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Öz
Tarihi çevrelerdeki tasarımların sürdürülebilir tasarım ölçütleri dikkate alındığında, bulundukları çevrenin iklim ve
doğa koşullarına uygun çözümlerin uzun zamandır uygulandığı, bu detaylı ve uygun çözümlerin doğal döngüye en az
zarar veren yaklaşımlar olduğu bilinmektedir. Geleneksel yapıların sürdürülebilir tasarım ölçütlerinin çağdaş tasarım
ve planlama konularında örnek alınması gereken ekolojik yaklaşımlar içerdiği kabul edilmektedir. Anadolu’daki
geleneksel yapıların enerji etkin yapı tasarımı çözümlerinin açığa çıkarılması ve günümüzün ve geleceğin
tasarımcılarına takip edilecek örnekler olarak sunulması amacıyla, bu çalışmada Kapadokya bölgesinde yer alan
Geleneksel Niğde Evleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Niğde’de yer alan, günümüze kadar gelmiş ve kendilerine
özgü özelliklerini kaybetmemiş Geleneksel Niğde Evlerinin enerji etkin özelliklerini araştırmaktır. Çalışma
kapsamında geleneksel yapıların enerji etkinlikleri; araziye yerleşim ve yönlenme, biçimlenme, uygun hacim
organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri ve malzeme özellikleri açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir.
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GiriĢ
Günümüzde enerji kaynaklarının hızla azalması
gelecek için bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
de yapılarda, özellikle konutlarda tüketilen enerji
miktarı toplam enerji tüketimi içerisinde önemli bir
yere sahiptir (Ekici vd. 2012:211-217). Yapı sektörü
enerji kullanımında önde geldiğinden çevreyle uyumlu
ve enerjinin az kullanıldığı çözümler aranmakta ve bu
girişimler dikkat çekmektedir.
Sürdürülebilir bir gelecek için, çevreyi ekolojik
açıdan zenginleştirme, iklimi, kaynak ve malzemeleri
etkin değerlendirme, temiz enerjiden yararlanma
bilincine dayalı hedeflerin yapı tasarım, üretim,
işletim sürecine zorunlu ölçütler şeklinde yansıması
gerekmektedir
(Utkutuğ,
2006:116-119).
Sürdürülebilirlik, 1972 yılında Stockholm’de yapılan
Dünya Çevre Konferansı Raporu’nda yer verilen ekogelişme kavramı çerçevesindeki tartışmalara bağlı
olarak gelişmiş olmakla birlikte, ilk kez 1987 yılında,
Brundtland Raporu olarak da bilinen, Dünya Çevre ve
Gelişme
Komisyonu
(World
Comission
on
Environment and Development) tarafından hazırlanan
raporla birlikte kullanılır olmuştur. Sürdürülebilirlik
kavramı, doğanın ve doğal kaynakların gelecek
nesiller için korunmasını, doğaya verilen zararın en
aza indirgenmesini, gelecek nesillerin, ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik yetenek ve olanaklarını
kısıtlamaksızın, bugünkü ihtiyaçların karşılanmasını
istemektedir (Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu,
1991). Bu bağlamda günümüzde enerji etkin yapı
tasarlama önem taşımaktadır. İklim ve doğa koşulları
dikkate alınarak biçimlendirilip, enerji tasarrufu
sağlandığı ve çevreye verilen olumsuz etkilerin
azaltıldığı geleneksel mimari yapılar, şüphesiz bugün
karşılaşılan çevre sorunlarının çözümü için geçmişten
günümüze ulaşabilen önemli örneklerdir. Geleneksel
yapıların doğayla uyumlu, arazi seçiminden
başlayarak
yaşam
döngüsü
çerçevesinde
değerlendirildiğinde
bütüncül
bir
anlayışla
tasarlandığı görülmektedir. Ülkemizdeki diğer
geleneksel yapılar gibi geleneksel Niğde Evleri de bu
konuda tasarımcılara örnek olabilecek uygulamalardır.
Enerji etkin yapılar; sosyal ve çevresel sorumluluk
anlayışıyla, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara
uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen
malzemelerin
kullanılmasını
teşvik
eden,
ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tanımlanabilirler.
Dolayısıyla enerji etkin yapı tasarımı, enerji
kaynaklarına olan bağlılığın azaltıldığı, çevresel

kaynaklardan en fazla yararlanıldığı ve tükenen enerji
kaynaklarından en fazla verim alındığı şekilde tasarım
yapılmasını
gerektirmektedir
(Tokuç
2004,
Kantaroğlu, 2011). Yapılarda kullanılan enerji
miktarını belirleyen değişkenlerin başında bölgesel
iklim koşulları gelmektedir. Bu nedenle farklı iklim
bölgelerinin geleneksel yapı üretim teknikleri, çağdaş
yapıların aksine birbirinden farklı özellikler
göstermektedir (Ekici ve Aksoy, 2016:39-49).
1. Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Ölçütleri
Enerjinin etkin kullanımı, genel olarak, istenilen
performans düzeyi, kalite ve konfor koşullarından
ödün verilmeksizin, bir hizmet elde etmek için gerekli
olan
enerji
miktarının
azaltılması
olarak
tanımlanabilir. Kısa dönemde kolaylıkla sonuçların
alınabileceği bir alan olan enerjinin etkin kullanımı,
ülkece üzerinde çözüm üretilmesi gereken bir
konudur. Ayrıca, bu konu enerji politikasının
benimsemesi ve geliştirmesi gereken öncelikli bir ilke
olmalıdır. Söz konusu gelişmelerin desteklediği yeni
bir tasarım anlayışı olarak “enerji etkin tasarım
yaklaşımları” disiplinlerarası çalışmalarda önemli bir
yer edinmiştir (Demircan ve Gültekin, 2017:36-51).
Türkiye’de tüketilen kaynakların % 28’i öz
kaynaklardan karşılanmakta, % 72’si ise ithal
edilmekte ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır
(Gültekin ve Alparslan, 2013:1003-1013). Bu oranlara
paralel olarak Türkiye yapı sektöründe enerji kavramı
önem kazanmıştır. Türkiye’de birim hacmi ısıtmak
için harcanan enerji Almanya’dan % 50, Amerika’dan
% 60, İsveç’ten % 73 daha fazladır (Gültekin ve
Alparslan, 2011:605-616). Bu sebeple, Türkiye’de
yapıların enerji etkin üretiminin teşvik edilmesi ve
mevcut yapı stokunun enerji verimliliğinin arttırılması
büyük önem taşımaktadır (Gültekin ve Farahbakhsh,
2016:52-65).
Enerji etkin yapı tasarımı,
fiziksel
çevreyi
biyolojik, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla ele
alarak, yapının tasarımından yıkımına kadar,
çevreye zararsız atık madde oluşumunu ve yapının
tüm girdi ve çıktılarının ekolojik sistemle uyumlu
olmasını sağlamaktadır (Çetin, 2010). Enerji etkin
tasarımda, enerji kayıplarının azaltılması ve enerji
kazançlarının arttırılması tasarım sürecinde yer alması
gereken iki önemli hedeftir (Dörter, 1994). İlk adım
olarak, yapı ısıtma ve soğutma yükleri, pasif yapı
tasarımı faktörlerinin optimum seçimi ile en aza
indirilmelidir. İkincisi, yüksek verimli aktif yapı
ısıtma ve soğutma sistemleri, düşük enerji tüketimine
neden olacak şekilde düşük yüklerin yeni yapı
tasarımını eşleştirmek için seçilmelidir (Cho vd.
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2014). Kısaca enerji etkin yapı tasarımının temelini,
dış çevredeki esas olan iklim koşullarında, yapı
eleman ve bileşenlerinin yapının ısıtma, soğutma ve
aydınlatma yüklerini azaltacak öğeler olarak
tasarlanmaları oluşturmaktadır (Göksel ve Ülgen,
2000: 10-52).
Enerji etkin yapı tasarımlarını diğer tasarım
yaklaşımlarından ayıran özellikler aşağıdaki şekilde
sıralanabilir (Utkutuğ, 1999: 21-36).
• Yapıyı oluşturan tüm malzeme ve bileşenlerin
üretimi, yapının tasarımının yanısıra kullanımı,
bakımı, işletimi ve iklimlendirme sistemlerinin seçim
ve yönetimine kadar geniş bir alan çerçevesinde,
yapının standardını düşürmeden enerji girdilerinin
bireysel ve toplumsal yarara yönelik olarak miktar ve
maliyetini minimize eden,
• Hem yapıyı çevreye uyumlamayı ve kendini
yenileyen enerji kaynaklarından yararlanmayı, hem de
kullanılan enerjiyi koruma ve israfını önlemeye
yönelik tedbirleri almayı hedefleyen, tasarım, üretim
ve işletim yaklaşımlarıdır.
Yapılardaki enerji verimliliği kavramı, enerji
tüketimini en aza indirgeyen, istenen çevre koşullarına
ulaşmak için gereken enerji arzıyla ilgilidir (Pacheco
vd.2012). Özetle enerji etkin sürdürülebilir bir çevre
oluşturmada etkili olan tasarım parametreleri
aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Tönük 2001, Soysal
2008, Mert ve Saygın 2016, Canan 2008, Küçükdoğu
,2007):
• Araziye yerleşim ve yönlenme (yapının yer
seçimi ve yönlenmesi),
• Biçimlenme (yapının formu, konumlandırılması
ve fiziksel özellikleri),
• Mekân organizasyonu (mekân programları ve
fonksiyonların organizasyonu),
• Yapı kabuğu özellikleri (duvarlar, çatılar,
döşemeler, pencere-kapı gibi yapı elemanlarının
boyutsal ve yapısal özellikleri),
• Malzeme seçimi ve yapım tekniği,
• Dış ortam aydınlık düzeyi.
Öncelikle enerji verimli planlama ve tasarım göz
önüne alındığında "araziye yerleşim" ve "yapı
tasarımı" arasındaki ilişki önemli bir parametredir.
Tasarımda arazi yerleşimi ile ilgili kararlar verilirken,
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması sağlanarak
verimli ve etkili bir enerji kullanımı sağlanmalıdır
(Owens, 1990: 53-98). Yapılarda yönlenme iç iklimsel
konfor açısından büyük
önem taşımaktadır.
Topografyaya
uyum,
mahremiyet,
gürültüden
kaçma, manzaraya açılma, rüzgar ve güneş

ışınımlarından gerektiğince yararlanma ve korunma
gibi pek çok faktörün bileşkesi olarak çözülmek
zorundadır (Soysal, 2008).
Yapının formu ise ısı kayıp ve kazancını etkileyen
önemli faktörlerdendir. Yapı formu, yapı yüksekliği,
çatı türü, eğimi, cephe eğimi ve çıkıntıları gibi yapıyı
oluşturan
geometrik
değişkenler
aracılığıyla
tanımlanabilir. Yapıların ısı kaybı-kazancı, mekânı
oluşturan yüzeylerin hacme olan oranlarına bağlı
olarak değişmektedir (Göksal ve Özbalta, 2002).
İklimsel konfor açısından önem taşıyan yapı
kabuğunun da öncelikle rüzgâra, sıcağa ve soğuğa
karşı koruma sağlaması gerekmektedir. Kabuğu
oluşturan katmanların ısıl iletim özellikleri, kabuğun
hava
sızdırmazlık
düzeyi,
pencerelerin
konumlandırılışı, doğramalar, kullanılan camların
renk ve yansıtıcılıkları yapıda enerji denetimi için
önemli girdilerdir. Mekânı çevreleyen elamanların
yüzey sıcaklıklarının bir fonksiyonu olan, ortalama
ışınımsal sıcaklık,
kapalı bir mekanda iklimsel
koşulları etkileyen önemli değişkenlerden olduğundan
tasarım sürecinde mekan organizasyonunun ideal
olarak kurgulanması gerekmektedir (Soysal, 2008).
Yapıyı oluşturan malzeme ve bileşenlerin
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan,
enerji
korunumu sağlayan, çevreye duyarlı ve az bakımonarım gerektiren, çevre dostu malzemelerden
seçilmesi kaynak kullanımını azaltacak bir girişim
olduğundan
dikkat
edilmesi
gereken
diğer
parametrelerdendir (Dikmen, 2011:121-134).
2. Geleneksel Niğde Evlerinin Mimari Özellikleri
Niğde ve çevresi, tarih öncesinden günümüze
kadar çeĢitli kültürlerin yerleĢim merkezi olmuĢtur.
Niğde‟nin tarihi Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik
çağlara kadar uzanmaktadır. Günümüzde Niğde ve
yakın çevresinde yer alan geleneksel konut
mimarisinin özgün örnekleri 19. yüzyılın sonu ve 20.
yüzyıl
baĢlarına
tarihlenmektedir.
Niğde‟de
geleneksel dokunun okunabildiği üç bölge vardır. Bu
bölgeler; Alâeddin Tepesi‟nde bulunan Niğde
Kalesi‟ni içine alan Kale ve Alâeddin mahalleleri ve
Kale Mahallesi‟nin yakınında ve batısında kalan
Akmedrese‟yi içine alan Eskisaray Mahallesi; kalenin
kuzeybatısında yer alan Tepeviran- Efendibey
Bölgesi; kalenin batısında kalan AĢağı ve Yukarı
KayabaĢı Mahallesidir (Altuner 1998, Altuner 1999).
Bu mahallelerde tarihi evler yoğun olduğu gibi kentin
diğer mahallelerinde de geleneksel evlere rastlamak
mümkündür.
19. yüzyılın sonlarına ait kaynaklarda, Niğde‟nin
Tepeviran, KayabaĢı ve ġehir içi adı ile baĢlıca üç ayrı

© 2019 Ġdil. This article is published under a license from Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND) 4.0.

Efe YavaĢcan, Emel. Urak, Zehra Gediz. "Geleneksel Niğde Evlerinde Enerji Etkin Yapı Tasarımının Ġncelenmesi". idil, 56 (2019 Nisan): s. 503-513. doi: 10.7816/idil-08-56-08

parçadan oluĢtuğu ve evlerin genellikle taĢtan
yapıldığı, havasının iyi olduğu, fakat adları geçen üç
bölge arasında geniĢ bir düzlüğü kapsayan bir
mezarlığın Ģehir manzarasına kasvet verdiği
belirtilmektedir (Özkarcı, 2001). Kentin planı
bugünkü Kale‟nin olduğu bölgeden baĢlayıp yüzyıllar
boyunca sur dıĢına çıkarak batıya doğru geliĢim
göstermiĢtir. Niğde‟nin ilk yerleĢim alanı olan Kale
ve yakın çevresinde çok sayıda tescilli yapı
bulunmaktadır. Kale bölgesi içerisinde kale ve pek
çok eserin bulunduğu I. ve 3. derece arkeolojik ve
kentsel sit alandır. Bunun dıĢında kentte III. derece
doğal sit alanları bulunmaktadır. Kent içinde önemli
anıtsal mimari yapılarla birlikte önemli sivil mimarlık
eserleri de fazladır.
Karasal iklimin görüldüğü Niğde‟de iklim
koĢulları evlerin biçimleniĢini etkilemiĢtir. Geleneksel
Niğde Evleri; toplum yaĢantısı ve aile mahremiyetinin
önemsendiği, içe dönük bir plan Ģeması gösterir.
Zemin katta, sokak iliĢkisini azaltmak için az sayıda
pencere açılmıĢ ya da zeminde cephe açıklıkları avlu
ve bahçe yönünde yoğunlaĢmıĢtır. Bu anlayıĢla bahçe
ve avlu duvarları yüksek yapılmıĢtır (Altuner, 1998).
Eğimden kat kazanan yapılarda zemin katta depo, ahır
gibi servis mekânları düzenlenmiĢtir. Depolar gıda
maddelerinin saklandığı soğuk depo amacıyla
kullanılmaktadır. Avlu ve bahçesi olan konut tipleri
çoğunluktadır. Ancak bitiĢik nizamlı bahçesiz ve
avlusuz konutlar az da olsa bulunmaktadır. Genellikle
konutların zemin katları moloz taĢtan, üst katlar ise
moloz taĢ üzeri kesme taĢ kaplama Ģeklinde inĢa
edilmiĢtir (Bkz. Resim 1).

ve diğer mimari elemanlar konutlarda mekânı
zenginleĢtirici süsleme unsurlarıdır.
Konutların plan özelliklerine bakıldığında, sofanın
konutun plan tipini belirleyici ana unsur olduğu,
ancak sofasız ve hollü plan tiplerinin de az da olsa
bulunduğu; sofalı tiplerde ise genellikle iç sofalı
olmak üzere dıĢ ve orta sofalı tiplerin de var olduğu
belirlenmiĢtir. Büyük boyutlu konutlarda genellikle
sofalı plan geliĢimi olduğu, küçük boyutlu ve daha
çok bitiĢik nizamlı konutlarda ise sofanın yerini holün
aldığı belirlenmiĢtir.
Geleneksel Niğde Evlerinde helâ, kömürlük, depo,
tandır evi gibi servis mekânları belirli bir düzen içinde
avlu çevresinde yerleĢir. Tandır evi genellikle avlu
içinde ayrı bir mekân olarak yer alır ve giriĢi
avludandır. Bazı örneklerde avluda kuyu, çeĢme gibi
elemanlar yer almaktadır. Avlularda avludan giriĢi
olanlarda, zemin kat seviyesinde, tek katlı, yığma,
moloz taĢtan yapılmıĢ, basit müĢtemilatlar vardır.
Niğde Evlerinde cepheler, yalın görünüĢlü taĢtan
yapılmıĢtır. Evlerin sokağa bakan cepheleri mimari
elemanların sayısı, düzenleniĢi açısından diğer
cephelere göre daha fazla önem taĢıdığını
göstermektedir (Bkz. Resim 2). Sokak köĢesine denk
gelen konutlarda ise her iki cepheye de aynı önem
verilmiĢtir.

Resim 2. Geleneksel Niğde Evlerinde TaĢ Malzemenin
Kullanımı

Resim 1. Geleneksel Niğde Evleri Örnekleri

Geleneksel Niğde Evleri bir ya da iki katlıdır. Tek
katlı konutlarda yaĢama mekânları, servis mekânları,
depo, ahır gibi hacimler tüm kata yayılarak geniĢ bir
alanda çözülmüĢtür. Ġki katlı evlerde ise üst kat
tamamen yaĢama mekânlarına ayrılmıĢ, servis
mekânları avluda ve zemin katta düzenlenmiĢtir (Bkz.
Resim 1). YaĢama mekânlarında dolap, yüklük, niĢ
gibi mimari elemanlar bulunmaktadır. AhĢap tavanlar

Geleneksel Niğde Evleri toprak düz damlıdır. DıĢa
doğu taĢan profilli taĢ silmeler saçak Ģeklinde damı
sınırlandırmaktadır. Düz damın etrafını parapet duvarı
çevrelemektedir. Eğimli kırma çatı yapılara sonradan
yapılan müdahalelerdir. Damdan su akıĢını, biçimleri
farklılık gösteren taĢ çörtenler sağlamaktadır.
3. Geleneksel Niğde Evlerinin Enerji Etkinliği
Açısından Analizi
Geleneksel Niğde Evlerinin enerji etkinlikleri
araziye yerleĢim ve yönlenme, biçimlenme, mekan
organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri ve malzeme
seçimi-yapım tekniği ölçütleri dikkate alınarak analiz
edilmiĢtir (Efe YavaĢcan vd. 2016). DıĢ ortam
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aydınlık düzeyinin, bölgeye iliĢkin iklim, coğrafi
durum, atmosferin bulanıklılığı gibi birçok değiĢkene
bağlı olarak gün ve yıl içinde farklı değerlerde
gerçekleĢtiği ve bu değerlerin belirlenmesinde ölçme
ya da hesap yolları kullanıldığı bilinmektedir.
Ölçümler
her bölge için sağlanamadığından,
uluslararası düzeyde güvenilir bulunan hesap yolları
ile elde edilen dıĢ aydınlık değerleri bir çok
araĢtırma
ve hesaplamalarda
yaygın
olarak
kullanılmaktadır(http://www.emo.org.tr/ekler/92d392
05bdaa0ea_ek.pdf ). Bu sebeplerle Geleneksel Niğde
Evlerinin enerji etkinlikleri dıĢ aydınlık düzeyi ölçütü
açısından bu çalıĢmada incelenememiĢtir.
3.1. Araziye YerleĢim ve Yönlenme
Niğde Ġli‟nde arazi eğimi güney-batı, kuzey-doğu
yönündedir. Kale bölgesinde Alaeddin Tepesinde
artan bir eğim vardır. Geleneksel konutlar Kale,
Alâeddin
Mahalleleri,
Eskisaray
Mahallesi,
Tepeviran-Efendibey Bölgesi ve AĢağı-Yukarı
KayabaĢı Mahallelerinde yoğunlaĢmıĢtır. Geleneksel
dokunun okunabildiği bu mahallelerde genellikle
geleneksel
konutlar
sokağa
sıralı
Ģekilde
konumlanmıĢtır. Evler birbirinin güneĢini kesmeyen
bir yerleĢim düzenine sahiptir. Evler araziye uygun
olarak
yerleĢtirilmiĢ,
güney
yöne
doğru
konumlandırılmıĢtır (Bkz. Resim 3). Arazi eğiminden
faydalanılarak bazı evlerde kat kazanılmıĢtır. Sokak
yapısına ve arazi eğimine uygun olarak bazı
geleneksel evler güney doğu yönünde de
konumlandırılmıĢtır. Çoğunlukta olmasa da bazı
evlerin de parsel durumlarından kaynaklandığı için
geniĢ cepheleri güneye dönük değildir. Sokaktaki
yapılar uygun Ģekilde yönlendirilerek; güneĢlenme,
hâkim rüzgârdan serinletme ve havalandırma için
yarar sağlayarak konfor koĢullarını doğal yollarla
sağlamaktadırlar. Böylelikle ek enerji kullanımları
azaltılarak evlerin enerji etkinliği artmaktadır.
Yapı yönlendirilmesinde hâkim rüzgâr etkisi
dikkate alınmıĢ, kıĢın soğuk rüzgârların yapıları ısı
kaybına uğratması engellemektedir, yazın ise yapıları
serinletmeyi sağlamaktadır. Karasal iklimde olan
sokaktaki
yapılar
her
mevsimde
doğal
havalandırmanın sağlanması için hâkim rüzgâr
etkisinden yararlanmaktadır. Böylece yazın yapıda
depolanan enerjinin etkisi de azaltılmaktadır. Rüzgâr
yoluyla oluĢabilecek ısı kayıpları sokaktaki yapıların
kısa cephelerinin kuzey ve batıya yönlendirilmesiyle
sağlanmıĢtır. Bu durum güneĢ kontrolünün en doğru
yapılabilmesini sağlamaktadır.

Resim 3. Geleneksel Konutların Yoğun Olduğu Alaeddin
Tepesi ve Çevresinin Araziye Uygun YerleĢtirilmesi,
Yönlendirilmesi

3.2. Biçimlenme
Geleneksel Niğde Evlerinin plan tiplerine
baktığımızda kare, çoğunlukla dikdörtgen gibi basit
tipte oldukları görülmektedir. Avlusu ya da bahçesi
olan içe dönük plan Ģemasıyla geleneksel evlerin dıĢ
kabuk yüzeyi azaldığı için ısı kayıp ve kazançları da
azalmıĢtır. Zemin katlarda çok az pencere boĢluğu
vardır. Neredeyse tamamen sağır diyebileceğimiz alt
katlar servis mekânlarına ayrılmıĢ katlardır.
Bazılarının alt katları yörede yetiĢen tahıl ürünlerinin
depolandığı üzeri tonozla örtülmüĢ yüksek, serin
mekânlardır. Bazılarının alt katları ise ağır amaçlı
kullanılmıĢtır. Sofalı plan tipine sahip geleneksel
konutların sofaları güneye bakmakta ve bu sofalar
sokağa çıkma yapmaktadır. Çıkmaların her iki
kenarında pencereler açılarak, bu cephelerde daha çok
pencereler açılmıĢtır (Bkz. Resim 4). Kuzeye gelen
cephelerde ise az pencere açılmıĢ ya da tamamen
penceresiz olarak tasarlanmıĢtır.
Yapılar çoğunlukla iç sofalı plan tipinde olup
yaĢama katı diye adlandırdığımız üst katlarda sokağa
doğru çıkmalıdır (Bkz. Resim 4). Cephe tipolojisine
bakıldığında; çıkmasız düz cephelerin yanı sıra üst
katlarda cephe ortasında ya da yanda çıkmalı ve gönye
çıkmalı cephe tipleri bulunmaktadır. Çıkma altlarında
taĢıyıcı olarak profilli taĢ payandalar kullanılmıĢtır.
Bazı yapılarda baĢoda, selamlık gibi odalar da
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çıkmalıdır. Cephelerde çıkmalar güney, güney-doğu
yönünde olup, bu çıkmalar dıĢında fazla girinti çıkıntı
yoktur. Bu yönlere doğru yaĢama katlarında daha çok
pencere açılarak, güneĢten yararlanılmıĢtır.

Resim 4. Geleneksel Evlerde Çıkma Örnekleri

3.3. Mekan Organizasyonu
Geleneksel Niğde Evlerinin plan Ģemaları enerji
korunumu açısından olumlu özellikler göstermektedir.
Evler güney,
güney doğuya
yönlendirilerek
yerleĢtirilmiĢlerdir. Sofanın yapıdaki konumu diğer
odaları etkilemiĢtir. GüneĢe ihtiyaç duyulan mekânlar:
sofa, odalar güneye denk gelen cephelerde çözülmüĢ,
helâ, banyo, mutfak, tandır evi, depo, müĢtemilat gibi
servis mekânları ise daha az güneĢ alan kuzeye denk
gelen cephelerde yer almaktadır ve bu cephelerde çok
az ve diğerlerine göre daha küçük boyutlu pencere
açıklığı vardır. Böylelikle bu mekânlar tampon görevi
görmektedir. Niğde Evlerinde yer alan revaklar,
mabeyinler, eyvanlar da genellikle daha az güneĢ alan
kısımlarda yer almaktadır (Bkz. Resim 5). Böylelikle
serin mekânlar elde edilmiĢtir. Ambar amaçlı yapılan
depolar da yüksek tavanlarla kapatılmıĢ serin ve geniĢ
mekânlardır. Ayrıca bazı evlerin bir ya da iki cephesi
yan yapıya bitiĢik olarak inĢa edilerek ısı kaybı aza
indirgenmiĢtir (Bkz. Resim 6).

Resim 5. Merkez AĢağı KayabaĢı Mahallesi ve Fertek
Kasabası’nda Yer Alan Geleneksel Konutlarda Enerji Etkin
Planlama (Efe YavaĢcan 2016, Efe YavaĢcan 2018).

3.4. Yapı Kabuğu Özellikleri
Yapıların dıĢ kabuk yapım ve teknikleri Ģüphesiz
enerji korunumu açısından büyük önem arz
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etmektedir. Bu baĢlıkta yapıların duvarları, çatıları,
pencereleri, kapıları ve döĢemeleri değerlendirilmiĢtir.
Duvarlar: Geleneksel Niğde Evleri, taĢ yığma
sisteminde inĢa edilmiĢtir. 1,5-2 m aralıklarla
yerleĢtirilen ahĢap hatıllar taĢ yığma sistemin
tamamlayıcı elemanıdır. TaĢ temellere oturan taĢ
duvarların kalınlığı 70-100 cm arasında değiĢir, üst
katlarda bu kalınlık 20-60 cm‟ye düĢer. Genellikle
zemin katlarda yığma moloz taĢ kullanılmıĢ, üst
katlarda sokağa bakan cephelerde moloz taĢ duvarları
Niğde Bölgesi‟ne özgü kesme taĢ ile kaplanmıĢtır. Bu
taĢların kaynağı sarı tüftür. Yöreye özgü birçok tarihi
yapıda kullanılan taĢlar, ince daneli ve Niğde sarısı
diye bilinen sarı tüf ve ignimbirit ve andezitlerdir
(Korkanç ve Solak, 2010:206). Ġyi yalıtılmıĢ, ısı
depolama kapasitesi yüksek masif kalın duvarlar
enerji korunumu açısından önem taĢımaktadır. Ağır
konstrüksiyonlu yapılar olarak inĢa edilen bu
yapılarda kullanılan taĢ malzeme ısıyı bünyesinde
depolamaktadır. Geç ısınıp, geç soğuyan taĢ yapılar
sayesinde, karasal iklime sahip ildeki bu evlerde
malzemenin de uygun olarak seçildiğini görmekteyiz.
Yapılarda kullanılan yerel olan taĢ malzeme, kentin
yakın yerlerindeki bugünde izleri olan taĢ
ocaklarından
taĢınmıĢtır.
Yerel
malzemenin
kullanılması da taĢınma enerjisini azaltarak yapılara
önemli bir ekolojik özellik kazandırmaktadır.
Çatılar: Niğde Evleri düz damlıdır (Bkz. Resim 6,
Resim 10). AhĢap kiriĢleme (hezen) sistemi ile örtülen
tavanların üzerine hasır serilmiĢ, tahta kaplama ve
üzerine sıkıĢtırılmıĢ kil döĢenmiĢtir. Damlar dıĢ duvar
hizasında 20-30 cm kalınlığında parapet ile
çevrilmiĢtir. TaĢ saçak silmeleri çıkıntılı olarak damı
sınırlandırmaktadır. Yağmur suyunun akıĢı ise taĢ
çörtenler vasıtasıyla sağlanmıĢtır (Bkz. Resim 6).

sıkıĢtırılan çatıda ısı yalıtımı sağlanmıĢtır. Resim 7‟de
geleneksel konutlara ait sistem detayı gösterilmiĢtir.
Resim 8‟da ise bir kısmı yıkılmıĢ geleneksel konutun
malzeme detayları görülmektedir.

Resim 7. Geleneksel Niğde Evlerinde Düz Dam Ve TaĢ Çörten
Detayı

Resim 8. Yağdan Mahallesi- Bekir Özel Sokağı’nda Yer Alan
Bir Kısmı YıkılmıĢ Olan Geleneksel Yapının Malzeme
Detayları

Resim 6. Geleneksel Niğde Evleri’nde Düz Dam Ve TaĢ Çörten
Detayı

Pencereler: Pencereler iç mekânda kalın duvar
örgüsü içinde daha fazla ıĢık alması için duvarın
pahlanmasıyla oluĢturulan boĢluklara yerleĢtirilmiĢtir.
Böylelikle gün ıĢığından daha çok yararlanılmıĢtır.
Ġnce duvarlarda yer alan pencereler ise giyotin veya
kanatlı biçimdedir. DıĢ cepheye açılan dikdörtgen
pencereler giyotin ya da kanatlı, 1/2, 2/3, 3/5 oranında
4, 6, 8 ve 10 parçaya bölünmüĢtür (Bkz. Resim 9). Bu
pencereler daha çok güney ve güneye yakın
cephelerde olup sayıları fazladır.

AhĢap kiriĢleme (hezen) sistemi ile örtülen
tavanların üzerine hasır serilmiĢ, tahta kaplama ve
üzerine sıkıĢtırılmıĢ kil döĢenmiĢtir. Log taĢı ile
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sistemi içinde oluĢturulmuĢ boĢluklarda yer alır. Kapı
lentoları, pencere lento ve söveleri ahĢaptır. Üçgen
alınlıklı, saçaklı avlu kapıları geometrik motifli niĢler
içerisine oturur. 180-220 cm geniĢliğinde, çift kanatlı
olan bu kapıların siyah renkli bazalt taĢından eĢikleri
vardır (Bkz. Resim 11).Ana giriĢ kapısı olmayan
bodrum veya zemin kat giriĢlerini sağlayan ikinci
derecede önemli kapılar tek kanatlı ve ahĢap
malzemeden yapılmıĢtır.

Resim 9. Ġç Mekândan Pencere Örnekleri

Geleneksel Niğde evlerinde, sokağa bakan
cephelerin zemin katında sayıları çok olmayan,
mazgal tipi, taĢ söveli, küçük pencereler vardır.
Söveleri kesme taĢtan olan bu pencerelerin
doğramaları bölmesiz ya da ahĢap çıtalarla
bölünmüĢtür. Doğramasız ve lokma demir parmaklıklı
örnekler de vardır. Zemin katta sayıları az olan
pencere boĢluklarıyla ısı kaybı azaltılmıĢtır.
Niğde Evlerinde görülen bir diğer tip ise saçak
silmesi altında kalan dairesel kesitli „nefeslik‟ diye
adlandırılan küçük pencerelerdir. 25-50 cm çapındaki
açıklıklardır. Geleneksel Niğde Evlerinin çoğunda ön
cephelerde ve çıkmanın olduğu cephede bulunan
nefeslikler hem süsleme amaçlı yapılmıĢ hem de
yapının nefes alması için konulmuĢ açıklıklardır.
Yuvarlak biçimli ve yıldız biçimli olmak üzere iki
tipte görülmektedir (Bkz. Resim 10).

Resim 10. Kadıoğlu Sokak, 18 ve 42 Numaralı Konutlarda

Resim 11. Geleneksel Niğde Evlerinde Avlu GiriĢ Kapıları

Kuzeye denk gelen giriĢ kapıları revaktan açılarak
rüzgârdan korunan kapılar düzenlenmiĢtir. BitiĢik
nizamdaki yapılarda ise avlu kapısından taĢlığa
geçilip oradan da yapıya geçilmektedir. Böylelikle
rüzgârdan, dıĢ koĢullardan daha az etkilenerek yapıya
ulaĢılmaktadır. Yapı iç mekânlarında çift ve tek
kanatlı kapılar kullanılmıĢtır. Genellikle 90-120x200
cm boyutlarında çam cinsi ahĢap olan bu kapıların
kasaları, pervazları, kanatları ahĢap malzemedendir,
kapı kanatları sade görünüĢlü masif ya da aynalı
Ģeklindedir (Bkz. Resim 12).

Resim 12. AhĢap Ġç Kapı Örnekleri

Bulunan Nefeslikler

Kapılar: Niğde evlerinde; çam cinsi ahĢaptan
yapılan avlu, bahçe ve konutlara giriĢ kapıları geniĢ
açıklıklı ve iki kanatlıdır. Yapı kapıları taĢ duvar

DöĢemeler: Bazı yapılarda depo ya da ahır olarak
kullanılan mekânlar sivri bağlama kemerli tonozlarla
örtülüdür. Tonoz kavisi içinde aydınlatma ve
havalandırma amaçlı küçük pencereler yer alır. Tonoz
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bağlama kemerleri kesme taĢ malzemeden ĢaĢırtmalı
derz bindirme tekniğinde örülmüĢtür (Bkz. Resim 13).

Resim 13. Üzeri Tonozla Örtülen Zemin Kat

AhĢap örtü/döĢemeler ise, ahĢap kiriĢleme (hezen)
sistemi ile örtülen tavanların üzerine hasır serilmiĢ,
tahta kaplama ve üzerine sıkıĢtırılmıĢ kil döĢenerek ısı
yalıtımı arttırılmıĢtır. 15*15 cm ve 15*20 cm ya da
dairesel kesitli kiriĢler mekânın dar olan açıklığı
yönünde atılmıĢtır. Bu kiriĢler genellikle mekân
içinden görülür. Ġç mekânı zengin konutlarda
kiriĢlerin altı geometrik biçimli göbekli ahĢap
kaplamalarla gizlenmiĢtir (Bkz. Resim 14).

Resim 14. Geleneksel Niğde Evlerinde AhĢap Tavan Örneği

3.5. Malzeme Seçimi ve Yapım Tekniği
Enerji etkinliği açısından yapılarda kullanılan
malzemeler önemlidir. Isı yalıtımı için önemli bir
malzeme olan taĢ Niğde Evlerinin önemli
malzemesidir. Isı kayıp ve kazancını en az seviyede
tutan duvarlar ısı depolama kapasitesi yüksek, iyi

yalıtılmıĢ masif duvarlardır.
Geleneksel Niğde Evleri, taĢ yığma sisteminde inĢa
edilmiĢtir. 1,5-2 m aralıklarla yerleĢtirilen ahĢap
hatıllar taĢ yığma sistemin tamamlayıcı elemanıdır.
TaĢ temellere oturan taĢ duvarların kalınlığı 70-100
cm arasında değiĢir, üst katlarda bu kalınlık 20-60
cm‟ye düĢer. Dolayısıyla üst katlardaki odalarda yer
kazancı sağlanırken yapım süresi kısaltılmıĢ ve iĢçilik
azalmıĢtır. Pencere alt ve üst hizalarında yapı
duvarlarının tamamını dolaĢan 7-15 cm kalınlığında
ahĢap hatıllar bulunmaktadır. Genellikle zemin
katlarda yığma moloz taĢ kullanılmıĢ, üst katlarda
sokağa bakan cephelerde moloz taĢ duvarlar Niğde
Bölgesi‟ne özgü kesme taĢ ile kaplanmıĢtır. Bu
taĢların kaynağı sarı tüftür. Yöreye özgü birçok tarihi
yapıda kullanılan taĢlar, ince daneli ve Niğde sarısı
diye bilinen sarı tüf ve ignimbirit ve andezitlerdir.
TaĢlar KayabaĢı Mahallesi‟nde bulunan ve Andaval
denilen yerdeki taĢ ocaklarından temin edilmiĢtir. Bu
taĢlar dıĢ etkenlere karĢı oldukça dayanıklı olduğu
için uzun yıllardır ayakta kalan tarihi yapılar yörede
mevcuttur (Korkanç ve Solak, 2010:206). Daha az
enerji ve iĢçilikle iĢlenebilen bu taĢların yerel olarak
temin edilme olanakları fazladır.
Üst katlarda kullanılan kesme taĢların geniĢliği 3060 cm, yüksekliği 25-30 cm, kalınlığı ise 20-30
cm‟dir. TaĢlar arkasındaki moloz taĢ ile birlikte örülen
kenarları düzgün ve gönyesinde kesilerek uygulanan
taĢ iĢçiliği özen isteyen bir yapım sistemi ile
yapılmıĢtır. TaĢlar birbirine geçmeli Ģekilde ĢaĢırtmalı
biçimde örülmüĢtür. Boyuna taĢlar ve bağlantı taĢları
olarak taĢlar köĢelerde yerleĢtirilmiĢtir. Boyuna taĢlar
en büyük boyutları duvar yüzeyine paralel gelecek
Ģekilde yerleĢtirilirken, bağlantı taĢları en büyük
boyutları duvar yüzeyine dik gelecek Ģekilde
yerleĢtirilmiĢtir.
Derz
kalınlıkları
1
cm‟yi
geçmemektedir.
Duvar örgüsünde kum ve kireç karıĢımından
oluĢturulan harç kullanılmıĢtır. Evlerin dıĢında sıva
kullanılmamıĢtır. Ġç mekânlar kireç badana ile
sıvanmıĢtır. Dolap ve ahĢap kaplamalı tavanlar
genellikle yağlı boya ile boyanmıĢtır.
Geleneksel
Niğde
Evlerinde
hatıllarda,
döĢemelerde, tavanlarda, taĢıyıcı ve kaplama
malzemesi olarak, pencere ve kapıların kasa ve
doğramalarında, dolap ve sedirlerde ahĢap malzeme
kullanılmıĢtır. Doğal malzemelerin enerji içeriği
yapay malzemelerin enerji içeriğinden daha düĢük
olduğundan daha az iĢlem gerektirirler ve çevreye
daha az zarar verirler. AhĢap, bitkisel malzemeler
yenilenebilir kaynaklardan elde edilen doğal
malzemelerdir. Enerji etkinliği açısından yapılarda bu
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malzemelerin kullanılması önemlidir.enerji korunumu
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu baĢlıkta
yapıların duvarları, çatıları, pencereleri, kapıları ve
döĢemeleri değerlendirilmiĢtir.
4. Sonuç ve Öneriler
Geleneksel mimari bilimselliği kanıtlanmıĢ,
geçmiĢten beri yaĢadığı çevreye duyarlı, az enerji
tüketen, pratik çözümler üreten, ekolojik duyarlığa
sahip yapılardır. Bu anlamda Geleneksel Niğde Evleri
de çevresel kaynakları koruma noktasında sorumluluk
taĢıyan, arazi ile uyumlu çözümler öneren, çatı ve
cephe sistemlerinde mevcut olan ekolojik duyarlılık
sayesinde konforlu iç hacimler oluĢturabilen bir
anlayıĢla tasarlanmıĢlardır.
Geleneksel Niğde Evlerinde yapılan analizlere
göre konutlarda doluluk-boĢluk oranları ve bunların iç
mekândaki doğal aydınlatma ve havalandırmaya
sağladıkları olumlu bir katkı vardır. Yapılarda yerel
malzeme tercih edilerek hem iĢçilikten kazanç
sağlanırken hem de enerji etkin tasarımlar
sağlanmıĢtır.
Yapı
elemanı
tasarımında
ısı
kayıplarının önlenmesine çok önem verilmiĢtir. Bunun
için ısısal özellikleri iyi olan taĢ, toprak, bitkisel
malzemeler, ahĢap gibi doğal malzemeler kullanılarak
ısı yalıtımı yapılmıĢtır. Ġç mekânların ısı kayıplarına
karĢı tampon olacak Ģekilde yerleĢtirilmeleri de ısı
kayıplarını önleyerek enerji korunumu sağlamıĢtır.
Yapıların kuzeye bakan cephelerinde daha az pencere
ve kapı yapılmasına dikkat edilmiĢ ve açıklıklar
aracılığıyla ısı kayıpları azaltılmıĢtır. Yapılarda güneĢ
enerjisinden ısınma amaçlı yararlanmak için güney
cephelere diğer yönlere göre daha fazla pencere
açılmıĢtır. Bu Ģekilde yapının ısınma için ihtiyaç
duyduğu enerji miktarı da azalmıĢtır. Ayrıca sık
aralıklı pencerelerle doğal aydınlatma ve doğal
havalandırma sağlanarak aydınlatma ve havalandırma
için harcanacak ek enerjiden tasarruf edilmiĢtir. GüneĢ
enerjisinden maksimum yarar sağlanmıĢ ve yönlenme
çok iyi hesap edilmiĢ ve arazi eğimine uygun
yerleĢtirilmiĢtir. Konutların arazinin eğiminden de en
iyi Ģekilde yararlanılacak Ģekilde konumlanması
sağlanmıĢtır.
Bütün bu özellikleri ile Geleneksel Niğde Evleri
enerji etkin özellikler göstermektedir. Ġncelenen
geleneksel yapılarda dikkate alınan enerji etkin
tasarım ölçütleri günümüz yapılarına örnek teĢkil
edebilir ve günümüz teknolojisi ve kullanıcı
beklentilerine uyarlanabilir.
Bu ölçütlerin tespit
edildiği Geleneksel Niğde Evleri Ģüphesiz tarihi
değerleri ile de önem arz etmektedirler. Bu sebeple
gelecek nesillere ulaĢtırmak amacıyla kültürel miras

olan bu yapıların yok olmadan
yaĢatılması gerekmektedir.

korunması

ve
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ABSTRACT
When sustainable design criteria are taken into consideration, it is known that in works designed in historical
environment, solutions convenient to the conditions of the climate and nature of the environment which they have
been in, have been implemented. On the other hand, it is widely acknowledged that these neatly detailed solutions are
approaches that are the least harmful to the natural cycle. Another assent is that sustainable design criteria of the
traditional buildings involve ecological approaches that should be copied by contemporary design and planning issues.
In this study, traditional Niğde houses located in Cappadocia Region were investigated, aiming at uncovering energyeffective design solutions in traditional buildings in Anatolia and presenting them to the contemporary and future
designers as examples to be followed. The scope of the study is to investigate energy-effective characteristics of
traditional houses in Niğde, which have survived to the present and have not lost their distinctive features. Within the
scope of the study, energy-effectiveness of traditional houses were analysed and evaluated with respect to layout and
orientation, form configuration, appropriate space organization, building shell features and material characteristics.
Keywords: Traditional Niğde Houses, Energy-Efficient Building Design, Sustainable Architecture
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