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Öz: Amaç: Bu araştırma, Eskişehir kırsal konut dokusunun 
iklimle dengeli olma durumunu irdelemek amacıyla gerçek-
leştirilmiştir. Yöntem: Çalışmada, Eskişehir ili Odunpazarı 
ilçesinde bulunan Türkmentokat Köyü ve Karatepe Köyü’nde 
gerçekleştirilen alan çalışmalarında planlama, mimari tasarım 
ve detay çözümü düzeyinde elde edilen veriler doğrultusunda, 
Eskişehir’de görülen ılıman-kuru iklim tipi için; yerleşim, 
bina, mekân, yapı kabuğu ve yapı elemanları ölçeklerinde 
yapılan uygulamalarda iklime uyum sağlanma durumu ir-
delenmiştir. Bulgular: Bu çalışmada, Eskişehir kırsal konut 
dokusunda incelenen örneklerin yerleşim, bina, mekân, yapı 
kabuğu ve yapı elemanları olmak üzere planlamadan detaya 
kadar iklimle uyumlu bir şekilde üretildiği ortaya çıkmıştır. 
Bununla birlikte Türkmentokat Köyü hem ısıtma hem soğut-
ma dönemi için uygunken, Karatepe Köyü soğutma dönemi 
için iklimle daha uyumlu bir şekilde üretilmiştir. Sonuç: 
Köylerde iklime uyum açısından mevcut yerel mimari mirasın 
korunması ve elde edilen iklimle dengeli olma konusundaki 
derslerin yeni tasarlanacak binalarda da kullanılarak, bu anla-
yışın sürdürülmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Mimari, İklimle Dengeli Mimar-
lık, Eskişehir

Abstract: Aim: This survey was conducted to examine the 
adaptability of Eskişehir’s rural residential buildings to cli-
mate. Method: In the study, in line with the data obtained on 
the planning, architectural design, and details during the field 
studies in the Odunpazarı, Eskişehir district in Türkmentokat 
and Karatepe villages, we have evaluated the adaptation to 
the climate on settlement, building and place, building enve-
lopes and elements scale for the moderate-dry climate type 
in Eskişehir, based on the previously-mentioned scientific 
data. Results: The study reveals that the samples examined 
in Eskişehir’s rural residential buildings were manufactured 
in balance with the climate including settlement, building 
and place, building envelope and elements, from planning to 
detail. Conclusion: It is recommended to conserve the exist-
ing local architectural heritage in terms of adaptation to the 
climate in the villages and continue this approach by using 
the acquired lessons on being balanced with the climate in the 
newly designed buildings.

Keywords: Rural Architecture, Climate Responsive Architec-
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GİRİŞ

Dünyada sanayi devrimi ile başlayan teknolo-
jik gelişmelerin, hayatımızda olumlu etkileri 
olsa da yaşadığımız doğal çevre ve canlılar 
üzerine olumsuz etkiler bıraktığı bilinmekte-
dir. Doğal kaynakların yok olması, çevrenin 
kirlenmesi, somut ve somut olmayan yerel ve 
geleneksel değerlerin yavaş yavaş kaybolarak 
aynılaşması bahsedilen olumsuz etkilerden 
bazılarıdır. Mimari ürünler, hem çevresel hem 
de yerel ve kültürel değerlerin etkisiyle oraya 
çıktığından teknolojik gelişmeler ve yoğun 
kentleşmeden büyük ölçüde etkilenerek, hem 
tasarım süreçleri hem de kullanım açısından 
değişikliğe uğramıştır. Bunun sonucunda çev-
reye verilen zarar artmış, rant ve prestij üze-
rine tasarımlar yapılmıştır. Sürdürülebilir kal-
kınma yaklaşımı ile mimarlık alanında çevre-
ye olan duyarlılık konusuna olan ilgi 20.yüz-
yılın ortalarında artmıştır. Bu yıllarda iklimle 
uyumlu bina tasarımı ve sürüdürlebilir malze-
melerin kullanılması üzerine çalışmalar yapıl-
mıştır. Daha sonra dünya genelinde yaşanan 
enerji krizi ile binalarda kullanılan enerji ko-
nusunda daha tasarruflu olunması konusunda 
araştırmalar yapılmıştır. 

Çevresel problemlerin gün geçtikçe artması 
ve enerji tedariğinde meydana gelen sıkıntılar 
nedeniyle 1990’lı yıllarda sürdürülebilirlik, 
mimarlık alanında oldukça dikkat çeken bir 
konu haline gelmiştir. O günlerden günümü-
ze sürdürülebilirlik kapsamında konu edilen 

iklimle uyumlu tasarım konusu günecelliğini 
korumaktadır. Dünyadaki enerji piyasasında-
ki sorunlar, yapı elemanları ve mazlemelerin-
deki teknolojik gelişmeler ve yenilikler, ener-
jinin korunumu ile iklimle uyumlu tasarım 
üzerine yapılan çalışmaların devam edeceğini 
de göstermektedir (Groat ve Vang, 2013: 6-9). 

Mimarlık alanında çevreye duyarlı, südürüle-
bilir binaların tasarımlarında ‘‘yerellik’’ fak-
törü, binalar tasarlanırken inşa edileceği yere 
ait kültürel ve çevresel verilere odaklanılarak 
o yere ait olmasının sağlanması şeklinde ifa-
de edilebilir. Tasarımları etkileyen çevresel 
faktörlerin başında gelen iklim ile uyumlu 
tasarımlarda yerel mimarlığın önemini Mısır-
lı Mimar Hasan Fathy vurgulamış ve bu ko-
nudaki çalışmalara öncülük etmiştir (Fathy, 
1986: 5). Son yıllarda yapılan çalışmalar in-
celendiğinde iklim ile yerel mimarlık arasın-
da ilişki üzerinden yerel mimarlığın öğretileri 
araştırılmıştır (Hawkes, 2012: 5-10; Correia, 
Carlos ve Rocha, 2013: 1-10; Mohammadi 
vd., 2018: 169-183; Motealleh vd. 2018: 215-
223; Sami, 2021: 217-227).

Bu çalışmada ılıman-kuru iklim bölgesinde 
bulunan Eskişehir ili kırsalındaki “geleneksel, 
yerel, spontane, mimarsız, anonim mimarlık; 
yöre mimarisi, halk mimarlığı, yerli mimari, 
vernaküler mimari” gibi tanımlarla da anılan 
(Göğebakan ve Saban, 2021: 33) kırsal mima-
riye ait konut dokusu, iklimle uyumlu olma 
açısından incelenmiştir. 
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AMAÇ

Bu çalışma, Eskişehir Türkmentokat Köyü 
ve Karatepe Köyü kırsal mimarisinin yerle-
şim özellikleri, mekânsal tasarım, malzeme 
ve detay çözümleri bakımından incelenerek, 
bölgenin iklimine uyumlu olma durumunun 
araştırılması, iklimsel açıdan uygun ve uygun 
olmayan yönlerinin belirlenmesi ve elde edi-
len sonuçların, gerek kırsal gerekse kentsel 
alanda bulunan konutların bu anlamda iyileş-
tirilmesi ve yeni tasarlanacak konutlara ışık 
olması amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM

Geleneksel mimari ile ekolojik tasarım, sür-
dürülebilir tasarım ya da iklimle uyumlu ta-
sarım ilişkisi hem ülkemizde hem dünyada 
akademik araştırmalarda konu edilmiş, yerel 
mimariden çıkarılan dersler yarınlar için or-
taya konulmaya çalışılmıştır (Giovagnorio ve 
Achenza, 2014: 40). Ülkemizde farklı iklim 
bölgeleri için bu bağlamda çalışmalar yapıl-
mıştır. Örneğin sıcak kuru iklim bölgesinde 
Diyarbakır geleneksel evleri yerleşim, plan 
tipleri, yapı kabuğu ve cephe elemanları yapı 
fiziği kriterleri açısından değerlendirilmiş 
(Şerefhanoğlu Sözen ve Zorer Gedik, 2007: 
1810–1816); sıcak nemli iklim bölgesinde 
Kayaköy yerleşimi, yerel mimaride sürdü-
rülebilirliğin çevresel, sosyo-kültürel ve sos-
yo-ekonomik boyutları içinde çözümlenmiş 
(Kısa Ovalı ve Delibaş, 2016: 515-529 ); so-

ğuk iklim bölgesindende bulunan Erzurum 
evlerinde doğal malzeme, geleneksel yapım 
tekniklerine, iklimle uyumlu tasarım ve me-
kansal organizasyon stratejilerine dair ipuçla-
rı araştırılmıştır (Kırbaş ve Hızlı, 2016: 788–
799 ). Önceki çalışmalara benzer bir yakla-
şımla yapılan bu çalışma, ılıman kuru iklim 
bölgesinde yer alan Eskişehir ili kırsalındaki 
Türkmentokat ve Karatepe Köyü’ndeki yerel 
konutları kapsamaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Türkmentokat Köyü’nden üç ve Karatepe 
Köyü’nden üç adet olmak üzere köylerde-
ki geleneksel mimari özellikleri yansıtan ve 
içerisine girilebilen toplam altı adet köy evi 
örnekleri aşağıdaki basamaklarla sıralanan 
yöntem doğrultusunda analiz edilmiştir;

• köylerin bulunduğu Eskişehir ilinin iklim 
bölgesinin belirlenmesi,

• belirlenen iklim bölgesinde iklimle uyum-
lu tasarım parametrelerinin ortaya konul-
ması, 

• köylerde yapılan saha çalışması ile vaziyet 
planı, mimari plan, yapı kabuğu özellik-
leri, pencere boyutları gibi verilerin elde 
edilmesi,

• her yerleşimden geleneksel köy evlerinin 
sahip olduğu, o yere ait (güneşten ısı ka-
zancı, yapı kabuğunda gerçekleşen ısı ka-
yıpları, doğal havalandırma gibi durumları 
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etkileyen bina aralıkları, mekânsal plan-
lama, malzeme seçimi, yapı kabuğu kur-
gusu ve pencerlerin hangi boyutlarda açıl-
dığı gibi) karakteristik özellikleri yansıtan 
üç yapısal örneğin, vaziyet planı, mimari 
plan, yapı kabuğu özellikleri ve cephedeki 
saydam alanlar üzerinden incelenmesi,

• yerleşimlerin ve konutların mimari özel-
liklerinin, belirlenen parametrelere ne 
derece uyum gösterdiği ortaya konularak 
olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenme-
si,

• karşılaştırmalar yapılarak yerleşimlerden 
çıkarılan derslerin ortaya konulması.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

“Mimarsız mimarlık” ürünleri olarak değer-
lendirilen geleneksel kır konutları iklimsel 
duruma uyum sağlayarak enerji tüketimini-
nin azaltılması konusunda örnek alınabilecek 
çözümler sunmaktadır. Kırsal mimari incele-
nerek hem kırsalda yeni inşa edilecek konut-
lar için hem de kentsel alanlardaki konutlar 
için iklimle uyumlu olma konusunda pratik 
çözümler elde edilebilir. Bu bağlamda yapı-
lan çalışmada, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi 
kırsalındaki yerel konut örneklerinin, bulun-
duğu yerin iklimine uyumlanması için ne gibi 
özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklerden 
ne gibi derslerin çıkarılabileceği problemi ele 
alınmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

İklimsel özellikleri belirlenen bir bölge için 
yönlenme, yerleşim dokusu, mekânsal plan-
lama ve detay çözümlerinde bu özelliklere 
uyumlu bir şekilde bina tasarımı yapmada 
dikkat edilecek bir takım parametreler bu-
lunmaktadır. Bu çalışmada, yapılan literatür 
araştırması sonucunda elde edilen iklimle 
uyumlu tasarım parametreleri, başka bir de-
yişle biyoklimatik tasarım ölçütleri (Kısa 
Ovalı, 2019: 60) yerleşim, bina, mekân, yapı 
kabuğu ve yapı elemanları ölçeği başlıkları 
altında incelenmiştir. Binaların bir araya geli-
şi ve binalar arası mesafeler yerleşim ölçeğin-
de; bina biçimi, mekan organizasyonu, yön-
lenme ve mekan büyüklükleri, bina ve mekan 
ölçeğinde; yapı kabuğu kurgusu, kullanılan 
malzemeler, pencere açıklıkları ile güneşten 
korunma-yararlanma ve doğal havalandırma 
özellikleri ise yapı kabuğu ve elemanları öl-
çeğinde ele alınmıştır. 

Eskişehir İli ve İklim Özellikleri

Eskişehir ili İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatı 
kısmında, 39º 49ʹ K - 39º 43ʹ K enlemleri ile 
30º 24ʹ D - 30º 43ʹ D boylamları arasında yer 
almaktadır. Eskişehir’in genel olarak topog-
rafik yapısını inceleyecek olursak, Sakarya 
ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunla-
rı çevreleyen dağlardan oluşmaktadır. Havza-
ları Bozdağ ve Sündiken sıradağları ile çevrili 
iken batı ve güney bölgelerinden ise Türkmen 
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Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ ile çev-
relenmektedir. Deniz seviyesinden yüksekli-
ği 792 m olan Eskişehir’in %22’sini dağlar, 
%26’sını ovalar oluşturmaktadır (ÇED 2019 
Raporu, 2020: 1).

Eskişehir için farklı iklim sınıflandırmaları 
yapılmıştır (Tablo 1). Ancak daha önce yapı-
lan benzer çalışmalarda (Zeren vd., 1987:12; 

Akşit, 2005: 124) Türkiye için yapılaşma kül-
türü ile uyumlu iklim sınıflaması kullanılarak 
soğuk, ılıman-kuru, ılıman-nemli, sıcak-kuru 
ve sıcak-nemli olmak üzere 5 bölgeye ayrıl-
mış ve Eskişehir  ılıman kuru iklim bölge-
sinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada da 
Eskişehir ılıman kuru iklimde kabul edilerek 
değerlendirilmeler yapılmıştır. 

Tablo 1. 1981-2010 İklim Periyodunda Eskişehir İçin Farklı İklim Sınıflandırmaları1.

İklim Sınıflandırması İklim Sınıfı

Aydeniz kurak

De Martonne yarı kurak-nemli arası

Erinç yarı kurak

Trewartha kışları soğuk, (-0,01), yazları ılık (21,63)

Thornthwaite D,B’1,s,b’3 (D: Yarı Kurak B’1: 1. Derece Mezotermal s: Su fazlası kış 
mevsiminde ve orta derecede olan b’3: Yaz Buharlaşma Oranı : % 54,9)

Köppen-Geiger Dc (karasal ılıman iklim)

Eskişehir’de 1928 – 2020 ölçüm periyodu ara-
lığında ortalama sıcaklıkların 15° nin altında 
olduğu Ekim-Nisan arasındaki zaman dilimi 
ısıtma dönemi olarak değerlendirilebilir.2 En 

2 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-
ilceler-istatistik.aspx?m=ESKISEHIR 

 (E.T. 06.12.2021)

kurak dönem yaz aylarında iken en çok yağış 
kış ve ilkbahar döneminde alınmaktadır. Gü-
neşlenme süresinin yüksek olduğu aylar ise 
yaz aylarıdır (Tablo 2).
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Tablo 2. 1928 – 2020 Ölçüm Periyodu Aralığında Eskişehir’de Aylara Göre Sıcaklık, Yağış ve Güneşlenme 
Süresi Verileri2

Eskişehir

O
ca

k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

Te
m

m
uz

A
ğu

sto
s

Ey
lü

l

Ek
im

K
as

ım

A
ra

lık

Y
ıll

ık

Ort. Sıcaklık 
(°C)

0.1 1.8 5.4 10.7 15.5 19.2 21.9 21.8 17.8 12.4 7.0 2.3 11.3

Ort. En Yük-
sek Sıcaklık 
(°C)

3.8 6.5 11.4 17.3 22.1 26.0 29.0 29.4 25.5 19.6 12.8 6.2 17.5

Ort. En 
Düşük 
Sıcaklık (°C)

-3.4 -2.2 0.1 4.3 8.7 11.9 14.3 14.3 10.4 6.0 2.0 -1.1 5.4

Ort.
Güneşlenme 
Süresi (saat)

2.4 3.3 4.6 5.9 7.9 9.6 10.7 10.2 8.2 5.8 3.7 2.2 6.2

Ort. Yağışlı 
Gün Sayısı

12.6 11.1 10.7 10.4 10.8 7.5 3.9 3.0 4.1 7.1 9.1 12.1 102.4

Aylık To-
plam Yağış 
Miktarı 
Ort. (mm)

41.0 35.6 36.8 36.6 45.5 35.8 14.6 7.9 15.3 24.8 31.0 48.0 372.9

Eskişehir ilinde batı yönünden esen rüzgârlar 
esen toplam rüzgarın % 40’ını oluşturur-
ken, rügarların % 30’u doğu, % 20’si kuzey 
ve % 10’u ise güney yönünden esmektedir. 
Bu oranlara göre hakim rüzgar yönünün batı 
olduğu kabul edilmektedir (Yıldırım, 2004: 
139-1 50). Bu rüzgârlar aylara göre incelen-
diğinde ise soğuk aylarda doğu yönünden, sı-
cak aylarda ise batı yönünden estiği belirlen-
miştir. Hakim rüzgar yönü kış aylarında gü-
neydoğu, yaz aylarında kuzeybatıdır (Erinç, 
1996: 309).

İklimle Uyumlu Tasarım Parametreleri

Ilıman kuru iklim (karasal ılıman iklim) böl-
gelerinde ısıtma döneminde ısı kayıplarını 
azaltarak ısı kazancını arttırmak hedefiyle 
rüzgârdan korunma ve güneşten yararlanma, 
soğutma döneminde ise ısı kayıplarını arttır-
mak ve ısı kazançlarını azaltmak hedefiyle 
rüzgârdan yararlanma ve güneşten korunma 
istenir. Ancak ısıtma dönemi, soğutma dö-
nemine göre uzun olduğu için tasarımda ana 
kararlar bu durum göz önüne alınarak veril-
mektedir. 
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Yerleşim Ölçeğinde İklime Uyum

Yerleşim yerinin hangi yarım kürede olduğu, 
aldığı güneş ışığı yönünü değiştirmektedir. 
Kuzey yarım kürede yer alan bir yamaç in-
celendiğinde, güney yamaç daha fazla güneş 
ışığı alırken kuzey yamaç gölgede kalmakta-
dır. Güneş ışınlarının yönü nedeniyle kuzey 
yamaç ve vadiler, güney bakılı yamaçlara ve 
ovalara göre serindirler (Klimatoloji 2: 32-
33). Ayrıca topoğrafya rüzgârın karakterini 
de etkilemektedir. Yüksek yerlerde rüzgârın 
etkisi artarken dip noktalarda azalmaktadır 
(Gut ve Ackerknecht, 1993: 10-50).

Farklı iklim tiplerinde topoğrafya üzerine 

bir yerleşim kurulurken, yukarıda anlatılan 
etkenler doğrultusunda karar verilmelidir. 
Ilıman kuru iklim, soğuk iklimle benzerlik 
göstermektedir ve soğuk iklim bölgelerinde 
yerleşim, güneş ışınlarının daha çok olduğu 
ve rüzgardan daha az etkilenen güney yama-
cının vadiye yakın olan bölgelerinde olmalı-
dır. Ilıman kuru bölgede binaların yerleşimi 
vadiye yakın yamaçta, ılıman nemli bölgede 
ise vadinin daha yüksek kesimlerinde yer al-
ması beklenir (Şekil 1).

Şekil 1. İklime Göre Yerleşimin Topoğrafya Üzerindeki Uygun Yeri (Zeren vd., 1987: 38)

Binaların yerleşimleri ısı kazançlarını ve ka-
yıplarını etkilemektedir. Binaların tasarım-
ları yapılırken bina aralıkları, yükseklikleri 
ve buna göre rüzgârın etkisi ısı kayıplarını 
etkilemektedir. Güneşten daha fazla yararlan-
ma amacıyla binaların tasarımları yapılırken 
aralarında geniş boşluklar bırakılabilir. Eğer 
yeterince aralık bırakılamıyorsa güneş ışınla-

rını almak için güney cephelere çatı penceresi 
ve güneş toplayan elemanlar yerleştirilebilir 
(Şekil 2). Ilıman iklimlerdeki binalarda yer-
leşimler için daha esnek çözümler yapılabilir. 
Ancak Eskişehir ili için bu durum incelen-
diğinde ılıman kuru iklim görülmesi dolayı-
sıyla hem kompakt hem de seyrek yerleşim 
tercih edilebilir. 
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Şekil 2. Güneşten Yararlanma İçin Yapılacak Düzenlemeler (Lechner, 1991: 338)

Bina ve Mekân Ölçeğinde İklime Uyum

Binaların çevresindeki yapılaşma durumu 
güneş ışınımlarını etkilemektedir. Bina çev-
resinde bulunan bir öge ile hem gölgeleme 
yapabilirken hem de yansıtma özelliğinden 
yararlanılabilir. Aynı zamanda bir öge hem 
rüzgâr kırıcı ve hem de yönlendirici olarak 
değerlendirilebilir.  

Güneşten yararlanmayı arttırmak için ısıtma 
döneminin uzun olduğu yerlerde doğu/batı 
aksında uzanan dikdörtgen ya da kare benzeri 
kompakt binalar tercih edilmelidir (Şekil 3). 
Ilıman iklim bölgelerinde ise ısıtma ve soğut-
ma yükleri diğer bölgelere göre daha az ol-
duğundan serbest formlar doğu/batı aksında 
tercih edilebilir (Olgyay, 1963: 161). 

Şekil 3. İklim Bölgelerine Göre Uygun Bina Formları (Lechner, 1991: 338)

Ülkemizdeki binalar için en uygun yönleme 
aralıkları bölgelere göre farklılık göstermek-
tedir. Doğu/batı aksında uzanan bina formları 

soğuk, sıcak nemli, ılıman nemli ve ılıman 
kuru iklim bölgeleri için uygun iken, güney-
batı/kuzeydoğu aksında uzanan formlar sıcak 
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kuru iklim için uygundur. Ilıman kuru iklim 
bölgesi için güneşe göre uygun yönlenme 
binanın geniş yüzeyi güneyden olacak şe-
kilde güneydoğuya 27° olarak belirlenmiştir 
ve yönelimin rüzgara geniş açıklık verme-
yecek şekilde sağlanması gerekir (Zeren vd., 
1987: 57). Tasarımlarda enerjinin korunumu, 
mekân büyüklükleri, mekânların organizas-
yonu, baktıkları yönler ve doğal havalandır-
ma durumlarına göre değişiklik göstermekte-
dir (Burbery, 1983: 34).

Yapı Kabuğu ve Elemanları Ölçeğinde İk-
lime Uyum

Binalarda enerjinin korunumunun sağlanma-
sı için hem ısıtma hem de soğutma dönemin-
de dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. 
Isıtma dönemlerinde yapıların dış kabuğu ve 
pencerelerden ısı kayıplarının azaltılması ve 
aynı zamanda sızıntıların önlenmesi ve hava 
akımlarının engellenmesi gerekmektedir. 
Soğutma döneminde ise iletim ve ışınım ile 
meydana gelen ısı kazançlarının azaltılması 
beklenir (Watson ve Labs, 1983: 5). Yapının 
bulunduğu bölgeye göre ısıtma döneminin 
uzunluğu değişmektedir. Bu dönemin uzun 
olduğu bölgelerde yapı kabuğu ve elamanları 
ısı miktarını en az kaybedecek şekilde tasar-
lanmalıdır (Berköz vd., 1995: 54-63). Bina-
ların duvar, döşeme, tavan, çatı alanlarında 
kullanılan malzemeler ısı yalıtımında yeterli 
olmazsa ısı yalıtım malzemeleri ile ek yalıtım 
sağlanabilir (Mould, 1992: 173). Ilıman kuru 

iklim bölgesinde eğimli ve yalıtılmış çatılar 
tasarlanmalıdır (Kısa Ovalı, 2019: 60). Bina-
larda saydam alanlardan ısı enerjisi kazanımı 
olsa da, bu tür alanlarda ısı kayıpları, diğer 
alanlara göre daha fazladır. Bu alanlarda ka-
zanılan enerjinin kaybedilene göre daha bü-
yük olacak şekilde değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Aynı zamanda geniş pencerelerin, 
güneşi az alan cephelerde büyük olmaması 
gerekmektedir (Göksal Özbalta, 1998: 23-
24). 

Soğutma dönemi için pencerelerin hangi 
yönde olduğu, şekli ve büyüklüğü, kullanı-
lan malzemelerin türü önemlidir. Özellikle 
güney cephelerde diğer cephelere göre daha 
küçük pencerelerin kullanılması ve uygun 
malzemelerin seçilmesi güneş kontrolünü 
sağlamaktadır. Bu alanlardaki tasarımlarda 
temel gölgeleme elemanları kullanılabilir. 
Bunlar düşey, yatay ve kafes olarak sınıflan-
dırılır. Yatay elemanlar, güneşin tam karşıdan 
geldiği cephelerde kullanılmalıdır (Szokolay, 
2004: 28-35). Soğuk aylarda güneş ışınları-
nın daha eğik olması sayesinde yaz aylarında 
geçemeyen ışınlar, kış aylarında geçmektedir. 
Böylece mekânın ısınmasına katkı sağlamak-
tadır. 

Havalandırma ile bir yapıdaki sıcak hava 
uzaklaştırılarak serinleme sağlanmaktadır. 
Binaların farklı bölgelerinde hava akışını 
ve yönünü etkileyen açıklıklar ve iç bölme-
ler bulunmaktadır. Burada pencere, kapı ve 
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iç bölmelerin yerleri önemlidir (Melaragno, 
1982: 326; aktaran Brown ve Dekay, 2001: 
242). Binaların içerisindeki açık alanların 
karşılıklı duvarlarda olması durumunda hava 
akışı hızlanmakta, yanyana olması durumun-
da ise rüzgarın eğik geldiği durumlarda hava 
karışımı güçlenmektedir ve bu da soğutmaya 

neden olur. Duvar boşluklarının tümünün ta-
vana ya da döşemeye yakın olması durumun-
da istenilen hava akışı oluşmamaktadır. Bu 
nedenle boşlukların orta ve yüksek noktalar-
da düzenlenmesiyle istenilen düzeyde hava 
akışı elde edilebilir (Şekil 4) (Brown ve De-
kay, 2001: 243).

Şekil 4. Pencere Boyut ve Konumlarının Doğal Havalandırmaya Etkisi (Brown ve Dekay, 2001: 242)

BULGULAR 

Bu bölümde yerleşim, bina, mekân, yapı ka-
buğu ve yapı elemanları ölçeğinde elde edi-
len veriler doğrultusunda tasarım paramet-
releri üzerinden değerlendirmeler yapılarak 
bulgular sunulmuştur. 

Türkmentokat Köyü - Yerleşim Ölçeğinde 
Değerlendirme

Odunpazarı ilçesi sınırlarında, Eskişehir – 
Ankara karayoluna yakın bir konumda bu-
lunan ve ovaya yerleşen Türkmentokat Kö-

yü’ndeki geleneksel konutların çoğu kullanıl-
mamaktadır ve harap durumdadır. Köy sakin-
leri yaşamlarını yeni inşa edilen betonarme 
konutlarda sürdürmektedir. Yol genişlikleri 5 
ile 10 metre arasında değişirken, organik sa-
yılabilecek formda olan yapı adalarında avlu-
lu bir yerleşim dokusu görülmektedir. Etrafı 
1.5 - 2 metre taş duvarla çevrili olan avlula-
rın çeperlerinde ahır ve depo gibi birimler de 
bulunmaktadır. Ne çok sık ne de çok seyrek 
yoğunlukta olan yerleşimin ılıman kuru iklim 
için uygun olduğu söylenebilir ( Şekil 5).
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Şekil 5. Türkmentokat Köyü’nün Yerleşim Dokusu ve İncelenen Konutların Yerleşim Planları

Türkmentokat Köyü - Bina ve Mekân Öl-
çeğinde Değerlendirme

Köyde bulunan geleneksel konutlar genel-
likle avlunun kuzey kısmına yerleştirilmiştir. 
Güneye ya da güney doğuya yönlenen dik-
dörtgen formlu binaların güney cepheleri av-
luya, kuzey cepheleri ise sokağa ya da arka 
binanın avlusuna bakmaktadır. Avlunun doğu 
ve batı kısımlarına ahır, depo gibi birimler 
yerleştirilmiştir. Zaman içerisinde bu birimle-
rin ihtiyaçlar doğrultusunda barınma birimle-
rine dönüştürülerek kullanıldığı da bilinmek-
tedir. Genellikle tek katlı olarak üretilen ko-
nutlar ile avlu duvarı arasında en az 10 metre 
mesafe bulunmaktadır. Bu mesafe, konutun 
rüzgar ve güneş alması için yeterli gelmekte-

dir. Genellikle bir sofa ve bir odadan oluşan 
konut birimleri yanyana getirilerek aynı avlu-
da akraba olan iki ailenin birlikte yaşayacağı 
şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte orta-
da sofa ve iki yanda birer oda olacak şekilde 
düzenlenen konutlar da mevcuttur. Mekan 
büyüklükleri 8 ile 20 m2 arasında değişmek-
tedir. Yaşamın çoğu avluda ve sofa adı verilen 
yaşama biriminde geçmektedir. Sofada bulu-
nan ocakta yemek pişirilirken aynı zamanda 
ısıtma da sağlanmaktadır.  Konutun girişinde 
bulunan ve üzeri çatı ile örtülü olan teras, yaz 
aylarında gölgelikli bir dış mekan sunarken 
aynı zamanda güneş kontrolünün sağlanma-
sına katkı sunmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6. Türkmentokat Köyü’nden Üç Konut Örneğine Ait Plan, Kesit ve Cepheler

Türkmentokat Köyü - Yapı Kabuğu ve 
Elemanları Ölçeğinde Değerlendirme

Köyde bulunan yerel konutların yapı kabuk-
larında açılan pencereler güney kısımda çok 
sayıda ve daha genişken, kuzey cephede her 
birime bir pencere düşecek şekilde oldukça 
küçük boyutlarda (en fazla 40x40cm gibi) 
düzenlenmiş ve dışarıdan ahşap kapak yapıl-
mıştır. Diğer cepheler genellikle sağır olarak 
bırakılmıştır. Odaların önünde uzanan terasın 
üzerini kapatan saçaklar, yazın güney cephe-
den gelen güneş ışınlarından koruma sağlar-

ken, kışın daha eğik açıyla gelen güneş ışınla-
rının konut içerisine giremesine izin verecek 
şekilde düzenlenmiştir (Şekil 7). Isıtma dö-
neminde açılmayan ve kapaklarla kapatılan 
kuzey pencereleri, güneydeki pencerelerden 
yüksek bir konumda bulunmaktadır. Soğutma 
döneminde açılan bu pencereler, kuzeybatı-
dan gelen hakim rüzgarı içeri alarak, karşısın-
da bulunan güney pencereleri de açıldığında 
doğal çapraz havalandırma sağlanabilmekte-
dir. 
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PLANLAR          GÜNEY                              KUZEY                      DOĞU              BATI

HAVALANDIRMA          YAZ                    BAHAR                       KIŞ

Şekil 7. Türkmentokat Köyü’ndeki Konutlarda Güneşten Yararlanma/Korunma ve Doğal Havalandırma 
Durumları

Köyde bulunan geleneksel konutların yapım 
sistemi yığma olup, temeller yaklaşık 60 cm 
kalınlığında taş duvar ile oluşturulurken, bina 
duvarları 30-50 cm seviyesine kadar taş du-
var, sonrasında ise kerpiç duvar olarak inşa 
edilmiştir. Yaklaşık 7 cm kalınlığında saman 
katkılı toprak sıva ile sıvanan duvarların ka-
lınlıkları 60 cm’ye kadar çıkabilmektedir. 
Bina tavanına yatay bir şekilde uzatılarak du-
varlara oturtulan dairesel formadaki ahşap ta-
şıyıcı elemanların iç mekana bakan kısmı, ah-
şap çıtalarla aralıklı bir şekilde bağdadi tek-
niği ile kaplanarak, saman katkılı toprak sıva 

ile sıvanmıştır. Döşeme üzerine yine saman 
katkılı toprak yığılarak dam oluşturulmuş ve 
üzerine kırma ya da beşik çatı oturtulmuştur. 
Marsilya tipi kiremit ile yapılan dış çatı kap-
lamasının altına ısı yalıtım malzemesi görevi 
görecek şekilde örtülen çok katmanlı ahşap 
kamışlar yağmur sularının içeri sızmasını ön-
lemede de etkili rol oynamaktadır (Şekil 8). 
Bilindiği gibi kerpiç, saman, ahşap ve kamış 
gibi malzemelerin ısı iletkenlik kat sayıları 
günümüzde sıkça kullanılan betonarme ya da 
tuğla gibi yapı malzemelerine göre daha dü-
şüktür. 
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Şekil 8. Türkmentokat Köyü’ndeki Konutlara İlişkin Kesit ve Cephe Sistemi 

Karatepe Köyü - Yerleşim Ölçeğinde De-
ğerlendirme 

Türkmentokat Köyü’ne yakın bir konumda 
bulunan Karatepe Köyü’nün yerleşim dokusu 
ve kullanım durumu Türkmentokat Köyü’yle 
oldukça benzerlik göstermektedir. Yol geniş-
likleri 5 ile 15 metre arasında değişirken, dik-
törtgene daha yakın ancak yine de organik sa-

yılabilecek formda olan yapı adalarında avlu-
lu bir yerleşim dokusu görülmektedir. Etrafı 
1-1.5 metre taş duvarla çevrili olan avluların 
çeperlerinde yine ahır ve depo gibi birimler 
de bulunmaktadır. Ne çok sık ne de çok sey-
rek yoğunlukta olan yerleşimin ılıman kuru 
iklim için uygun olduğu söylenebilir ( Şekil 
9).
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Şekil 9. Karatepe Köyü’nün Yerleşim Dokusu ve İncelenen Konutların Yerleşim Planları

Karatepe Köyü - Bina ve Mekân Ölçeğin-
de Değerlendirme 

Türkmentokat Köyü’nde olduğu gibi köyde 
bulunan geleneksel konutlar genellikle av-
lunun kuzey kısmına yerleştirilmiştir. Güne-
ye ya da güneydoğuya yönlenen dikdörtgen 
formlu binaların güney cepheleri avluya, 
kuzey cepheleri ise sokağa ya da arka bina-
nın avlusuna bakmaktadır. Avlunun diğer 
kısımlarına ahır, depo gibi birimler yerleşti-
rilmiştir. Genellikle tek katlı olarak üretilse 
de köyde iki katlı konutlar mevcuttur ancak 
harap durumdadır. Konut ile avlu duvarı ara-
sında en az 10 metre mesafe bulunduğu için 
güneş ve rüzgarın kesilmesi durumu söz ko-
nusu değildir. Türkmentokat Köyü’ne benzer 

şekilde bir oda ve giriş biriminden oluşan 
konutlara ek olarak genişliği 30 m2 ye ka-
dar ulaşan bir misafir odası eklenmiştir. Bazı 
örneklerde misafir odasına, giriş biriminden 
geçiş sağlanırken bazı örneklerde ise doğru-
dan terastan giriş sağlandığı görülmüştür. Bu 
durum ısıtma dönemi için olumlu değildir. 
Türkmentokat Köyün’nde giriş birimi sofa, 
ısıtma elemanı da ocak olarak adlandırılırken 
Karatepe Köyü’nde giriş birimine salon, pi-
şirme ve ısınma amacıyla kullanılan elemana 
ise “pece” ismi verilmektedir. Salon ve oda-
ların büyüklükleri 8 ile 20 m2 arasında değiş-
mektedir (Şekil 10). Konutun önünde uzanan 
teras ise Türkmentokat Köyü ile benzer ola-
naklar sunmaktadır. 
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Şekil 10. Karatepe Köyü’nden Üç Konut Örneğine İlişkin Plan, Kesit ve Cepheler

Karatepe Köyü - Yapı Kabuğu ve Eleman-
ları Ölçeğinde Değerlendirme 

Karatepe Köyü’ndeki geleneksel konutların 
yapı kabukları Türkmentokat Köyü’ndeki 
konutlarla benzerlik göstermektedir (Şekil 8). 
Konutların temelleri doğal taş, duvarları ise 
saman katkılı kerpiç ile inşa edilmiş, çatıları 
ise ahşap sistemle oluşturularak üzeri Mar-
silya tipi kiremit ile kaplanmıştır (Şekil 11). 
Türkmentokat Köyü’nden farklı olarak bu 

köyde bulunan binaların batı ve doğu cephe-
lerinde de pencereler bulunmaktadır. Bunun-
la birlikte kuzey cephedeki pencereler daha 
küçük yapılmış ve bazı odaların kuzey du-
varlarında çapı yaklaşık 10 cm olan dairesel 
boşluklar açıldığı görülmüştür. Poyraz deliği 
olarak adlandırılan bu boşluklar, ısıtma dö-
neminde saman katkılı toprak harç ile doldu-
rulmaktadır. Soğutma döneminde ise açılarak 
binanın havalandırılmasının etkin bir şekilde 
yapılmasını sağlamaktadır (Şekil 11). 

Şekil 11. Karatepe Köyü’ndeki Konutlarda Cephelere İlişkin Detaylar ve Poyraz Deliği (sağda) (G. Akın 
Güler Arşivi)
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Karatepe Köyü’nde diğer köyle benzer şekil-
de salon ve odanın önünde teras yer almakta-
dır ve üzeri örtülü olan bu teras yaz aylarında 
gölgelikli bir dış mekan sunarken, önünde 
bulunduğu mekanların güneşten korunması-

nı sağlamaktadır. Ancak misafir odası olarak 
üretilen birim terası da içine aldığı için bu 
mekanın güneşten korunması için yalnızca 
yaklaşık 50 cm olan çatı saçağı etkili olmak-
tadır (Şekil 12).   

PLANLAR          GÜNEY                    KUZEY                 DOĞU        BATI

HAVALANDIRMA            YAZ                     BAHAR                     KIŞ

Şekil 12. Karatepe Köyü’ndeki Konutlarda Güneşten Yararlanma/Korunma ve Doğal Havalandırma 
Durumları

TARTIŞMA 

Tecrübe ile olgunlaşmış olan mimari anlayış 
ile sosyokültürel, sosyoekonomik ve (iklimi 
de içeren) çevresel faktörlerin yerellik ile 
harmanlanarak ürettiği mimarlık ürünlerinin 
somut ve de somut olmayan değerlerinin or-
taya çıkarılması, hem sürdürülebilmesi hem 

de gelecek mimarilere çözüm önerileri su-
nabilmesi açısından kıymetlidir. Bu nedenle 
günümüz koşullarında hızlı değişim ile yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gelenek-
sel/yerel kırsal mimari mirasın belgelenmesi 
ve farklı açılardan analiz edilerek sahip oldu-
ğu akılcı çözümlerin gün yüzüne çıkarılma-
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sı gereklidir (Eminağaoğlu ve Çevik, 2015: 
157-162). Bu bağlamda aynı zamanda Eskişe-
hir’deki kırsal mimarinin belgelenmesi niteli-
ği taşıyan bu çalışmanın bulgularına göre in-
celenen iki köyün ılıman kuru ilklimle dengeli 
tasarım çözümlerine uygunluğu konusundaki 
özellikleri Tablo 3’te özetlenmiştir. Buna göre 
her iki köy için yamaca yerleşim iklimsel açı-
dan daha olumluyken, ovaya yerleşim görül-
müştür. Türkmentokat Köyü tüm ölçeklerde 
ısıtma ve soğutma dönemleri için ılıman kuru 

iklime uyumlu iken, Karatepe Köyü’ndeki mi-
safir odası soğutma döneminde iklimle uyumu 
hem mekanların diğer odalara göre büyük ol-
ması (yaklaşık 30 m2 ) hem de sofa yerine doğ-
rudan dış ortamdan giriş sağlanması sebebiyle 
bozmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Karatepe 
Köyü’ndeki konutlar soğutma dönemine daha 
uyumludur. Ancak şu da vurgulanmalıdır ki 
misafir odasına sofadan geçiş sağlanan örnek-
ler de bulunmaktadır. 

Tablo 3. Köylerin İklime Uyumlu Olma Açısından Karşılaştırılması

Ölçek Ilıman Kuru İklime Uygun 
Çözüm

Türkmentokat Köyü Karatepe Köyü

Yerleşim 
Ölçeğinde

yamaca yerleşim
ne çok yoğun ne çok seyrek 
yerleşim

	 ovaya yerleşim
	 orta yoğunlukta 

yerleşim

	 ovaya yerleşim
	 orta yoğunlukta yerleşim

Bina ve 
Mekan 

Ölçeğinde

güneşi ve rüzgarı kesmeyen 
bina aralıkları

güney- güneydoğu  yönelimi

uygun mekan büyüklükleri

ısıl bölgeleme

	 tek katlı binalar için 
en az 10 metre bina 
aralığı 

	 güney- güneydoğu  
yönelimi

	 8 ile 18 m2 arasında 
değişen mekan 
büyüklükleri

	 sofadan dağılım

	 tek katlı binalar için en az 
10 metre bina aralığı

	 güney- güneydoğu  
yönelimi

	 8 ile 20 m2 arasında değişen 
mekan büyüklükleri

	 sofadan dağılım
	 misafir odasına dışarıdan 

giriş
	 misafir odası yaklaşık 30 

m2 mekan büyüklüğü

Yapı 
Kabuğu ve 
Elemanları 
Ölçeğinde

güneş enerjisinden 
yararlanma
güneş kontrolü
etkin doğal havalandırma
ısıl performansı yüksek 
malzeme 

	 güneyde geniş, 
kuzeyde küçük 
pencereler

	 güneyde saçak
	 çapraz havalandırma
	 kerpiç, kamış, ahşap, 

saman

	 güneyde geniş pencereler, 
kuzeyde küçük pencereler 
ve poyraz deliği

	 güneyde saçak
	 çapraz havalandırma
	 kerpiç, kamış, ahşap, saman



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:587 K:778
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

208

Diğer iklim bölgelerindeki yerel mimarlık 
ürünleriyle karşılaştırıldığında bu bölgenin 
yerel ve doğal malzeme kullanımı açısından 
benzerlik gösterdiği söylenebilir. Yerleşim do-
kusu açısından karşılaştırıldığında sıcak kuru 
ve soğuk iklim bölgesindeki yerel konutların 
yerleşiminden farklılaştığı, diğer bölgelerde 
sıcak ve soğuk rüzgarlardan korunmak için 
yerleşimin daha kompakt ve avluların daha 
dar planlandığı görülmektedir. Soğuk iklim 
bölgesinde bulunan Erzurum evlerinde du-
var kalınlıkları, incelenen bölgeye göre (45-
60cm) daha fazla iken (80-100 cm), çatıda çok 
katmanlı strüktür ve daha kalın saman katkılı 
toprak örtüsü bulunmaktadır (Kırbaş ve Hızlı, 
2016: 792).  İncelenen alanlarda yönelim gü-
ney-güneydoğuya doğru olup geniş pencere-
ler bu cephelere açılırken, sıcak nemli iklimde 
bulunan Kayaköy yerleşiminde rüzgar alan 
sırt bölgesinde yerleşilerek, yönelim kuzeye 
doğru yapılmış ve geniş pencereler kuzey cep-
heye açılmıştır (Kısa Ovalı ve Delibaş, 2016: 
522). Sıcak kuru iklim bölgesinde bulunan Di-
yarbakır evlerinde yaz, kış ve bahar kullanımı 
için farklı mekanlar tasarlanmış, yönelimler 
güneşten yararlanma ya da korunma isteğine 
göre ayarlanmıştır. Avluya dönük olarak kur-
gulanan yaşam, avluda bulunan su öğesi ve 
ağaçlarla uzun soğutma döneminde serinle-
tici etkiden yararlanmak üzere kullanılmıştır 
(Şerefhanoğlu Sözen ve Zorer Gedik, 2007: 
1813). Farkılı iklim bölgelerinde bulunan ye-
rel konutlarda yerleşim, mekansal planlama 

ve detay çözümleri iklime göre farklılık gös-
terse de iklime uyumlu olma anlayışı açısın-
dan benzerlik göstermektedir

SONUÇ

Bu çalışmada yapılan analiz ve değerlendir-
meler sonucunda, yerel konutların avlularda 
birbirinin güneşini ve rüzgarını kesmeyecek 
şekilde konumlandırılması, uygun yönlenme, 
mekanlara sofadan ya da salondan dağılım 
sağlanması, güneyde geniş, kuzeyde dar ol-
mak üzere karşılıklı açılan pencerelerle güneş-
ten enerji kazanımı ve etkin doğal havalandı-
rılmanın sağlanması, güneyde saçak kullanımı 
ile soğutma döneminde güneşten korunma; 
doğal, yerel ve ısıl performansı yüksek mal-
zeme kullanımı gibi özelliklere sahip olma-
ları, bu yerel konutların bölgenin iklimine ve 
çevresine uyumlu bir şekilde inşa edildiğini 
göstermektedir. Özellikle kuzey cephede açı-
lan ve kış aylarında kapatılan poyraz delikleri 
etkin havalandırmanın sağlanması için geliş-
tirilen özel bir çözüm olarak dikkat çekicidir. 
Karatepe Köyü’ndeki bazı konutlarda misafir 
odalarına dışarıdan giriş sağlanması ısıtma dö-
nemi için olumsuz olsa da bu olumsuzluk gi-
derilerek yerel konutlar, köylerde inşa edilen, 
her yöne bakabilen, köyün dokusuyla uyum 
sağlamayan, doğal ve yerel mazlemelerin 
kullanılmadığı, etkin havalandırma ve güneş 
kontrolünün sağlanamadığı ve her yere yerle-
şebilecek gibi duran “modern” konutlara ör-
nek olmalıdır. Bununla birlikte yerel konutlar-
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dan alınan bu dersler, tasarım anlayışı olarak 
kentlerde inşa edilecek konutların tasarımına 
da yol gösterebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Climate-responsive building design and product development have been the fo-
cus of architectural research in the 1950s. The energy crisis in the 1970s also accelerated techni-
cal research on energy saving in buildings. Environmental problems that cannot be ignored and 
the ongoing problems of providing energy sources caused the issue of sustainability to come to 
the fore in the 1990s. Since those years, the issue of climate responsive design continues to be 
discussed within the framework of sustainability. Fluctuations in both the energy market and 
other material issues, rapid developments in building technologies, innovations in design pro-
cesses show that architectural research efforts in this field (the subject of energy conservation 
and climate-compatible design) will continue at a breathtaking pace. (Groat and Vang, 2013: 
6- 9). Aim: The aim of this study is to determine the compatibility with the climate by exami-
ning the selected examples of rural residential architecture in Eskişehir province, Odunpazarı 
district, in terms of climate responsive design, on three main designs parameters: settlement 
scale, building, and space scale, building envelope and elements scale. Method: In this study, 
two rural settlements were evaluated by following the method below, based on the common 
problem of “ climate responsibility” in line with the aim mentioned above; determining the 
climatic characteristics of the region where the settlements are located, determining the design 
parameters compatible with the climate according to these climatic features, determining the 
necessary architectural features about the rural settlements obtaining the data, examining the 
three examples reflecting the characteristic features of each settlement in detail, making evalu-
ations on the parameters determined in line with the architectural data. With the above-mentio-
ned method, after each rural settlement was evaluated separately within itself, it was discussed 
again comparatively and suggestions were made in line with the results. Findings and Results: 
Other factors affecting the choice of settlement on the topography, such as vegetation, the con-
dition of agricultural lands, water, landscape, physical characteristics of landforms, must also 
be taken into account. It has been seen that the residences are brought together in a way that 
does not prevent the benefit of the sun and wind, with the preference of medium density and 
courtyard settlement pattern, which emerged with the effect of issues such as the land situation, 
privacy. However, no special measures were observed in the immediate vicinity of the buildings 
to protect them from the sun and wind. Although it is difficult to say that the climate is the big-
gest factor in the selection of building forms, it is noteworthy that the forms of the houses are 
rectangular or almost square rectangular in accordance with the temperate dry climate zone. 
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The orientation of the houses located on the flat land to the south, which is the most suitable 
direction in the temperate arid climate region, shows that climatic sensitivity comes to the fore. 
The sizes of the places with a size of 10-15 m2 can be considered suitable for the temperate arid 
climate zone. However, it has been determined that in the residences in Karatepe Village, one 
room is 2-3 times larger than the other rooms, up to 30 m2. As a result of the interviews, it was 
determined that this room was functionally separated from the other rooms and was designed as 
a guest room not included in daily use. According to this, it can be said that these rooms, which 
are more difficult to heat compared to other rooms, are used on limited days during the year, and 
the heating need is less than other rooms, so it does not cause any problems in terms of climatic 
conditions. The plan type with the middle sofa, which is preferred in the spatial organization of 
the houses, is positive in terms of climatic conditions, as thermal zoning is provided by distri-
bution to the other rooms after entering the sofa from the outside. While creating the building 
shell of the houses, materials such as easily accessible soil, straw, reed, wood and, natural stone 
were used. Since materials other than stone conduct heat very little, they contribute positively 
to heat preservation. While determining the location and dimensions of the transparent areas 
on the building envelope, taking advantage of the sun, effective ventilation and sun protecti-
on were considered together with privacy. The courtyards of the houses are mostly located in 
the south direction, if not in the east or west directions, and privacy is provided by arranging 
the windows facing their own courtyard as large and the windows facing the courtyard of the 
other house or the street as small, while at the same time, appropriate window sizes are obtai-
ned according to the directions. Conclusions: The study reveals that the samples examined in 
Eskişehir’s rural residential buildings were manufactured in balance with the climate including 
settlement, building and place, building envelope and elements, from planning to detail. It is 
recommended to conserve the existing local architectural heritage in terms of adaptation to 
the climate in the villages and continue this approach by using the acquired lessons on being 
balanced with the climate in the newly designed buildings. Other researchers who will conduct 
research on the subject can conduct in-depth research on the climatic sensitivities of those who 
built the rural texture by examining the microclimatic effects on the local tissue by working on 
the rural texture in areas with different microclimatic characteristics in Eskişehir. In addition, 
they can investigate the effect of climatic sensitivity on energy consumption by making thermal 
measurements in houses and calculating energy costs with a realistic model they will create in 
various computer programs.


