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BUCA KENTSEL SİT ALANI TASARIM REHBERİ 

RAPOR 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu rehber Buca Kentsel Sit Alanı için hazırlanan “Koruma Amaçlı İmar Planı Plan 

Hükümleri” doğrultusunda, kentsel sit alanının içinde bulunan tarihi doku ve 

özelliklerinin olabildiğince korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere özgün 

nitelikleri ile aktarılabilmesi; bu dokuda yeni yapılacak yapıların özgün dokuya 

uyumunun sağlanması amacıyla dokunun özgün elemanlarının belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Bu rehber kapsamında, öncelikle, arazi çalışması yapılarak bölgedeki geleneksel 

niteliklere sahip tüm yapılar yerinde incelenmiştir. Bu inceleme için tescilli yapılar ile 

geleneksel dokuya uyumlu yapılar esas alınmış ve bunların mimari özellikleri tespit 

edilmiştir. Tespit çalışmalarında, tüm yapıların ve geleneksel yapıların yoğun olduğu 

sokakların fotoğrafları çekilmiş, mimari ögelerin ölçüleri alınmış, malzeme kullanım ve 

yapım teknikleri belgelenmiştir. Çalışma çerçevesinde yapıların sokak cepheleri 

üzerinde incelemeler yapılmış; yapıların plan özellikleri, iç mekân kurgusu ve 

elemanlarına dair çalışma yapılmamıştır. 

Ayrıca yeni yapılacak yapılarda da bölgenin özgün niteliklerinin benimsenmesi ve dış 

mekânlarda yer alan kamusal alanlarda kent mobilyalarının, ilan ve reklam panoları 

ile tabela düzenlemeleri gibi öğelerinin uyumunun sağlanabilmesi için de yerinde 

tespitler yapılmıştır.  

Rehberde öncelikle yapıların cephe düzenleri açıklanmakta, ardından her bir cephe 

öğesi ayrı ayrı ele alınmakta, fotoğraf ve çizimler ile desteklenmektedir. Daha sonra, 

kent mobilyaları, sokaklar, teknik altyapı ögeleri, vb. için öneriler getirilmiştir. Böylece 

uygulama sürecinde; bilimsel, estetik ve yasal açıdan herhangi bir sorunla 

karşılaşılmaması amaçlanmıştır. 

2. TANIMLAR 

 Buca Kentsel Sit Alanı: İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 25.01.2007 tarih ve 2015 sayılı kararı ile son şeklini alan 

39,48 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanıdır. 



                                                                                                                             3 

 Koruma Amaçlı İmar Planı: Buca Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000, 1/1000 

ve 1/500 ölçeklerde hazırlanan plan hükümleri ile bütün olan Koruma Amaçlı 

İmar Planıdır. 

 Tasarım Rehberi: Koruma amaçlı imar planları doğrultusunda, alanın kimliğini 

vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar 

açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde 

hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde 

yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık 

alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların 

tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi 

konularda çözüm öneren plan ve projelerdir. 

 Koruma Bölge Kurulu: İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’dur.  

 Mimari Ögeler: Cumbalar, balkonlar, çıkma konsolları, panjur ve kepenkler, 

söveler, pencereler, dekoratif yatay profiller, bina girişleri, bina ve bahçe giriş 

kapıları, duvarlar, pencere ve kapı parmaklıkları, bacalar, çatılar, diğer 

dekoratif öğeler, cephe renkleri, saçak ve tenteler, güneş kesiciler, sokak üst 

örtüleri, ilan ve reklam panoları ile tabelalar, sokak mobilyaları, klima 

aparatları, elektrik sayaçları, telefon kutuları, su sayaçları vb. teknik altyapı 

kullanımları. 

3. ÇALIŞMA USULÜ 

Buca Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri, Yüksek Kurul İlke kararları ile Koruma 

Bölge Kurulu kararları, Buca Koruma Amaçlı İmar Planı kararları, plan hükümleri ve 

ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. 

Çevre ve yörenin doğal, kültürel, tarihi, ekonomik, estetik, görsel değerlerini ve özgün 

kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir projelendirme anlayışıyla hareket edilmiştir. 

Projeler; yasal, yönetsel, ekonomik ve teknik yönlerden uygulanabilir niteliktedir. 

Projelendirme sürecinde doğal çevreye ilişkin faktörler belirlenerek, yapılanmış çevre 

ve sosyal çevre üzerindeki etkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimleri saptanmış ve 

bu verilere dayanarak koruma kullanma dengesi oluşturulmuştur. 
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Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek 

amaçlanmıştır. 

Kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılmış, ayrıca engelli, çocuk, 

yaşlı, vb. kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Açık mekânların, meydanların, bahçelerin, avluların, yaya yollarının, vb. alanların 

geleneksel, yöresel, tarihi, kültürel, doğal nitelikleri ve çevresindeki alanlar ile işlevsel 

bütünlüğü korunarak çağdaş kullanımlara ve peyzaj düzenlemelerine olanak 

sağlanmıştır. 

Elektrik ve telefon direklerinin, reklam panolarının, altyapı hatlarının ve benzerlerinin 

yaratacağı karmaşıklığın giderilmesi yönünde düzenlemelere gidilmiştir. 

4. GENEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ1 

Buca İlçesi bağlı olduğu İzmir’in 9 kilometre güneydoğusunda, Nif Dağı’nın güney 

eteklerinde yerleşmiştir. Buca İlçesi’nin denizden yüksekliği 38 metre olup yüzölçümü 

ise 134 km.² ' dir. 

Buca İlçesi batıda, Konak ve Gaziemir; doğuda, Kemalpaşa; kuzeyde, Bornova; 

güneyde ise Menderes ve Torbalı ilçeleri ile çevrilidir. 

Buca İlçesi’nin nüfusu 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 

400.930 kişidir. Bu nüfusun 397.807 kişisi kentsel nüfusu oluştururken 3.123 kişisi ise 

kırsal nüfusu oluşturmaktadır. Toplam nüfus büyüklüğü ve kentsel nüfus büyüklüğü 

açısından Buca İlçesi İzmir İli genelinde dördüncü sırada yer almaktadır. Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Buca Merkez İlçesi’nin kentsel nüfusu 

dikkate alındığında, ilçede15-19 yaş gurubu arasında yığılma olduğu görülmektedir. 

Dolayısı ile İlçe nüfusunun büyük bir kısmını genç nüfusun oluşturduğu söylenebilir. 

Buca’da Eski Kent dokusunda yasayanların bir dönem çiftçilikle uğraşmalarına 

karşın, günümüzde bu uğraş hemen hemen terkedilmiştir. Yerinde yapılan 

mülakatlara göre, evlerin bahçeleri çiftçi ailelerinin geçmişteki yaşantısını 

yansıtmakta olup, evlerin bahçelerinde “müştemilat” diye adlandırılan birtakım 

eklentiler bulunmaktadır. 

Günümüzde Buca’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kampüs alanlarının bulunmasından 

dolayı yılın yaklaşık dokuz ayında üniversite öğrencilerinin ilçede bulunmaktadır. Bu 

durum alana pek çok açıdan sosyo-ekonomik canlılık getirmektedir. 
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Koruma alanı içinde işyerleri ve konutların yer alması iki tür nüfus yapısını ortaya 

çıkarmaktadır. Birincisi, alan içindeki işyerlerinde çalışanlar, ikincisi ise konut 

alanında yasayanlar. Alan içinde hem işyeri olup hem de konutu bulunan sakin sayısı 

azdır. Günümüzde alan içinde konutlarda kalanların kompozisyonu kısmen değişime 

uğramıştır. Mevcut konutlarda kalanlar, kısmen eski kuşağın hayatta kalanları, 

onların yeni kuşağı ve yeni gelenlerdir. Alan sakinleriyle yapılan mülakatlara göre, 

alan içinde kalanların çoğunluğunu eskiden yerleşen göçmenlerin yeni kuşağı ve 

yakınlarda alana yerleşenlerden oluşmaktadır. Yakınlarda yerleşenler orta sınıf 

özelliği göstererek alan içinden ev alanlar ve görece alt kesim olarak ev 

kiralayanlardır. 

Planlama alanını oluşturan kentsel sit alanının içinde kalan İngiliz Protestan Baptist 

Kilisesi, bugün Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kullanılan Papaz Okulu ve Eski 

Tren Garı en önemli yapılardır. Ayrıca planlama alanın civarında Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri yer almaktadır. 

Planlama alanı Eski Buca’nın büyük kısmını içermektedir. Yerleşimde ticari birimlerde 

ihtisaslaşma bulunmaktadır. Ticari birimler konut altı ticari birimler şeklinde 

biçimlenmektedir. Ticari birimler kimi yerlerde zemin kat dışında katlarda da 

bulunmaktadır. Alan içinde ticari etkinlikler genellikle Uğur Mumcu Caddesi, 

Menderes Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Erdem Caddesi, 30. Sokak, 83. Sokak ve 

Asporuk Meydanı üzerinde kümelenmektedir. Geriye kalan sokaklar genellikle konut 

alanı olarak kullanılmaktadır. Kıbrıs ve 30. Sokak hariç, alan içindeki cadde ve 

sokakların çoğunluğu geleneksel bina dokusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Koruma 

Alanının Doğu kesimindeki sokaklarda konut yanında kimi küçük çaplı dükkânları 

görmek mümkündür. 

Ana ulaşım aksı olan Menderes Caddesi üzerinde banka şubeleri, ticari birimler ve 

Valirahmibey Parkı yer almaktadır. Bir kısmı kentsel sit alanı sınırları içinde kalan 

Valirahmibey Parkı doğal sit alanı olup önemli bir odaktır. 

Kentsel sit alanının içinden geçerek ana ulaşım aksları olan Menderes Caddesine ve 

Özmen Caddesine bağlanan Uğur Mumcu Caddesi boyunca ticari birimler yer 

seçmiştir. Ayrıca bu aks üzerinde Buca İlköğretim Okulu, çeşitli özel kurs ve 

dershaneler, özel öğrenci yurtları ve belediyeye ait sosyal tesis yer almaktadır. 
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5. FİZİKSEL ÇEVREYE YÖNELİK ÖZELLİKLER2 

Planlama alanını oluşturan Buca Kentsel Sit Alanı, Buca İlçe Merkezi’nde yer 

almaktadır. 

İzmir İli Buca İlçesi’ndeki kentsel sit alanı sınırları, Gayrimenkul Eski Eserler Ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10.03.1978 tarih ve 993 sayılı kararı ile 

belirlenirken, Gayrimenkul Eski Eserler Ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 

07.04.1983 gün ve 4323 sayılı kararıyla da etkileme geçiş alanı sınırları belirlenmiştir. 

Bu sınırlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 29.08.1986 tarih 

ve 2614 sayılı kararı ile Gayrimenkul Eski Eserler Ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

Başkanlığı’nın 07.04.1983 gün ve 4323 sayılı kararı ile belirlediği etkileme geçiş alanı 

sınırları yeni kentsel sit alanı sınırları olarak kabul edilmiştir. Ancak daha sonra İzmir 

1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2007 tarih ve 

2015 sayılı kararı ile sit sınırları revize edilerek yeni kentsel sit sınırları belirlenmiştir. 

Alan içinde çok sayıda tescilli sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. 

Planlama alanı geleneksel kent merkezi niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da 

tarihi ve kültürel özellikleri ile hala canlılığını korumaktadır. 

Genel arazi kullanım karakteristiğini konut dokusu oluşturmaktadır. Çalışma alanı 

içerisinde yaklaşık %56 oranında yer tutan 225.294 m² büyüklüğe sahip konut alanı 

yer almaktadır. Uğur Mumcu Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Erdem Caddesi, 

Kıbrıs Caddesi ve 30. sokak üzerinde çoğunlukla küçük çaplı işyeri ve dükkânlara 

rastlamak mümkündür. Bunların dışında ara sokaklara dağılmış küçük ticaret ve 

küçük çaplı öğrenci yurtlarına da rastlanabilir. Planlama alanı sınırları içinde sanayi 

tesisi olarak Menderes Caddesinin Erdem Caddesine ve 79. Sokağa bağlandığı 

alandaki oto tamircileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Menderes Caddesi üzerinde 

de günümüzde işlemeyen bir fabrika binası bulunmaktadır. 

Planlama alanı içinde Valirahmibey Parkı’nın 12.765 m²’lik bir kısmı bulunmaktadır. 

Bu alanda park düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte yeterli nitelikte değildir. 

Planlama alanında Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki eski tren istasyonunun 

bahçesinde de park düzenlemesi yapılmıştır. Bu parkların yanı sıra planlama 

alanında 107. Sokakta ve 105. Sokakta olmak üzere iki adet daha park 

bulunmaktadır. Bu parklar daha çok bulundukları alandaki konutlara hizmet 

etmektedir. 
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Grafik 1. Arazi Kullanımı 

 

 
İzmir’in 9 km güneydoğusunda yer alan Buca’ya hem demiryolu hem de karayolu ile 

ulaşılabilmektedir. Buca’ya ulasan demiryolu hattında Alsancak-Buca seferi yapan 

banliyö treninin düzenli olarak seferleri bulunmaktadır. Karayolu bağlantılarında ise 

İzmir-Aydın otobanı Buca bağlantısı bulunmakta olup; Bornova, Gaziemir, Balçova ve 

Menderes Havaalanına 15 dakika mesafededir. Şehir içinden ise Konak Meydanı’na 

20 dakika mesafededir. 

Buca Rumlar, Yahudiler ve Türklerin bir arada yaşadığı; İngiliz, Fransız, İtalyan ve 

Hollanda şirketleri ile daha çok ticari ilişkiler çerçevesinde oluşan Levanten 

Grubu’nun sayfiye yeri olarak yerleştiği bir alan olma özelliği taşımıştır. Bundan 

dolayı farklı kültürlere ve mimari özelliklere sahip birçok grubun özelliklerini 

yansıtmaktadır. 

Yapıların inşa edildiği parsellere bakıldığında iki tip uygulama ile karşılaşılmaktadır. 

Sayıları çok fazla olmayan büyük parsellerin ortalarına inşa edilmiş köşk tarzındaki 

örnekler üzeri demir parmaklıklı avlu duvarları ile çevrelenmiştir. Bu yapıların avlu 

duvarlarında standart bir yükseklikten bahsetmek mümkün değildir. 
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Arazi Kullanımı 
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 96 ada, 7 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

 96 ada, 5 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

282 ada, 27 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 
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İkinci grup yapılar ise çoğunlukla bitişik nizamda geleneksel yapılardır. Köşe 

başlarında yer alanları her iki cepheye açılan bu evler hacim olarak küçük ebatlı 

örneklerdir. İki yandan kapalı örneklerde ön cephenin özen ve düzenleme itibariyle 

vurgulandığı görülmektedir. Bu gruba ait hemen her yapının mutlaka bir arka bahçesi 

bulunmaktadır. Avlu duvarları ise alçak bir taş duvar üzerinde demir parmaklıklıdır. 

 

114.Sokak (Kaynak: Arazi çalışması) 

 

 Uğur Mumcu Caddesi (Kaynak: Arazi çalışması) 

 
Konut girişlerinin sokak ile ilişkisi incelediğinde girişleri; “ön cepheden doğrudan”, “niş 

içine yerleştirilmiş”, “merdiven ve sahanlıktan oluşan”, “ön cephe bahçeden” ve “yan 

cephe bahçeden” girişli olarak sınıflandırılabilir.3 
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Planlama alanına servis veren sokakların ve meydanların oluşturduğu dokunun, 

toplam alan içinde yaklaşık % 21’lik bir oranla yer aldığı belirlenmiştir. Alana servis 

veren yolların oluşturduğu doku, alanı çevreleyen yollar dışında fazla bozulmadan 

günümüze kadar gelmiştir. Alan içindeki yollarda zemin döşemelerinde iki değişik 

kaplama malzemesi kullanılmıştır. Büyük bölümü asfalt kaplamalı olan sokaklar 

dışında kilit parke ile kaplı sokaklar da bulunmaktadır. 

  

Barış Manço Sokağı (Kaynak: Arazi çalışması) 

 
Planlama alanında 988 adet parsel bulunmaktadır. Alandaki bütün parseller içinde % 

20’lik oranı ile (195 adet) 101 m² ile 150 m² arasında büyüklüğe sahip parseller 

çoğunluktadır. Daha sonra toplam parseller içinde yaklaşık %19’lu oranı ile 

büyüklüğü 151 m² il 200 m² arasında büyüklüğe sahip parseller, bulunmaktadır. 

Planlama alanını oluşturan parseller, kısmen araziye uyum sağlamış, genelde bitişik 

nizam yapı adalarından oluşmaktadır. Ancak kiliselerin, malikânelerin ve garın 

bulunduğu parseller diğerlerinden farklı, çok büyük ve düzensizdir. Yıkılan veya boş 

kalmış parseller genelde yakın zamanda betonarme olarak yenilenmişlerdir. Ayrıca 

yeni yapılmış gabari ve oran olarak bölgeye aykırı yeni betonarme yapılar da 

bulunmaktadır. Konut adaları dışında ticaret kullanımı için farklı türde yapılaşma 

bulunmamaktadır. 
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 82. Sokak (Kaynak: Arazi çalışması) 

Konut parselleri yapı-parsel ilişkisi açısından dörde ayrılabilir: 

1. Tek katlı yapıların konumlandığı bitişik nizam konut parselleri, 

2. İki katlı evlerin konumlandığı nispeten büyük ayrık parseller, 

3. Malikânelerin bulunduğu çok büyük bir alanı kapsayan parseller ve 

4. Yeni yapılaşma talepleri doğrultusunda oluşan parseller. 

Bunların dışında kamusal kullanıma açık yapıların bulunduğu Camii, Kilise ve Gar 

parselleri bulunmaktadır. Sokak veya cadde üzerindeki yapılar parselin yola bakan 

cephesinde konumlanmışlardır. Bu yapılara yoldan direk olarak girilmektedir. Zemin 

katları ticaret amaçlı kullanılan yapılara sokaktan ulaşılırken ikinci bir kapı ile üst kata 

ulaşılmaktadır. 

Yapıların çoğunluğu 51-100m2 arasında inşa edilmiştir. 

Grafik 2. Yapı Büyüklüğü 

 

251 

472 

288 

97 
43 19 23 3 10 6 2 

Yapı Büyüklüğü (m2) 
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Alandaki etnik ve kültürel çeşitlilik alana da yansımış farklı kat adetlerinde farklı 

malzemeler ile çok farklı yapılar yapılmıştır. Taş tuğla almaşık, taş, ahşap hatıllı 

tuğla, tuğla üzeri ahşap karkas gibi örnekler mevcuttur. Karma sistemde zemin kat 

yaklaşık 80 cm. kalınlığında duvar, üst kat duvarlar ise ahşap karkas araları genelde 

tuğla dolguludur. Zemin kat duvarlarının sıralı moloz tas, kesme tas olan örnekleri de 

mevcuttur. Konutlar kırma veya beşik çatı olup, oturtma çatı sistemi ile çözülmüştür. 

İki katlı yapılarda ön cephede varlık gösteren cumba, ikinci katın ahşap döşeme 

kirişlerinin uzatılması ile taşınmıştır. Cumbalar yığma yapılardan malzeme ve teknik 

olarak tamamen ayrı olarak tasarlanmıştır. Cumbaların tamamı ahşap karkas üzeri 

ahşap kaplanarak yapılmıştır. 

Çatı örtüsü özgün hali ile alaturka kiremit olarak kullanılmıştır. Cumbalarda ise çatı 

ayrıca çözülmüştür. Bacalarda ise taş ve sakız tuğlası kullanılmıştır. 

Alandaki yapıları tek katlı, yükseltilmiş bodrum katı kullanılan ve iki katlı olarak üç ana 

gruba ayırabilir. Bu yapıların büyük çoğunluğu konut olarak tasarlanan yapılardır. 

Gar, kilise, camii gibi yapılar ise yükseklik ve taban alanı olarak diğer yapılardan 

ayrılmaktadır. Ayrıca boşalan parsellere yapılmış gabari olarak dokuya tamamen 

aykırı çok katlı betonarme yapılar ile anıtsal yapılar da bulunmaktadır. 

Sivil mimarlık örneği yapıların çoğunluğunun yapısal durumu iyidir. 

Grafik 3. Yapısal Durum 
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6. MİMARİ ÖZELLİKLER 

Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan köşk tipi yapıların her biri ayrı ayrı 

değerlendirilerek projelendirilmesi gerektiğinden bu başlık altında “Geleneksel Buca 

Konutu” olarak tanımlanabilecek yapılar esas alınmıştır. 

6.1. Cephe Tipolojisi 

Geleneksel Buca Konutları, kat adedi, cephe düzeni ve cumbaları göz önünde 

bulundurularak üç grupta sınıflandırılmıştır. Bu gruplara girmeyen yapılar ise 

dördüncü grup olarak sınıflandırmaya eklenmiştir.  

Buna göre, geleneksel Buca konutları cephe tipolojisi:  

1. Tek katlı Evler 

2. Yükseltilmiş Bodrum Katlı Evler 

3. İki Katlı Evler 

a.) Cumbalı 

b.) Cumbasız 

4. Hiçbir Sınıfa Girmeyen Evler olarak şekillenmiştir. 

6.1.1. Tek Katlı Evler 

Tek katlı evlerin giriş kapısına ön cepheden geriye çekilerek oluşturulan niş içerisinde 

ve 5-6 basamak yükseltilerek ulaşılır. Genellikle yükseltilen zeminin altında kalan 

mekân, binanın temelden gelecek neme karsı korunmasını ve az da olsa depolama 

alanı olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu mekânın havalandırma pencereleri 

genellikle ön cephede pencere akslarında yer almaktadır. Tek katlı evler de cephe 

simetrik ve asimetrik olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

 



                                                                                                                             14 

  
Tek Katlı Simetrik Düzen4,5 

 

107 ada, 5 parsel 108 ada, 10 parsel 
(Kaynak: Arazi çalışması) 

 

 

Tek Katlı Asimetrik Düzen6 
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 134 ada, 6 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

             
                     104 ada, 10 parsel                                 108 ada, 9 parsel 
                                            (Kaynak: Arazi çalışması) 

6.1.2. Yükseltilmiş Bodrum Katlı Evler 

Bu türde, tek katlı evlerde bulunan bodrum katın yüksekliği artar ve kullanım amacı 

değişir. Bodrum kat depolama alanı olarak değil, yaşama mekânı olarak kullanılmaya 

başlanılır. 

 
Yükseltilmiş Bodrum Katlı Simetrik Düzen7,8 
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295 ada, 63 parsel                            51 ada, 8 parsel 

                                            (Kaynak: Arazi çalışması) 

107 ada, 6 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

 

Yükseltilmiş Bodrum Katlı Asimetrik Düzen9 
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103 ada, 5 parsel                        99 ada, 13 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

6.1.3. İki Katlı Evler 

Çoğunlukla orta ve yüksek gelirli ailelerin oturduğu Buca’nın güneybatı bölgesinde 

yer alan yapılardır. Genellikle cephe, zeminde asimetriktir ve merdiven binadan 

taşarak yola ulaşır. Pencerelerdeki oran tek katlı evlerdeki ile aynıdır. Ancak iki katlı 

bina cephelerinde doluluk oranı tek katlı binalara göre yüksektir. Evlerin köselerinde 

bazı örneklerde kesme taş bazılarında ise mermer köşe silmeleri bulunmaktadır. Bu 

türün cumbalı ve cumbasız örnekleri vardır. Cumba iki katlı konutların en belirgin 

elemanıdır. Bulunduğu sokağın görünümünde hareketli bir etki yaratır. Cumba, 

mimari fonksiyonun yanında ekonomik gelişmişliğinin de bir simgesidir. Ev sahibinin 

ekonomik durumuna göre farklı süs öğeleri içerir. 

 
Cumbalı Simetrik Düzen10 
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575 ada, 26 parsel                                     114 ada, 4 parsel 
(Kaynak: Arazi çalışması) 

     
                      Cumbalı Asimetrik Düzen11                       105 ada, 18 parsel 

Cumbasız iki katlı evlere bölgenin ekonomik olarak daha az gelişmiş kesimlerinde 

rastlanılmaktadır. Bu türdeki evlerin tamamı iki katlı evlerin genel özelliklerini 

gösterirler. Kesme tastan yapılan düşey köse silmeleri, yatay silmeler, saçak 

silmeleri, pencere oranları, pencere söveleri birbirine yakın özellikler göstermektedir. 

Bu tür yapıların da simetrik ve asimetrik düzende örnekleri bulunmaktadır. 

                     
       Cumbasız Simetrik Düzen12                                  Cumbasız Asimetrik Düzen13 
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93 ada, 1 parsel                                               96 ada, 13 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

6.1.4. Hiçbir Sınıfa Girmeyen Evler 

Bu başlık altında her biri kendine özgü özellikler gösteren herhangi bir tipolojiye 

uymayan örnekler yer almaktadır. Levanten Malikânelerinin tamamı da bu sınıfa 

girmekte olup yukarıda belirtildiği gibi burada yer verilmemiştir. 

           
107 ada, 8 parsel                                       62 ada, 9 parsel 

6.2. Mimari Ögeler 

Bu başlık altında, Buca sivil mimarlık örneği yapıların cumbaları, pencereleri, kapıları, 

bacaları ve süsleme ögeleri ele alınmıştır. 

6.2.1. Cumbalar  

Yapının cephesine eklenmiş dikdörtgen prizma bir forma sahip olan cumbaların demir 

konsolla taşıtılan döşeme ve duvarları ahşaptır. Yine ahşap elemanlar ile cephede 

süslemelere yer verilmiştir. Cumba cepheleri birbirine eşit üç bölüm olarak tasarlanan 



                                                                                                                             20 

giyotin pencerelerden oluşmaktadır. Alanda bir adet dört bölümlü cumba olduğu 

görülmüştür. Genelde cumbaların üst kısmı ahşap saçaklarla genişletilerek çatısı 

çinko ile kaplanmıştır. Saçaklar dekoratif ahşap payandalarla, cumba altı konsolları 

ise çoğunlukla dökme demir, çok az örnekte ise taş konsollarla desteklenmiştir. 

 
117 ada, 4 parsel (Kaynak Arazi çalışması) 

 
133 ada, 1 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

6.2.2. Pencereler 

Dikdörtgen formdaki pencereler daima bir taş söve ile çevrelenmiştir. Nadir olarak 

kemerli pencerelere de rastlanmaktadır. Pencere oranları çoğunlukla ½’dir.  Bodrum 

kat pencereleri ise kare veya kareye yakın dikdörtgen formdadır. Bu pencerelerde de 

taş söve kullanılmıştır. Bezemeli olarak cephede yer alan dairesel veya eliptik formda 

pencereler ise var olmakla birlikte yaygın değildir. 
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                       135 ada, 5 parsel                            131 ada, 8 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
120 ada, 16 parsel                                220 ada, 2 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
574 ada, 163 parsel                                    77 ada, 1 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
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Grafik 4. Pencere - Form 

 

Pencerelerde kepenk veya panjur bulunmaktadır. Çoğunlukla zemin katlarda masif 

sac kepenkler, üst katta ise perfore yüzeyli ahşap panjurlar kullanılmıştır. 

 
                                     137 ada, 4 parsel              13 ada, 12 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
135 ada, 6 parsel1                    575 ada, 26 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
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Grafik 5. Kepenk, Panjur Malzemesi 

 

Depo amaçlı kullanılan bodrum katlarda ise mekânı havalandırmak için delikler 

bulunan kapaklar kullanılmıştır. Bu kapaklar taş veya metaldir. 

 
60 ada, 3 parsel                                          137 ada, 4 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
 

6.2.3. Kapılar 

6.2.3.1. Ana giriş kapıları 

Buca evlerinde kapılar çok çeşitlidir. Ana giriş kapısı düz veya kemerlidir. Genellikle 

cepheden geri çekilmiş bir niş içerisinde yer alır. Kapı yanlarında taş söveler vardır. 

Bazen ahşap olmakla birlikte çoğunlukla demir kullanılmıştır. Camlı kısım bazen 
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döşemeye kadar inmekle birlikte, çoğunlukla alttan 1/3 veya 1/4 oranında bir kısım 

masif bırakılmıştır. Camlı kısımda, dış tarafta demir süsleme bulunur. 

 
136 ada, 14 parsel                132 ada, 1 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
133 ada, 1 parsel                   104 ada, 10 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
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Grafik 6. Kapı – Malzeme Kullanımı 

 

Grafik 7. Kapı - Form 

 

 

6.2.3.2. Bahçe kapıları ve bahçe duvarları 

Bahçe kapıları ise çoğunlukla demirden yapılmıştır. Taş duvarda yine taş bir söve ile 

yerleştirilen bahçe kapıları tuğla babaların arasında da yer alır. Bu tuğla babalarda 

kullanılan malzemenin köşeleri yuvarlatılmış ve dekoratif hale getirilmiştir. 

 
79 ada, 6 parsel                                        117 ada, 4 parsel 
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(Kaynak: Arazi çalışması) 

6.2.4. Bacalar 

Günümüzde özgün hali ile korunabilmiş baca çok azdır. Nadir olsa da alanda 

rastlanabilen bacaların çatı üzerinde kalan kısımlarında köşeleri yuvarlatılmış tuğla 

kullanılmıştır. Aynı tuğla kullanılarak bacanın üst kısmında silme oluşturulmuştur. 

 
137 ada, 1 parsel                                            220 ada, 2 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

6.2.5. Çatılar 

Konutlar kırma veya beşik çatı olup, oturtma çatı sistemi ile çözülmüştür. Çatı örtüsü 

özgün hali ile alaturka kiremit olarak kullanılmıştır. Onarılmış yapılarda Marsilya tipi 

kiremit kullanımı da bulunmaktadır. Cumbalarda ise çatı ayrıca çözülmüştür. 

 
(Kaynak: http://www.turkcebilgi.com/harita/buca) 

 

http://www.turkcebilgi.com/harita/buca
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6.2.6. Süsleme Ögeleri 

Buca konutlarında silmeler ve konsollar yapıya dekoratif özellik katmak amacı ile 

sıklıkla kullanılmıştır.  

6.2.6.1. Saçak silmeleri 

Saçak altlarında tuğla ve kiremit ile silmeler yapılmıştır.  

Yuvarlatılmış kenarlı tuğlalar düşeyde kullanılarak silme oluşturulmuştur.  

 
117 ada, 4 parsel                                 116 ada, 9 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

Alaturka kiremitler yan yana dizilerek de silme yapılmıştır. 

 
137 ada, 4 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

6.2.6.2. Düşey köşe silmeleri 

Burada “silme” profil olarak değil, görsel bir çizgi olarak, yatay silmeler ile birlikte 

cephe estetiğine katkıda bulunan bir başka eleman olarak kullanılmıştır. Bazı 
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örneklerde köse yuvarlatılarak tam anlamıyla bir silme olarak tasarlanmıştır. Ancak 

genelde bu silme moloz duvarda bazen moloz bazen kesme taşlar şaşırtılarak, bazı 

örneklerde ise özellikle kesme taşlarla oluşturulmaktadır. 

 
        128 ada, 3 parsel             138 ada 1 parsel                    116 ada, 7 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
6.2.6.3. Kat silmeleri 

İki katlı Levanten evlerin hemen hepsinde iki katı ayırmak için mutlaka bir kat 

silmesine yer verilmiştir. Bu silme bazen düz ve sade, bazen profilli bir taş şeklinde 

bazen de saçak silmeleri gibi tuğlalar ile oluşturulmuş olabilmektedir. 

 
128 ada, 3 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
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574 ada, 163 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
 
6.2.6.4. Konsollar 

Cumba ve balkon altlarında kullanılan demir konsolların çoğunluğu aynı boyut ve 

formdadır. Ancak birkaç örnekte taş konsollar kullanılmıştır. 

    
                 136 ada, 1 parsel                                        117 ada, 4 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 



                                                                                                                             30 

   
117 ada, 5 parsel                                      105 ada, 10 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 

 
114 ada, 4 parsel (Kaynak: Arazi çalışması) 

  
                     133 ada, 1 parsel                                    127 ada, 2 parsel 

(Kaynak: Arazi çalışması) 
 




