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BURSA – TÜRKİYE 

TEZ ÖZETİ 

Bu çalışmada geleneksel ve yerel ev mimarisi, Bursa kent merkezindeki 

17-19. yüzyıl sivil mimari örnekleri ve kentsel yapı incelenerek 

anlatılmıştır. İncelemeler sonucunda geleneksel evde mimari değerler 

analiz edilerek “sosyokültürel değerler, fiziksel değerler, estetik değerler 

ve ekonomik değerler” olarak dört ana başlık altında toplanmıştır. 

Devamında modern ve evrensel konut tanımı yapılarak, konut üretimi, 

konut üretim süreci hakkında bilgi verilmiştir. Modern konutunun 

kullanıcılarının ve evrensel konut üretiminin talepleri analiz edilmiştir.  

 

Modern konutta geleneksel değerlere ilişkin doğru ve yanlış 

uygulamalar ve örnekler incelenmiştir. İncelemeler sonucunda 

geleneksel mimari değerlerden günümüz modern konutunda 

kaybolanlar, devam ettirilenler, yaşatılması gerekenler ile ilgili 

karşılaştırmalar yapılmıştır.  Geleneksel ve yerel evin mimari değerlerini, 

modern ve evrensel konut üretimi ile bütünleştirmek için öneriler 

sunulmuştur. Çalışmanın Başta Bursa kenti olmak üzere “Modern Türk 

Evi” denilince akıllarda bir kimlik bırakması umulmaktadır.  

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI 

Mimari kültürel yaşamın bir ifadesidir. Yaşadığımız bu coğrafyadaki 

evlerin yüzyıllar boyunca “Geleneksel Türk Evleri” diye anılmasını 

sağlayan tüm bu mimari değerler, modern çağda da bize ait olan ve 

bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda evrensel teknolojiler kullanılarak inşa 

edilen konutlarda yaşatılmalıdır.  

 

Geleneksel ve yerel evlerde sosyokültürel, fiziksel, estetik ve ekonomik 

değerlerin kaynağının yaşam olduğu doğru anlaşıldığı takdirde; 

modern ve evrensel konut üretiminde evrensel teknolojiler ve kullanıcı 

talepleri ile doğru uygulanacak ve “Modern Türk Evi” kimliği oluşacaktır. 
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