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Sürdürülebilirlik;
ekonomik,
çevresel
ve
toplumsal
gereksinmelerin gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar
vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşüdür.
Sürdürülebilirlik, ekonomi, sosyal ve ekoloji bileşenleri
üzerine dayanır. Türkiye’de geleneksel yapıların birçoğu
doğaya ve çevreye duyarlılık, iklimsel verilere uyum, doğal
ve düşük enerjili malzeme kullanımı, sağlıklı ve konforlu
yaşam çevreleri oluşturma gibi özelliklerle sürdürülebilir
binalar sınıflandırmasına girmektedir. Örneğin; Anadolu’daki
eski geleneksel Türk konutunda, odaların açıldığı mekan
olan ‘Hayat’ın konumu, iklim şartlarına bağlı olarak konutun
bulunduğu yöreye göre değişmektedir. YDD kapsamında
malzeme kullanımı da sürdürülebilirlik açısından önemli bir
yerdedir. İnşaatta kullanılan elemanların atıkları azaltma
amacı ile “demonte edilebilir”, “yeniden kullanılabilir”,
“yeniden değerlendirilebilir” ve gerektiğinde çevreye zarar
vermeden “yokedilebilir” olması önem kazanmaktadır.
Ekolojik sürdürülebilirliğin birinci şartı, çevreyi tüketmeden
doğal kaynakları kullanmaktır. Yaşayan kaynaklar kendilerini
yeniden üretebilirler. Cansız kaynaklar ise kullanım sonucu
çevreye yükler getirebilir, su ve hava gibi kirlenebilir veya
geri döndürülemez biçimde tükenebilirler. Bir yapı malzemesi,
üretiminde, kullanımında ve yokedilme safhasında çevreye
onarılamaz bir yük getirmiyorsa çevre dostudur. İşte bu yüzden
malzemelerin yeniden kullanılabilir, değerlendirilebilir ve
mümkünse yenilenebilir olmaları çok önemlidir. Bu kapsamda
bu çalışmada; YDD kapsamında sürdürülebilir yapı malzemesi
incelenerek, sürdürülebilir yapı malzemesi kullanımı Eskihisar
yerleşimi üzerinde ele alınarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: YDD, sürdürülebilirlik, yapı malzemesi,
Eskihisar.
Abstract
Sustainability; is a worldview that aims to get economic,
environmental and social needs of living conditions of future
generations without damaging. Sustainability, based on
economic, social and environmental components. Many
of the traditional structures in Turkey have place into the
classification of sustainable buildings such as creating a healthy
and comfortable living environment natural and environmental
sensitivity suitable climatic data, usage of natural and lowenergy materials. For Example; old traditional Turkish House in
Anatolia, location of ‘hayat’ that all the rooms opened, depends
on the climatic conditions of the ragion. Material usage in the
context of LCA has important role about sustainability. With the
aim of reducing the waste elements used in construction can
be, “reusable” disassembled, “revalued” and, without harming
the environment “may be well destroyed” when necessary
is gaining importance. The first requirement of ecological
sustainability, is to use the natural resources without consuming
the environment. Living resources can reproduce themselves.
Lifeless resources can load to environment according to the
usage, can contaminated like water and air or can consumed
irreversible. If the building material doesn’t cause irreparable
load during production, usage and destroyed it means that the
material is environmentally friendly. That’s why it is important
the materials are reusable, can be evaluated and renewable.
In this study, building material will be analyzed in LCA context
and the sustainable building material usage of Eskihisar will
be examined.
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paketlenmesi ve şantiyeye taşınmasıyla biten evre olarak

1. Giriş
Kültür,

çıkarılmasıyla başlayan fabrikaya getirilmesi, işlenmesi,

toplum

bireyleri

arasında

paylaşılan

değerler,

alışkanlıklar, kurallar ve fikirler topluluğu olarak tanımlanabilir.
Tarihi yerler ve yapılar, kültürel ve bilimsel, sembolik, manevi
ve dini değerleri temsil eden, toplum kültürünü, kimliğini
tarifleyen olgulardır. Kentler, hangi topluma, hangi kültüre ait
olurlarsa olsunlar ait oldukları toplumun kültürel birikimlerini,
inançlarına bağlı değerler sistemini çok boyutlu mekânlarda
uzun sürelerde oluşturur ve özlerinde taşırlar. Kentsel ve kırsal
mimari miras olarak tanımlayabileceğimiz tarihi yer ve yapıların
korunması ve kültürel açıdan duyarlı uygulamalarla yeniden
kullanılması doğal ve insan yapısı kaynakların sürdürülebilir
kullanımı ile uyumludur.
Günümüzde kentler sosyal problemlerin arttığı buna bağlı
olarak fiziksel çevre değerlerinin tüketildiği, kültürel değerlerin
göz ardı edildiği yerler haline gelmeye başlamıştır. Tarihi
bölgeleri ve kent merkezlerini yok ederek üretilen niteliksiz ve
saygısız tasarımlar yerleşimin ve toplumun aidiyet ve kimlik
duygularını tehdit eden unsurlardandır. Bu durum geçmiş ile
gelecek arasındaki ilişkinin kurulmasında etkin olan tarihi
dokunun zarar görmesine, aitlik ve süreklilik duygularının
ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Sürdürülebilir tasarım,
doğal kaynaklara saygılı olmanın ve korumanın yanında
kültürel ve tarihsel farklılıklara da saygı duyar [1].
2. YDD Kapsamında Malzeme Kullanımı (Sürdürülebilir
Malzeme Kullanımı)

tanımlanabilir. Sürdürülebilir mimari tasarımda bu evredeki
çevresel etkileri en aza indirgeyen yapı malzemelerinin
kullanıldığı çözümler üretilmesi önemlidir. Bu çözümlerde,
yenilenebilir kaynaklarının kullanılması ile elde edilen, geri
dönüştürülmüş ya da dönüştürülebilen, uzun ömürlü, az bakımonarım gerektiren ve ekolojik koruma eğilimi olan malzemelerin
kullanımına dikkat edilmelidir [6].
Yapım Evresinin Değerlendirmesi: Yapım evresi, yapı
malzemelerinin şantiyeye taşınması işlemi ile başlayıp, yapının
inşa edildiği, kullanıldığı ve gerektiği dönemlerde bakımonarımının yapıldığı evre olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir
mimari tasarım kapsamında, bu evrede habitatın korunması,
yapım ve uygulama kolaylığı sağlanması, kullanılan kaynakların
tüketiminin minimum olması ve bakım-onarım kolaylığına
yönelik çözümler üretilmelidir. Bu tasarım çözümlerinde, işçi ve
kullanıcı sağlığı ve konfor ölçütleri dikkate alınmalıdır [5, 6].
Yapım Sonrası Evrenin Değerlendirmesi: Yapım sonrası evre,
hizmet ömrünü tamamlayan yapının yıkılması işlemiyle başlar
ve yapıda işlevini tamamlayan yapı malzemeleri bu evrede atılır.
Yapıdan geriye kalan yapı malzemeleri geridönüştürülerek
veya yeniden kullanılarak yeni bir tasarım kapsamında
değerlendirilebilir veya atılabilir. Hizmet ömrünü tamamlayan
yapı malzemelerinin yeniden kullanılabilir, geridönüştürülebilir
veya atılabilir olması bu evre için önemlidir. Yeniden kullanım ve
geridönüştürme bir yapının yeni yapı tasarımları veya tüketim
maddeleri için kaynak oluşturması açısından önemlidir [7].

Binanın var olduğu süre içinde insan eylemleri ve doğal

Sürdürülebilir mimari tasarım kapsamında yapı malzemelerinin

süreçler, yerel ve küresel ölçekte çevreyi etkiler. Bu nedenle

geridönüştürülebilir olması ve yeniden kullanıma olanak

de, yerel ve küresel ekosistem üzerinde mimarlığın etkisi

vermesine dikkat edilmelidir. Ayrıca yapıların ve altyapının

oldukça önemlidir [2].

yeniden kullanımına ve inşaat atıklarının azaltılmasına yönelik

Yapı

malzemelerinin

yaşam

süreci,

hammadde

olarak

tasarımların geliştirilmesi önemlidir [5, 6].

başlaması, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması ile başlar;

Anadolu’da geleneksel yapılar malzeme ve tekniğin sağladığı

İnşa edilmesi, kullanılması ve bakım onarımı; atık aşamasına

olanaklara göre şekillenmiştir. Bu olanakların sağladığı

gelmesi, geri dönüşümü ve işlemden geçirilerek tekrar

çeşitlilik bölgelere ve hatta köy ve kasabalara göre değişiklik

kullanılır hale gelebilmesi üzerine kurulu döngüsel bir

gösterebilmektedir. Çevreden en kolay ve en ucuz maliyetle

süreçtir [3, 4]. Malzemenin bu süreçlerinin bilinmesi ve

elde edilen malzemeler yapıların strüktürünü oluşturmuştur.

tasarım sürecinin malzemenin yaşam süreci ile uyumlu olarak

Taş, tuğla ve ahşap malzeme geleneksel yapı malzemeleri

şekillenmesi, sürdürülebilir tasarım kapsamında önemlidir.

arasında en yaygın olarak kullanılanlardır. Anadolu’nun çeşitli

Bu değerlendirmeye yapı malzemelerinin “yaşam döngüsü

yörelerindeki evlerde ahşap, taş ve kerpiçten birinin seçilmesi, o

değerlendirmesi” denir. Yapı malzemelerinin yaşam döngüsü

bölgede yaygın olarak bulunan malzeme olanaklarına bağlıdır.

süreci; yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası olmak üzere

Bahsedilen malzemelerin tamamına ulaşmak mümkünse

üç evrede değerlendirilebilir. Yapım öncesi evre, malzemenin

öncelikli tercih ahşap olmuştur. Bunun nedeni de ahşabın kolay

kaynaktan çıkarılması ve üretim sürecini; yapım evresi,

taşınabilir, işlenebilir ve çeşitli detayların işlenmesine olanak

kullanım, bakım-onarım ve yapım sürecini; yapım sonrası evre

verecek nitelikte olmasıdır. Ancak orman arazilerinin az olduğu

ise yıkım ve yıkım sonrası süreçlerini kapsar [5, 6].

yerleşimlerde, taşıyıcısı ahşap yapıların yüzey kuruluşlarında

Yapım Öncesi Evrenin Değerlendirmesi: Yapım öncesi
evre, bir yapı malzemesinin hammadde olarak kaynağından

ahşap malzemenin yanında taş ve toprak dolgularından
yararlanılmıştır [8, 9].
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3.	Eskihisar (Stratonikeia)’da
Değerlendirilmesi

Malzeme

Kullanımının

3.1. Eskihisar Tarihi
Çalışma alanı olarak seçilen Eskihisar, Muğla’nın Yatağan
ilçesine bağlı bir köydür. 1956 yılında yaşanan depremin
ardından terk edilen köyde, geleneksel yapıların büyük
çoğunluğu ciddi strüktürel hasar almış ve kullanılamayacak
duruma gelmiştir. İlk yerleşimi M.Ö. 3.yüzyıla tarihlenen köyün
antik adı Stratonikeia’dır. Köy sırasıyla Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Menteşe
Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır [10,
11, 12, 13].
Eskihisar Köyü, 20.yy’ın ilk yarısında en görkemli zamanını
yaşamıştır. Bağlı bulunduğu Yatağan ilçesi ve çevre köylerden
aldığı göçlerle fiziksel dokusu sürekli olarak değişen köyün,
sınırları da genişlemiştir. Köy halkından edinilen bilgilere göre;
ilk deprem 1941 yılında yaşanmış ve hafif şiddette olmuştur.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremde, yapılarda
küçük hasarlar meydana gelmiştir. Eskihisar Köyünde fiziksel
yapıyı asıl etkileyen olay 1956 depremi olmuştur. Bu depremde
de herhangi bir can kaybı yaşanmamış, fakat yapılarda çok ciddi

Yeni köyde ekonomik faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, eski
köydeki dükkân ve birçok konut, depo olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da yapılar eski
önemlerini yitirmiş, gerektiği şekilde kullanılmayanlar,
depremden sonra yeni bir bozulma sürecine girmişlerdir. 1980’li
yıllara kadar deprem konutlarının kullanımına devam edilen
yeni köyde, bu tarihten sonra linyit madeni bulunmuştur.
Madenin değerlendirilmesi amacıyla, dönemin hükümeti, yeni
köyün çok yakınına kömür ocağı işletmesi kurdurmuş ve halkın
bu konutlardan çıkması istenmiştir. Bunun üzerine Eskihisar
Köyü’nün belli bir bölümü ikinci kez 2km uzağa taşınmıştır.
Köyün geri kalan halkı, kendi imkanlarıyla, Yatağan, İzmir ve
Aydın’a taşınmıştır. Halkın bir kısmı ise yeni Eskihisar Köyü’nde
devlet tarafından kendilerine taksitle verilen arsaların üzerine,
evlerini yapmışlardır. Yaşanan göçlerle eski yerleşimin nüfusu
10 haneye düşmüştür (Şekil 2). İlk yerleşimde köy halkının su
gereksinimini karşıladığı bahçe kuyuları, kömür ocağında linyit
çıkarma çalışmaları esnasında zarar görmeleriyle kullanılmaz
hale gelmiştir. Köye iki ayrı kaynaktan (biri caminin altı, diğeri
“Halkalı” denilen bölge) gelen sular kesilmiş ve eski köyün
halkı susuz kalmıştır. Yaşanan su sıkıntısı halkın, eski köye
tekrar dönmemesindeki en büyük etkenlerden biri olmuştur.

hasarlar oluşmuştur. O günden günümüze, köy meydanında
bulunan arasta tamamen ortadan kalkmış, cami, hamam ve
diğer bazı sivil mimarlık örneği konutlar da kullanılmayacak
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duruma gelmiştir. Yapıların büyük çoğunluğundan geriye duvar
parçaları kalmıştır. Köyün, sosyal faaliyetlerinin yapıldığı, açık
hava sineması olarak kullanılan, antik tiyatro alanı ve diğer
ticari yapıların aldıkları hasarlardan dolayı kullanımları son
bulmuştur. Hükümetin aldığı kararla, 1957 yılında, eski köyün
2km. uzağında Yeni Eskihisar Köyü (halkın Ortaköy olarak
adlandırdığı yerleşme) kurulmuştur (Şekil 1). Yeni kurulan
köyün konut yapım sistemi, eski köydeki sistemin benzeri
olarak seçilmiştir. Eski yerleşimdeki ilkokul, depremden sonra
ortaokul olarak kullanılmaya başlanmış, deprem konutlarının
bulunduğu bölgeye yeni bir ilkokul yapılmıştır. 30-40 kadar
hanenin eski köyde kalmayı tercih etmesiyle, köy ikiye
bölünmüştür.

Şekil 2. Eskihisar Genel Görünüm (Olcay Türkan YURDUGÜZEL Arşivi-2003)
Günümüzde eski Eskihisar Köyünde yaşayan dört aile vardır.
Eski köyden çevre köy ve ilçelere taşınanlar, eski yerleşimdeki
konut, dükkân ve bahçelerini dönemsel olarak kullanmayı
tercih etmektedirler. Bu gelişme sonucunda, köyün fiziksel
yapısı kullanılmamaktan dolayı her geçen gün bozulmaktadır.
3.2. Malzeme Kullanımı
Yerleşimin geleneksel dokusunu oluşturan yapılar 19.yy sonuna
tarihlenmektedir. Geleneksel doku ve antik döneme ait yapılar
içiçe yerleşim sergilemektedir. Yerleşimin fiziksel dokusunu
oluşturan yapılar, taş, tuğla, mermer, ahşap malzemeden
oluşmaktadır. Yapıların bazılarında devşirme malzemeye de
rastlanmaktadır (Şekil 3).

Şekil 1. Eski Eskihisar ve Ortaköy [K.V.T.V.K.G.M.]
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Şekil 5. Sıvası Dökülen Ön Cephe (OTY Arşivi-2003)
Şekil 3. Devşirme Malzeme Kullanımı (OTY Arşivi-2003)

Yapıların ön cephe alt kat, yan cepheler ve arka cephe moloz taş
ve tuğla yığma olarak yapılmıştır. Bahçeyi çevreleyen duvarlar
da yapı duvarları ile aynı malzeme ve sistem kullanılarak
yapılmıştır. Bahçe duvarının ve bahçe kapısının üzerine alaturka
kiremit ya da taş kullanılarak harpuşta yapılmıştır (Şekil 4).
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Şekil 6. Sıvası Dökülen Ön Cephe (OTY Arşivi-2003)

Şekil 4. Bahçe Kapısı (OTY Arşivi-2003)

Konutların, ön cephede, üst katlarda, taş-tuğla dolgulu ahşap
çatkı ile yapıldığı bilinmektedir. Köy genelinde, yapıların ön
cepheleri sıvalı, diğer cepheler ise sıvasız bırakılmıştır. Ön
cephede kullanılan malzemelerin (ahşap, toprak harç) kötü hava
şartlarında zarar görebilecek nitelikte olmasından dolayı, bu
malzemeleri koruma amaçlı olarak sıvandığı düşünülmektedir
(Şekil 5-6).

Muğla, mermer ve taş malzeme kaynağı açısından oldukça
zengin bir yerleşimdir. Bu nedenle Eskihisar Köyü’nde ve Muğla
genelinde yapı üretiminde kullanılan en yaygın malzeme taştır.
Çalışma alanındaki yapılar, kagir olarak inşa edilmiş ve en
yaygın malzeme olarak taş kullanılmıştır. Çeşitli büyüklükte
moloz taş ve tuğla parçaları almaşık düzende ya da düzensiz
olarak duvar örgülerini oluşturmaktadır. Köyde az sayıda
bulunan “Ağa Konakları”‘nda kullanılan malzeme ve yapım
tekniğinde farklılıklar göze çarpmaktadır. Taş-tuğla almaşık
düzende karşımıza çıkan konakların, mermer ile kaplamış
olması da farklılığı ortaya koymaktadır.

Şekil 7. Hatıl Bini Detayı (OTY Arşivi-2003)
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Yapılarda, kagir olan yan cepheler ve arka cephe “U”
formunu oluşturacak şekilde biçimlenmektedir. Üç cephe
boyunca devam eden ahşap hatıllar, köşelerde bini yaparak
birbirine bağlanmaktadır (Şekil 7). Yan cepheler ile ön
cephenin yapım sistemi ve malzeme farklılığı, cephelerin rijit
şekilde bağlanmasına engel olmakta ve yapının dayanımını
azaltmaktadır. Bu nedenle, 1956 depreminde, yapıların büyük
çoğunluğunda, ön cepheler hasar görmüştür (Şekil 8).

Şekil 10. Tavan Kaplama ve Göbek Detayı (OTY
Arşivi-2003)
Antik döneme ait yapılar, mermer ya da taş malzeme
kullanılarak yapılmıştır. Bu yapılarda kullanılan malzemeler,
geleneksel dokuyu oluşturan malzemelerden boyut olarak
oldukça farklıdır. Mermer ya da taş malzeme bloklar halinde
kullanılarak yığma sistem oluşturulmuştur.

Şekil 8. Yıkılmış Ön Cephe Detayı (OTY Arşivi-2003)
Eskihisar Köyü’nde ahşap malzeme, hatıl, merdiven strüktürü,
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çatı strüktürü ve çatkı olarak yapıların taşıyıcı sisteminde,
kapı-pencere doğrama ve kanatlarda, pencere kapaklarında,

Halil Ağa Konağı’nda, alt katta tuğla ile almaşık düzende örülen
mermer, yapının üst katında kaplama olarak uygulanmıştır.
Mermer malzemenin, cephede dekoratif amaçlı ve pencere
sövesi olarak kullanımı da bu yapıda karşımıza çıkmaktadır
(Şekil 11).

tavan-döşeme kaplamasında, bahçe kapılarında ve yapı içinde
süsleme elemanı olarak tavan göbeklerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Şekil 9-10).

Şekil 9. Yüklük Detayı (OTY Arşivi-2003)
Şekil 11. Halil Ağa Konağı (OTY Arşivi-2003)
Bölgedeki yapıların çatıları, kırma ve beşik çatıdır. Üst örtüsü
alaturka kiremit olan çatıların tamamı ahşaptır [15] (Şekil 12).
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kolaylığı ve bakım onarım masraflarının minimum olması hatta
her kullanıcının kendi mülkünün bakım onarımı ile ilgilenebiliyor
olması, yapım evresinin sürdürülebilirlik bağlamında uygun
şartları sağladığı anlamına gelebilir.

Şekil 12. Çatı Detayı (OTY Arşivi-2003)
Muğla yöresinin karakteristik mimari elemanı olan baca ve
ocak, cephenin belirleyici unsurlarındandır. Ocağın cepheye
hareket katan çıkması, yapının duvar malzeme ve tekniği ile
uyumludur. Bacanın gövdesi tuğladan yığma inşa edilmiş, baca
şapkası, yöresel özelliğine uygun olarak alaturka kiremitten
çatma yöntemi ile yapılmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. Ocak ve Baca Detayı (OTY Arşivi-2003)
Eskihisar Köyü, geleneksel dokusunu oluşturan ve antik döneme
ait yapıların malzeme kullanımı sürdürülebilir mimarlık ve YDD
bağlamında değerlendirildiğinde; kullanılan malzemelerin
çevreyle dost ve yerel ekosisteme zarar vermeyecek nitelikte
olduğu görülmektedir. Kullanılan malzemeler, yerleşimin
yakın çevresinde bulunması dolayısıyla çıkarılması, işlenmesi
ve taşınması işlemlerinde en az enerjinin harcanmış olması
nedeniyle ekosistem ile uyumludur. Yapım öncesi evre olarak
tanımlanan bu evrenin, yerleşimin mevcut doğal dengesinin
korunmasına yönelik bir uygulamayı sağladığını söylemek
yanlış olmayacaktır.
Yapım evresi olarak tanımlanan inşa edilme, kullanım ve bakımonarım yapılması süreçlerinde Eskihisar Köyü geleneksel
konutları, inşa edildiği dönem baz alınarak değerlendirilirse,
kullanıcı sağlığı açısından konfor koşullarını optimum şartlarda
sağlayan malzemelerden inşa edilmiştir denebilir. Kullanım

Yapıların ömrünü tamamladıktan sonraki aşama olan yapım
sonrası evresi, Eskihisar Köyü konutları için 1956 depremi
ile eşleştirilebilir. Yapıların fiziksel ve işlevsel ömürlerini
tamamlamamış olmalarına rağmen pek çoğunun yıkılmış
durumda olması, yerleşimde bu evrenin de gözlenebilmesini
sağlamaktadır. Harabe durumundaki yapıların malzemeleri,
ihtiyaç halinde kullanılır durumdadır. Böylelikle, bu evre
için önemli olan yeniden kullanım ve geridönüştürülebilirlik
işlemleri rahatlıkla uygulanabilir durumdadır. Harabe
durumunda ya da kullanılmayan yapıların ahşap bölümlerinde
tekrar kullanıma olanak vermeyecek hasar bulunmaktadır.
Ancak bu malzemenin doğada yok olması ve habitata zarar
vermeyecek nitelikte olması yerleşimin bu evrede de ekosistem
uyumlu olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Sürdürülebilir mimarlık, ekosistemde varolan canlı ve cansız
varlıkların birbirlerine zarar vermeden birarada bulunmalarını
sağlamak adına çözümler üretmeyi gerektirir. Tüketimde
oldukça hızlı bir süreç yaşadığımız bu günlerde, tükenmekte
olan kaynakların korunması, yenilenebilir kaynakların
kullanımını artırmaya gayret göstermek ve bu şartlara uygun
malzeme seçiminde bulunmak tasarım sürecinde düşünülmesi
gereken önemli unsurlardır. YDD kapsamında, malzemenin
yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası evreler ile uyumlu olması
gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Yapılı çevrenin, doğal çevreye
zarar vermesi kaçınılmazdır ancak bu zararın minimum seviyede
tutulmasına olanak sağlayacak kararlar alınmasının, yapılı
çevrenin doğru ilkelerle tasarlanmasına olanak sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışmanın konusu olan Eskihisar (Stratonikeia) Köyü,
malzeme kullanımı bağlamında, diğer geleneksel yerleşimlerde
de olduğu gibi, doğal denge ile uyumlu nitelik sergilemektedir.
Yapıda kullanılan malzemenin yapım öncesi evrede, yerleşim
yakınından ve minimum atık çıkararak elde edilmesi, yapım
evresinde, kolay ve konforlu kullanım ve basit bakım-onarım
yapılabilmesi ve yapım sonrası evrede atık olarak çıkan
malzemenin tekrar kullanıma imkân vermesi ya da doğaya
zarar vermeden yok olması nitelikleri ile ekosistem ile uyumlu
olduğu söylenebilir.
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