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Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak doğal kaynaklar
da ortaya çıkan hammadde ve enerji ihtiyacını karşılamak için
hızla ve düşünülmeden tüketilmiş, bu durum ekosistemde
bozulmalara dolayısıyla çevresel problemlerin ortaya
çıkmasına sebep olmuş ve bunun sonucunda sürdürülebilirlik
kavramını gündeme gelmiştir. Sanayi devrimiyle başlayan
ve günümüzde de artmakta olan sanayileşme ve gelişen
teknoloji ile birlikte hızla artan kentleşme ekolojik sistemde
bozulmalara sebep olmuştur. Bozulmalardan fiziki ve
sosyal açıdan minimum oranda etkilenen kırsal bölgeler ise
sürdürülebilirlik açısından ciddi bir potansiyele sahiptirler. Kırsal
bölgelerde doğal kaynakların gerekli yerlerde ve miktarlarda
kullanılması,ekolojik tarım ve hayvancılık, eko-turizm ve
yenilenebilir enerji kullanımı sürdürülebilirlik açısından doğru
ve önemli seçimler olmuşlardır. Topoğrafik, iklimsel, sosyal ve
ekonomik verilerin dikkate alınması, geri dönüşümü kolay yapı
malzemesi seçimi vs. ile öne çıkan kırsal doku; temiz enerji
kullanımı, enerji korunumu, doğal kaynakların korunması ve
geri dönüşümü, sürdürülebilirlik bağlamında oldukça önemli
veriler sunarak bugünkü çalışmalara ışık tutmakta, altyapı
oluşturmaktadır.
Bildiri kapsamında; sürdürülebilir barınma için konut tasarım
ilkeleri; Antalya ili Akseki ilçesi İlvatbölgesi kırsal konut dokusu
üzerinden araştırılarak incelenmiştir. Bu bağlamda kırsal konut
dokusunu oluşturan yapıların topoğrafya seçimi ve topoğrafyaya
yerleşimi, yönlenme, cephe özellikleri, mekansaldüzen ve
hiyerarşileri; yapı malzemesi seçimi, yapı elemanı ve yapısal
düzenlemeler bağlamında detaylandırılmıştır. Elde edilen

veriler ise fiziki, kültürel, ekonomik yapı, tarihi etkenler ve
sosyal açılardan sınıflandırılarak, sürdürülebilirlik çerçevesi
belirlenmiş; bu çerçeve Akseki İlvat bölgesi ve benzer özellik
gösteren alanlar özelinde maddelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Geleneksel Kırsal Mimari, Sürdürülebilirlik,
Akseki, İlvat Bölgesi
Abstract
World natural resources rapidly in parallel with the increase of
population depleted rapidly and ill-considered to meet the raw
material and energy requirements occur, this situation led to
ecosystem deterioration due to the emergence of environmental
problems and came up the concept of sustainability as a
result of it. Increasing urbanization and industrialization and
technology that began with the Industrial Revolution led to
today’s increasing deterioration of the ecological system.
Rural areas affected by the minimum rate of physical and social
aspects of corruption have a significant potential in terms of
the sustainability. Used where necessary and the amount of
natural resources in rural areas, ecological agriculture and
farming, eco-tourism and renewable energy have become
true and important choices in terms of sustainability.
Topographic, climatic, taking into account the social and
economic data, easy recycling of building materials selection,
etc. without standing rural fabric; use of clean energy, energy
conservation, preservation of natural resources and recycling,
highlights the current work providing important data in the
context of sustainability, constitutes in frastructure.
Report scope; housing design principles for sustainable
housing; Akseki district of Antalya province of İlvat tissue
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was examined by investigating through the rural housing. In
this context, the choice of the topography of the structures
forming the rural housing texture and topography placement,
orientation, façade features, spatial layout and hierarchy; The
choice of construction material, building elements and are
detailed in the context of structural arrangements. The obtained
data on physical, cultural, economic structure, classification
of historical factors and social aspects of sustainability
framework established; This framework Akseki İlvat district
and showing similar characteristics were evaluated in private.
Keywords: Traditional rural architecture, Sustainability,
Akseki, İlvat Region
1. Giriş
Anadolu, jeopolitik konumu ve sunduğu kaynaklar sayesinde
tarih boyunca bir çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış
olmasından dolayı tarihi, kültürel ve turistik açıdan oldukça
zengindir. Sanayi devriminden itibaren müthiş bir hızla
gelişmeye devam eden sanayi ve teknolojinin dünya genelinde
olduğu gibi Anadolu’da da fiziksel, kimyasal ve biyolojik
bozulma sürecine de aynı hızda etki etmesi, sistemlerin
çökmesine sebep olmaktadır. Bu çöküşün yavaşlatılabilmesi
ve durdurulabilmesi amacıyla sürdürülebilirlik tartışmaları
gündeme getirilmiştir.
Sürdürülebilirlik; bir toplumun ekosistemin veya sürekliliği
olan herhangi bir sistemin işlerliğini kesintisiz, bozulmadan,
aşırı kullanımla tükenmeden, ya da sistemin hayati bağı
olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi
olarak tanımlanmaktadır [1]. Bu tanım, sadece sistem ve
malzemeler üzerinden tartışılırken 1992 Rio Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda sürdürülebilirlik kavramı; ekonomi, kalkınma,
inovasyon, mimari ve tüketim alanlarında da tartışılmış, bu
anlamda soyut ve somut mimari mirasın sürdürülebilirliği
konuları da ekolojik sürdürülebilirlikle ortak paydalar bularak,
gündem içerisinde yerini almıştır.
Bu ortak paydada benzerlerini bütün dünyada da görebildiğimiz
Anadolu geleneksel kırsal mimari yapılarının ısı, ışık, rüzgar,
su gibi iklimsel veriler dikkate alınarak yapılan enerji etkin
çözümleri, düşük enerji tüketimli, düşük maliyetli yakın
çevreden elde edilebilen malzemelerin doğaya zararsız
kullanımları, diğer sistemlere saygılı yaklaşımları, doğaya geri
dönüşebilir olmaları, insanlar için sağlıklı ve kaliteli mekan
ve tasarımlar sunmaları gibi sebepler ile örnek alınması; bu
sebeple de araştırılarak çözümlenmesi gereken öncelikli
konular arasında yerlerini almışlardır.
Anadolu; iklim, topoğrafik ve jeolojik şartlar ile malzemeye
yönelik olanaklar adına pek çok farklı çözümü yine pek
çok farklı bölgede kullanıcıya sunmakta, yerel kaynakların
değerlendirilmesi ile de pek çok farklı özellikte kırsal konut
tipi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise, Antalya
ili Akseki ilçesi İlvat bölgesi geleneksel kırsal konutlarının

tasarım ilkeleri incelenmiş ve elde edilen veriler örnekler
üzerinden paylaşılmıştır.
2. İlvat Bölgesi Özellikleri
Antalya ili Akseki ilçesine bağlı olan Bucakalan, Belenalan,ve
Büyükalan köylerini kapsayan bölge, yerel halk arasında
İlvat bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Bu üç köy, birbirlerine
oldukça yakın konumlanmaları ve yapı tipolojilerinin birbirine
çok benzer olması sebebiyle seçilmiştir.
Bucakalan köyü 950 m. yükseklikte düz ve ormanlık bir alanda
kurulmuştur. Eski adı Bucakilvat olan köy Akseki ilçesinin
güneybatısında merkeze 5.27 km uzaklıkta yer almaktadır.
Bucakalan, Belenalan ve Büyükalan köylerinin tam ortasında
yer almaktadır. Köy Büyükalan›a 3.06 km, Belenalan›a ise 2.33
km uzaklıktadır. Eski adı Belenilvat olan Belenalan köyü ise
Akseki ilçesinin 6 km güneyinde 1000 m. yükseklikte hafif bir
tepenin üzerinde kurulmuştur. Bölgedeki en eski yerleşim yeri
olan ve eski adı Büyükilvat olan Büyükalan köyü ise Akseki
ilçesine 7 km mesafededir. Köyde 1933 yılında büyük bir yangın
çıkması sonucunda halkın büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin
çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.
Ağustos-2013
tarihinde
bölgede
yapılan
çalışmasında[7,8,9] elde edilen veriler aşağıdadır:
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Çizelge1. Çalışma Alanı Yapı Tipleri
KÖY ADI

NİTELİKLİ
KONUT

NİTELİKSİZ
KONUT

CAMİ

OKUL

TOTAL

BUCAKALAN

21

2

1

-

24

BELENALAN

42

2

2

1

47

BÜYÜKALAN

78

22

2

1

103

3. Bulgular
3.1. Yapıların Konumlandırma Özellikleri
Akseki ilçesi oldukça dağlık ve engebeli bir alan üzerine
kurulmuştur. Akseki Akdeniz bölgesinde bulunmasına
rağmen, coğrafi konumundan dolayı iklimi güneydeki akdeniz
ve kuzeydeki karasal iklim yayılış alanları arasında bir geçiş
iklimi karakteri göstermektedir [2]. Bu iklim karakteri sebebiyle
Büyükalan ve Belenalan köyleri kuruldukları tepelerin yoğun
olarak güney-batı ve güney-doğu yamaçlarına yerleşerek doku
oluşturmuşlardır. Bucakalan köyü diğer iki köyün aksine düz
ve ormanlık bir alanda kurulmuştur. İlvat bölgesi geleneksel
konutlarının oluşturduğu doku, hakim rüzgar yönü dikkate
alınarak ve topoğrafyaya uygun bir biçimde organik bir oluşum
göstermektedir. Dokuyu oluşturan konutlar, geleneksel
kırsal mimari özellik gösteren konutlar olup, birbirlerinin
ışığını, güneşini, rüzgarını, manzarasını kesmeyecek şekilde,
birbirlerine saygılı bir biçimde inşa edilmiştir (Şekil2).
Büyükalan ve Belenalan köylerindeki yapılar eğimli araziye
en az hafriyat gerektirecek şekilde tasarlanarak oturtulmuş,
topoğrafik konturlar bozulmamış ve dolgu yapılmamıştır.
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Yapıların inşası sırasında ve sonrasında flora ve fauna
bozulmamış, ekosisteme zarar verilmemiştir. Yapıların etrafında
konumlandığı sokaklar, topoğrafyaya paralel oluştuğundan,
yukarıdan aşağıya doğru çok güzel bakı noktalarının oluşmasına,
yapıların manzaraya açılmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca
konutlar eğimli araziyi kullanarak güneşten ve rüzgardan daha
fazla yararlanma fırsatı bulmuşlardır.Bucakalan köyünde ise
yapılar birbirinden yeterli uzaklıkta konumlandırılarak rüzgar
ve ışık kesilmemesi sağlanmıştır.

Resim 2. Bucakalan Köyünde Konut – Sokak Güneş
Kontrolü , Su Arkı örnekleri [11]
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Şekil 2: . Büyükalan(1), Belenalan(2) ve Bucakalan (3)
köylerindeki Yapıların Topoğrafya İle Bağlantılı Olarak
Durumu ve genel görünüşleri [7].

İlvat bölgesi geleneksel konutlarının tamamı bahçe
içerisindedir. Bahçeler, bahçe kapısından konut kapısına kadar
olan bölümde taş kaplı olabileceği gibi, tüm bahçenin taşla
kaplı olduğu örnekler de mevcuttur. Sıcak yaz günlerinde
bahçeler sulanarak ferahlık vermesi sağlanmaktadır. Bahçe
içlerinde tarım yapılmamaktadır. Bahçelerde çoğunlukla
asma, badem, incir, ceviz, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları
bulunmaktadır. Bu ağaçlar yaz aylarında yapıya gelen güneşi
keserek yapının ısınmasını engellerken, kış aylarında ise
yapraklarını dökerek güneşin yapı içine girmesini, dolayısıyla
yapının güneş enerjisiyle ısınmasını sağlamaktadır. Bölge
konutlarının bir çoğunda “iskenet” adı verilen asma çardağı
bulunmaktadır(Resim3). Bu çardak genellikle kuşkonmaz adı
verilen bahçe duvarına bağlantılı kurgulanmıştır. Tamamı ile
ahşaptan yapılmış olan bu strüktür ve üzerindeki asmayla
beraberyaz aylarında güneş kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca
bahçelerde ateş yakılabilmesi için ocaklar bulunmaktadır. Yaz
aylarında yemekler ayazlıkta ya da burada pişirilerek konut
içinin ısınması engellenmektedir.

3.2. Yerleşim Özellikleri - Dış Mekanlar
İlvat bölgesi köylerindeki sokaklar, hakim rüzgarı
engellemeyerek, yapılara ulaşımını sağlayacak şekilde,
topoğrafyanın girdileri de gözetilerek konumlandırılmıştır.
Ulaşım aksları, meydandaki cami, okul ve çarşıya yönelerek
burada birleşmektedirler. Sokak genişlikleri 1.5-3 m arasında
değişmektedir. Günümüzde pek çoğu mıcır ve asfalt kaplı
olan sokakların özgün olanlarında kaplama taştır. Özgün
olan sokaklarda sokağın bir bölümü çökertilerek, su arkları
oluşturulmuş ve bu arklar sarnıçlara yönlendirilerek yağmur
suyunun toplanması amaçlanmıştır. Yerleşim yerinden
uzaklaşıp, tarım alanlarına yönlenen yollar, gelişigüzel
dökülmüş taşlarla sıkıştırılmıştır.
İlvat bölgesi köylerinde yapıların saçakları 50 ila 80 cm arasında
çıkarılarak sıcak yaz aylarında sokağın gölgelendirilmesiyle,
güneş kontrolü sağlanmaktadır.

Resim 3. Bucakalan Köyü İskenet ve ocak örneği
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3.3. Yapıların Mimari Tasarım – Mekansal Konumlanma ve
Kurgu Özellikleri
a. Isınma - Soğumaya Yönelik Tasarım Özellikleri
Akseki İlvat bölgesindeki geleneksel kırsal konutlar, sıcak
günlerde minimum, soğuk günlerde ise maksimum ısı kazancı
sağlamak için kare ve dikdörtgen gibi kompakt formlarda
yapılmıştır.

Şekil 5. Bölge Konutlarında Hayvanların Yaydığı Isıdan
Yararlanılmasına Dair Örnekler [7].

Şekil 3.

İlvat Bölgesinde Bulunan Geleneksel Kırsal
Konutlardan Plan Örnekleri [7,8,9]

İlvat bölgesi geleneksel kırsal konutlarında bölgenin iklim
özellikleri sebebiyle yaz ve kış aylarında yoğun olarak
kullanılan mekanlar birbirinden ayrılmıştır. Yaz aylarında
genellikle hakim rüzgar yönünde konumlandırılmış olan seki
bölümü kullanılırken, kış aylarında ise güney, batı ve doğu
yönlerinde konumlandırılmış olan odalar kullanılmaktadır.
Ayrıca konutların zemin katlarındaki ahırlar da kış aylarında
kullanılan odaların altında konumlandırılarak, hayvanların
yaydığı ısıdan faydalanılmaktadır.Mekan organizasyonunun
bu şekilde yapılması sayesinde yapının yaz aylarında
soğutma, kış aylarında ise ısıtma yükü yaklaşık%30 oranında
azaltılmaktadır [3].

Yapılarda yaz aylarında kullanılan ortak mekanların
yükseklikleri fazla tutularak baca etkisi sayesinde mekanın
serin kalması sağlanmıştır. Kış aylarında kullanılan odaların
ise yükseklikleri daha düşük tutularak ısınan havanın mekan
içerisinde kalması sağlanmıştır.
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Şekil 6. Bucakalan Ömer Duruk Evi Mekan Yükseklikleri
Örneği[10]
b. Rüzgar ve Havalandırmaya Yönelik Tasarım Özellikleri

Şekil 4. Bucakalan Ömer Duruk Evi Hayvanların Yaydığı
Isıdan Yararlanmasına Dair Örnek[10]

İlvat bölgesinde de Akseki ilçesinde olduğu gibi hakim rüzgar;
kuzeydoğu yönünden esmektedir. Bölgede bulunan yapılar
birbirinin rüzgarını kesmeyecek şekilde konumlandırılmış,
böylece rüzgarın tüm yapılara ulaşması sağlanmıştır. Yapıların
kış aylarında yoğun olarak kullanılan bölümlerinin güney, doğu
ve batı yönlerine konumlandırılmış olmaları kışın kazanılan
enerjinin rüzgar etkisi ile yok olmasını engellemektedir.
Yapıların yoğunlukla yaz aylarında kullanılan seki, çardak
gibi bölümleri ise hakim rüzgarı yapı içerisine alacak şekilde
konumlandırılmış ve tasarlanmış, bu sayede yapının enerji
harcanmadan havalandırılması ve serinletilmesi sağlanmıştır.
Yerleşimin ve tasarımın bu şekilde hakim rüzgar dikkate
alınarak yapılması sayesinde yapının hem yaz hem de kış
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aylarında gereken konfor koşullarını doğal yollarla enerji
harcamadan sağlamaktadır(Şekil7).
Yapıların üst katlarında hakim rüzgar yönünde yapılan kafesler;
yoğunlukla yaz aylarında kullanılan selamlık sofasındaki
kafesönü1olarak adlandırılan çıkma, sofa, ayazlık ve aralık
bölümleri arasında yoğunlaşmıştır.

Şekil 7. Belenalan Köyü Kapı No:27; Doğal
Havalandırmadan Faydalanma Örneği[8].

Şekil 9. Konutlarda Güneş Kontrolü Örneği[7]
3.4. Yapılarda Peyzaj Tasarımı ve Ekosisteme Yönelik
Belirlenen Özellikler
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Resim 4. Bucakalan Mehmet Duruk ve Ömer Duruk Evleri
Kafes Örnekleri[11]

Bölgedeki kırsal konut dokusunu oluşturan yapıların tümünün
kendine ait bir bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçelerde iklimsel
etkilerin kontrolü için düşünülmüş peyzaj uygulamaları
bulunmaktadır. Bahçelerde çoğunlukla asma, badem, incir,
ceviz, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Bahçede
genellikle güney, doğu, batı yönlerine dikilen ağaçlar yaz aylarında
yapıya gelen güneş ışınlarını kırarak bina yüzeyinin ısınmasını
engellemekte, böylece yapının serin kalmasını sağlamaktadır.
Ağaçlar kış aylarında ise yapraklarını dökmekte ve güneş
ışınlarının yapıya girmesine olanak sağlayarak yapının ısınması
için gereken enerji miktarını azaltmaktadır. Bölge konutlarının bir
çoğunda bulunan iskenet (Resim 3) sayesinde bahçe içerisinde
güneş kontrolü sağlanmış ve oturma alanları elde edilmiştir.
3.5. Su Kaynaklarının Kullanımı

Şekil 8. Bucakalan Köyü Ömer Duruk[10] ve Mehmet
Duruk[12] Evleri 1. Kat Planları
c. Güneş Kontrolüne Yönelik Tasarım Özellikleri
Alandaki yapılarda genellikle saçaklar vasıtasıyla gölgeleme
yapılmaktadır. Saçak boyutları yaz aylarında güneşin yoğun
etkisinden korunmak ve kış aylarında güneşin yapı içerisine
girmesine olanak sağlayacak şekilde 50 ila 80 cm arasında
boyutlandırılmıştır. Yapılan araştırma sonucundaİlvat bölgesine
en yakın yerleşim yeri olan Akseki ilçesinde güneşin geliş açısı yaz
aylarında 76,24 derece, kış aylarında ise 29,30 derecedir [2].
1

kafesönü: Sofanın bitiminde binanın zemin kat duvarından
dışarı taşırılmış, genellikle ahşaptan yapılmış olan kapalı
çıkma[4]

Bölgede su şebekesinin olmamasından dolayı yoğun bir şekilde
su sıkıntısı yaşanması sebebiyle su ihtiyacının karşılanması için
sarnıçlar yapılmıştır. Yağmur sularının toplanarak biriktirilmesini
sağlayan sarnıçlardan su tulumbalar yardımıyla çekilerek
kullanılmaktadır. Bölge köylerinde özgün sokaklarda su arkları
yapılıp sarnıçlara yönlendirilerek (Resim 2) yağmur suyunun
toplanması amaçlanmıştır. Bölgedeki sarnıçların yüzeyleri betonla
sıvanarak günümüzde de kullanımına devam edilmektedir.

Resim 5. Bölgede Bulunan Sarnıç Örnekleri
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Şekil 10. Belenalan Köyü Kırsal Dokusunda Yapıların mekan
Kurgusu ve Yönlenmeleri Örneği
3.6. Yapı Malzeme ve Eleman Özellikleri
Yapılarda kullanılan ana malzemeler taş ve ahşaptır. Düğmeli
evler olarak nitelendirilen bölge yapıları ahşap taşıyıcı
sistem arasına taş dolgu yapılmıştır. Bu taşıyıcı ahşapların
duvar hizasından dışarı çıkması düğmeli evlerin en önemli
özelliklerinden biridir. Bu yöntemde evlerin dış duvarları yaklaşık
80-120 cm genişliğindedir ve harç kullanılmadan örülmüştür.
Bununla birlikte duvar sıralarına destur olarak adlandırılan 5060 cm arayla dikine gelecek şekilde ağaç hatıllar sabitlenerek
duvarın ayakta kalması sağlanmaktadır. Taş duvarlara dikine
olarak yerleştirilen bu ahşaplaryerel halk arasında düğme veya
piştuvan olarak adlandırılmaktadır. Duvarların iç yüzeyleri içine
saman katılmış çamurlu ak toprakla sıvanmıştır. Dış yüzeyler
ise genellikle sıvasızdır. Bazı evlerin dış duvarları yörede “sakar
sıva” olarak adlandırılan harçla veya içinde tuğla ve kiremit
kırıkları bulunan harçla sıvanmıştır[4]. (Şekil 11,12)
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Şekil 12. Dış Yüzeyi Sıvalı (Sakar Sıva) Kuru Duvar Çizimi[4]

Toroslarda bitki örtüsü yükseltiye göre 4 kademede
gruplandırılabilir. Bunlar, 800-900 m’lere kadar çıkabilen
maki katı, genel itibariyle 700-1200 m arasında yayılış bulan
kızılçamlar, 1000-1400 m’ler arası kızılçam, meşe, ardıç gibi
türlerden ibaret kurak-öksin orman katı ve daha yukarıda az
sayıda karaçam daha fazla olarak göknar, sedir gibi türlerin
yaygın olduğu orman kuşağı ve onun üzerinde ise güney
kesimlerde 1800, kuzey kesimlerde de 2000 m’den itibaren
görülebilen çayır-bozkır kuşağıdır.[2]
Yapılarda çevrede bolca bulunan yörede adına katran (Toros
sediri) denilen yaprakları iğne uçlu çam kerestesinden
kullanılmaktadır. Çürümeden yüzlerce yıl dayanan, odunu
hafif ve yumuşak olan, kolayca işlenebilen ve özel rengi ve
kokusu olan bu ahşabın sökülerek yeniden kullanıldığı örnekler
bulunmaktadır.

Şekil 11. Dış Yüzeyi Sıvasız Kuru Duvar Çizimi[4]

Yapılarda yaz aylarında kullanılan mekanlarda yoğunlukla
ahşap malzeme kullanılırken, kış aylarında kullanılan
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mekanların duvarlarında ise taş malzeme kullanılmış ve
duvarlar oldukça kalın tutulmuş, ısı kayıpları engellenmiştir.
Yapılarınbazılarının zemin katlarında 50-60cm lik pencereler
bulunmakta, bazılarında ise hiç pencere bulunmamaktadır.
Yapıların 1.katlarında ise pencerelergenellikle yazlık
mekanlarda daha fazla yerleştirilmiştir. Yazlık mekanlarda
bulunan sekilerde pencereler yoğun kullanılmış ayrıca kepenk
kullanılmıştır. Kış aylarında kullanılan mekanlarda ise pencere
sayıları daha az tutulmuştur. Buradaki pencereler dıştan kafes
içten kepenklidir. Bu kepenkler sayesinde yapının yaz aylarında
sıcaktan kış aylarında ise soğuktan korunmasını sağlamıştır.
Yapıların zemin katlarında pencereler hem az sayıda hem de
boyutları küçük tutulmuştur.

optimum oranın sağlanması gerektiği belirtilmektedir.[3,6].
İlvat bölgesi geleneksel konutlarına bu açıdan bakıldığında,
duvar / pencere oranlarının %20 ile %25 arasında değiştiği
belirlenmiştir.

Pencerelerde güneşten korunmak ve iç mekanda konfor
koşullarını sağlamak amacıyla güneş kırıcılar kullanılmıştır.
Bu sayede yapının yaz aylarında güneşin etkisi azaltılarak iç
mekanın fazla ısınması engellenmiş kış aylarında ise güneşin
daha eğik gelmesinden dolayı güneş kırıcılar işlevsiz kalmakta
ve böylece güneş ışınları yapıya girerek iç mekanın ısınması
sağlanmaktadır.
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Resim 6. Dıştan Parmaklıklı İçten Kepenkli Pencere ve
güneş kırıcı Örnekleri

Şekil 16. İlvat Bölgesi Yapılarından Seçilen Örnekler
Üzerinden Giriş Cephesi Dolu-Boş Oranı Tablosu[7,8,9]
4. Değerlendirme ve Sonuç

Şekil 11. Dıştan Parmaklıklı İçten Kepenkli Pencere
Detayı[4]
Yapılarda güneş ısısının duvarlar aracılığı ile daha iyi
tutulabilmesi için duvar / pencere oranının % 15›i geçmemesi
önerilmekte [5], fakat aynı zamanda günışığından daha yüksek
oranda yararlanabilmek için güneye bakan pencerelerin oranının
%40 - %60 arasında olması gerektiği fakat ısı ve ışık için bir

Antalya ili Akseki ilçesi İlvat Bölgesi (Bucakalan, Belenalan ve
Büyükalan Köyleri); topografya, iklim ve malzemenin gerektiği
şekilde, ihtiyaç ve imkan olduğu kadar ve özenli kullanımının
sonucunda ortaya çıkmış ve günümüze kadar çok az bozulma
ile ulaşabilmiş konut dokusu,doğal güzellikleri, işleve yönelik
yapı ve alan çözümleri ile özellikli bir bölgedir. Bölgede bulunan
konut dokusu, sadece kullanılan malzeme ve yapım yöntemleri
ile değil; iklim ve topografyanın da etkin olduğu yaşam
biçiminin oluşturduğu kentsel ve mekansal düzenlemelerle
oluşmuştur. Düz bir alana yerleşen Bucakalan köyü ve dağlık
ve engebeli bir arazide tepenin eteklerine yerleşenBelenalan ve
Büyükalan köylerindeki konutların birbirinin ışığını ve güneşini
kesmemesi, topoğrafyaya paralel sokaklar neticesinde oluşan
manzara noktaları ve topoğrafyaya uygun yerleşimi kentsel
çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bölge, doğal
kaynakların ve diğer çevresel varlıkların çeşitliliğini, miktarını
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koruyanekolojik bütünlüğü güvence altına alacak şekilde
gelişmektedir.
Yapıların çevreden rahatlıkla bulunan doğal ve sürdürülebilir
malzemeler ile inşa edilmesinin yanı sıra, bu malzemelerin
akılcı detay çözümleri ile birleştirilmesi, akılcı mekantasarımını
da sağlamış ve kompakt yapı formu oluşturulmuştur. Gerekli
ısı, ışık ve havalandırmanın pasif sistem çözümleri ve
yönlendirmelerle sağlanması, fiziki, ekolojikve ekonomik
sürdürülebilirliğin sağlanması bağlamında önem arz etmektedir.
Bölgenin en yakındaki Akseki ilçesine göre konumu, yapıların
arasındaki boşluk ve yapılaşma oranı, sokak genişlikleri, avlu,
bahçe ve iç mekan ilişkisi ile bumekan kurgusu içinde biçimlenen
yaşam,sosyokültürel sürdürülebilirliğin koşullarından birini
oluşturmaktadır.
Yapılardaki
sürdürülebilir
tasarım
özelliklerinin
değerlendirilerek, yeni tasarımlar için bu değerlendirmeden
elde edilen verilerin kullanılması;İlvat bölgesinin dokuya uygun
yapı ve mekanlar ile gelişiminin yanı sıra, Akseki ilçesi ve
ülkenin fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğini
ve bu değerlerin gelecek nesillere de ulaştırılabilmesine katkı
sağlayacaktır.
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