS825’in
de¤indi¤i Kayseri iklim bölgesine de
uygun olabilmesi için, duvar kal›nl›¤›n›n
daha da art›r›lmas› gerekmektedir. Ancak,
duvar yüzeyine bir ›s› yal›t›m katman›n›n
eklenmesi ile uygun s›n›r de¤erlerinin
alt›na çekilebilir. Günümüz koflullar›nda
tafl duvarlar›n yap›m maliyeti ise
genellikle di¤er duvar türlerine göre daha
yüksektir. Bu nedenle tafl duvarlar
yüzeylerinin yal›t›m bileflenleri ile
kaplanmas› arzu edilmeyebilir.

62 Say› 15, 2013

Ancak tafl malzemenin yöre k›rsal konut
mimari karakterinin oluflmas›ndaki etkisi
dikkate al›nmal›d›r. Bu nedenle, yöre
k›rsal mimari kimli¤inin sürdürülebilirli¤i
aç›s›ndan tafl, yeni yap›lacak k›rsal
konutlarda da de¤erlendirilmesi gereken
bir yap› malzemesidir.
4.2. Duvar Tipinde Alternatif Yap›
Malzemenin Belirlenmesi
Bu çal›flmada k›rsal yap›lar için infla
edilebilirli¤i kolay, gerekli yal›t›m
koflullar›n› sa¤layan ve maliyeti düflük
yap› malzemelerinin önerilmesi öncelikli
olarak benimsenmifl bir husustur. K›rsal
alanlardaki inflai faaliyetlerin büyük
ölçüde yerleflik halk taraf›ndan
yürütüldü¤ü dikkate al›nd›¤›nda, yap›
malzemelerinin kolay bulunabilirli¤i,
düflük maliyetli olmas› ve basit kurallar
dahilinde uygulanabilmesi önem
kazanmaktad›r. Bu do¤rultuda, Kayseri
k›rsal yap›lar› için de günümüzde inflaat
sektöründe kullan›lan do¤al ve hafif
malzemelerden yöre iklim koflullar›na
uyum sa¤layabilen, yüzeyleri do¤al tafl ile
kaplanabilenlerin de¤erlendirilmesi
öngörülmüfltür.
Günümüzde inflaat sektöründe, do¤al hafif
agregalar olarak de¤erlendiriliren cüruf
pomza, kül çak›l›, genleflmifl perlit,
olkanik cüruf, diatomit, vermikülit, pomza
gibi gözenekli yap›daki agregalar› içeren
beton türleri yayg›n olarak kullan›l
maktad›r. Bu agregalar›n içinde en yayg›n
ve en ekonomik olan› pomza yani bimstir.
Bims agregas›; sünger görünümlü, silikat
esasl›, birim hacim a¤›rl›¤› genellikle 1000
kg/m3'ten küçük, sertli¤i Mohs skalas›na
göre yaklafl›k 6 olan ve cams› doku
gösteren volkanik bir maddedir (fiimflek vd.
2007). Bu tür malzemelerin gözenekli
yap›lar› sayesinde ›s› ve ses yal›t›m›
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bak›m›ndan yüksek de¤erlere sahip
olmalar› yap›mda kullan›lmalar›n›n en
önemli nedenlerindendir.
Türkiye’de büyük rezervi bulunan ve
kullan›m alanlar› oldukça genifl olan
pomza madencili¤i aç›k ocak iflletmecili¤i
fleklinde yütürülmektedir. Hammadde
üretim faaliyetlerinin ço¤unlu¤u, Orta
Anadolu bölgesinde, özellikle Kayseri ve
Nevflehir bölgelerinde bulunmaktad›r
(Gündüz ve Y›lmaz 2001). Pomza, dünyadaki
uygulamalar›n aksine Türkiye’de hafif
yap› elemanlar›n›n üretiminde de
kullan›lmaktad›r. Bimsblok ve bimstu¤la
bu yap› elemanlar›ndan baz›lar›d›r.
Bimsblok ve bimstu¤la, pomza veya di¤er
ad›yla bims agregas›n›n T.S. 3234
kurallar›na uygun olarak çimento ve su
ilavesi ile yüksek bas›nçta vibrasyonla ve
buhar kürü tatbiki ile s›k›flt›r›l›p
flekillendirilmesiyle mukavemeti sa¤lanan
hafif yap› elemanlar›d›r (Söke vd. 1997).
Bimsblok, inflaatlarda hafif ve
ucuz olmas› nedeniyle tercih edilen yap›
elemanlar›ndan biridir. Düflük ›s›
iletkenlik de¤erine sahip oldu¤undan,
yüksek ›s› yal›t›m› sa¤lar. Bu nedenle
›s›tma giderlerinin azalmas›na katk›da
bulunur. Ayr›ca, gözenekli yap›s›ndan
ötürü nefes alan, sa¤l›kl›, koku yapmayan
ve ses yutucu özelli¤i olan bir yap›
eleman›d›r. Birçok inflaat malzemesinden
farkl› olarak kapilaritesiyle su emmeyip,
difüzyon yoluyla bünyesinde su toplar.
Bimsblok binalar ›slan›nca daha çabuk
kururken di¤er yapay gözenekli
malzemeler bazen birkaç y›l nemli
kalabilmektedir. Bu yüzden
bimsbloklarda, di¤er ürünlerde görülen
duvarlardaki terleme ve dolap
arkalar›ndaki küf oluflumlar›yla
karfl›lafl›lmaz. Bims ile yap›lan betonlar
daha hafiftir. Düflük yo¤unluklar›ndan
ötürü nakliyeleri kolayd›r ve iflçilik ile

zamandan büyük ölçüde ekonomi sa¤lar
(Söke vd. 1997).
Kayseri iline ait yöresel veriler, do¤al
rezervler, yap› malzemesi üretim tesisleri
de dikkate al›nd›¤›nda yukar›da irdelenen
malzemenin k›rsal yap›larda tafl›y›c› duvar
malzemesi olarak de¤erlendirilmesi
önerilmektedir.
4.3. Duvar Tipi
Kayseri k›rsal yap›lar›nda y›¤ma yap›m
sistemleri sand›k duvarlarla
oluflturulmufltur (Büyükm›hç› 2006). Sand›k
duvarlarda duvar›n her iki yüzünde tafl
yonular kullan›l›p, iki yüzey aras› moloz
ve harçla doldurulmufltur. Bu uygulama ile
tafl malzeme boyutlar› daha küçük
boyutlara indirilmifl, böylece kolay infla
edilebilir ve ekonomik bir duvar
uygulamas› gerçeklefltirilmifltir. Bu
çal›flmada, Kayseri’de geleneksel yap›mda
kullan›lan sand›k duvar yöntemine benzer
flekilde, d›fl yüzeyde yerel malzeme olan
kesme tafl›n, iç yüzeyde de bims agregas›
ile elde edilen hafif beton bloklar›n
kullan›ld›¤›, çevreye uyumlu, maliyeti
düflük ve yal›t›m standartlar›n› karfl›layan
bir duvar tipi önerilmifltir.
2007 y›l›nda yay›mlanan “Deprem
Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelik”te “Hem düfley, hem de yatay
yükler için tüm tafl›y›c› sistemi do¤al veya
yapay malzemeli tafl›y›c› duvarlar ile
oluflturulan y›¤ma kagir binalard›r” tan›m›
yer almaktad›r (DBYYHY 2007). Ayr›ca, ayn›
yönetmeli¤e göre “Y›¤ma Yap›
Duvarlar›nda Malzeme Koflullar›” flu
flekilde aç›klanm›flt›r: TSE’ye uygun do¤al
tafl, dolu tu¤la, TS–25210 ve TS- 705’te
tan›mlanan maksimum boflluklu tu¤lalar,
dolu beton briket veya benzeri bloklar
kullan›labilir (DBYYHY 2007).
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Yukar›daki temel prensipler do¤rultusunda
öneride kullan›lan dolu bims bloklar›n tam
boyutlar› 19x39x18,5 cm’dir. Tafl
malzemelerin genifllik ve yükseklikleri
bims blok boyutlar› ile ayn› kabul
edilirken, kal›nl›¤› farkl›laflmaktad›r
(Görgülü 2010).
Öneride tabakal› duvar›n iç cidar›nda bims
bloklar kullan›l›rken, d›fl cidarda 10 cm
kal›nl›¤›nda do¤al tafl malzeme
kullan›lm›flt›r. Tabakal› duvar›n köfle
birleflim detaylar›nda bims blok
tabakas›nda tam (19x39x18,5 cm) ve yar›m
(19x19x18,5 cm) genifllikteki bloklar
kullan›labilir. Tafl tabakada ise köfle
birlefliminin yerine göre tam ve yar›m
genifllikteki bloklara ek olarak farkl›
geniflliklerde bloklar›n kullan›lmas›
gerekmektedir (Görgülü 2010).
Tabakalar aras›ndaki boflluk mesafesi,
bofllu¤un ›s› yal›t›m malzemesi ile
doldurulmas› durumunda 25-30 mm
olabiliyorken, olmamas› durumunda
en az 40 mm istenmektedir. 50 mm
boflluk uygun bir ölçü olarak kabul
edilebilir. ‹ki tabaka aras›ndaki hava
bofllu¤u ›s› ve ses de¤erini yükseltti¤i
gibi, birbirine de¤meyen iki tabakan›n
varl›¤›ndan ötürü en iyi nem/ rutubet
yal›t›m›n› da sa¤lar. Boflluk büyüklü¤ünün
12 cm’yi aflmamas› istenmektedir
(Türkçü 2004).
Tabakalar aras›ndaki boflluklar öneride
10 cm geniflli¤indedir. Öneride tabakalar
aras›na ayr›ca yal›t›m tabakas› da
yerlefltirilmifltir. Yal›t›m malzemesinin,
tabakalar aras›ndaki rutubetin d›flar›ya
at›lmas›n› sa¤lamak için içteki tabakan›n
d›fl yüzüne ve iki tabaka aras›nda hava
bofllu¤u kalacak flekilde yerlefltirilmesi
uygundur.
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‹ki tabakal› duvarlar›n burkulma sorunu
ayn› kal›nl›ktaki bir dolu duvara oranla
daha büyüktür. Çünkü duvar narinli¤inin
hesaplanmas›nda (h/d= yükseklik/ genifllik)
kendi bafl›na düflünülen tabakalar incelmifl
olmaktad›r. Bu nedenle, iki cidar
birbirlerine metal kenetlerle
tutturulmal›d›r. Bunun amac› kal›nl›¤›
azalan cidarlar› metal kenetlerle
bütünlefltirerek narinlik hesab›na girecek
kal›nl›¤›n artmas›n› sa¤lamakt›r. Metal
kenetler yatayda her 75 cm–90 cm
aras›nda, düfleyde her 45 cm’de bir tane
ve bir alt s›ra üste göre kayd›r›lm›fl
olarak kullan›lmas› önerilmektedir
(fiekil 7a) (Türkçü 2004).
Metal kenetlerin iki duvar tabakas›
aras›nda su/nem köprüsü oluflturmamas›
için, ortalar›nda bir halka, k›r›kl›k vb.
yap›larak suyun afla¤›ya damlamas›
sa¤lanmal›d›r. Damlayan sular›n iç
cidardan duvar altlar›nda bitümlü fleritler,
metal saç damlal›klar vb. kullan›larak
burada herhangi bir nedenle biriken sular
d›flar›ya at›lmal›d›r. Bunun için duvar›n
subasman veya zemin seviyesinin biraz
üzerinde delikler b›rak›lmal›d›r. Bu
deliklerin birbirlerine göre aral›klar›
yaklafl›k 80 cm olmal›d›r. Bu amaçla
80 cm aral›klarda d›fl tabakan›n al›n harc›
konulmayarak istenen ak›nt› delikleri elde
edilebilir veya bu aral›klarda özel yap›lm›fl
metal parçalar örgüye kat›labilir. Tavan
döflemesi de tafl›y›c› olan iç duvar tabakas›
üstüne mesnetlendirilir. Böylece iki tabaka
aras›nda zeminden çat›ya kadar kesintisiz
bir havaland›rma sa¤lan›r
(fiekil 7a) (Türkçü 2004).
Tabakal› duvar önerisinde metal kenet
kullanmak yerine daha büyük boyutlu
do¤al tafl malzemeler kullan›larak, iki
tabakan›n birbirine ba¤lanmas›
sa¤lanabilir. Ancak bu örgü yöntemi metal
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a. Tabakal› duvarlarda metal kenetlerin duvar içinde yerlefltirilme ilkeleri

b.Tabakal› duvar önerilerinde, iki tabakan›n tafl kenetlerle, merdiven ve makas
biçimindeki yatay donat›larla birbirine ba¤lanmas›

Resim: 7
Yatay ba¤lant›lar
(Görgülü 2010)

kenetlerden daha olumsuzdur. Çünkü
iki tabaka ›s›, ses ve nem köprülerini
tamamen kesemeyen bir malzeme ile
ba¤lanmaktad›r (fiekil 7b).
Ayr›ca tabakal› duvar önerilerinde,
tabakalar›n birbirine ba¤lanmas› için
yatay donat›lar kullan›labilir. Yatay
donat›, metal kenetlerden daha büyük
bir pekifltirme gücüne sahiptir. Donat›
türü olarak iki paralel çubuk aras›nda
yatay bölünme (merdiven görünüflünde),
üçgen bölünme (makas görünüflünde)
fleklinde olabilir. Donat›n›n ortas›nda
damlal›klar yap›lmal›d›r. Yatay donat›

örgü s›ras›nda harç taban›na yerlefltirilir
(fiekil 7b).

Önerilen yap›m sisteminde “Deprem
Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelik”te (DBYYHY 2007) y›¤ma
yap›larda merdiven sahanl›klar› da dahil
olmak üzere her bir döflemenin tafl›y›c›
duvarlara oturdu¤u yerde duvar
geniflli¤ine eflit geniflli¤inde ve en az
200 mm yükseklikte betonarme yatay
hat›llar yap›lmas› gerekir. Önerilen yap›m
sisteminde, iç duvar geniflli¤inde yani
19 cm geniflli¤inde, 30 cm yüksekli¤inde
betonarme yatay hat›llar önerilmifltir.
Say› 15, 2013
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Resim: 8
Önerilerin de¤iflik duvar
birleflimlerine uygunlu¤u
Resim: 9
Önerilerde kullan›lan tafl
kaplama tipleri

66 Say› 15, 2013

Kayseri K›rsal›’ndaki Y›¤ma Konutlar ‹çin Duvar Tipi Önerisi

4.4. Önerinin De¤iflik Duvar
Birleflimlerine Uygunlu¤u
D›fl köfle duvar birleflimlerine uygunluk:
Duvar örülmesinde en önemli kurallardan
biri düfley derzlerin flafl›rt›lmas›d›r. Bir
duvar örülürken mümkün oldu¤unca tam
boyutlardaki elemanlar›n kullan›lmas›
istenir. Yar›m ve farkl› boyutlardaki
elemanlar köflelerde, birleflim/kesiflim
noktalar›nda ve bitifl yerlerinde
kullan›labilir. Bims bloklarla ve kesme
tafltan oluflan iki tabakal› duvarda da
tabakalar›n örülmesinde düfley derzlerin
flafl›rt›lmas›na dikkat edilmifltir. Bims blok
tabakas›nda d›fl köfle birlefliminde farkl›
genifllikte blok kullan›m›na ihtiyaç yoktur.
Tafl tabakada ise bims blok geniflli¤inde
(39 cm) kullan›lanlara ek olarak, iki tabaka
aras›ndaki farktan dolay› 48 cm’lik farkl›
genifllikte tafl malzemenin kullan›lmas›
gerekmifltir (fiekil 8-9).
‹ç köfle duvar birleflimlerine uygunluk:
Bims blok tabakas›nda iç köfle
birlefliminde yar›m genifllikte bims bloklar
kullan›lm›flt›r. Tafl tabakan›n birlefliminde
ise tam ve yar›m geniflliktekilere ek olarak
30cm ve 50 cm’lik tafl bloklar›n
kullan›lmas› ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r
(fiekil 8-9).
“T” duvar birleflimlerine uygunluk: T
fleklindeki duvar tabakas› birleflimlerinde,
bims blok tabakas›nda ve tafl tabakas›nda
tam genifllikteki (39 cm) bloklar
kullan›lm›flt›r (fiekil 8-9).
“Haçvari” duvar birleflimlerine uygunluk:
Bims blok tabakas›nda tam ve yar›m
genifllikli bloklar kullan›lmas› yeterlidir.
Tafl tabakas›nda ise köfle birleflimlerinde
tam geniflli¤e sahip bloklara ek olarak 30
cm ve 50 cm’lik tafl bloklar kullan›lm›flt›r
(fiekil 8-9).
5. Sonuç
Sürdürülebilir k›rsal kalk›nma ekonomik,
çevresel ve toplumsal boyutlar› bulunan

bir süreç olup do¤al çevrenin ve kültürel
de¤erlerin korundu¤u, ekonomik yap›n›n
gelifltirildi¤i uygulamalar› içerir. Ülkemiz
topraklar›n›n önemli bir k›sm›n›n k›rsal
alan tan›m›na girdi¤i ve nüfusun %35’inin
bu k›rsal alanlarda yaflad›¤› dikkate
al›nd›¤›nda, k›rsal kalk›nman›n önemi
ortaya ç›kmaktad›r. K›rsal kesimde konut
koflullar›n›n her aç›dan düflük standartta
oldu¤u bir gerçektir. K›rsal alanda konut
sorunu, ülkenin konut politikalar›n›n
planlanmas›nda yeterince yer
bulamam›flt›r. K›rsal alanda konut
hakk›n›n gerçekleflmesine iliflkin stratejilerin gelifltirilmesi bir zorunluluktur.
Sürdürülebilir k›rsal kalk›nmada nitelikli
konut ihtiyac›n›n sürdürülebilirlik ilkeleri
ile uyum içinde karfl›lanmas› ve mevcut
konutlar›n yerel mimari özelliklerinin
korunmas› önem tafl›maktad›r. Kaynak
verimlili¤i, yaflam döngüsü yaklafl›m›,
maliyet ve kalite konular›, çevresel ve
toplumsal de¤erlerin korunmas› gibi
hedefleri olan sürdürülebilirlik,
yap›laflmada önemli bir olgu halini
alm›flt›r. Ülkemizde, do¤al çevreye y›k›c›
zararlar vermeden ve sosyo-ekonomik
yap›y› de¤ifltirmeden, k›rsal kesimin temel
konut gereksinmelerini karfl›lamak,
ekonomik geliflmeyi ve süreklili¤i
sa¤lamak flartt›r.
K›rsal alandaki yeni konutlar için,
bölgesel karakteristikler, konut
gereksinmeleri, mimari ihtiyaç
programlar› ve plan tipolojileri
incelenerek sürdürülebilir niteliklerin
belirlenmesi ile, bu nitelikler
do¤rultusunda ortaya konacak çözümlere
cevap verebilecek konut projeleri
gelifltirilebilir.
Kayseri k›rsal yap›laflmalar›na yönelik bir
de¤erlendirme yap›l›rsa; yörenin tafl
Say› 15, 2013
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malzemeye dayal› mimari kimli¤i boyutsal
olarak standartlaflt›r›lm›fl yap› eleman ve
bileflenlerinin kullan›m›na olanak
tan›maktad›r. Yerel yap› malzemeleri
kullan›larak yap› bilefleni, yap› eleman›
ve yap› ölçe¤inde boyutsal olarak modüler
hale getirilmifl, yap› fizi¤i sorunlar›na
çözüm getiren yap›m sistemlerinin
gelifltirilmesi ile yöredeki k›rsal
yap›laflmalar›n sürdürülebilir k›rsal
kalk›nmaya katk›da bulunaca¤›
düflünülmektedir.
K›rsal Kalk›nma ve K›rsal Yap›laflmalara
Yönelik De¤erlendirme
Ulusal k›rsal kalk›nmada temel amaç;
“yerel potansiyel ve kaynaklar›n
de¤erlendirilmesi, do¤al ve kültürel
varl›klar›n korunmas›n› esas alarak;
k›rsal toplumun ifl ve yaflam koflullar›n›n
kentsel alanlarla uyumlu flekilde,
yöresinde gelifltirilmesi ve sürdürülebilir
k›l›nmas›” olup, k›rsal altyap›yla birlikte
yerleflimlerin gelifltirilmesi ve korunmas›
stratejik amaçlar aras›nda yer almaktad›r.
Bu ba¤lamda k›rsal alanlarda
sürdürülebilir yap›laflma aç›s›ndan
afla¤›daki konular önem kazanmaktad›r
(DPT 2006):
a. Yeni yap›laflmalar›n uygun zeminde
ve inflaat kurallar›na uygun olarak
gerçeklefltirilmesine yönelik düzenleme
ve uygulamalara a¤›rl›k verilmedir.
b. Özellikle göç alan, ikinci konut
talebinin güçlü oldu¤u ve nüfusun h›zl›
artt›¤› k›rsal yerleflimlerde “k›rsal
yerleflme planlamas›”n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik
düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi
planlanmal›d›r.
c. Göçmen ve göçer aileler dahil olmak
üzere, do¤al afet, kamulaflt›rma ve
güvenlik gibi nedenlerle yaflad›klar›
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yerlerden ayr›lmak zorunda kalan k›rsal
nüfusun yeniden iskan›na yönelik olarak,
istekleri do¤rultusunda yeni veya eski
yerleflim yerlerinde konut ihtiyac›
yukar›da belirtilen amaç ve ilkeler
do¤rultusunda giderilmelidir.
d. Yerleflimlerin kalitesinin art›r›lmas› ve
estetik niteliklerinin gelifltirilmesi
amac›yla yöre kültür ve ekolojisine uygun
mimaride, yöresel ihtiyaçlar›
karfl›layabilen, fen ve sa¤l›k kurallar›na
uygun standart kalitede konut üretimi için
arz-talep dengelerini ve al›m gücünü
dikkate alan örnekler gelifltirilmeli ve
desteklenmelidir.
Bu do¤rultuda k›rsal yap›laflmalara
yönelik yerel modellerin ve stratejilerin
gelifltirilmesinin önemi çal›flmadaki temel
yaklafl›m› oluflturmufltur.
K›rsal Yap›m Yöntemlerine Yönelik
De¤erlendirme
Geçmiflte k›rsal yap›larda yörede yayg›n
olarak bulunan tafl, ahflap ve toprak gibi
do¤al malzemeler kullan›lm›fl ve zaman
içerisinde bu malzemelerden üretilmifl
standardize yap› bileflen ve elemanlar›
gelifltirilerek günümüze kadar ulaflan bir
yap› gelene¤i oluflturulmufltur.
Ancak do¤al kaynaklar›n korunmas›
gereklili¤i, do¤al yap› malzemelerinin
ifllenmesindeki güçlükler, uygulama ve
yap›m sürecinin uzun olmas›, tafl gibi
malzemelerin yap›y› a¤›rlaflt›rmas› gibi
sebepler yap› malzemelerinin ve yap›m
yöntemlerinin gelifltirilmesi gereklili¤ini
ön plana ç›karmaktad›r.
Bu yap›m yöntemlerinin ortaya
koyulmas›nda afla¤›daki kriterler dikkate
al›nmal›d›r:
1-Yöresel mimari özelliklerin ve yaflam

Resim: 10
Kayseri k›rsal
mimarisi- Taflhan
Resim: 11
K›rsal mimari karakterin
bozuldu¤u bir yerleflimBa¤p›nar

Kayseri K›rsal›’ndaki Y›¤ma Konutlar ‹çin Duvar Tipi Önerisi

8-Detay çözümlerinde ve uygulamas›nda
kolayl›k
9-Modüler yap› eleman ve bileflenlerinin
kullan›m›

Resim: 10

Resim: 11

kültürünün sürdürülebilirli¤i ba¤lam›nda
gelifltirilen plan tiplerine uyabilirlik
2-Yasal yönetmeliklere uygunluk (Yap›sal,
depremsel, yap› fizi¤i aç›s›ndan)

3-K›rsal mimari karaktere uygunluk
4-Malzemelerin kolay bulunabilirli¤i
5-Kolay infla edilebilirlik
6-H›zl› yap›m
7-Düflük maliyet

Böylece k›rsal alanda yaflayan halk›n
kendi yörelerine ait mimari unsurlar›
bar›nd›ran yap›sal seçeneklere kolayca
ulaflabilme imkan› ortaya ç›kacakt›r.
Ayr›ca, kullan›c›lara göre, yap›m sürecinin
standardizasyonu pek çok aç›dan tatmin
edicidir. Örne¤in, yap›m süresinin
azalt›lmas›, optimum maliyet ve yüksek
kaliteye ulafl›labilmesi, yap› ömrünün
de¤erlendirilebilmesi bunlardan
baz›lar›d›r. Bu do¤rultuda kullan›c›
memnuniyeti ve yap›lardaki bak›m/onar›m
kolayl›¤› nedeniyle standardizasyon
gelecek için önemli bir potansiyeldir.
Kayseri K›rsal Yap›laflmalar›na Yönelik
De¤erlendirme ve Öneriler
Kayseri yöresinde tafl malzemenin elde
edilebilirli¤i, tafl›n k›rsal konut mimari
karakterin oluflmas›nda etkisinin büyük
olmas›n› sa¤lam›flt›r. Tafllar farkl›
ifllenmifllik derecelerine göre duvarlarda
kullan›lm›flt›r. Yap›lar y›¤ma yap› olarak
infla edilmifltir. Yap›larda özellikle sokak
cephesine bakan yüzeylerde kesme tafl
kullan›l›rken, di¤er yüzeylerde kaba ve
ince yonu tafllar kullan›lm›flt›r. Kayseri
k›rsal›nda yöre mimari kimli¤ine uymayan
yap›m sistemlerinin ve mekan
düzenlemelerinin tercih edilmesi ve k›rsal
alanda yaflayanlar›n kent merkezine göç
etmesi gibi sebepler bu mimari kimli¤in
giderek yok olmas›na ve mevcut eski
yap›lar›n da bak›ms›z kalmas›na neden
olmaktad›r (fiekil 10-11).
Önerilen yap›m sisteminin yap› fizi¤i
aç›s›ndan ve deprem dayan›m› aç›s›ndan
de¤erlendirilmesi bilimsel olarak
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labaratuvar ortam›nda tespit edilememekle
birlikte mevcut yönetmeliklere uygunlu¤u
birinci derecede dikkate al›nm›flt›r.
Çal›flmada ortaya koyulan kavram ve
önerinin, k›rsal alanlardaki yeni konutlar
için sürdürülebilir niteliklerin belirlenmesi
prensibinden hareketle yap›lacak yap›m
sistemi gelifltirme çal›flmalar›na bir
basamak oluflturaca¤› düflünülmektedir●
KAYNAKÇA
Arsan Durmufl, Z. 2008. Türkiye’de Sürdürülebilir Mimari.
Mimarl›k 340, s. 21-30.
Büyükm›hç›, G. 2006. Kayseri’de Yaflam ve Konut Kültürü.
Erciyes Üniversitesi Yay›nlar›, Kayseri.
Ciravo¤lu, A. 2008. Sürdürülebilir Mimarl›k: Eskimifl
Kavray›fllarla Yeni Söylemler Aras›nda,
Mimarl›k 340.
Çorapç›o¤lu, K., Çak›r, S., Aysel, N.R., Görgülü, H.C.,
Kolbay, D., Seçkin, P.N. 2008. Yöresel K›rsal
Mimari Kimlik. TC Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Gn.
Md., MSGSÜ Döner Sermaye ‹flletmesi Md.,
‹stanbul.
T.C. Baflbakanl›k Afet ve Acil Durum Yönetim Baflkanl›¤›
2007. Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar
Hakk›nda Yönetmelik (DBYYH), Ankara.
Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) 2000. K›rsal Kalk›nma
Ö‹K Raporu. Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan›, Ankara.
Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) 2006. Ulusal Kalk›nma
Stratejisi, Ankara.
Emina¤ao¤lu, Z., Çevik, S. 2007. K›rsal Yerleflmelere ‹liflkin
Tasar›m Politikalar› ve Araçlar. Gazi Üniver
sitesi Mühendislik-Mimarl›k Fak. Dergisi. Cilt
22, No.1, s. 157-162.
Geray, C. 2009. Türkiye’de K›rsal Geliflme Yöneltilerinin
Dayanmas› Gereken Toplumsal, Ekonomik ve
Tüzel Temeller. Mülkiye. Cilt XXIII, Say›: 217,
s. 119-140.
Görgülü, H.C. 2010. Kayseri K›rsal›nda Yeni Yap›lacak
Konutlara Yönelik Yap›sal Bir Model Önerisi,
Yay›nlamam›fl yüksek lisans tezi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yap› Bilgisi Program›, ‹stanbul.
Gülçubuk, B. 2008. K›rsal Kalk›nma: Kavramlar, Uygulama
Esaslar› ve Dikkat Notlar› [çevrimiçi]. Eriflim
yeri:http://agri.ankara.edu.tr/economy/1184_kir
salkalkinma.doc [Eriflim tarihi: 17 Kas›m 2009].
Gündüz L. ve Y›lmaz, ‹. 2001. Orta Anadolu Pomza
Oluflumlar›n›n Endüstriyel Olarak
Kullan›labilirlik Ölçütleri. TUMAKS, s.l.
Kibert, C. J. 2005. Sustainable Construction:Green Building
Design and Delivery. John Wiley and Sons.
Londra.
Mutlu, S. 2005. Türkiye’nin Do¤al Tafllar›n›n Yörelerine
Göre Da¤›l›m›, Yap› Endüstri Merkezi, ‹stanbul.

70 Say› 15, 2013

Söke, H., Pamukçu, Ç., Yalç›n, N., Seçer, T. 1997. Pomza
ve Yap› Malzemesi Olarak Kullan›m
Olanaklar›. ‹çinde: Endüstriyel Hammaddeler
Sempozyumu 16-17 Ekim, 1997. ‹zmir.
fiimflek, O., Sancak, E., Erdal, M., Bolat, H. 2007. Bims
Agregas› ile Üretilen Silis Duman› Katk›l›
Tafl›y›c› Hafif Betonlar›n Konut Üretiminde
Kullan›labilirli¤inin Araflt›r›lmas›. New World
Sciences Academy, Cilt 2 (4).
TSE. 2008. TS 825 Binarlarda Is› Yal›t›m Kurallar›. Türk
Standardlar› Enstitüsü, Ankara
Türkçü, H. Ç. 2004. Yap›m ‹lkeler- Malzemeler- YöntemlerÇözümler. Birsen Yay›nevi, ‹stanbul.
Vanegas, J., DuBose, J., Pearce, A. 1995. Sustainable
Technologies for the Building Construction
Industry. Proceedings of the 1995 Symposium
on Design for the Global Environment, 2-3
November, 1995. Atlanta, G.A.

