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GİRİŞ  

İnsanlık var olduğu ilk andan itibaren doğanın tehlikelerinden korunmak için barınma ihtiyacı 
duymuş ve güvenli yaşam alanları inşa etmiştir. Doğayı keşfettikçe ve yapı malzemelerini 
geliştirdikçe bugün yaşadığımız binaları tasarlayan ve yapan insan, teknolojinin gelişimi ve 
sanayileşme ile birlikte, yaşamını sürdürdüğü binayı sadece korunma ve barınma amacı ile 
değil sahip olduğu varlığın bir göstergesi olarak da kullanmaya başlamıştır. Hızla çoğalan nüfus 
ve buna bağlı olarak artan binaların sayısı tüketim çılgınlığıyla birlikte ham madde kullanımını 
ve doğaya verilen zararı baş döndürücü hızla artırmıştır. Tüketicilerin ihtiyaçlarına paralel 
olarak inşa edilen binaların ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma gibi temel ihtiyaçların 
karşılanması, bu ihtiyaçlar için daha çok enerji tüketilmesi, artan elektrik talebine bağlı olarak 
konvansiyonel enerji kaynakları olan fosil yakıtların daha yoğun kullanımı nedeniyle dünyada 
binalardan kaynaklı karbon emisyonu hızla artmaktadır.  

Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından University College 
London (UCL) ve Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) işbirliğinde hazırlanan 2021 Bina Ve 
İnşaat İçin Küresel Durum Raporu’na göre, binaların içinde bulunduğu inşaat sektörü 2020 
yılında enerji kullanımının %36’sından, karbon salımının ise %37’sinden sorumludur1. 

 

Şekil 1.Binalar ve inşaat endüstrisi küresel nihai enerji ve enerji ile bağlantılı CO2 emisyonları, 2020 
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Not: "Bina yapım endüstrisi", çelik, çimento ve cam gibi inşaat malzemelerinin imalatına 
ayrılmış genel endüstrinin (tahmini) kısmıdır. Dolaylı emisyonlar, elektrik ve ticari ısı için 
elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlardır. 

Kaynak: IEA 2021a. Tüm hakları Saklıdır. “Temiz Enerji İlerlemesini İzleme” kitabından 
uyarlanmıştır. 

                                                           
1 https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/2021%20Buildings-GSR%20-
%20Executive%20Summary%20ENG.pdf, 20.11.2021’de erişim sağlanmıştır. 

https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/2021%20Buildings-GSR%20-%20Executive%20Summary%20ENG.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/2021%20Buildings-GSR%20-%20Executive%20Summary%20ENG.pdf
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Karbon emisyonlarının artışı iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen sıcaklık dalgaları, 
fırtınalar, su ve rüzgâr kuraklığı gibi aşırı hava olaylarına ve yıkıcı afetlere neden olmaktadır. 
Son 10 yılda, doğal olayların tetiklediği tüm afetlerin yüzde 83'ünün sel, fırtına ve sıcak hava 
dalgaları gibi hava ve iklim bağlantılı şiddetli olaylardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
2010’dan bu yana 2355 iklim kaynaklı aşırı hava felaketi yaşanmış; hava ve iklim bağlantılı 
afetlerden dolayı 410 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler Afet Riski 
Azaltma Ofisi (UNISDR), 2000-2019'da gerçekleşen 7348 doğal afetin 1,23 milyon kişinin 
yaşamına mal olduğunu; 4,2 milyar insanın etkilendiğini ve yaklaşık 2,97 trilyon dolar küresel 
ekonomik kaybın gerçekleştiğini kaydetmektedir. UNISDR tarafından hazırlanan rapor Asya 
kıtasının doğal afetlerden en kötü etkilenen kıta olduğunu aktarmakta; sıcak hava dalgalarının 
ve kuraklığın gelecek 10 yılda insanlık için büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulunmaktadır.  

İnşaat sektörü, kendisiyle ilişkili birçok sektörü etkilemesi nedeniyle dünya ekonomisinin 
gidişatına tesir eden temel sektörlerden biridir. Zira sektör, artan nüfusun barınma ihtiyacını 
gidermek için doğal kaynakları kullanmakta; doğayı, çevreyi fiziksel ve kimyasal olarak olumsuz 
etkilemektedir. Dolayısıyla inşaat sektörü, enerji tüketimi ve kaynak kullanımına bağlı çevresel 
sorunlara neden olduğu için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında mercek altına alınan ve 
dünya kaynaklarının tamiri ve emisyonların acilen azaltımı için çağrı yapılan sektörlerin başında 
gelmektedir. Bu çağrılar inşaat sektöründe sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Binaların sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak tasarlanması ile kaynak 
israfının önüne geçileceği ve doğru tasarımların yapı ve inşaat sektörünün neden olduğu 
çevresel sorunların azaltılması açısından önem taşıdığı belirtilmektedir. 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), sürdürülebilirliğin ekonomi, çevre ve toplum 
boyutlarından hareketle “sürdürülebilir inşaat” kavramını, “inşaat yapım ve tasarım 
safhalarında sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanmasıyla; kaynakların korunması, daha 
az enerji kullanımı, daha az atık ve kirlilik oluşumunu amaçlayan ve sürdürülebilir yerleşim 
yerleriyle uyumlu yeterli sosyal koşulları sağlayan yapım anlayışı” şeklinde tanımlamıştır. 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere binalar, enerji tüketimi ve yeni inşaatların yapılması 
nedeniyle karbon salımında artışa neden olmaktadır. Karbon artışı ise küresel ısınmaya ve 
dolayısıyla iklim krizine sebebiyet vermektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 21’inci Taraflar Konferansı’na (COP 21) katılan bilim insanları, sera 
gazlarının emisyonu nedeniyle dünyamızın yüzey ısısında yaşanan artışın yüzyılın sonuna değin 
2°C’de tutulması gerektiğini, aksi takdirde gezegenimizin geri dönülemez biçimde tahribata 
uğrayacağını vurgulamıştır. 2015 yılında kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın 
2°C’nin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1,5°C olmasını öngören düzenlemeleri 
içermektedir. Bir başka deyişle enerji üretim deseninin radikal bir biçimde değiştirilmesi 
gerekmektedir. Oysa raporlar küresel ısınmanın 3°C’nin üzerine çıkacak şekilde arttığını; yapı 
ve inşaat endüstrisinin bu ısınmada büyük rol oynadığını belirtmektedir. Bu çerçevede Paris 
İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılabilmesi ve Paris Karbon Yasası’na göre 2050 yılına kadar 
net sıfır karbona ulaşılmasında yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren aktörlere büyük bir 
rol düşmekte; sektörden kaynaklanan karbon salımının acilen durdurulması için sektörün 
harekete geçmesi gerekmektedir. 

İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim-13 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 26. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) küresel ölçekte iklime bağlı artan 
afetlerin etkisi, çocuklar ve gençler liderliğinde oluşturulan iklim hareketinin yükselişi ile 
kamuoyu tarafından yakından takip edilmiştir. COP26, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması ile 
neticelenen COP21’den bu yana ülkelerin iklim konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların 
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değerlendirilmesi açısından önemliydi. COP26’nın temel amaçlarını; ülkelerin küresel ısınmayı 
1,5°C ile sınırlayabilmeleri ve 2050’ye kadar net sıfır hedefine ulaşabilmeleri için 2030 emisyon 
azaltım hedeflerini vermeleri, kömürden çıkış sürecinin hızlandırılması, ormansızlaşmanın 
azaltılması, elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik 
edilmesi, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerde yaşayan insanlara destek verilmesi, 
gelişmiş ülkelerin finans taahhütlerini gerçekleştirmeleri, Paris Kurallar Kitabını oluşturarak 
iklim krizi ile mücadelede ortak çalışmaların hızlandırılması olarak özetlemek mümkündür.  

“Glasgow İklim Paktı” kapsamında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek COP27’ye 
ülkelerin güçlendirilmiş emisyon azaltım taahhütleri (Ulusal Katkı Beyanları) ile gitmeleri 
gerekmektedir. “Phase out” (kademeli çıkış) yerine “phase down” (kademeli azaltım) ifadesi 
kullanılmış olsa da ilk kez uluslararası bir anlaşmada fosil yakıtlardan bahsedilerek kömür 
kullanımını sınırlama taahhüdü verilmiştir. Bunu yanı sıra, ülkelere verimsiz fosil yakıt 
sübvansiyonlarının “aşamalı kaldırılması” ve enerjide kömür kullanımının “aşamalı olarak 
azaltılması” ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması için çağrıda bulunulmuştur.  

COP26 boyunca devletlerin resmi iklim müzakerelerinin yanı sıra; devlet-dışı aktörler olarak 
tanımlanan şirketler, finans kuruluşları, yerel yönetimler de gerçekleştirdikleri etkinlikler ile 
iklim ile mücadeleye dönük çalışmalarını ve net sıfır taahhütlerini aktarma fırsatı bulmuştur. 
Metan, kömür, ormansızlaşmanın azaltılması konularında yüksek hedefli sözler verilmiştir.  

BM Çevre Programı (UNEP) “binalar ve inşaat sektöründe artan emisyonları azaltmak için, 
enerji talebini agresif bir şekilde azaltmak, enerji sektörünü karbonsuzlaştırmak ve yaşam 
döngüsü karbon emisyonlarını azaltan malzeme stratejileri uygulamak için acil bir üçlü 
stratejiye ihtiyaç duyulduğunu” ve Yeşil Kurtarma Paketleri (Green Recovery Packages) adı 
verilen mali reformların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) ise, 2050 yılına kadar net sıfır karbonlu binalara ulaşmak için, binalar tarafından 
üretilen karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar %50 oranında düşmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Bir başka deyişle elektrik enerjisi ve yakıtlardan kaynaklanan dolaylı bina 
sektörü emisyonlarının %60 oranında düşmesi gerekmektedir.  

COP26’da 11 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen “Şehirler, Bölgeler ve Yapılı Çevre” 
temalı etkinlikte 26 iklim girişimi açıklanmıştır. 42 işletme tarafından imzalanan Net Sıfır 
Karbon Bina Taahhüdü, 2030 yılına kadar binaların operasyonel emisyonlarını net sıfıra 
indirmeyi, enerji tüketimlerini azaltmayı, emisyon azaltımını hızlandıracak yeni buluşlar 
geliştirmeyi hedeflemektedir. COP26 öncesinde ve sırasında gerçekleştirilen “First Movers 
Coalition, SteelZero, ConcreteZero ve Clean Construction Deklarasyonu” ile inşaat sektörünün 
daha hızlı karbondan arındırılması amaçlanmaktadır. 

Özel sektörün iklim krizinin boyutunu anlamasının sonucu olarak; 1,2 trilyon dolarlık 
gayrimenkul varlığına sahip devlet dışı aktörler; emisyonların 2030’a kadar yarıya indirilmesini 
ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılması taahhüdünde bulunan BM destekli bir 
kampanya olan Sıfıra Giden Yarış'ın bir paydaşı olmuştur. Sıfıra Giden Yarış’ta öncü bir girişim 
olarak, yıllık 85 milyar dolarlık ciroyu temsil eden 42 işletme, 2030 yılına kadar yapılı çevreden 
kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için Dünya Yeşil Bina Konseyi'nin (WGBC) Net Sıfır 
Karbon Binalar Taahhüdü'nü imzalamıştır. Ayrıca 100'den fazla KOBİ inşaat şirketi 10 ülkede 
Sıfıra Yarışın bir paydaşı olmayı kabul etmiştir.  

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) 2020’de yayınladığı bilgi notu, inşaat sektöründe çimento ve 
çelik kullanımının azaltımının, 2050 yılına kadar materyal kaynaklı sera gazı emisyonlarında 
%61 oranında düşüş sağlayabileceğine işaret etmektedir. Avrupa Çevre Ajansı’nın yaptığı 
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araştırma, farklı sanayi alanlarında özel olarak alınacak tedbirlerin döngüsel ekonomiye geçişte 
emisyonları azaltma rolü oynayabileceğini göstermektedir. Ayrıca inşaatın her evresinde yani 
tasarımında, üretiminde, yıkımında ve atık yönetiminde döngüsel ekonomi ve emisyonları 
azaltma adına büyük fırsatlar olduğunu göstermektedir. Raporda küresel sera gazının üçte 
ikisinin malzemelerin çıkarılması, taşınması ve bertaraf edilmesi sırasında ortaya çıktığı 
belirtilmektedir.  

Yukarıdaki anlaşma ve taahhütler, yapı ve inşaat sektörü için de kömürden çıkış ve yenilenebilir 
enerjiye geçiş konusunu önemli bir başlık haline getirmektedir. İnşaat ve inşaat malzemesi 
sektörünün önümüzdeki dönemde enerjisini yenilebilir enerji kaynaklarından temin etmesi, 
döngüsel ekonomi uygulamalarını artırması, stratejik kararlarını alırken ve tüm prosesleri 
boyunca, çevresel ve sosyal etki analizleri yaparak çevreye olan etkilerini göz önünde 
bulundurmaları sektöre çok önemli katkılar sunacaktır.  

Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Diyalog Günü, 1 Nisan 2022  

“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Diyalog Günü”, Türkiye’de inşaat ve yapı sektöründe 
üretim ve hizmet gruplarında faaliyet gösteren uzmanları bir araya getirmiştir. Çalışmaya 
katılan belediye, kamu, akademi, özel sektör ve STK temsilcileri, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır 
Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hamlesi ile uyumlu bir çerçevede, Türk inşaat ve inşaat malzemesi 
sektörünün büyümesini sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel boyutlarıyla 
değerlendirmiştir. Katılımcılar, Gündem 2030 çerçevesinde, Küresel Amaçların alt hedefleri ve 
göstergelerini gözeterek, kısıtlı kaynakların verimli ve sağlıklı kullanımı için ortak çalışmalar 
üretmek üzere görüş alışverişinde bulunmuş; karşılaşılan zorlukları ve fırsatları 
değerlendirmiştir.  

Diyalog Günü Açılış Konuşmaları 

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi:  

Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar isimli AB projesine, AB 
Başkanlığı’nın desteği ile 1 Nisan 2021’de başlamıştır. Türkiye İMSAD bu yolculuk sürecinde 
öncelikle kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Planı’nı oluşturmuştur. 15 ay olarak 
programlanan proje Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha etkin olmalarını, karar alma 
süreçlerine daha kolay etki etmelerini, sektörler arası işbirliğinin artırılmasını ve gelişimin 
desteklenmesini amaçlamıştır. Farklı illerde önce fiziksel sonra çevrimiçi olarak düzenlenen 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başlıklı eğitimlerde dünyada sahip olduğumuz 
kaynakların önemi vurgulanmış; kurumların ekonomik faydalarının ötesinde, sosyal ve 
çevresel sorumluluklarına dikkat çekilmiştir. Sürdürülebilirlik ve iklim gündeminin inşaat, 
çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkileri ele 
alınmıştır.  

Savunuculuk başlıklı eğitimlerde, sektörler arası diyalog sayesinde kent adına değişim teorisi 
odağında savunuculuk, paydaş analizi ve iletişim konularında değerlendirmeler yapılmıştır. 
Farklı sektör ve meslek temsilcilerinin katıldığı eğitimlerde, bölgesel ve sektörel sorunlar ele 
alınmış, iş birliği modelleri ve iyi örnekler incelenmiştir. Kurum içi eylem planını hazırlamanın 
temel noktalarına değinilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın inşaat ve yapı 
sektöründe gerçekleştirilmesine yönelik proje ve çalışmalar üzerinde durulmuştur.  

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği 
alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimler olarak 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde çalışmalarımızı sizlerle bir adım daha ileri 
taşımayı amaçlıyoruz. Bu etkinlik kapsamında projemizin yürütme aşamasında elde edilen 
bilgiler ve katılımcılarımız tarafından paylaşılan tecrübeler doğrultusunda, sivil toplum 
kuruluşlarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmakta yaşanan zorluklar ve bunlarla 
ilgili görüş alışverişinde bulunup, çözüm önerilerini içeren bir politika belgesi hazırlamayı 
hedefliyoruz.  

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri, deniz kaynaklarını korumak ve 
sürdürülebilir olarak kullanmak; karasal eko sistemleri korumak iyileştirmek ve sürdürülebilir 
kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşmeyle mücadele 
etmek; arazi bozulumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını 
engellemek de kalkınma hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl 
ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili 
hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak da önemli diğer hedeflerimizden. 

Tüm bunları gerçekleştirmek için uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma 
için küresel ortaklığı canlandırmak, güçlü bir iş birliği taahhüdüyle mümkün olabilecektir.  

Dr. Emre Ilıcalı, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

Sürdürülebilirlik adına Türkiye’de uzun zamandan beri önemli çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2015 yılında ilan edilmiştir. Ancak 
Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gibi bağlayıcı içerikli anlaşmaların hayata geçirilmesi 
devletlerin ve kurumların, sürdürülebilirliği bir halkla ilişkiler çalışmasının ötesinde ciddiye 
aldıklarını göstermektedir. Özel sektörün de sürdürülebilirliğin iş modellerini, iş yapış 
şekillerini değiştirecek bir konu olduğunun farkına varması gerekmektedir. Herkes 
sürdürülebilirlik konusunu takip edeceğini ve amaçların gösterdiği sorunlara yönelik eyleme 
geçileceğini söylemek ile beraber maalesef konu kurumsal sosyal sorumluluk boyutunda ele 
alınmaktadır.  

2015 yılında ilan edilen Küresel Amaçların işaret ettiği sorunlara yönelik çözümlerin 
geliştirilmesinde küresel, bölgesel, ulusal ve yerel ölçekte sorumluluk kurumlara ve bireylere 
verilmiştir. Küresel Amaçların ve Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasına dayanan Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (2019) ile enerji verimliliği, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi, iklim 
değişikliğine dirençlilik, finansal değerlerin yanı sıra finansal olmayan çevresel, sosyal ve 
yönetişim (ESG) kıstasları, kurumların geleceğini ve sürdürülebilirliğini etkileyen ve dikkatle ele 
alınması gereken konu başlıkları olarak öne çıkmıştır. Gerek rekabet koşullarının sertleşmesi, 
gerek pazar paylarının düşmesi neticesinde kurumlar bu yeni bakış açısında uyum sağlamak 
durumunda kalacaktır. O nedenle Küresel Amaçlar ve sürdürülebilirlik konusunun bir an önce 
tabana yayılması ve konu hakkında farkındalığın artırılması çok önemlidir.  

Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve SDSN Türkiye 
Direktörü  

Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, ekolojik ve sosyal yönleri ile çok boyutlu ve kapsamlıdır. 
Konunun yönetişim boyutu da şirketlerde en çok konuşulan konulardan biridir.  

2012 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-Mun tarafından başlatılan ve 
Prof. Dr. Jeffrey Sachs’ın (Colombia Üniversitesi) koordinasyonuyla oluşturulan Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN), üniversiteleri ve araştırma 
kurumlarını bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınma yolunda bilgi üretmek, bilgileri 
paylaşmak ve sorunlara ortak çözümler aramak üzere kurulmuştur. İklim değişikliği ile 
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mücadele, karbonsuz bir ekonomiye geçiş gibi küresel sorunlara çözüm üretmek için 
üniversitelere, araştırma kurumlarına, Ar-Ge şirketlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. 
Bu kapsamda üniversiteler araştırma ve eğitim çalışmaları ile diğer kurumlara yol 
göstermektedir. Örneğin; SDSN’in her yıl yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu 
ülkelerin sürdürülebilirlik performanslarını Sürdürülebilirlik Endeksi aracılığı ile açıklamaktadır.  

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılı raporunda iklim ve çevre konularında harekete 
geçmemek dünyanın geleceği için önemli risk unsuru olarak ifade edilmektedir. Birleşmiş 
Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 2021 ve 2022’de üst üste açıkladığı 
raporların ortaya koyduğu 1,5oC’lik ısınma eşiğinin aşılması durumunda karşılaşılacak yaşamsal 
tehditlerin önlenmesi ve Küresel Amaçların gerçekleştirilmesi için bir an önce harekete 
geçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Glasgow’da gerçekleşen 26. Taraflar Konferansı’nda 
kömürden kademeli çıkış, metanın 2030’a kadar %30’a indirilmesi, ormansızlaşma ile 
mücadele ve finansman konularında ilerlemeler kaydedilmiştir.  

İlerlemenin kaydedilmesinde en önemli konuların başında finansman gelmektedir. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nın da gündeme gelmesi ile birlikte kurumlar ticari riskler karşısında harekete 
geçmiştir. Zira ihracatının %50’sini Avrupa Birliği’ne gerçekleştiren Türkiye için Avrupa Yeşil 
Mutabakatı başta enerji yoğun sektörler için ticari bir risk oluşturmaktadır. Avrupa Birliği için 
bir kalkınma planı olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirmekte olduğu yeşil dönüşüm için 
finansman konusu ve Avrupa Yeşil Taksonomisi önem kazanmıştır. Bu noktada enerjinin 
yaklaşık %40’ını tüketen binalar ön plana çıkmaktadır. 2021 Bina ve İnşaat İçin Küresel Durum 
Raporu’na göre, binaların içinde bulunduğu inşaat sektörü 2020 yılında enerji kullanımının 
%36’sından, karbon salımının ise %37’sinden sorumludur. AB’deki çalışmalar, binaların enerji 
tüketiminin yüzde 40’ından sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. İnşaat sektörü çimento ve 
demir çelik üretimi verilerinin de etkisi ile emisyonlarda önemli bir pay sahibidir. Emisyonların 
azaltımında inşaat malzemelerinde geri dönüşümü, bir başka deyişle döngüsel üretime geçişi 
hızlandırmak önemlidir.  

Küresel sorunların çözümünde, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında ilan ettiği 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı ile önemli bir rehber sunmaktadır. Amaçlar; karasal yaşam, deniz yaşamı, iklim 
değişikliği, temiz su ve sanitasyon gibi çevresel boyutlara dikkat çekmekte; gıda, yoksulluk, 
eğitim, sağlık, eşitlik gibi toplumsal konuları gündeme getirmekte; insana yakışır iş, sanayi, 
altyapı ve inovasyon gibi ekonomik ölçütlere yer vermektedir. 17. madde olan “Amaçlar için 
Ortaklıklar” bütün amaçların üstünde yer almaktadır zira hiçbir sorunun tek bir kişinin, tek bir 
kurumun ya da ülkenin çözülmesi mümkün görünmemektedir. Ülkelerin, kurumların, bir araya 
gelerek; tek bir kişi ya da kurumun yapabileceğinin ötesinde adımlar atılmalıdır. İnşaat 
sektöründeki tehdit ve fırsatların ve çözümlerin de bu çerçevede ele alınması önemlidir. 

Türkiye’nin sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesinde hükümete, devlete, kamuya, 
STK’lara, özel sektöre, üniversitelere ve bireylere önemli görevler düşmektedir.  

Prof. Dr. Burak Uzal, Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanı 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile sektörel faaliyetler arasındaki ilişkiye bakıldığında 
sırasıyla tarım sektörü, inşaat sektörü, enerji sektörü, ulaştırma sektörü, maden sektörü ve 
imalat sektörü en çok çalışmaya ihtiyaç duyulan alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.  

Hedefler için İş Dünyası tarafından yapılan ve 2021’de yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile Sektörel Veriler Arasında İlişki Analizi (SKAS) Raporu inşaat sektöründeki 
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kırılganlığı ortaya koymaktadır. İnşaat ve yapı sektörünün kullandığı malzemeler ve sonrasında 
bina olarak emisyon artışına sebebiyet vermesi nedeniyle Paris İklim Anlaşması sonrasında 
sektörel anlamda emisyonların azaltımına yönelik çalışmalar hızlanmıştır. Bu çalışmalarda 
üniversite-sanayi işbirliği, kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının hızlanması ve 
kazanımların artması önemlidir. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına ve sektör örgütlerine 
önemli görevler düşmektedir.  

Diyalog Günü Grup Çalışması 

1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Diyalog Günü’ne katılan inşaat, mimarlık, çevre, 
sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliği sektörlerinde faaliyet gösteren akademi, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileri, sosyal, çevresel ve ekonomik başlıklarda 5 
ayrı masada gruplanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasında karşılaşılan 
zorlukları ve çözüme ilişkin önerilerini paylaşmıştır. Katılımcılar iki saatlik bir “World Cafe” 
tekniği formatında aşağıdaki sorulara cevap üretmiştir: 

1. “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesinin önündeki engeller 
nelerdir?  

2. Amaçların gerçekleştirilmesi için çözüm önerileri nelerdir?” 

Katılımcıların değerlendirme ve çözüm önerileri aşağıdadır: 

Grup 1 - Konu Başlıkları 

o 1. Amaç, Yoksulluğa Son 

o 2. Amaç, Açlığa Son  

o 3. Amaç, Sağlık ve Kaliteli Yaşam 

o 4. Amaç, Nitelikli Eğitim 

o 5. Amaç, Cinsiyet Eşitliği 

Grup 1 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Engeller 

 Adil paylaşım, adalet sistemi yetersizlikleri, 

 Kamusal denetimin yetersizliği, (ücret politikası, sağlık, güvenlik, çevresel etkilerin 
değerlendirilememesi) 

 Tarım ve sağlık politikalarında revizyon ihtiyacı, 

 Çevresel/sosyal etki değerlendirmesi eksikliği, 

 Zamanında bitmeyen yatırımların kamu zararına dönüşmesi, 

 Düşük ücretler, kurumların bütçe sorunları, 

 Kayıt dışı istihdam, 

 Beklenmedik maliyet artışları, 

 İşlerin devamlılık arz etmemesi ve mevsimlik işçi istihdamlarındaki sıkıntılar, 

 Kalifiye iş gören eksiliği, 

 Kalifiye iş görenlerde yaş ortalamasının yükselmesi,  

 Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesindeki önemli eksikliler,  
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 Eğitim ve sertifikasyonlardaki yetersizlikler, 

 Genç istihdamında düşüş,  

 Gençlerde artan psikolojik ve mental sorunlar, 

 Liyakat eksikliği, 

 Kadın işgücü istihdamı eksikliği, 

 Oy kaygısı ile yapılan istihdamda eril yaklaşımların fazlalığı. (Özellikle toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği boyutunda erkek egemen tavırla istihdama gidilmesi) Kurumlardaki eril 
cinsiyetçi yaklaşım, kayırma, 

 Çalışanların sosyal haklarının yetersizliği, 

 Sağlık, güvenlik şartlarının yetersizliği, 

 Koordinasyon eksikliği, veri akışının sağlıklı ve düzenli olmayışı, 

 Uzun mesai saatleri, ödenmeyen veya zorunluluk haline getirilen fazla mesailer, 

 Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan işsizlik artışı, 

 Yetkinliğe göre ücretlendirmedeki eksiklikler, yetersizlikler, 

 İstihdam koşullarının netleştirilmesi, (mesleki gelişim, yeterlilik, ücretler dengesi) 

 Vergi adaletsizliğinin maliyetinin çalışanlara ve kayıtlı istihdam sunan işverenlere 
yüklenmesi, 

 Bilgi kirliliğinin toplumu yanlış yönlendirmesi riski. 

Grup 1 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Çözüm Önerileri 

 Doğru ekonomi politikalarının uygulanması, teşviklerin zamanında ve doğru 
yatırımlara verilmesi, 

 Etkili denetim mekanizmaları, yasal yaptırımların, yönetmeliklerin uygulanması, 

 İstihdamda sürdürülebilirlik, sezonluk-mevsimlik vb. işlerde istihdam edilen 
çalışanlara iş sürekliliğinin sağlanması, 

 Mesleki yeterliliğin zorunlu hale getirilmesi ve sistematik olarak denetimi,  

 Çalışanların sosyal haklarının yetersizliğine karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
zorunlu ve etkin denetimi, 

 Genç istihdamı teşvik edecek politikaların geliştirilmesi, 

 Dijitalizasyon ve inovasyona önem verilmesi, ödül sisteminin geliştirilmesi, 
teknolojik dönüşüm ve inovasyon ile katma değer artışının sağlanması, 

 Yönetim, politika ve vizyon güncellemelerine her kurum ve markada gidilmesi, 

 Ulaşılabilir nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması, çevrim içi eğitime yeniliklerin 
katılması, 

 Kaynakların (insan, tarih, doğal zenginlikler) etkili kullanımının sağlanması, 

 Kadın istihdamındaki eksikliğin, kreş, bakımevi eksikliğinin, ulaşım zorluklarının 
giderilmesi, 
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 Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan işsizlik artışına alternatifler geliştirilmesi, 

 Çalışma saatlerinin düşürülmesi ile istihdam artışı ve yeni iş kollarına yönelik 
yatırımların artması, 

 Esnek çalışma saatlerinin yaygınlaştırılması, 

 Şeffaf bilgi paylaşımının artırılması, 

 Kalifiye işçilikte yaşlılığın artması, 

 Ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, 

 İstihdam politikalarının AB’den örnek alınması, netleştirilmesi. Mesleki gelişim, 
yeterlilik, ücretler dengesi konularının geliştirilmesi ve denetlenmesi, 

 Eğitimin, ihtiyaca yönelik eğitim planı altında geliştirilmesi, 

 Koordinasyon eksikliği ve verilerin eksikliğinin giderimi. Kamu otoritelerinin yetki 
kullanım ve dağılım sistematiğinin oluşturulması, 

 Hane eksenli mikro istihdamın üreten kadınlar için geliştirilmesi, desteklenmesi, 

 Mevsimlik işçilerin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi, farklı 
coğrafyalarda etnik ve dini ayrımcılığın ortadan kaldırılması, 

 Bilgi kirliliğinin toplumu yanlış yönlendirmesi, (medya okuryazarlığının 
geliştirilmesi, doğru bilgiye ulaşımın sağlanması) 

 Kaliteli malzeme doğru inşaat teknikleriyle sağlıklı binaların yapılması, insanların 
sağlıklı binalarda yaşamasının sağlanması, 

 Tarımda yerinde üret-yerinde tüket sistematiğinin yeniden kurgulanması ve eko 
köylerin yaygınlaştırılması, 

 Tersine göç (kentten köye göç) için ciddi desteklerin oluşturulması, 

 Kentte yaşayan insanların olağan dışı bir durumda doğada kendi başına hayatta 
kalma becerileri zayıf olduğu için bu becerilerin geliştirilmesi, 

 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, imkanların geliştirilmesi, genç potansiyelin 
değerlendirilmesi. Müfredattaki etkinliklerinin güncel hale getirilmesi. 

Grup 2 - Konu Başlıkları 

o 6. Amaç, Temiz Su ve Sanitasyon 

o 13. Amaç, İklim Eylemi 

o 14. Amaç, Sudaki Yaşam 

o 15. Amaç, Karasal Yaşam 

Grup 2 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Sorunlar 

 Mevzuat ve denetim eksikliği, 

 Özellikle taşrada fosil yakıt kullanımının fazlalığı sebebiyle hava kirliliğinin artışı, 

 Çarpık kentleşmenin ulaşım ve şehir planlamasına yönelik yarattığı sorunlar, 
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 Ekonomik problemler nedeni ile daha ucuz ama çevresel faktörleri kötü etkileyen 
ürünler kullanmak, 

 Son kullanıcıların ekolojik ve sosyal farkındalığının düşük olması, 

 “Hasta Bina Sendromu”’nun malzeme seçiminin doğru olmaması nedeni ile artışı, 
malzeme satın alımı yapan elemanların yetersizlikleri, 

 Orman Kalkınma Mevzuatı’nın eksikliği, 

 İklim eylem planındaki eksiklikler, (önleyici tedbirler kötü senaryolara göre 
yapılmalı) 

 Suyun verimli kullanılmaması,  

 Doğal alanların korunması konusundaki mevzuatın yeterli düzeyde uygulanmayışı, 

 Doğa ile uyumlu inşaat ve yapı sektöründe döngüsel ekonomi uygulamasının 
yetersizliği, 

 Kısa, orta ve uzun erimli eylem planlarının eksikliği, 

 Su, enerji, malzeme konularındaki Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği, 

 Evlerde sıfır atık uygulamasının yapılmaması, 

 Karbon salınımın çevreye olan etkisi, 

 Tüm konular hakkında STK’ların çalışmalarındaki metodoloji yetersizlikleri.  

Grup 2 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Çözüm Önerileri 

 Üç su sistemi adı verilen gri su, siyah su ve yağmur suyu kullanılan sistemlerin 
kurularak suyun verimli kullanılması,  

 Kötü senaryo çalışmalarının yapılması, 

 İyileştiren mimari çözümler, 

 Malzeme üretim ve kullanımında geri dönüşüm kullanımı konusunda mevzuat 
yaratılması, 

 Mevzuat eksikliğinde iklim krizinde kötü senaryoya bağlı olarak çalışma 
yapılması ve düzenlenmesi,  

 Evsel ısınma amaçlı hava kirletici fosil yakıtların ülke bazında kullanımının 
azaltımı ve tamamen önlenmesine yönelik planların oluşturulması, 

 Kötü senaryoya bağlı olağanüstü durum planları oluşturulması ve uygulanması,  

 Kentsel dönüşümde çevre dostu özelliklerin aranması ve binaların tekil 
yıkımı/yapımı yerine ada bazlı dönüşümlerin ele alınması, (Belediyelerin ve 
üniversitelerin konuya dâhil edilmesi) 

 Sürdürülebilir inşaat konusunda oluşan politikaların mevzuata bağlanması ve 
yapıda sürdürülebilirliğin gönüllülük değil zorunluluk olmasına yönelik adımların 
atılması, 

 Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili uzman ekiplerin oluşturulması, 

 Üretim standardı içinde doğal yaşamı koruyan sorumlulukların oluşturulması, 
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 Son kullanıcı farkındalığını artırmak için kamu spotlarına ağırlık verilmesi, 

 AB Çevreci kamu ihale mevzuatının Türk mevzuatına uyumlaştırılması, 

 Orman mevzuatı içinde ağaç kullanımı konusunda sertifikasyon oluşturulması, 

 Doğal alanların korunmasına yönelik mevzuat geliştirilmesi ve uygulanması, 

 Doğa ile uyumlu inşaat ve yapı sektöründe döngüsel ekonomi eylem planının 
oluşturulması, planın uygulanması için doğaya zarar veren uygulamaların 
sonlandırılması için caydırıcı sistemler geliştirilmesi, 

 Yaşam Döngüsü Maliyet Hesabı’nın zorunlu hale gelmesi,  

 Geri dönüşümlü malzeme kullanımı için bilinçlendirme ve iletişimin güçlü 
kullanımı, 

 Su kaynaklarının korunmasının denetlenmesi,  

 Yeşil çatı sistemlerinin teşvik edilip geliştirilmesi, 

 Sosyal medyanın iletişimde etkin ve doğru kullanımı, 

 Dönüştürülebilir ambalaj atıklarının depozitolu olması, 

 Sektörel bazlı karbon ayak izinin sıfırlanması için alt yapının geliştirilmesi, 

 STK’ların ortak hedeflere yönelik projeler yaparak daha kuvvetli olmaları, 
sınıflandırılarak konfederasyon gibi kuvvetli gruplar oluşturulması,  grup olarak 
yapılacak eylemlerin daha öne çıkması ve hükümet bazlı projelerin güçlü 
konfederasyonlar üzerinden daha hızlı kabul görmesi, 

 Müsilaj için derin deşarj yöntemlerinin iptal edilerek doğru atık sistemlerinin 
kurulması, 

 Konuların çözümünde sürdürülebilir olması için farkındalığın ve eğitimin küçük 
yaştan başlanması ve STK’ların eğitim konusunda etkin rol alması,  

 Tarihi binalar ve eski binalarda yeşil bina sistemlerine uyumlu düzenlemeler 
yapılması. 

Grup 3 -  Konu Başlıkları 

o 7. Amaç, Erişilebilir ve Temiz Enerji 

o 11. Amaç, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

o 12. Amaç, Sorumlu Tüketim ve Üretim  

Grup 3 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Sorunlar 

 Sera gazı problemlerinin az nüfuslu yerleşkelerde gündeme alınmaması; bir başka 
deyişle emisyon sorununun 2 milyon ve üzeri nüfuslu şehirlerin problemiymiş gibi 
algılanması ve küçük yerleşkelerde ötelenmesi, 

 Tarım alanlarında şehirleşme, 

 Sürekli değişen imar planları, 

 Bina tasarımında coğrafi şartların ve iklim koşullarının göz ardı edilmesi  
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 Çevreyi kirleten fosil yakıtlı enerji üretimi ve kullanımı, 

 Enerji üretmek için karbon bazlı ürünlerin kullanılması, 

 Her şehrin kendi besinini, tarım mahsullerini yakın çevresinden edinmesi 

 Çöp yakılması ile ortaya çıkan sorunlar, 

 Plastiklerin hemen her yerde kullanımı, 

 Ulaşımda biyo bağlayıcıların olmaması; asfalt üretiminden çıkan karbonun azaltılması, 

 Geri kazanım oranının düşüklüğü, 

 Eski teknoloji, yöntem ve ekipman kullanılması, 

 İnovasyon yapılmaması, düşük maliyetli olduğu için konvansiyonel üretim 
metotlarının kullanılması, 

 İnşaatlarda ürünlerin kısa ömürlü olarak tasarlanması, 

 Üreticilere devlet standartlarının oluşturulmaması ve uygulanmaması, 

 Yatırımcıların ve üreticilerin SKA’lara hakim olmaması,  

 Teşviklerin yetersiz olması, 

 Yenilenebilir enerji maliyetlerinin yüksek olması, yenilenebilir enerji kullanımının 
yetersizliği, 

 Yerel yönetimlerin il ve ilçe bazlı imar mevzuatlarında ve yönetmeliklerinde yetkileri 
dahilinde süreci enerji verimliliği dahilinde yürütememeleri, 

 Ham madde konularında yetersiz bilgiye sahip olunması,  

 Yerelde üretilen malzemeler için yeterli belgelerin alınmaması, bu sebeple buna 
tasarımcıların ve uygulamacıların ulaşılamaması,  

 Ürünler ile ilgili bilgilerin sektöre ulaştırılmaması,  

 Sera gazı emisyon azaltımı konusunda yeterli eğitmenlerin olmaması, 

 Hem kentsel dönüşüm binalarında hem de eski binalarda engelli rampalarının 
yetersizliği ve kaldırımların erişilebilir olmaması, 

 Kamusal açık alanların eşit ve herkes için yeterli olmaması, 

 Tarihi binaların güvenliğinin olmaması, restorasyon sorunları sebebiyle kültürel 
mirasın korunmaması. 

Grup 3 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Çözüm Önerileri 

 Yapılaşma sırasında tarım arazilerinin korunması için gereken tedbirlerin alınması,  

 Şehirlerde büyüklüğü 150 m2 ve üzeri olan evler yerine daha küçük evlerin 
planlanması,  

 İmar mevzuatının sera gazı azaltım çalışmalarına destek olacak şekilde güncellenmesi, 

 Tarımda ve sanayide metan gazı salımının azaltımı ve sıfırlanması, 

 Konut alanlarının verimli kullanılması, özellikle yeşil alan yetersizliklerinin önlenmesi. 
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 İşe alımlarda detaylı kriterlerin kullanılması, 

 Mevzuatlardaki boşlukların doldurulması, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için teşviklerin artması, 

 Her şehrin kendine yetebilecek sistemi kurması, şehirlerarası üretim transferinin 
azaltılması, yerel üretim ve yerel tüketimin teşvik edilmesi, iklim ve çevre koşullarına 
göre şehirlerde yeni üretim modellerinin geliştirilmesi, 

 Güneş pilleri ile elektrik üretimi, (güneş enerjisini elektriğe çevirip tekrar ısıya 
döndürmek yerine direkt ısı elde edilmesi) 

 Tront duvarlarının kullanımı, (çatılarda veya binalarda yerelin özelliklerinin alternatif 
yöntemler olarak kullanılması, kaya bloğunun ev ısıtması için kullanımı gibi) 

 Sıfır atık prensibinin uygulanması, yerinde atık ayrıştırma, atık yönetimi yapılması, 
verimli atık yönetiminin tasarlanması, organik atıkların komposta dönüştürülmesi, 
(siyah atığa dönüştürüp bertaraf edilebilir olan atık kart, çevreci kart gibi ürünlere 
yönelim)  

 Sera gazı salımlarıyla ilgili envanter hazırlanması, ölçümlerin yapılması, 

 Sera gazı yutaklarının artırılması, (var olan alanların korunması ve konunun kanunlarla 
desteklenmesi) 

 Akıllı şehir tasarımlarının yaygınlaştırılması, 

 Akıllı ulaşım sistemlerinin artırılması, elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, 

 Toplu ulaşımın yaygınlaştırılması ve özendirilmesi,  

 Toplu taşımanın birbirine entegre edilmesi, 

 Kamu ihalelerinin sera gazını azaltacak şekilde hazırlanması, 

 Çevreci ürün ve hizmetlere yönelik satın alma politikalarının geliştirilmesi, 

 Doğal kaynakların korunması, 

 Düşük emisyonlu ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi, 

 Sürdürülebilirlik konularının mevzuata ve müfredata eklenmesi, 

 İnşaat atıklarının çok yüksek fiyatlandırılarak atıkların çöp sahalarına atılmasının 
engellenmesi ve geri dönüşümünün sağlanması, 

 Atıkların etkin kullanımı ve yönetimi için mevzuatın iyileştirilmesi, 

 Yaşam Döngüsü Hesapları’nın zorunluluk haline getirilmesi, 

 Asbest raporlarının denetiminin etkin yapılması, kontrolün sağlanması, 

 Çatı tipi GES enerji teşviklerinin artırılması,  

 Gri su ayrımı için teşviklerin artırılması, bilinçlendirme çalışmalarının 
yaygınlaştırılması, 

 Çevreci binaların teşviklerin geliştirilmesi,  

 Çevreci bina ve yapı malzemesi için kampanya ve savunuculuk çalışmalarının 
yapılması,  
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 Çevre dostu yeşil binalarla birlikte çevre dostu yeşil planlar yapılması,  

 Şehir planlarının bütünsel bakış açısıyla gözden geçirilmesi, şehir meydanlarının 
artırılması, insan odaklı tasarımlara önem verilmesi, 

 Binalarda erişilebilirlik için rampaların iyileştirilmesi, asansörlerin düzenlenmesi, 
kapsayıcı tasarımlar yapılması, 

 Restorasyon yapılan binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. 

Grup 4 - Konu Başlıkları 

o 8. Amaç, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

o 9. Amaç, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı 

o 10. Amaç, Eşitsizliklerin Azaltılması 

Grup 4 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Sorunlar 

 Ekonomik büyümenin ve insana yakışır iş tanımının netleştirilmemesi, 

 Yeterliliklerin ve liyakatin yetersiz olması, 

 Mesleki eğitim ve yükseköğrenimde eğitim planının olmaması, 

 İnşaat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ara elemanların yetişmemesi, 

 İhtiyaç analizi yapılmadan yatırım planlarının yapılması ve uygulanması, 

 Açık veri paylaşımının yetersizliği ve yerelleştirilmiş veriye ulaşılamaması, 

 Ülkenin yapısal sorunlarından dolayı doğrudan yatırım alamaması,  

 Yeni teknolojilerdeki kavramların Türkçe karşılılığının olmaması, 

 Haksız rekabet/ piyasa denetim ve gözetim yetersizliği sebebiyle Ar-Ge çalışmalarının 
yapılamaması, 

 Yenilikçilik kavramının toplumda yeterli yer bulamaması, 

 Yetkin ve liyakatli insan kaynakları departmanlarının az olması, 

 Gelir adaletsizliği, 

 Cinsiyet adaletsizliği, 

 Bölgelere göre altyapı imkanlarının farklılığı,  

 Kırılgan grupların yaşadığı problemler, 

 Engelli bireylerin istihdama yeterince dahil edilmemesi, 

 Çocuk işçiler, 

 Yerel yönetimlerin çözüm noktasında bütçe eksiklikleri, 

 İnşaat ve yapı sektöründeki faaliyet gösteren kurum ve üreticiler arasında finansal 
kaynaklara erişimde yetersizlikler, 

 Eğitime erişimde eşitsizlikler, 

 Var olan eğitim niteliğinin inşaat sektöründe oluşan talebin beklentisini karşılamaması, 
(nicelik olsa da nitelik olmaması) 
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 Kayıt dışı işçi çalıştırılması. 

Grup 4 - Amaçlara Ulaşmak İçin Tespit Edilen Çözüm Önerileri 

 Yerel yönetimlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi, (yerel 
yönetimlerin çözüm noktasında birleştirici özelliğinin olmasından faydalanılması) 

 Bürokratik engellerin giderilmesi, işlemlerin hızlandırılması, 

 Üniversitelerin kavramlara yönelik çalışmaları yürütmesi, 

 Devlet tarafından güçlü Ar-Ge merkezlerine sahip olan İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin kurulması, 

 Gençlik Merkezleri’nin sanayi, yenilikçilik ve altyapıya yönelik eğitim birimlerine 
dönüştürülmesi, 

 Proje fikrine sahip olanlar ile yatırımcıları buluşturacak sistemlerin geliştirilmesi, 

 Silikon Vadileri’nin artırılması, yerli yazılımın geliştirilmesinin ve kullanımının teşviki, 

 Staj sistemlerinin uygulamaya yönelik geliştirilmesi, 

 İlkokullarda girişimcilik/inovasyon ve yumuşak becerilerin geliştirilmesi, 

 İnovasyon kriterlerinin netleştirilmesi, 

 Çevre ve insan odaklı sürdürülebilir ekonomi tanımının geliştirilmesi, 

 Sektör öncelik sıralamasının dinamik bir yapıya kavuşturulması, 

 Akademi ve STK işbirliği ile eğitim altyapısının oluşturulması, 

 Verimli üretime öncelik verilmesi. 

Grup 5 - Konu Başlıkları 

o 17. Amaç Amaçlar İçin Ortaklıklar 

Grup 5 - Amaca Ulaşmak İçin Tespit Edilen Sorunlar 

 İletişim ve liyakat eksiklikleri, 

 Yetişmiş/eğitimli personel eksikliği, 

 Yeniliğe açık olmama, 

 Yöneticilerin vizyon eksiklikleri, 

 Yatırım ve işbirliklerindeki isteksizlik, 

 Yönetişim yetersizliği, 

 Kurumsallık eksikliği (organizasyonel yapı eksikliği), 

 Şeffaflık ve izlenebilirlikteki eksikler, 

 Kurumsal/kişisel kimliklerin amaçların önüne geçmesi, 

 Taraflar arasındaki güvensizlik, 

 Veriye ulaşmakta yaşanan zorluklar, 

 İyi uygulama örneklerinin yeterince paylaşılamaması, 
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 Sermaye, maliyet, teknoloji yetersizlikleri, 

 Hesap verebilirlik eksikliği, 

 STK’lardaki kapasite eksikliği, 

 Mevzuat eksikliği ve mevzuat yetersizlikleri, 

 Sorumluluk almayı istememe ve inisiyatif kullanımı eksikliği, 

 Etkin, dengeli ve verimli denetim eksikliği, 

 Yanlış verilerle oluşturulan projelerin yatırım maliyeti kaybı ve öngürülemezlikleri. 

Grup 5 - Amaca Ulaşmak İçin Tespit Edilen Çözüm Önerileri 

 Zorunlu/sürekli/ömür boyu eğitim, lisanslama ve sertifikalandırmanın gelişimi, 

 Açık iletişim, erişilebilir olmak, şeffaflık, açık veri için mevzuat ihtiyacı, büyük veriye 
katılım çözümlemeleri, 

 Kayıt dışının önlenmesi için zorlayıcı düzenlemeler ve dijitalleşme, 

 Teşvikler, destekler, sübvansiyonlar, 

 İcracı ve sürdürülebilir eylemlerin artırılması, söylemde kalmaması, 

 STK sınıflandırılmasının yapılarak kamunun bu sınıflandırmaya göre işbirliği 
geliştirmesi,  

 STK’ların idari kapasitelerinin artırılması, 

 Katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi, 

 İnsan kaynaklarının sürekliliği ve kurumsal hafızanın korunması, 

 Bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması, veri bankalarının ve veri standartlarının 
oluşturulması.  

Değerlendirme 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tüm alt hedefleri gözetilerek yapılan çalışmada, Küresel 
Amaçlar’ın gerçekleştirilmesinde, Türkiye’de inşaat ve inşaat malzemesi sektöründe 
karşılaşılan zorluklar ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öneriler değerlendirilmiştir. 
Çalışmada tüm katılımcıların ağırlıklı olarak dile getirdiği başlıklar aşağıdadır: 

1. Nitelikli Eğitim (SKA4) 

Katılımcılar inşaat sektöründe meslek liselerinden başlayarak yeşil becerilerin kazanılması, 
yeni mezun mühendis ve mimarların mevzuat bilgisi ve saha deneyimi eksikliği nedeniyle 
tecrübe kazanmalarını sağlayacak işbirliklerinin oluşturulması, kalifiye ara kadro iş gören 
eksiliği ve kalifiye iş görenlerde yaş ortalamasının yükselmesi konularında tespitler 
yapmıştır. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesindeki önemli eksikliler, eğitim ve 
sertifikasyonlardaki yetersizlikler dile getirilerek; bu konularda çözüm odaklı çalışmalara 
hız verilmesi talep edilmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili uzman ekiplerin 
oluşturulması bir diğer talep olarak ifade edilmiştir. Sürdürülebilirlik konularının mevzuatın 
yanında eğitimin her aşamasında müfredata eklenmesi, mesleki eğitim ve 
yükseköğrenimde sürdürülebilirlik bağlantılı eğitim planlarının yapılması, staj sistemlerinin 
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uygulamaya yönelik geliştirilmesi, ilkokullarda girişimcilik/inovasyon ve yumuşak 
becerilerin geliştirilmesi önerileri öne çıkmıştır. 

2. Amaçlar için Ortaklıklar (SKA17) 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesinde STK’ların ortak hedeflerde 
beraber projeler gerçekleştirmeleri, konfederasyon gibi gruplar oluşturularak daha güçlü 
konsorsiyumlar ile gerçekleştirilecek projelerin daha hızlı kabul görmesi üzerinde 
durulmuştur. Akademi-yerel yönetim-STK-kamu işbirliğinin ve koordinasyonunun önemi 
vurgulanmıştır.  

3. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA16) 

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmenin, herkes için 
adalete erişimi sağlamanın ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar 
oluşturmanın önemine işaret eden 16. Amaç, çalışmanın zorluklar kısmında en çok çelişkili 
örneğin verildiği amaç olmuştur. Kurumsal çalışmalarda planlama, koordinasyon ve 
denetim eksikliği, mevzuat olmasına rağmen kuralların uygulanmasında sorunlar 
yaşanması ve liyakata gereken önemin verilmemesi gibi hususlar birçok sorunun 
çözülememesinin ve amaçların gerçekleştirilememesinin nedeni olarak ortaya konmuştur. 
Süreçlerde yaşanan aksaklıklar ile ücret, sağlık ve güvenlik politikalarındaki açıklar üzerinde 
durulmuştur. Çalışmaların veya projelerin sadece ekonomi odaklı düşünülmesi, çevresel ve 
toplumsal etkilerin göz ardı edilmesi, kurumların birbirleri ile çalışırken karşılaşılan 
güçlükler, yetkili birimler arası koordinasyon eksikliğinin yarattığı verim kaybı, farklı 
kurumların aynı konuyu ele alarak iş tekrarı ile yarattığı gereksiz kaynak israfı, veriye 
erişimin istenen düzeyde olmayışı, bazı verilerin sağlıklı ve düzenli olmayışı ya da şeffaflığın 
göz ardı edilmesi, adil paylaşım ve adalet sisteminin yetersizlikleri, katılımcıların sıklıkla 
vurguladıkları sorunlar arasında yer almıştır.  

4. Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3), Açlığa Son (SKA2), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10), 
Cinsiyet Eşitliği (SKA5) 

Kadın işgücüne katılımındaki sorunlar, kurumlardaki eril cinsiyetçi yaklaşım, kayırma, iş 
sağlığı ve iş güvenliği şartlarının, sosyal hakların yetersizliği üzerinde durulmuştur. 
Mevzuatın güncel talepleri karşılamada yetersiz kalması, yasaların uygulanmasında 
denetim eksikliği, cezai müeyyide ve yaptırımların uygulanmaması, kimi mevzuatın güncel 
AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesindeki sorunlar, iklim krizinde kötü senaryoya 
bağlı hesaplama ve düzenleme eksiklikleri, yerel yönetimlerin il ve ilçe bazlı imar 
mevzuatlarında ve yönetmeliklerinde enerji verimliliğine yönelik sorunlar dile getirilmiştir. 
Yetki kullanım ve dağılım sistematiğinin iyilştirilmesinin, bürokratik engellerin 
giderilmesinde, işlemlerin hızlandırılmasında faydalı olacağı belirtilmiştir. 

5. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı(SKA9), 
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SKA12) 

Akıllı şehir tasarımlarının yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerinin artırılması, elektrikli 
araç kullanımının teşvik edilmesi, çevreci bina teşviklerinin geliştirilmesi, çevre dostu yeşil 
planların ve yeşil binaların yapımı, şehir meydanlarının artırılması, insan odaklı tasarımlara 
önem verilmesi, konut alanlarının verimli kullanılması, yeşil alan yetersizliklerinin 
giderilmesi, şehrin gıda güvenliğinin sağlanması, dijitalizasyona ve inovasyona önem 
verilmesi, teknolojik dönüşüm ve inovasyon ile katma değer artışının sağlanması 
katılımcıların üzerinde ağırlıkla durduğu noktalar olmuştur. 



19 
 

6. İklim Eylemi (SKA13),Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7) 

Yenilenebilir enerji maliyetlerinin yüksek olması, yenilenebilir enerji kullanımının 
yetersizliği, sera gazı salımlarıyla ilgili envanter hazırlanması, ölçümlerin yapılması, sera 
gazı yutaklarının artırılması, var olan yutak alanların korunması ve buna ilişkin kanunların 
yapılması dile getirilmiştir. 

7. Sivil Toplum 

STK’lar üst başlığında, STK’lardaki kapasite, personel, deneyim ve mali kaynak eksikliği 
üzerinde durulmuştur. STK sınıflandırılmasının yapılarak kamunun bu sınıflamaya göre 
işbirliğini geliştirmesi, STK’ların idari kapasitelerinin artırılması, akademi ve STK iş birliği ile 
eğitim altyapısının oluşturulması ve STK’ların eğitim konusunda etkin rol alması sıkça 
vurgulanmıştır. 

8. Diğer  

Yaşam Döngüsü Maliyet Hesabı’nın zorunlu hale gelmesi, son kullanıcılarda ekolojik ve 
sosyal farkındalığının düşük olması nedeniyle son kullanıcı farkındalığını artırmak üzere 
kamu spotlarına ağırlık verilmesi önerilmiştir. Genç istihdamındaki azalma, gençlerin 
geleceğe dair beklentilerindeki olumsuzluklar, yatırım ve işbirliklerindeki isteksizlikler, 
yönetişim yetersizliği, kurumsal yönetişim eksikliği (organizasyonel yapı), şeffaflık ve 
izlenebilirlikteki sorunlar, taraflar arasındaki güvensizlik, sermaye, maliyet, teknoloji, 
hesap verebilirlik ve şeffaflık yetersizlikleri üzerinde durulmuştur. STK veya kurumların 
SKA’lara hakim olmaması da bir zorluk olarak belirtilmiştir. Zorunlu/sürekli/ömür boyu 
eğitimler, lisanslama ve sertifikalandırmanın gelişimi, yerinde atık ayrıştırma, atık yönetimi 
yapılması, verimli atık yönetiminin tasarlanması, organik atıkların komposta 
dönüştürülmesi önerileri getirilmiştir.  
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“Bu rapor, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur. İçerik tamamıyla Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (Türkiye İMSAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.” 

 


