
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 
 
 

 
KERPİÇ EV YAPIMI 

Mimar Özlem BAŞODA 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

Kerpiç nedir? 

2 

İlk çağlarından itibaren, insanın ürettiği ve 

biçimini istediği gibi belirlediği ilk yapı 

malzemesi kerpiç olmuştur.  

 

 

 Kerpiç uygun oranlarda kil içeren toprağın, 

su ve gerekli görülen katkı maddeleri ile 

harmanlanıp yoğrularak kalıplara dökülmesi ve 

kurutulmasıyla elde edilir. 

 

 

Toprak yapım teknikleri 9000’i aşkın yıldır 

bilinir. 

 

 

Anadolu’da Erken Neolitik Çağ’da (MÖ 7000 

sonrası) Çatalhöyük’teki ilk yerleşmelerde 

kerpiç kullanımı görülmektedir (Naumann, R). 

(1) 

(2) 

(1) https://www.tech-worm.com/kerpic-nedir-nasil-yapilir-nerelerde-kullanilir/ 

(2) http://bilgimimberatdeniz.blogspot.com/ 
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Alker-   
 
1m3                   Toprak 
0,15-0,20 m3      
20kg                   , keten veya lif 
 

Geleneksel  
 
1m3            Toprak 
12Kg            kaya tuzu 
30kg           Odun  
20-25kg      Saman 

(2) 

(1)https://www.trthaber.com/haber/yasam/sukran-koyunun-kerpic-evleri-tasarimiyla-ilgi-odagi-385061.html 

(2) Aşanlı,M. 
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(1) 

(2) 

(1-2) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 

(3) www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/221.pdf 

(3) 

ana kerpiç kuzu kerpiç 

ana kerpiç kuzu kerpiç 
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• Toprağa güzel bir havuz yapılır. 

• Altına sağlam bir branda serilir. 

• Karışım ayak, tahta kürek ya da makine yardımı ile 

karıştırılır. 

• Malzemelerin birbirine iyice karışması çok önemlidir. 

• Karışım aşamasında 100lt’lik elektrikli mini beton 

mikseri işi kolaylaştırır. 

• En az bir gün havanın güneşli olma durumuna göre 

karışımın üstü kapatılıp dinlendirilir. 

• Tekrar karıştırılır ve toprak üzerinde 2-3 daha 

bekletilir. Bu işleme MAYALAMA denir. 

• Tava gelmiş karışım kalıplara dökmek için hazırdır. 

 

 

(1) 

(2) 

(2) (4) (3) 

(1) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 

(2-3-4)  https://www.youtube.com/watch?v=E9LBLvhOp4g 
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• Yarı nemli toprağı elimize alıyoruz; ele 
yapışacak, önce bir top yapıp yaklaşık 1 
metreden yere bırakıyoruz. Dağılmadan 
yere yapışması gerekiyor. 
 

• Çok ıslak olduğunda balçık olacaktır test 
edilmez.  
 

• Elimize aldığımız çamurdan sosis 
yapıyoruz, iki elimizin arasında 
yuvarladığımız çamuru aşağı doğru 
sarkıtıyoruz. 
 

• 5cm den önce kopuyorsa yeterli kil 
barındırmıyordur. 
 

• 5 ila 10cm arasında kopuyorsa ideal kil 
oranına sahiptir. 
 

• 10cm’den fazla uzuyorsa çok killi bir 
toprağımız var demektir. (3) 

(1) 

(2) 

Mali'deki Djenne Camisi 

New Mexico' daki geleneksel pueblos (halk) evleri 

(1-2)  http://www.arkeotekno.com/pg_335_kerpic-ve-tuglanin-adobe-arkeolojisi 

(3) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 
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• Karışım kalıplara el veya tokmakla 

sıkıştırılarak yerleştirilir.  

• İçerisinde hava boşluğu kalmamalı. 

• Malzeme kalıpta bekletmeden 

çıkartılmalı. 

• Kalıplara dökülen malzemenin üstü mala 

ile düzeltilmeli. 

• Kalıp her defasında temizlenirse çıkan 

malzeme pürüzsüz olacaktır. (7) 

(1) 

(2) (5) (6) 

(3) 

(4) 

(1-7) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 

(3-4) https://www.youtube.com/watch?v=lVzixS7zUY4 

(6) http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/ 
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• Kalıptan çıkan kerpiç tuğlalar 2-3gün kurumaya 

bırakılır. 

• Tuğlalar dik duracak kadar kurumuş olmalıdır.  

• Kalıbın altında kalan yüzey dışa bakacak şekilde iki 

tuğladan bir üçgen yapılır. 

• Dik hale gelen tuğlalar 5 gün kadar daha kurumaya 

bırakılır. 

• Yeterince kuruyan ve ele gelen tuğlalar hava alacak 

şekilde istif edilebilir. 

• Yağmurdan ve nemden korumak gerekir. 

• Zemine yapışmaması için zemine kum serpilebilir (3). 

(1) 

(2) 

(1-3) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=lVzixS7zUY4 
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• 1x1x1 cm ölçüsündeki kerpiç 

tuğlanın 10-15 kg ağırlık altında 

ezilmemesi gerekir. 

• Kerpiç taşıyıcı duvar kalınlığı en az 

50cm olmak zorundadır. Bu ölçü 

deprem bölgesinde değişiklik 

gösterebilir. 

• Taşıyıcı olmayan bölme duvar 

kalınlıkları en az 25cm genişliğinde 

olmalıdır ve ahşap ile 

desteklemelidir. 

• Kapı ve pencere açıklıkları en fazla 

100cm genişliğinde olmalıdır. 

• Tüm duvarlar birbirine eklemeli 

örülmelidir ve geçme yapılarak 

birleştirilmelidir. (1) 

 

(1) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 
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(1) 

(1-2) Geleneksel Yapı Teknikleri, Doğal ve ekolojik yapı rehberi. Aşanlı,M. 

a²+b²=c² 

3x3=9 
4x4=16 
5x5=25 

(2) 
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• Duvarı dış etkenlerden korumak amacıyla yapılan iç ve dış sıva, kerpiç çamurundan oluşturulur. 

• Çamur sıva hazırlanırken toprak elenmekte ve içine  çok miktarda saman katılmaktadır. 

• Sıvanın yapı bitirilmesinden bir süre sonra yapılması sıvanın çatlamaması açısından  önemlidir. 

• Bu bekleme süresi 6 ay ile 1 yıl arasındadır. 

• Her yıl yenilenen bu sıvanın yapı dayanıklılığına katkısı çoktur. (3) 

 

(1) http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/ 
(2-3) Anadolu Kerpiç Mimarlığı, Prof. M. Rifat Çelebi 

 

(1) 

Sıva uygulamasında; 

 

• Duvar iyi kurumalı 

• Yapı ilk oturmalarını yapmış olmalı 

• Duvar ıslatılmalı 

• Derzler 1-2cm derinlikte açılmalı 

• İlk tabakanın iyice yedirilmesi önerilir (2).  

http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
http://seyitkonyali.com/kerpic-mimari/
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Su geçirmezliği sağlayan toprak tabakası aynı zamanda ısı kaybını önler. Kaplamayı oluşturan toprak tabakası genellikle 3 biçimde 

olur 

 

• Kalın bir tabaka olarak; 15-25cm toprak serilip, sıkıştırılır. Her yıl biraz toprak eklenir. Ağır bir örtüdür. 

• İnce 2 tabaka toprak serimi: Yaklaşık 15cm kalınlığında serilen toprak sıkıştırıldıktan sonra üzerine 5cm kalınlığında killi bir 

çamur sıva yapılır. 

• Dik meyilli ince bir tabaka: Saz ve yeşillik örtüsü  demetleri ile yaklaşık 1/3 oranında akıntı oluşturulur. Üstleri killi toprak ile 

sıvanır. (3) 

 

(1-2-3) Anadolu Kerpiç Mimarlığı, Prof. M. Rifat Çelebi 
 

(1) 

Kirişlerinin arasındaki boşluğu kapatmak için 

kiriş üzerinde bir döşeme yapılır. Bu döşeme; 

 

• Ağaç dallarıyla 

• Saz demetleriyle 

• Tahta kaplarayarak (2).  
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150 yıllık bir geçmişe gidebilen geleneksel kerpiç konutlar 3 gruba ayırabiliriz; 

1. Yığma Sistem Kerpiç Konutlar 

 

 

2.  Ahşap İskelet  Arası Kerpiç Dolgulu Konutlar 

 

 

3.  Karma Sistem Kerpiç  Konutlar  

Kerpiç malzemelerin arasında taşıyıcı unsur olarak ahşap 
bulunmayan, blok kerpiçlerle duvarlar yapılan yapıya  
“yığma (masif) kerpiç” denilmektedir. 

Ahşap iskeleti oluşturan ahşap, düşeyde ana ve ara 
dikmeler, yatayda kiriflleme sistemi ile belirli aralıklarda 
çatılarak oluşturulmuştur. Bu sistemde ana taşıyıcı 
malzeme ahşap olup, kerpiç dolgu malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. 

Karma sistem diye adlandırdığımız  yapım sistemleri, 
daha çok Anadolu’nun kırsal alanlarında uygulanmış olup 
yığma sistem ve ahşap iskelet arası dolgu sistem 
geleneğinin bir arada görüldüğü uygulamalardır. 
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(1) 

(1) https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu 

https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
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(1) 

(1) https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu 
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(1) 

(1) https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu 
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(1) 

(1) https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu 

https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
https://twitter.com/sdmim/status/831753367840051200?lang=eu
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Erzincan Karatuş köyünden 1939 deprem öncesi yapılmış bir kerpiç ev 

(1) 

(1) https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/  

https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
https://tr.pinterest.com/pin/288371182383305824/
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Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü 

(1) 

(1) https://www.trthaber.com/haber/yasam/sukran-koyunun-kerpic-evleri-tasarimiyla-ilgi-odagi-385061.html 
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Malatya Darende Cumhuriyet İlkokulu 

(1) 

(1) http://www.malatyahabermerkezi.com/haber-51829-darende-kent-muzesi-projesi-hayata-geciyor.html 
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2017 yılında mimarlık ödülü programı World Architecture Festival’de Çin’den (The Chinese University of Hong 

Kong) bir ekip “Deprem Sonrası Guangming’in Rekonstrüksiyonu” projesi ile 1.lik ödülü aldı. Proje, depreme 

dayanıklı kerpiç yapıların inşası üzerine kapsamlı bir çalışma. 

(1) 

(1) http://1u1v.org/ 
(2) https://twitter.com/seda_ozen/status/945677701985263617 

http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
http://1u1v.org/
https://twitter.com/seda_ozen/status/945677701985263617
https://twitter.com/seda_ozen/status/945677701985263617
https://twitter.com/seda_ozen/status/945677701985263617
https://twitter.com/seda_ozen/status/945677701985263617
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