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Son zamanlarda artan çevre sorunları, mevcut kaynakların
aşırı kullanılması, gün geçtikçe azalması ve ekolojik dengenin
bozulması tüm dünya ülkelerini doğayla uyumlu yaşamaya
yönlendirmiş, insanları her sektörde üretim ve tüketim
biçimlerini tekrar gözden geçirmeye sevk etmiştir. Bu durumun
etkileri mimarlık alanında da uzun süredir görülmektedir. Yeni
projelerde, tasarım aşamasında ve yapım faaliyetleri sırasında
çevreye olan duyarlılığın artmasının yanında, sürdürülebilir
tasarım kriterlerine uygun olarak yapılan ve günümüze ulaşan
kırsal yerleşmelere verilen önem de artmaktadır. Kırsal
yerleşmeler sahip oldukları doğal, tarihi ve geleneksel değerler
ile kültürel mirasımızda önemli bir yere sahiptir. Günümüzde
bu yerleşmelerdeki geleneksel yapı kültürü çeşitli nedenlerden
dolayı yok olmaya yüz tutmuştur. Bu geleneksel doku içerisinde
malzemelerin akıllıca kullanıldığı ve sürdürülebilir mimari tasarım
değerleri taşıyan çözümler barındırmaktadır. Kırsal alanlarda
tarihi dokunun büyük bir kısmını oluşturan sivil mimarlık
örnekleri olarak konut yapıları çoğunluktadır. Geleneksel konut
mimarisinin doğayla uyumlu, çevreye en az zarar veren yapım
tekniklerinin gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir.
Bu bağlamda çalışma alanı olarak İzmir’in Foça ilçesine bağlı
Kozbeyli yerleşmesi seçilmiştir. Köyün tarihi
dokusunun büyük çoğunluğunu yığma yapım tekniğinde
yapılmış konutlar oluşturmaktadır. Günümüzde konutların
büyük bir kısmı yıkık ve atıl durumdadır.
Temel kaynağı doğal çevre olan turizm sektörü, doğaya
ve kültürel mirasa büyük zararlar vermektedir. Kozbeyli

yerleşimi de artan turizm faaliyetleri ile meydana çıkan çevre
sorunlardan dolayı özgün tarihi dokusunun yok olması tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Bu yapıların sürdürülebilirlik bağlamında
irdelenerek tarihi dokularda ekolojik tasarıma yönelik
yaklaşımların anlaşılması önemlidir. Bu çalışmada Kozbeyli
yerleşimi sürdürülebilirlik bağlamında incelenecek olup, enerji
etkin tasarım özellikleri araştırılacaktır. Topografyaya yerleşim,
konutların yeşil doku ile ilişkisi, mekân organizasyonu,
kullanılan yapım malzemeleri ve tasarımsal olarak bina
formunun incelemesi ile çeşitli ölçütler belirlenecek, çalışma
alanının bu ölçütlere uyum değerlendirmesi yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, ekoloji, kırsal yerleşimler,
geleneksel konut mimarisi, Kozbeyli
Abstract
In recent years reduction and overutilization of available
resources day by day as a result of disruption of the ecological
balance is the biggest challenge facing the World. Due to
this situation people has led to the revision of production
and consumption configurations in an every sector. Therefore
environmentally friendly design strategies and sustainable
products have developed. The effects of this situation in the
field of architecture is seen in a long time. In the new project
besides the increase in the sensitivity to the environment during
the design stage and construction activities, is constructed in
accordance with the sustainable design criteria and is also
increased emphasized to the rural settlements. The rural
settlements which have natural, historical, and traditional
values have an important part of our cultural heritage.
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Nowadays, this settlements’ traditional culture has begun
to disappear for several reasons. This traditional texture has
include some clever solutions about the usage of material and
also sustainable design value. Constituting the majority of part
of the historical texture in rural areas has many examples of
civil architecture as mostly residential buildings. In Traditional
architecture, harmony with nature, protect the environment
from construction damage techniques are gaining importance
to pass on to future generations. In this context, the study
area Kozbeyli village of Foca district in İzmir is determined.
The majority of the historical village texture is composed of
traditional masonry construction. Nowadays a large part of
the housing is ruin and inactive. The main source of tourism
industry is natural environment. The tourism has many adverse
effect for natural environment Many of these impact are linked
with the new construction also this situation damage nature
and cultural heritage too underestimated. Also Kozbeyli village
faces the threat of the destruction of the original character
because of the tourism industry. It means that the request
increasing pressure on natural resource and it leads to serious
effect it has on the natural environment. Historical texture
examined in the context of sustainability also these examination
is important to understand the approach to ecological design.
In this study Kozbeyli village will be analyzed in terms of
sustainability and also will be explored energy efficient design
features. This case area is evaluated in terms of settlement of
topography, relationship between green texture and housing,
space organization also building materials and building forms
variances are determined in a way of energy efficient design
criteria
Keywords: Sustainability, ecology, rural
traditional housing in architecture, Kozbeyli

settlements,

Bu bağlamda özellikle tasarım aşamasında, ekolojik sistem
korunarak, sürdürülebilirlik perspektifiyle çevre alanı
oluşturmak ve oluşturulan bu alan ile yapay çevrenin uyumunu
sağlamak başlıca hedeflerdendir. Özellikle üretim aşamasında
fazla enerji tüketimine sebep olan bazı basit tasarım kararlarının
alınmasıyla, çevreye duyarlı tasarımların sayısı giderek
artmaktadır. Kurulan bu sistemde binalar sürdürülebilirlik
kavramı içerisinde incelenerek değerlendirilmektedir.
Geleneksel yerleşimler yapım teknikleri, kolay elde edilebilen
ve dönüşümü sağlanabilen, mevcut kaynaklardan elde edilen
malzeme kullanımı ile insanların kolaylıkla üretebildikleri
ekolojik tasarımlar olmuşlardır. Eldeki kaynakları kullanarak
ilave önlemler gerektirmeden ısıl konforu sağlaması dolayısıyla
sürdürülebilirlik ilkelerini taşımaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, tarihi kırsal dokuların topografyaya
yerleşimi, konutların yeşil doku ile ilişkisi, mekân
organizasyonu, yapım malzemeleri ve tasarımsal olarak bina
formu olarak belirlenen ölçütlere göre seçilen çalışma alanının
uyum değerlendirilmesi yapılmasıdır. Çalışma alanı olarak
Foça’ya bağlı tarihi Kozbeyli yerleşimi seçilmiştir.

2. Kozbeyli’nin Genel Özellikleri ve Yerleşimin Tarihsel
Süreçte Gelişimi
Kozbeyli, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir kentinin Foça ilçesine
bağlı bir yerleşimdir. Kozbeyli’nin doğusunda Aliağa ilçesi,
batısında ve kuzeyinde Yeni Foça, güneyinde Yeniköy, Bağarası,
Ilıpınar mahalleleri bulunmaktadır. Yüzölçümü 12,456,961.34
m² olup, denizden yüksekliği 80 metredir (Şekil 3). 38° 71’ kuzey
enlemi ve 26°89’ doğu boylamı üzerindedir. Kozbeyli, İzmir’e 60
kilometrelik, Foça’ya 20 kilometrelik bir karayolu ile bağlıdır.

1. Giriş
Yapılar barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, içinde
yaşayanlara sağlıklı hayat sürdürebilmeleri için gerekli ortam
şartlarını da sağlamak durumundadır. Isıl konfor bu şartların
en başında gelmektedir. Mevcut kaynakların gün geçtikçe
azalması ve aşırı kullanımı sonucu ekolojik dengenin bozulması,
dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerdendir. Bu
durum insanları her sektörde üretim ve tüketim biçimlerini
tekrar gözden geçirmeye sevk etmiştir. Bu nedenle günümüzde
çevreye duyarlı tasarım yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Bu
durum tasarımcıları, çevrenin yeniden tasarlanması, yapıların
çevre içindeki durumu ve ne şekilde üretileceklerini dikkate
alan tasarımlara yöneltmektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle sanayileşmiş bölgelerde
karşılaşılan çevresel sorunlar nedeniyle, Haziran 1972
tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de Birleşmiş Milletler
İnsani Çevre Konferansı düzenlenmiş ve çevre sorunları gün
yüzüne çıkmıştır.[1]

Şekil 1. Foça’nın konumu (www.izmir.bel.tr)
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Köyün adının Kuzubeyi adlı derebeyinden geldiği
düşünülmektedir. Köyün adı Osmanlı Döneminde Aydın Vilayet
1891 (H 1307) Salname’sinde Kozbeğli olarak geçmektedir.
Kozbeyli Camii’nin yanında bulunan Kocakule’nin Kuzubey’in
kulesi olduğu kabul edilmektedir. Stratejik konumu ve cephedeki
açıklıklarda mazgallar bulunması nedeniyle yörede de sık
rastlanan “kule ev” tipolojisine uygun bu yapının derebeyinin
savunma amaçlı bir kulesi olduğu düşünülmektedir.

Şekil 2. Kozbeyli ve çevre yerleşmeler (www.izmir.pol.tr)
1918 tarihinde Söğütcük, Gerenköy, Ulupınar, Yeniköy, Şeyh
Kebir (Issız Köy) ve Koca Mehmetler köyleri kaza merkezi
durumundaki Eski Foça’ya, Çakmaklı ve Kozbeğli köyleri de
Yeni Foça nahiyesine bağlıdır. [2] Kozbeyli, Yeni Foça’ya bağlı
bir köy durumunda iken 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel
seçimlerle birlikte Yeni Foça’nın Eski Foça’ya bağlı bir mahalle
haline getirilmesi ile birlikte, Foça’nın bir köyü durumuna
gelmiştir. Foça ilçesi, 2012 yılına kadar Yeni Foça Bucağı,
Bağarası ve Gerenköy beldeleri, Yeni Bağarası, Ilıpınar, Yeniköy
ve Kozbeyli köylerini kapsamaktaydı. 2012 yılında çıkan
6360 sayılı Büyükşehir Yasası sonrasında, köy statüsünde
idari birimlerin kaldırılmasıyla Kozbeyli Foça’nın 16 mahalle
muhtarlığından biri haline gelmiştir.
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Kozbeyli’nin kuruluşu hakkında kesin veriler bulunmamakla
birlikte, köyün yaklaşık olarak 14. yüzyılda Saruhanoğulları
Beyliği
döneminde
Türkler
tarafından
kurulduğu
düşünülmektedir. Köy ilk olarak Işıkköy’den (Şıhkebir /
Büyükşeyhli) gelenler tarafından, Yolmuç adı verilen bölgede
kurulmuştur. Yolmuç, Kozbeyli’ye yaklaşık 3 kilometrelik
mesafede bulunmaktadır. Günümüzde bu alanda yapı kalıntıları
ve mezarlık bulunmaktadır. Köyün kurulduğu dönemde korsan
saldırıları en büyük tehditlerdendir ve Yolmuç konum olarak
bu saldırılara karşı açık bir durumdadır. Bu nedenle burada
yaşayan halkın 150-200 yıl kadar sonra, Kuzubey adındaki bir
derebeyi önderliğinde Kozbeyli’nin günümüzdeki yerine gelerek
köyü kurdukları bilinmektedir.
Bu durumu kanıtlar nitelikte bölgede korsan saldırılarının sık
olarak görüldüğü tarihsel kaynaklarda anlatılmaktadır. “Kara”
sözcüğü bölgede sık olarak kullanılmaktadır. Karaburun,
Karafoça (Evliya Çelebi de böyle kullanmaktadır). Kara
sözcüğü gerçek anlamda siyah karşılığı veya coğrafi terim
olarak deniz karşıtı toprak alanı ifade ettiği gibi “korkunç”
anlamında da kullanılmaktadır. Tehlikeli yerler ve insanlar için
kullanılmaktadır. Korsanların bölgede yoğun olduğu dönemde
Kozbeyli korsan saldırılarından korunmak için kurulmuş olabilir.
Kozbeyli, korsan saldırılarından korunmak amacıyla Şaphane
Dağı’nın ormanlık yamacına dayanmış olarak ve iki yanı uçurum
olan bölgede, Gencerlik Ovası ile Çandarlı Körfezi’ne hakim bir
konumda bulunmaktadır.

Türkler tarafından kurulan köye, 1800’lü yıllarda Rumların da
yerleştiği bilinmektedir. Mübadeleye kadar Türkler ve Rumların
beraber yaşadığı bir yerleşim olmuştur. Bu durum mimari açıdan
da farklı yapıların oluşmasına neden olmuştur. Köy Aşağı ve
Yukarı Mahalle olarak adlandırılan iki mahalleden oluşmaktadır.
[3] Cami çevresinde gelişen mahalle Türk Mahallesi iken yukarı
mahalle olarak adlandırılan Rum mahallesinde bir kilise temeli
bulunduğu söylenmektedir. [4] 1921 yılı başında tamamlanan
bir çalışmada Kozbeyli’de 150 tane Rum, 250 tane Türk yaşadığı
belirtilmektedir. [5]

Şekil 3. Kozbeyli’nin denize göre konumu
Çizelge 1. Aydın Vilayet 1891 (H 1307) Salname’sine göre
Foçateyn Kazası karyeleri (Serçe, 1998)
İsim

Foçateyn Kazası
Foça-i Cedit Nahiyesi
Kozbeğli Karyesi
Çakmaklı Karyesi

Nüfus

524
145

Emakin

130
75

Kaza Merkezine
Uzaklık
Saat
Dakika
3
4

30

3. Kozbeyli Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik
Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi
3.1. Topoğrafyaya Yerleşim
Ilıman iklim bölgelerinde rüzgârın nemi azaltıcı etkisinden
yararlanabilmek için yamaçların üst kısımları yerleşime en
uygun bölgelerdir. [6]

Şekil 4. Kozbeyli genel görünüm (Kozbeyli Sofrası arşivi)
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Şaphane Dağı’nın doğu yamacında konumlanan yerleşimde,
yapıların yönlenmesini coğrafi ve iklimsel koşullar
belirlemektedir. Deniz seviyesinden yüksekte, topografya
ile uyumlu olarak konumlanan yapılar, tipik bir kırsal yamaç
yerleşmesi görünümündedir. Yapılar yamacın doğal eğimini
bozmayarak, sıcak ikliminin etkisi nedeniyle hakim rüzgarı
yerleşimin ve yapıların içine alacak şekilde konumlanmıştır.
Yaz aylarında bu konumlanma şekli, yerleşimi serinletmekte
ve ısıl konfor şartlarının sağlanmasına destek olmaktadır.
Yapılar yamaçta birbirlerinin güneşini kesmeyecek şekilde
konumlandırılmıştır.
Yerleşimde yer alan sokaklar yapıların sıralı bir şekilde, yan
yana dizilmesi ile oluşmuştur ve organik bir doku meydana
getirmektedir.
Konut tipolojilerinin oluşumunda da topografyaya uyum etkili
olmuştur. Doğal eğimi bozmadan, doğrudan ana kaya üzerine
oturan yapılar bulunmaktadır.

Şekil 7. Yapıların yamaçta yerleşimi ve yönlenmesi
3.3. Yeşil Doku ve Peyzaj Elemanları
Mevcut yeşil alanlar, yamaçtaki doğal bitki örtüsü ve konutların
avlularında bulunan yeşil alanlardan oluşmaktadır. Köyün
yamaçlarına kurulduğu Şaphane Dağı’nın üzeri düz, yamaçları
çam ormanları ve zeytin ağaçları ile kaplıdır. Ağaçlar gölgelik
alan yaratmakta ve rüzgârı yönlendirmektedir. Aynı zamanda
yoğun güneş ışığına maruz kalan cephelerde yüzeylerin
ısınmasını önlemektedir.
Yerleşimde, cephede açıklıkların iki yanında bulunan taş
konsollar saksı bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Bazı konutların avlularında bulunan çardaklar, gölgelik alan
yaratmaktadır.

Şekil 5. Doğal eğime göre şekillenen konutlar
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Şekil 8. Yerleşimde genel bitki örtüsünün görünümü
Şekil 6. Doğal eğime göre şekillenen konutlar
3.2. Yönlenme
Yerleşimde, yapıların yönlenmesinde en büyük etken iklim
koşulları ve manzaradır. Savunma amaçlı olarak, gözetlemeye
uygun bir şekilde, denize ve ovaya doğru bir yönlenme vardır.
Aynı zamanda yerleşimin sıcak bir bölgede konumlanmasından
dolayı yazları hakim rüzgarın serinletici etkisinden
faydalanılmaktadır. Bu şekilde nem etkisinden korunmak da
sağlanmaktadır. Kış aylarında ise havanın soğumasıyla birlikte
ısınan hava yükselir ve soğuyan hava alçalır. Bu nedenle dağ
yamaçları vadilere göre daha çabuk ısınır. Bu durum yamaç
yerleşimlerinin termal konforunun sağlanması açısından
olumludur. Yönlenmeyi etkileyen diğer etken özellikle İzmir
kıyılarında, denizden karalara doğru esen İmbat adı verilen
deniz melteminden, manzarayı engellememek koşulu ile
korunmak ve rüzgâr şiddetinden etkilenmemektir.

Şekil 9. Konut cephelerinde taş çiçeklikler
3.4. İklimle Dengeli Tasarım
Konutların birçoğu minimum bina kabuğu alanı sağlamak için
kareye yakın olarak ve genellikle 5.40 metre ile 5.70 metre
boyutlarında tasarlanmıştır. Dikdörtgen kütle özellikleri
gösteren yapılarda bulunmakta ve bu yapıların kısa kenarları
5.40 metre ile 5.70 metre arasında, uzun kenarların ölçüleri ise
10 metreyi bulmaktadır.
Yerleşimdeki yapılarda farklı yönlerden gelen hava akımlarına
karşı önlem almak amacıyla, farklı boyutlarda açıklıklar
tasarlanmıştır. Bu hava akımları kuzey yönünden denizden
yamaca doğru esen, dağdan denize doğru esen ve yerleşimin
kuzeybatısında bulunan dereden esen soğuk rüzgârlardır.
Bu hava akımları ve iç mekânda ısıl konforun sağlanması
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amacıyla açıklıklar genellikle 60x80 cm ve 90x120 cm
boyutlarında tasarlanmıştır. Ayrıca yapıların dereye bakan
kuzeybatı cepheleri ve yamaca yaslanan güneybatı cepheleri
genellikle sağır duvar olarak inşa edilmiştir. Açıklıklarda
kullanılan ahşap kepenkler de ısıl konfor sağlanması açısından
önemlidir. Yerleşimde günümüze ulaşan yapıların bu yönlerdeki
cephelerinde özgün açıklıkların kapatılması ve boyutlarının
küçültülmesi de gözlemlenmektedir (Şekil 10).

Şekil 10. Özgün boyutu değiştirilen veya tamamen
kapatılan açıklıklar
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Şekil 11. Isı konforu sağlayan ahşap kepenkler
Açıklıklar ısı kaybı, havalandırma, aydınlatma da önemli bir
rol oynamaktadır. Yapılarda açıklıklar karşılıklı hava hareketi
sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Cephelerde yer alan
açıklıklarla beraber, dairesel menfezler de iç mekânın doğal
havalandırmasına katkı sağlamaktadır (Şekil 13).

Şekil 13. Farklı boyutlardaki cephe açıklıkları
3.5. Malzeme Seçimi
Bina ölçeğinde değerlendirildiğinde iç mekân ısıl konforu
bina formu, binaların dış kabuğu ve bu malzemelerin termofiziksel özellikleri gibi parametrelere bağlıdır. Yapının dış
kabuğunu oluşturan duvarlar, pencereler, kapı ve döşemeler
binanın enerji tüketimi açısından önemli bir etkiye sahiptir.[7]
Bu bileşenlerin kalınlık, yoğunluk, özgül ısı, ısıl iletkenlik ve
geçirgenlik gibi fiziksel özellikleri termal performansta önemli
bir rol üstlenmektedir.
Başlıca malzemeler taş, ahşap ve bitkisel kökenli malzemelerdir.
Malzemelerin geri döşümü sağlanmaktadır. Yıkılan yapılardan

sonra bu malzemelerin tekrar kullanıldığı görülmektedir. Taş
malzeme yapı malzemesi olarak kullanılmakta, ahşaplar
yakacak olarak kullanılmaktadır. Bitkisel kökenli malzemeler ise
doğada çözünerek çevreye olumsuz bir durum yaratmamaktadır.
Tüm bu malzemeler dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu nedenle
uzun tarihsel geçmişine rağmen yerleşimde günümüze ulaşan
pek çok konut örneği bulunmaktadır.
Yapıların boyutları dikkate alındığında minimum bina kabuğu
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu durum minimum malzeme
kullanımını da beraberinde getirmektedir. Kozbeyli civarında,
Şaphane Dağı yamaçlarında bulunan eski taş ocakları,
yörenin en önemli ve karakteristik yapı malzemesi olan Foça
Taşı’nın elde edilmesinde binlerce yıl boyunca kaynak olarak
kullanılmıştır. Az malzeme ile üretilen yapılarda yöreye
özgü Foça tüf taşı kullanılmıştır. Bu sayede kaynak ve enerji
korunumu sağlanmıştır.
Yerleşimde yığma yapım sistemi ile inşa edilmiş, yalın plan
çözümü ve basit geometrik biçimlenişlere sahip geleneksel
konut yapıları bulunmaktadır. Yapıların beden duvarları, hem
rüzgârdan korunmak hem de ısı kaybını en aza indirgemek
amacıyla taş kullanılarak, yaklaşık 60-65 cm kalınlığında inşa
edilmiştir. Tas ısı geçirgenlik katsayısı düşük bir malzeme
olduğu için uygun konfor şartları sağlamada etkindir. Duvarların
sıvasında bağlayıcı malzeme olarak saman ve bitkisel lifler gibi
doğal malzemeler kullanılmıştır (Şekil 14).
Çatılara baktığımızda ise; kullanılan malzemeler biçim
ve oryantasyon gibi parametrelerde termal performansı
etkilemektedir. Bu nedenle çatıların iklim koşullarına uygun
olarak tasarlanmış olması gerekmektedir. Ahşap malzeme
ile yapılan çatılarda, kiremit çatı kaplaması altında kargı
gibi doğal malzemeler kullanılmıştır ve böylece çatı yoluyla
oluşan ısı kayıpları azaltılarak iç mekân ısısının korunması
amaçlanmıştır (Şekil 16).

Şekil 14. Taş duvar, sıva detayı ve çatıda kargı kullanımı
3.6. Yapı Tipolojisi
Yerleşimde geleneksel yapım sistemi ile inşa edilmiş çok sayıda
yapı bulunmaktadır. Yapıların büyük bir kısmını konut yapıları
oluşturmaktadır. Bu yapılar arasında restorasyon geçirmiş veya
basit onarım ile günümüzde kullanılan yapılar vardır. Ancak çok
sayıda konut yapısı atıl durumda olup, yıkılma tehlikesi ile
karşı karşıyadır.
Yerleşimde çeşitli konut tipolojileri vardır. Bu tipolojilerin
oluşmasında minimum bina kabuğu yaratma ve topografyaya
uyum çabası etkili olmuştur. Yapıların minimum bina kabuğu
anlayışı ile inşası küçük ölçekli, kare konut yapılarını
beraberinde getirmiştir.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
Doğal eğimi bozmadan, doğrudan ana kaya üzerine yapılan
konutlarda tek katlı, 1,5 katlı ve 2 katlı örnekler bulunmaktadır.
Özellikle 1,5 katlı konut örnekleri topografyaya uyum sonucu
ortaya çıkmıştır. 1,5 katlı konutlarda eğimden faydalanılarak
oluşturulan kat, ahır, depo, kiler gibi servis birimleri olarak
hizmet vermektedir. Tek katlı yapılarda tüm işlevler tek bir
hacme sığdırılmıştır. Ocak, nişler ve açıklıklar minimum alanda
en işlevsel çözümü yaratacak şekilde yerleştirilmiştir. İki
katlı yapılarda ise masif duvarlarda çevirili zemin katta servis
birimleri bulunurken, ahşap merdivenle ulaşılan birinci katta
yaşama ve yatma işlevleri sürdürülmektedir.

bulunan yerel malzemelerle inşa edilmesi, aydınlatma,
havalandırma ihtiyaçlarını pasif yöntemlerle çözmüş olması ve
tasarım kararları ile sürdürülebilir özelliktedir.

Şekil 19. 3 numaralı yapı plan şeması ve görselleri
3.6.2. 1,5 Katlı Dikdörtgen Planlı Konut Yapısı

Şekil 17. Kozbeyli vaziyet planı

5.60x10.50 metre boyutlarında, dikdörtgen formda olan bu yapı
formunda tespit edilen ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan
özellikler belirlenmiştir. Yapı zeminden yarım kat yükseltilmiş
ve bu mekân servis alanı olarak kullanılmıştır. Arka bahçe kapısı
ve ana giriş kapısı hava akımı sağlayacak şekilde karşılıklı
konumlandırılmıştır. Yapı içerisinde bulunan açıklıklar çapraz
olarak açılmış olup, hava sirkülasyonunu sağlamaktadır.
Kuzeye bakan cephelerde minimum açıklık yapılmıştır. Yapı
mekânsal olarak üzere üç ayrı mekâna ayrılmıştır. Bu durum
ısısal performansı yükseltilmektedir.

Şekil 18. Kozbeyli uydu görüntüsü
3.6.1. 1,5 Katlı Kare Planlı Konut Yapısı
Yapı küçük ölçekli ve yaklaşık kare olarak tasarlanmış olup,
az ve yerel malzeme kullanım amacı ile çözümlenmiştir.
Topografyanın elverdiği ölçüde azami alan kullanımı sağlanmış
olup, yarım kat yüksekliğindeki servis mekânının üzerinde
iki adet oda kurgulanmıştır. Yaklaşık olarak boyutları 5.40
m x 6.00 m’dir. Minimum bina kabuğu yaratılması ve termal
performansı yüksek malzeme kullanılması ile iç mekânda ısıl
konfor sağlanabilmektedir. Yapıdaki açıklıklar ile hem doğal
havalandırma hem de iç mekân aydınlatması sağlanabilmektedir.
Manzaranın olduğu yönde açılan pencere ile kapının karşılıklı
konumlandırılması doğal havalandırmaya katkı sağlamaktadır.
Ocağın konumunun dağdan esen soğuk hava düşünülerek
belirlendiği söylenebilir. Yapı konumu, yönlenmesi, doğada

Şekil 20. 1 numaralı yapı plan şeması ve görselleri
3.6.3. İki Katlı Kare Planlı Konut Yapıları
Yerleşimde tespit edilen bu iki katlı, kare planlı yapı örnekleri
de yaklaşık olarak 5.40x5.40 m boyutlarındadır. Minimum bina
kabuğu yaratılması ve termal performansı yüksek malzeme
kullanılması ile iç mekânda ısıl konfor sağlanabilmektedir.
Zemin katta açıklıkların az ve küçük boyutlarda olması
mahremiyet sağlamakla birlikte, ısı kayıplarını da
azaltmaktadır. Ayrıca mekânlarda farklı cephelerde açılmış ve
çapraz olarak konumlandırılmış pencereler doğal havalandırma
için uygundur. Dağdan esen soğuk rüzgâra karşı sağır cepheler
ve küçük açıklıklar kullanılmıştır.
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Değiştirilebilir, esnek mekânlar ve fonksiyonel çözümler
içermektedir.
Enerji kazanımına ilişkin ölçütler

Şekil 21. 2 numaralı yapı plan şeması ve görselleri

Yapılar doku içerisinde gün ışığını kesmeyecek şekilde
konumlanmaktadır. Yerleşim genelinde malzeme seçimi, yapı
formu ve plan şeması ile ısı konforu ve enerji kazanımı sağlamaya
yöneliktir. Açıklıklar konum, boyut ve sayı bakımından iklim
şartlarına göre açılmıştır ve kepenk kullanımı ile de iç mekân da
enerji kazanımını arttırmaktadır. Kozbeyli yerleşiminde yer alan
geleneksel konut yapıları ekolojik sürdürülebilirlik bağlamında
incelendiğinde, yukarıda irdelenen değerlendirme ölçütlerine
göre sürdürülebilirlik ilkelerini taşıdığı söylenebilir.
Kaynaklar
[1].

[2].

[3].
[4].
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Şekil 22. 4 numaralı yapı plan şeması ve görselleri
4. Değerlendirme ve Sonuç
Geleneksel dokuların tarihsel süreçte üretim ve kullanım
aşamaları incelendiğinde belirli bir ekolojik duyarlılık taşıdıkları
görülmektedir. Kozbeyli kırsal yerleşimi de kültürel mirasın
önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte, sahip olduğu yapım
pratikleri ile ekolojik bağlamda incelemeye uygun bir dokudur.
Bu bağlamda topografyaya yerleşim, yönlenme, malzeme
seçimi, iklimle dengeli tasarım ve yapı tipolojisi bakımından
araştırılan doku için üç ana ölçüt belirlenmiş ve uygunluğu
tartışılmıştır.
Çevreye ilişkin ölçütler
Kozbeyli, Şaphane Dağı’nın yamacına uygun olarak, organik
formda gelişmiştir. Doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde,
geri dönüşümü kolay, yerel ve bitkisel malzemelerin beraber
kullanılması ile oluşturulmuştur. Yönlenme, hava akımlarından
ve gün ışığından doğru şekilde yararlanma, manzara gibi
kriterleri sağlamakta, ekolojik yerleşime uygun özellikler
göstermektedir.
Yapıya ilişkin ölçütler
Yapılar minimum bina kabuğu ilkesi gözetilerek kare veya
dikdörtgen formda yapılmıştır. Yalın bir plan kurgusuna sahiptir.
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