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1. GİRİŞ 
 

1.1. Türkiye SKA Performansı 

 

1980'lerin başında, sadece küçük bir çevreci grup tarafından bilinen "sürdürülebilirlik" 

kavramı Birleşmiş Milletler (BM) Brundtland Komisyonu tarafından sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde uluslararası gündeme taşınmıştır. BM, 1987'de yayınlanan Ortak Gelecek 

(Brundtland Raporu) Raporu’nda, sürdürülebilir kalkınmayı “gelecek nesillerin haklarının 

korunması çerçevesinde günümüz ihtiyaçlarının karşılanabilmesi” olarak tanımlamıştır. Sürekli 

artan nüfus ve artan ihtiyaca bağlı sürekli büyüyen ekonomilerin varlığında doğal kaynaklar 

yenilenebileceklerinden daha hızlı tüketilmektedir. Kaynakların sınırlı olduğu düşünüldüğünde, 

gelecek nesillerin haklarının korunabilmesi için sürdürülebilirlik kavramı açısından temel 

alınması gereken şey kaliteli kaynak yönetimi olmalıdır.   

 

İklim değişikliği, bir yandan doğal yaşamı ve insani yaşam koşullarını, dolayısıyla sosyal 

refahı ve ekonomik kalkınmanın temelini etkilemekte, diğer yandan toplumun sürdürülebilir 

kalkınma konusundaki önceliklerini değiştirmekte, iklim değişikliğine neden olan sera gazı 

emisyonlarını ve buna bağlı kırılganlığı artırmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi 

iklim değişikliğini çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak tanımlamakta ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesinde en büyük engel olarak ifade etmektedir. 2012 

yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda adımları 

atılan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) iklim, çevre ve ekonomik sorunların 

çözümlerini ele almaktadır. Ülkelerin 17 SKA kapsamında sergiledikleri performans bir taraftan 

iklim değişikliği ile mücadelede ortak çabaların gücünü göstermekte diğer taraftan hedeflere 

dair karşılaşılan zorlukları ortaya koymaktadır. 

 

Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma 2021 Raporu’na göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

performans sıralamasında 165 ülke arasında 70. sırada (Şekil 1) yer almaktadır. 
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Şekil 1. Türkiye SKA Performansı 

 

2. TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ 
 

2.1. SKA’lar Kapsamında İnşaat Sektörünün Mevcut Durumu 

 

İnşaat sektörü; doğrudan SKA1 “Yoksulluğa Son”, SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA4 

“Nitelikli Eğitim”, SKA7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme”, SKA11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, SKA12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim 

”, dolaylı olarak ise  SKA2 “Açlığa Son”, SKA13 “İklim Eylemi”, SKA14 “Sudaki Yaşam”, SKA15 

“Karasal Yaşam” ve SKA17 “Amaçlar için Ortaklıklar” ile ilişkilidir.  SKA performansını gösteren 

indis sonuçları, inşaat sektörünü doğrudan ilgilendiren amaçlar açısından durağanlıklara ve 

gelişmelere işaret etmektedir. Örneğin, SKA1’de Türkiye belirli düzeyde bir başarı yakalamış 

ve bu başarıyı korumaya devam etmektedir. SKA3, SKA7 ve SKA11’de bazı zorluklar olduğuna 

dikkat çekilmekte ancak bu SKA’larda orta seviyede iyileşmeler görülmektedir. İndis sonuçları, 

SKA8’de ciddi ölçüde zorluklar olduğuna ve bu zorlukların devamlılığına işaret etmektedir. 

Güncel veri eksikliği nedeniyle SKA performans sıralamasında SKA12’ye dair bir performans 

değerlendirmesine yer verilmemiştir.  



4 

 

 

SKA3’e ulaşılmasına dair yaşanan zorluklar inşaat sektöründe bina uygulamaları sonucu 

insanların maruz kaldığı durumlardan kaynaklanmaktadır. İnşaat sektöründe uygulama 

eksikliklerinden dolayı bina temelinden gelen nem, binanın yağmur suyunu emmesi, sıhhi 

tesisattaki sızıntılardan kaynaklı duvarlarda oluşan rutubet ve küf yapısında bulunan mantar, 

bakteri ve virüsler solunum yoluyla insanların sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır.  

Türkiye için SKA7’de yaşanan zorluklar arasında elektrik ve ısıtma için yakılan yakıttan 

kaynaklanan karbondioksit emisyonları, temiz yakıtlara ve pişirme teknolojisine erişimi olan 

nüfus oranı ve toplam birincil enerji arzı içinde yenilenebilir enerjinin payı yer almaktadır. Bu 

zorlukların yaşanmasında inşaat sektörünün de payı vardır. Binaların toplam enerji 

tüketimindeki payı %34’tür ve bu pay sanayiden sonra gelmektedir. Binalarda en çok kullanılan 

enerji kaynağı doğal gazdır ve ikinci sırada kömür yer almaktadır. Binaların enerji tüketimini 

azaltabilmek için ısıtma sistemleri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun 

seçilmelidir. SKA11’de de zorluklar yaşanmakta fakat iyileşme görülmektedir. SKA11’in 

göstergelerinden gecekondularda yaşayan kentsel nüfus oranı 90 puan üzerinden 8,5 puan 

alarak temel ihtiyaç olan barınmanın erişilebilir olmadığını göstermektedir. Her vatandaşın 

erişebileceği ekonomik düzeyde temiz, güvenli binaların inşa edilmesi SKA11’in başarıya 

ulaşması için büyük bir adımdır.  

 

SKA8’de de birtakım zorluklar yaşanmaktadır. Türkiye ekonomisinde önemli bir paya 

sahip olan inşaat sektörünün yarattığı istihdam ekonomiye önemli bir katkı sağlarken; sektörle 

yakından ilişkili demir, asfalt, beton gibi sektörler de inşaat sektöründen beslenmektedir. 

Birçok sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedefiyle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olan sektör; 

SKA hedeflerine ulaşılmasında da kilit bir rol oynamaktadır. İnşaat sektörü 2021 yılının 2. 

çeyreğinde GSMH’ye %9 oranında katkı sağlarken, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla 4. 

çeyrekte bu oran yaklaşık %4’e düşmüştür. Altyapı inşaatı kapsamında kamu-özel sektör iş 

birliği ile birçok proje yürütülmekte ve yürütülen projeler arasında enerji ve katı atık alanları 

da yer almaktadır. SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amacının neredeyse her 

hedefinde yer alan inşaat sektörü, istihdama yüksek katkı sağlar. 2018 yılı istihdamında inşaat 

sektörünün payı yaklaşık %9 olarak gerçekleşmiştir.  

 



5 

 

 Sektörde inşaat yapılacak alanın hazırlanması, yapım aşaması ve sonrasında yaşam 

alanı oluşturulması (konut, işyeri vb.) olarak devam eden süreçlerde, SKA çatısı altında birçok 

sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar göze çarpmaktadır. Hava ve gürültü kirliliği, atık, enerji 

tüketimi gibi faktörlerden kaynaklı çevresel kirlilik yönetiminin sağlanması için Türkiye’de 

yürürlüğe konan yönetmelikler ile SKA’nın temel amaçları uyum göstermektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma 2021 Raporu’nda 10. Türkiye Ulusal Kalkınma Planı’nın hedefleri 

SKA11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ile uyumludur. Raporda özellikle temel konut 

ihtiyaçlarının karşılanması, çevre dostu bina mimarisi, binalarda enerji verimliliği gibi alanlara 

odaklanılmaktadır. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan barınma sorununa çözüm SKA11 

“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacı altında 2030 yılına kadar her bireye güvenli ve 

uygun fiyatlı konut sağlanması, bireylerin temel hizmetlere erişiminin sağlanması, mevcut 

gecekondu alanlarının iyileştirilmesi olan 11.1. hedefi kapsamında inşaat sektörünün katkısıyla 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

Yürürlükte olan enerji ve yapı malzemeleri ile ilgili yönetmeliklerin yanı sıra Türkiye, 

ortak çabalarla iklim değişikliğini önleme kapsamında sera gazı azaltım hedeflerinin 

belirlendiği Paris Anlaşması’nı (2015) da imzalamıştır. SKA’lara ulaşmak için ortaklıkların 

yapılması SKA17 “Amaçlar için Ortaklıklar” amacında Türkiye ölçeğinde gelişme olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye enerji verimliliği alanında belirlediği politikalar, 

mevzuatlar ve standartlarla AB Enerji Verimliliği Direktifleri ile uyum göstermekte, ancak 

uygulama aşamasını geliştirmeye devam etmektedir.  

 

2017 yılı verilerine göre inşaat sektörü çalışanlarının %1,4’ü okuma yazma bilmezken, 

%37’si ilkokul, %14’ü ortaokul dengi meslek okulu, %9’u meslek lisesi ve %10’u yükseköğretim 

mezunudur. SKA4 “Nitelikli Eğitim” kız-erkek tüm çocukların temel eğitimlerini 

tamamlamalarını, kadın ve erkeklerin 2030 yılına kadar mesleki ve teknik eğitimlere 

erişimlerinin sağlanması gibi hedefleri kapsamaktadır. Her sektör gibi inşaat sektöründe 

çalışan her bir bireyin mesleki ve teknik eğitimini tamamlaması kaliteli ve sürdürülebilir iş 

üretme kapasitesinin artmasını sağlayacaktır.  

 

2.2. SKA’lar Kapsamında İnşaat Sektöründe Atık ve Kaynak Kullanımını Azaltım 

Çalışmalarının Uygulanabilirliği 
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kaynak verimliliği kavramını; doğal 

kaynakların sürdürülebilir bir şekilde ortaya çıkarılması, kullanıma hazır hale getirilmesi ve 

kullanılmasıyla beraber malzemenin tüm yaşam döngüsü boyunca yaratmış olduğu çevresel 

etkilerinin azaltılması olarak tanımlamaktadır. Kaynak verimliliği ile daha az malzeme tüketimi 

amaçlanmalı, toplumsal ihtiyaçlara cevap verilirken dünyanın ekolojik taşıma kapasitesi de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Kaynak verimliliği, üretimi yapılan ürün ne olursa olsun üretim sürecinde hammadde 

ve enerji girdilerinin tasarrufuna yönelik yapılan tüm uygulamaları kapsamaktadır. Bu 

uygulamalar yalnızca üretim karlılığını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda doğal kaynakların 

korunmasına katkıda bulunmakta ve üretim sırasında ortaya çıkan atık miktarını da 

azaltmaktadır. 

Her sektörün, üretimi yapılan ürün türüne göre üretim aşamasında çeşitli çevresel 

etkileri bulunmaktadır. İçecek ve gıda sektöründe ağırlıklı olarak temizlikte kullanılmak üzere 

yüksek miktarlarda su tüketilirken, ana metal sanayi ve çimento üretimi esnasında çok fazla 

enerji tüketilmektedir. Kimya sektörüne ait ürünlerin imalatı sırasında çeşitli kimyasal 

ürünlerin kullanımı nedeniyle geri dönüştürülemeyen atık maddeler oluşmakta ve enerji 

sektöründe üretim esnasında yüksek oranda karbon salımı yapılmaktadır. 

Bu örneklerde olduğu gibi her imalat sektörünün çevresel etkisinin farklı olması 

nedeniyle sektör veya yapılabiliyorsa ürün özelinde kaynak verimliliği prensipleri uygulanmalı 

ve hayata geçirilmelidir. 

İnşaat sektörü, kendisiyle ilişkili birçok sektörü etkilemesi nedeniyle dünya 

ekonomisinin gidişatını etkileyen temel sektörlerden biri olmuştur. Nüfus artışı ile birlikte 

kentleşme oranının yükselmesi, buna bağlı olarak altyapı ihtiyaçlarının artması ve değişen 

dünya ile birlikte şehirlerin de dönüşüme girmesi, sektörün faaliyetlerinin artmasını 

sağlamıştır. Tüm bu üretimler yapılırken aynı zamanda birçok doğal kaynağın tüketilmesi ve 

bununla birlikte yapılaşmanın sebep olduğu olumsuz çevresel etkiler, gelecek nesilleri tehdit 

eden bir unsur haline gelmiştir. Bu kapsamda sektör genelinde verimli kaynak kullanımı 

prensibi ile hareket edilmek istendiğinde, ilk olarak sektörün en çok tüketimini yaptığı iki başlık 

olan su ve enerji tüketim miktarları incelenmelidir. Ülkemizdeki su kaynaklarının yönetiminde 

yaşanan sorunlar, düzensiz ve yetersiz yağışlar, gelişen sanayi sektörüne paralel olarak artan 

üretim miktarları ile birlikte su kullanım oranlarının artışı ve tarımda bilinçsiz su tüketimi 

nedeniyle, su konusu kritik bir probleme dönüşmüştür. İnşaat sektörü en çok su tüketen 



7 

 

sektörler sıralamasında ilk sıralarda yer almamasına rağmen, artan kentleşme oranları ile 

birlikte dolaylı olarak su kullanımında da artış yaşanmıştır. Bu tüketime evsel su kullanım 

verileri de eklendiğinde, sektör özelinde su kullanımının bir probleme dönüşmeye başladığı 

görülmektedir. Dünya enerji tüketiminin büyük bir bölümünün konut tipi yapılaşmadan 

kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Yaşanan iklim değişiklikleri ve doğal enerji kaynaklarının 

giderek tükenmeye başlaması sonucunda, inşaat sektöründe bilinçli üretim yapmaya yönelik 

çalışmalara başlanmış, bu kapsamda sürdürülebilir üretim ve kaynak korunumu prensipleri 

ortaya çıkmıştır. Ülkemizin sahip olduğu temiz su kaynaklarının %16’sı kentsel tüketim 

amacıyla kullanılmaktadır. Enerji tüketiminde ise; elektrik, gaz ve katı yakıt olmak üzere toplam 

tüketimin %21’i konutlarda gerçekleştirilmektedir. En temel iki kaynağımız olan enerji ve 

suyun tasarrufunun sağlanabilmesi için tüketim araştırmaları yapılmakta ve çeşitli mevzuat 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Kalkınma Planları’nda da enerji tüketimi ve çevresel problemler hakkında hedefler 

belirlenmektedir. 11. Kalkınma Planı’nda bu konuya şu şekilde yer verilmiştir: “Hızla artan 

nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre ve doğal 

kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, 

ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri, her geçen gün insan 

yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Yüksek sera gazı 

emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin doğal afetlerin artmasına neden olduğu 

ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Talebin ve tüketimin arttığı dünyada 

sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin inşası gittikçe önem 

kazanmaktadır.”  

Bununla beraber; 

 Kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılması, 

 Mevcut binalarda enerji verimliliğini teşvik edici desteklerin arttırılması, 

 Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi’nin kurulması, 

 Kendi elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali ile rüzgâr 

enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi’nin uygulamaya geçirilmesi, 

 Sıfır atık çalışmalarına ağırlık verilmesi, 

 Su kaynaklarının korunması yönünde ilgili çalışmaların yapılması, 
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 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek yönetimi, geri dönüşüm 

ve geri kazanımın sağlanması konusunda çalışmaların yapılması, 

 Sera gazı emisyonuna sebep olan binaların kontrolünün yapılması gibi birçok hedef 

bulunmaktadır. 

 

SKA12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”de 2. hedef 2030 yılına kadar geri dönüşüm, bakım 

onarım ve yeniden kullanma ve daha az hammadde ile katı atık üretiminin azaltılmasını 

hedeflemektedir. Türkiye, SKA12’de önemli zorluklar yaşamaktadır. İnşaat sektöründe 

kullanılan yapı malzemeleri ve atıkların kontrolü SKA12 ile doğrudan ilişkilidir. SKA12 ile SKA8, 

SKA13, SKA14 ve SKA15 pozitif korelasyona sahiptir. Bir başka ifadeyle birindeki olumlu 

gelişme diğerini de olumlu yönde etkileyecektir, tam tersi durumda da bir amaçtaki 

olumsuzluk diğer amacı da olumsuz etkileyecektir.  

 

2.2.A. Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı (SKA7, SKA8, 

SKA12, SKA13, SKA14, SKA15): İnşaat sektöründe kullanılan yapı malzemelerinden 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarının çoğunluğu hammaddelerin doğal kaynaklarından 

çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca atıklar arasında yer alan potansiyel 

hammadde olarak kullanılabildiği hâlde atılan her malzeme büyük ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bu nedenle döngüsel ekonomi politikası ile yapılarda kullanılan malzemelerin 

hizmet ömürleri sonunda potansiyel ikincil bir hammadde kaynağı olarak değerlendirilerek 

yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi gerekmektedir.  

 

İnşaat sektörü teknik ve ekonomik açıdan yapılardaki mevcut malzemelerin tekrar 

kullanımının daima ilk seçenek olması gerektiği konusunda çalışmalar yapmakta ve bu alanda 

yeni teknolojiler geliştirilmektedir.  

 

Atıkların depolama sahalarında imhasının zorluğu gittikçe arttığından, atık çıkaran 

üreticiler yüksek hacimli işlemlerin yapıldığı inşaat işlerini atıklarının potansiyel kullanım alanı 

olarak görmektedirler; ancak atık malzemelerinin, inşaat işlerinde kullanılabilmesi için risk 

analizi yapılarak aşağıda belirtilen hususların değerlendirilmesi gerekir:  

● Atık tipi – Atık sınıfı, uygulamada ve gelecekte sağlıktan çevreye kadar her alanda ne 

kadar tehlikeli ve zararlı olduğu, 
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● Mekanik riskler – Atıkların inşaat malzemeleri içindeki mekanik dayanımı, 

● Kimyasal/fiziksel riskler – Atıkların malzeme ile özel reaksiyonu ve bu reaksiyonun 

sağlık veya çevre üzerindeki olası etkileri,  

● Yaşam döngüsünde sağlıksal ve çevresel riskler – Yaşam döngüsünde malzemenin 

yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve atık olarak bertaraf edilmesinde karşılaşılan 

riskler. 

 

AB Atık Çerçeve Direktifi’nde (2008/98/EC Waste Framework Directive) tanımlanan 

hiyerarşiye göre öncelikli sıralama Şekil 2’de verilmektedir. 

 

                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.  2008/98/EC Direktifi’nde Tanımlanan Atık Hiyerarşisi (EAPA, 2022) 

 

 

Söz konusu direktifte “yeniden kullanım” ve “geri dönüşüm” tanımları şöyle yapılmıştır: 

 

• Yeniden kullanım: Atık kategorisinde olmayan ürün veya bileşenlerin tasarlandıkları 

aynı amaç için tekrar kullanılması işlemidir. 

• Geri dönüşüm: Atık malzemelerin, esas kullanım alanlarında veya başka inşaat 

alanlarında yeniden işlenerek yeni ürünlere, malzemelere veya maddelere 

dönüştürüldüğü geri kazanım işlemidir. Örneğin, organik malzemelerin yeniden 

işlenmesi bir geri dönüşüm işlemidir; ancak bunların yakıt olarak kullanılarak enerjiye 

dönüştürülmesi bir geri dönüşüm değildir.  

 

Şekil 2’de verilen asfalt örneğinden görüleceği gibi yollarda kullanılan asfalt, 

üstyapıların ömrünü uzatmak, çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik için koruyucu 
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bakım tekniklerinin uygulanarak erken bozulmaların önlenmesi, görülen bozulmaların 

zamanında onarılması önceliklidir. Ancak zamanla onarılmayacak şekilde bozulan asfalt 

kaplamalardan çıkan malzemelerin tamamı yeniden yine asfalt olarak kullanılabildiğinden 

asfaltın yeniden kullanımı hiyerarşik düzende ikinci sırada yer almaktadır. Birçok inşaat 

malzemesi (beton vb.) ancak geri dönüştürülerek kullanılabilir. 

 

Bir ürünün sürdürülebilirliği, o ürünün yaşam döngüsü içinde koruyucu bakım ve 

onarım, yeniden kullanım, geri kazanım gibi uygulamalarla daha uzun kalması ile 

sağlanmaktadır. Bu anlayış döngüsel ekonomi modelini tanımlamaktadır. Döngüsel ekonomi 

modelinin işlemesinde endüstriyel süreçlerin, bireylerin ve kuruluşların rolü büyüktür. 

Ürünlerin doğaya karışması yerine sistem içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması karasal ve 

sucul yaşamı koruduğu için iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adımdır. Hammadde 

kullanımının azaltılması (reduce), ürünlerin yeniden kullanımı (reuse) ve ürünlerin hammadde 

olarak geri dönüşümü (recycle) yaklaşımını içeren döngüsel ekonomi modelinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması inşaat sektöründeki sürdürülebilir faaliyetlerin gerçekleşmesi 

ile desteklenebilmektedir. Örneğin; Portland çimentosu üretimi için doğal hammadde 

kullanımı yerine belirli oranlarda uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi endüstriyel atıkların 

kullanılması hammadde ihtiyacını azaltmaktadır. İnşaat yıkıntı atıklarının yol inşaatlarında 

dolgu malzemesi olarak kullanılması yeniden kullanım yaklaşımını hayata geçirmektedir. İnşaat 

sektöründe geri dönüşüm uygulamasında bina yalıtımında kullanılan taşyünü gibi yalıtım 

malzemelerinin bina yaşam döngüsü sonunda toplanarak taşyünü üretiminde hammadde 

olarak geri dönüştürülmesi uygulanabilir örneklerden biri olarak karşımıza çıkar. Özellikle geri 

dönüşüm konusunda inşaat malzemesi alt sektörlerinin tamamında çeşitli örnekler mevcuttur. 

 

İnşaat sektöründe kullanılan ana malzemelerden biri beton ve çimentodur ve bu 

malzemelerin üretiminde yüksek miktarda doğal kaynak kullanılmakta, üretim süresince 

atmosfere çok fazla sera gazı salınmaktadır. Bu sebeple üretimleri sırasında hammadde 

kullanımının azaltılmasına yönelik pek çok uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin, beton üretimi 

ve çimento harcı yapımında atık camların belirli işlemlerden geçerek boyutlarının küçültülmesi 

ile üretime dâhil edilmesi hammadde kullanımını azaltmaktadır. Beton üretiminde kullanılan 

çimento yerine atık tuğlaların toz hâline getirilip kullanılması karbon emisyonunu 

azaltmaktadır. Betonun hammaddesi olan kum ve çakıl yerine inşaat yıkıntı atıklarının belirli 
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kırma ve eleme işlemlerinden geçirilip agrega olarak kullanılması hammadde ihtiyacının 

azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca, çimento harcı üretiminde kullanılan su yerine yıkama suyu 

kullanılması önerilmektedir. İnşaat öncesi elde edilen hafriyat toprağının da yıkama 

işlemlerinden geçerek ince agrega olarak beton üretiminde kullanıldığı bilinmektedir. 

 

İnşaat sektöründe yol altyapısının temel malzemesi olan ve içeriğinde çok değerli bir 

bağlayıcı olan bitüm içeren asfalt, %100 oranında yeniden kullanılabildiği ve geri 

dönüştürülebildiği için dünyada en çok yeniden kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. 

Ayrıca asfalt endüstrisi birçok endüstriyel atığın da kullanım alanı olup atık cam, plastik, çatı 

membran ve şıngılı, ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri, kullanılmış katalizör incesi, çeşitli 

tip cüruflar ve uçucu kül gibi malzemeler burada yaygın kullanılmaktadır. Ancak bu 

malzemelerin asfalt performansı üzerindeki faydalarını kanıtlayan bazı çalışmalar bulunmasına 

rağmen atık kullanımının dikkatlice incelenmesi ve tasarlanması gerekmektedir.  

 

İnşaat sektöründe kullanılan malzemelerin üretimi sırasında veya yapıların yapımı-

yenilemesi-onarımı sırasında ortaya çıkan beton, plastik, seramik, ahşap, cam gibi atıklar 

yapısal atık olarak tanımlanmaktadır. İnşaat uygulamaları sonucunda meydana gelen atıklar 

ayrıştırılarak tekrar kullanılabileceği gibi, tekrar kullanılamayacak olan malzemelerin geri 

dönüşüm uygulamalarından geçirilerek tekrar kullanılması da mümkündür. Bir diğer seçenek 

ise atık ürünün başka bir malzemenin üretimi sırasında hammadde olarak kullanılabilmesidir. 

Böylelikle hem üretimde sürdürülebilirlik sağlanmış olacak hem de olabildiğince az oranda atık 

ortaya çıkacak hem de hammadde kullanımı azalacaktır. 

 

Örneğin; kullanım ömrü tamamlanan cam yünü gibi ısı yalıtım malzemelerinin yalıtım 

malzemesi olarak üretim sürecine tekrar dâhil edilerek atık miktarı azaltılabilir ve enerjiden 

tasarruf edilebilir. Kullanılmayan pencere camları cam kırıntısına dönüştürülerek tekrar cam 

üretilmesi sağlanabilir. Ayrıca ömrünü tamamlamış camlar, ufaltma işleminden geçtikten 

sonra beton ve çimento üretimine dâhil edilebilmektedir. Demirden üretilen çelik 

kullanımında birincil hammadde olan demir kullanımını azaltmak amacıyla geri dönüştürülmüş 

çelik yapı malzemesi olarak kullanılabilmektedir. 
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Yeniden kullanılabilecek başlıca malzemelerden biri de agregadır. Agrega, çakıl taşı 

veya kırma taşlardan meydana gelen ve betonun %75’ini oluşturan karışımlardır. 4 mm 

çapındaki eleklerden elenme durumlarına göre boyutsal olarak küçük veya büyük şeklinde; 

nehirlerden, akarsu yataklarından veya bazı bölgelerde denizlerden toplananlar doğal; fırın 

cürufu olarak sanayi artığı şeklinde ortaya çıkanlar ise yapay agrega olarak adlandırılmaktadır. 

Agreganın kalitesi; çimentoyla etkileşime girmemesi, kırılgan olmaması ve boşluk içermeyecek 

şekilde olması kriterlerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yüksek dayanım gerektiren 

yapılarda veya düşük dayanımlı agregaların kullanıldığı altyapı inşaatlarında, dolgu malzemesi 

olarak kullanılması şeklinde kullanım alanlarına göre agrega tercihi yapılmaktadır. Kuzey 

Amerika’da ve Japonya’da inşaat atıklarının yaklaşık 2/3’ü taş ve beton artıklarından meydana 

gelmekte, bu durum da geri dönüştürülmüş malzemelerin agrega olarak kullanılabilmesi 

açısından yüksek oranda kaynak tasarrufu sağlanabildiğini göstermektedir. Beton ve doğal taş 

atıklarının agregaların kullanım yerlerine ve özelliklerine göre kırılarak tekrar kullanılması, hem 

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek hem de doğal kaynakların korunumunu sağlayabilecek 

en büyük adımlardan biridir. Kullanım yerlerine göre agreganın kalitesine dikkat edilmesi 

gerektiği bu aşamada unutulmamalıdır. 

Türkiye’de yapı malzemelerinin geri dönüşümünde en çok uygulanan yöntem sahada 

ayıklama işlemidir. İnşaat faaliyeti sonucu ortaya çıkan atıklar ayıklanıp kategorilerine ayrılarak 

tekrar kullanılması için yeni yollar aranır. Geri dönüşüm uygulaması ile tekrar kullanılabilecek 

malzemelere ilişkin detaylı bilgi Tablo-1'de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Geri dönüşüm uygulaması ile tekrar kullanılabilecek malzemeler 

Yapı Malzemesi Geri Dönüşüm İşlemi Geri Dönüştürülmüş Ürün 

Beton Kırma-ufalama 

Geri dönüştürülmüş agrega (kırmataş) 
Dolgu malzemesi 
Düşük dayanımlı beton bileşiminde agrega 
(grobeton) 
Yol yapımında altyapı malzemesi 
Parke taşı, sıva ve peyzaj elemanları 

Tuğla-Kiremit 
Harç atıklarının temizlenmesi 
Kırma-ufalama 
Yakılarak uçucu küle dönüştürme 

Yeniden kullanılacak tuğla 
Dolgu malzemesi 
Tuğla/kiremit üretiminde hammadde 

Doğal taş Kırma-ufalama 

Beton ve asfalt uygulamalarında agrega 
Dolgu malzemesi 
Asfalt, çimento-beton harcında ve zemin 
iyileştirmede dolgu katkı malzemesi 

Metaller 
Doğrudan kullanım 
Eritme 

Yeniden kullanılacak metal 
Yeni metal üretimi 

Kâğıt-Karton Temizleme Geri dönüştürülmüş kâğıt 

PVC esaslı 
Yıkama, kurutma, eritme 
Kırpma 

Panel 
Geri dönüştürülmüş plastik 
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Kesme 
Kırma-ufalama 
Toz haline getirme 

Geri dönüştürülmüş agrega 
Alan drenajı, asfalt, sentetik toprak 

Cam 
Doğrudan kullanım 
İkinci kalite cam üretimi 
Öğütme, ezme, eritme 

Geri dönüştürülmüş cam 
Cam lifli yalıtım malzemesi (cam yünü, cam 
elyaf) 
Seramik 
Yol döşeme bloğu 
Yol kenarlarındaki yansıtıcı boya üretimi 

Seramik Kırma, öğütme 
Camlar ile birlikte de geri dönüştürülerek 
tezgâh üretiminde 
Beton ve tuğla üretiminde katkı olarak 

Ahşap 

Doğrudan kullanım 
Temizleme, kesme, yeniden boyutlandırma 
Yüksek su buharı altında şekil verme 
Rendelenerek lif, talaş ve yonga haline getirme 
Yakma 

Yeniden kullanılacak ahşap 
Mobilya ve mutfak elemanları 
Enerji kaynağı 
Ahşap kökenli malzemeler 
Yalıtım levhası 
Hafif yalıtım ve dolgu malzemesi 
Kâğıt 

Yalıtım 
Malzemeleri 

Yıkama, kurutma 
Öğütme ve ezme 
Yakma 

Yeniden üretilecek yalıtım malzemesi 
Asfalt  

Kapı-Pencere-
Mutfak Ekipmanları 

Doğrudan kullanım 
Temizleme, boyutlandırma 

Yeniden kullanım 

Kaynak: İnşaat Sektöründe geri kazanılmış malzeme kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi adlı çalışmadan alıntılanmıştır. 

 

Tablodan da görülebileceği üzere, sektörde kullanılan yapısal veya yapısal olmayan 

malzemelerin büyük bölümü geri dönüşüme sokularak inşaat sürecine dâhil edilebilmektedir. 

3R (Reduce, Reuse and Recycle)  kuralı olarak bilinen “azalt, tekrar kullan ve geri kazandır” 

ilkesinin uygulanabileceği, atıkların potansiyel kaynak olarak tanımlandığı bu uygulamalar ile 

atık oluşumu en aza indirilerek kaynak korunumu sağlanmış olacaktır. 

 

2.2.B. Çevre Dostu Yapı Malzemeleri (SKA3, SKA7, SKA8, SKA9, SKA12, SKA13, SKA14, 

SKA15): İnşaat malzemeleri sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bazı etkilere sahiptir. SKA3, 

SKA7, SKA8, SKA9, SKA12, SKA13, SKA14 ve SKA15 kapsamında tercih edilen bazı inşaat 

malzemeleri çevre dostu olup aynı zamanda düşük maliyetlidir. Küresel ölçekte yaygın bir 

örnek olarak dayanıklı yapıya sahip bambu; çatı kaplama, kapı ve pencerelerde yapı malzemesi 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bambu lifi betonun güçlendirilmesi için takviye olarak 

kullanılabilmektedir. Mantar meşesi ağacının dış kabuğu olan mantar, doğal ve sürdürülebilir 

yapı malzemelerinden bir diğeridir. (Şekil 3) Mantar meşesi ağacının yaşamı boyunca dış 

kabuğundan mantar elde edilebilmektedir. Yapı malzemesi olarak su geçirmeme, yangın 

geciktirici, ısı yalıtımı, esneklik gibi özelliklere sahiptir. Yer döşemelerinde, yalıtım malzemeleri 

olarak ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır.  
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Şekil 3. Doğal ve Sürdürülebilir Yapı Malzemesi: Mantar Meşesi 

 

Bir diğer doğal yapı malzemesi ise kerpiçtir. Killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 

veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirilmesi 

sonucu açık havada kurutularak elde edilir. Çağdaş ahşap kullanımı ve özellikle son zamanlarda 

gündemde olan biyo-esaslı yapı malzemeleri de iyi örnekler arasında sayılabilir. Bir biyo-esaslı 

malzeme, yaşayan cisimlerden dönüştürülen maddelerden yapılan mühendislik malzemesidir. 

Hemen hemen her zaman, bu malzemeler geri dönüştürülebilir, biyolojik olarak parçalanabilir 

ya da daha da iyisi bozulup gübreleşebilir. Böylece yaşam döngülerinin bitimi yeni bir başlangıç 

olabilir. 

Bir diğer alternatif ise sıkıştırılmış topraktır (rammed earth). İnsanlığın ilk yapılarında 

kullanılan malzeme olan sıkıştırılmış toprak, günümüzde halen kullanılmaktadır. Bu alternatif 

malzemede, belirli toprak türleri ahşap kalıplar içerisinde sıkıştırılarak form verilmekte ve 

cıvata veya bambu gibi birleştirici elemanlar ile birleştirilerek yapılar inşa edilmektedir. Az katlı 

yapılarda kullanılabilecek olan saman balyalarından ise en ekolojik malzemelerden biri olarak 

söz edilebilir. Hem sürdürülebilir hem de ekonomik olan bu ürün, ısı yalıtımını da yüksek 

oranda sağlamaktadır. Kil ile kaplanarak kullanılan saman balyaları, kullanım ömürlerini 

doldurduklarında geri dönüştürülerek çevreye kazandırılabilmektedir. Bu ürünün tek 

dezavantajı çabuk alev alabilen yapısı nedeniyle yangın riskinin yüksek olmasıdır. Saman 

balyalarından inşa edilen yapılara Jimmi Pianezzola Architetto tarafından tasarlanan ve 

İtalya’nın Vicenza şehrinde bulunan SCL Straw-Bale Evi örnek verilebilir. Saman balyalarının 

üzeri kireç sıva ile kaplanarak kapatılmıştır. Her alanda en iyi çevre dostu ürün olarak bilinen 
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bambu bitkisi de beton yerine kullanılabilmektedir. Yaşamı boyunca en fazla karbondioksit 

emen ve en fazla 3 yılda inşaatta kullanılabilecek boyuta ulaşarak en hızlı büyüyen bitkilerden 

biri olan bambu, inşaatlarda yapının statiğini sağlayabilecek yeşil elemanlardandır. Basit bir 

alüminyum bağlama elemanı ile birbirlerine bağlanarak yapının ayakta kalmasını 

sağlayabilecek şekilde kullanılmaları mümkündür. Yapının kullanım ömrü dolduğunda tekrar 

doğaya döndürülebilir veya başka bir ürüne dönüştürülerek tekrar kullanılabilir. Minimum 

karbon ayak izine sahip olması ve hafif olduğu için taşınması sırasında da minimum enerji 

harcanması en belirleyici özelliklerindendir. Çevreci bir diğer alternatif ise ferrock 

malzemesidir. Çelik endüstrisinden arta kalan çelik tozu gibi atıkların birleştirilmesiyle 

oluşturulan ferrock, hem dayanıklı hem de sertleşmesi sırasında karbondioksiti emmesi 

nedeniyle karbon dostu bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tüm bunlara ilave olarak nanoteknoloji sayesinde malzemeler çevreye daha duyarlı 

hale getirilebilir.  Nanoteknoloji kullanılarak üretilen yalıtım ve koruma amaçlı kaplamaları 

basit bir ifadeyle tanımlarsak, geleneksel yöntemlerde yüzey üzerine uygulanan yalıtım-

koruma materyalinin nano boyuta getirildikten sonra yüzeye uygulanmasıdır. En temelde, 

burada kullanılan teknolojik malzeme nano boyutta olacağı için malzeme kalınlığını, dolayısıyla 

da malzeme ağırlığını azaltmış olacaktır. Bu sayede bina yükü de azalmış olacaktır. Bununla 

beraber geliştirilen nano-partikül (titanyum dioksit, silisyum dioksit, çinko oksit, gümüş, 

karbon nanotüp gibi) özelliğine göre nano-malzemeye yeni bir özellik kazandırılmış olacaktır.  

Isı yalıtımı sağlayan nanoteknolojik malzemelerin en temel özelliği, maksimum ısı yalıtımını 

minimum et kalınlığıyla sağlamalarıdır. Konvansiyonel yalıtım malzemelerine kıyasla 6-7 kat 

daha iyi yalıtım sağlayan nano malzemeler cephe, duvar, çatı ve döşemelerde panel şeklinde 

kullanılmakta ve yapıda enerji tasarrufuna büyük oranda katkı sağlamaktadır. 

Nanoteknoloji sayesinde üretilen ince film kaplamalar, geleneksel malzemelere göre 

çok daha incedir ve boya veya püskürtme şeklinde uygulanabilmektedir. İnce film kaplamalar, 

ısı kontrolünü sağlamak amacıyla binalarda özelikle camlara uygulanmaktadır. Bu kaplama ile 

yapılarda güneş ışığının etkisi azaltılır ve geleneksel yöntemlere oranla bina içinde 2-3 derece 

daha soğuk bir hava elde edilir. Bu şekilde yaz aylarında soğutma masrafından tasarruf 

sağlanır. Bu teknoloji kullanılarak yalıtım açısından malzemelere kazandırılmak istenen en 

önemli özelliklerden biri de su iticilik (hidrofobik) fonksiyonudur. Bu konuda araştırmalar 

yapılırken pürüzlü yapısı ve balmumu kaplı yüzeyi sayesinde kendiliğinden su itici özelliği olan 
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lotus bitkisinden ilham alınmıştır. Bu nedenle bu yüzeylere lotus yüzey, kendi kendini 

temizleyebilme özelliğine de lotus etkisi adı verilmiştir. Titanyum dioksit (TiO2) kullanılarak 

yapılan kaplamalar sayesinde malzemelere kir ve su tutmaz özelliği kazandırılabilmiştir. 

Titanyum dioksitin saydam olması, bu malzemenin cam ve seramik gibi şeffaf olması 

gereken inşaat yapılarında da kullanılabilmesini sağlamıştır. Bunların dışında cephe kaplaması, 

boya ve çeşitli ısı yalıtım malzemelerinde de bu nano-malzemeden yararlanılmaktadır. Bu 

sayede sanayi yapıları, yüksek binalar ve büyük merkezlerde temizlik, bakım ve boya masrafları 

nedeniyle oluşan harcama kalemi ve iş gücü kaynaklı enerji sarfiyatından da tasarruf 

edilebilmektedir. Titanyum dioksitin bir diğer özelliği ise, güneş ışığı içerisinde yer alan UV 

ışınları ile tepkimeye girerek foto kataliz özelliği kazanması ve bu sayede yüzeydeki kir ve 

atıkların parçalanarak temizlenebilmesini sağlamasıdır. 

Daha sonraları bu nanopartikül üzerinde çalışılarak uygulandığı yüzeylerde buğulanma 

oluşmasını da engellediği görülmüştür. Bir diğer örnek ise boyalara titanyumun karıştırılması 

sonucu kir tutmayan cephe boyalarının elde edilmesidir. Bu sayede yapıların dış cephelerinde 

herhangi bir temizlik ve bakım ihtiyacı doğmayacak, cephede oluşan toz ve kirlilik yağmur ile 

birlikte yüzeyden koparak toprağa karışabilecektir. 

 

 Asfalt endüstrisinde daha düşük sıcaklıklarda asfalt üretilmesini ve yüksek oranda geri 

dönüştürülmüş asfalt kullanılmasını sağlayan ılık karışım asfalt üretiminde çevreye dost 

mineral ve bitkisel esaslı katkılar (zeolit, organik bileşikler, wax vb.)  kullanılmaktadır. Bu 

teknikle asfalt üretiminde daha az enerji tüketilirken karbon salımı azaltılmakta ve geri 

dönüşümde daha az kaynak kullanımı da sağlanmaktadır. Ayrıca yollarda yüzey 

uygulamalarında kullanılan petrol kökenli yakıtlarla inceltilmiş olan katbek bitümler yerine su 

bazlı bitüm emülsiyonlarının kullanımı çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine dost bir uygulama olup 

ülkemizde ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda bitüm yerine bitkisel 

esaslı bağlayıcıların (reçine gibi) kullanımı konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmektedir.  

 

Binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılan formaldehit içermeyen bağlayıcılar ile 

üretilen cam yünleri de bu malzemeler arasında sayılabilir. Diğer taraftan, binalarda kullanılan 

pencere camlarının özellikleri ve konumu binaların ısıtma ve soğutma için harcanan enerji ile 

doğrudan ilişkilidir. Yapılan araştırmalara göre, bronz, yeşil, mavi, gri gibi cam renklerinden en 

çok gri cam kullanımında soğutma ve ısıtma için harcanan enerji miktarında azalma 
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gözlemlenmiştir. Pencere sistemlerinin bölgenin iklimsel koşulları gözetilerek tasarlanması ve 

konumlandırılması sağlanmalıdır. Binaların dış cephelerinde kullanılarak enerji üreten binalara 

entegre edilmiş fotovoltaik sistemler bulunmaktadır. Fotovoltaik seramik karolar bina enerji 

üretimine destek olmaktadır. Fotokatalitik yapı malzemeleri ise solar enerji yardımıyla kendini 

temizleyebilme, havadaki kirletici gazları emerek temizleyebilme ve bakteri barındırmama 

özelliklerine sahiptir. İnşaat sektöründe fotokatalitik sıva malzemeleri, camlar, boyalar ve 

parkeler gibi fotokatalitik yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Yapılarında titanyum dioksit 

bulunan bu yapı malzemeleri güneş ışığına maruz kaldığında nitrojen dioksit gibi hava kirletici 

gazları nitrojen iyonlarına ve tuzlara dönüştürür. Tüm bu pozitif etkiler fotokatalitik yapı 

malzemeleri gibi bina ve çevre dostu malzemelerin kullanımının artırılması gerekliliğini 

desteklemektedir.  

 

3. TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ 
 

3.1. SKA’lar Kapsamında Enerji Sektörünün Mevcut Durumu  

 

Küresel sera gazı emisyonlarında en önemli sektörel kaynak enerjidir. (Şekil 4) 

Türkiye’de de enerji sera gazı emisyonlarında önemli bir kaynak durumundadır. (Şekil 4) Bu 

nedenle enerjiyi yoğun kullanan sektörler de SKA’lar açısından öne çıkmaktadır. Türkiye’nin 

inşaat sektöründe yürüttüğü politikalar SKA7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji” amacı altında 

yenilenebilir enerjinin payının artırılması, küresel enerji verimliliğinin ve temiz enerji teknoloji 

çalışmalarının artırılması hedeflerini destekler niteliktedir.  Türkiye’de yaklaşık 7 milyon bina 

bulunmakta ve binaların enerji tüketimi gittikçe artmaktadır. Türkiye’de toplam enerji 

tüketiminin %34’ünü binalar oluşturmakta ve binalarda ısınma amaçlı kullanılan enerjinin 

%60’ının fosil yakıt kaynaklı olduğu bilinmektedir. Enerji tüketiminin azaltılması ve enerjinin 

daha verimli tüketilmesinde kullanılan yapı malzemelerinin, tesisatın ve mimarinin kilit rolleri 

bulunmaktadır. “Enerji ile İlgili Ürünlerin Tasarımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında sınırların 

belirlenmesi ile enerji verimliliğini artırarak çevresel zararların azaltılması amaçlanmıştır. 

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile binalarda kullanılan enerjinin CO2 emisyon 

değerlerinin hesaplanması, mevcut binaların enerji performansını artırıcı iyileştirmelerin 

yapılması, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının uygulanabilirliği, mimari proje tasarımı gibi 

enerji performansı kriterleri belirlenmiştir. Yalıtım sistemleri, pencere sistemleri, klima 
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sistemleri, sıcak su kazanları, VFR sistemleri, aydınlatma sistemleri, bina otomasyon ve 

yönetim sistemleri, güneş enerjili sıcak su sistemleri, kojenarasyon/trijenerasyon sistemleri, ısı 

pompaları ve fotovoltaik sistemler binalarda enerji performansını etkileyen ana sistemlerdir. 

2018 verilerine göre kişi başına ısı yalıtım malzemesi tüketimi Avrupa Birliği ülkelerinden 2,5 

kat daha fazladır. Yönetmelik doğrultusunda 2011 yılından sonra yapı kullanma izni alan 

binaların minimum C sınıfı enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. İnşaat 

süresince kullanılan yapı malzemelerine yönelik “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 

Tasarımı”na ilişkin yönetmeliğe uygun yapı malzemesi geliştirmek ve kullanmak 

amaçlanmıştır.   

                                

                                

Şekil 4. Küresel (2016) ve Ulusal (2019) Sera Gazı Emisyonlarında Sektörel Kaynak Dağılımı.  

Kaynak: TÜİK, 2021 
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SKA7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kapsamında her bireyin enerjiye erişimi, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi hedefler ile SKA8, 

SKA9, SKA11, SKA13, SKA14, SKA15 arasında sinerjik yaklaşım sergilenmektedir. Türkiye enerji 

sektöründe SKA7’ye göre orta derecede iyileşme göstermektedir. Türkiye 2020 yılı enerji 

kurulu gücünün yaklaşık yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlarken, diğer yarısını 

fosil yakıtlardan elde etmektedir. Yenilenebilir enerji kurulu gücünü sırasıyla barajlar (%24), 

rüzgâr (%9), doğal göl ve akarsu (%8,5), güneş (%7), jeotermal (%1,6) ve yenilenebilir atık (%1) 

oluşturmaktadır. 2006 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücü 40,564 MW iken 2020 yılında iki 

katına çıkarak 95,890 MW’a ulaşmıştır. Türkiye kişi başına elektrik tüketiminde ortalama 3,224 

kWh ile OECD ülke ortalamasının yarısı kadar tüketime sahiptir. Türkiye enerji politikaları ve 

eylem planları ile yenilenebilir enerjideki payını artırmayı, elektrik dağıtım kayıp ve kaçaklarını 

%8’e indirmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemiştir. 11. Kalkınma Planı’nda (2019-

2023) termik santrallerin atık ısılarından bölgesel ısınma projelerinin geliştirilmesi, benzer 

şekilde sanayi kaynaklı atık ısılarda elektrik üretimi ve kojenerasyon ve mikrokojenerasyon 

uygulamalarının yaygınlaştırılması için adımlar belirlenmiştir. Binaların ısıtma-soğutma 

sistemleri, aydınlatma sistemleri, kullanılan elektronik aletlerden kaynaklanan enerji tüketimi 

oldukça fazladır. Türkiye’de toplam enerji tüketiminde binalar sanayiden sonra ikinci sırada 

yer almaktadır. 

 

3.1.A. SKA’lar Kapsamında İnşaat Sektöründeki Gömülü Enerji ve Fosil Yakıt 

Kullanımı: Doğrudan ilişkili olan SKA7 ve SKA11’de amaçlara ulaşmak için inşaat sektöründeki 

gömülü enerji ve karbondioksit emisyonlarında azaltma sağlanmalıdır. Küresel çapta elde 

edilen hammaddenin yaklaşık yarısı inşaat malzemesi üretmek için kullanılmaktadır. İnşaat 

süresince ve sonrasında harcanan enerji kadar inşaat malzemelerinin üretim süreçlerinde ve 

nakliyesi için harcanan enerji ve karbondioksit emisyonları da oldukça önemlidir. Bir konut 

binasının yaşam döngüsü boyunca operasyonel enerjinin payı %45 iken gömülü enerjinin payı 

yaklaşık %55 seviyelerindedir. İnşaat yapımında en çok kullanılan çimento, inşaat demiri, kum, 

iri agrega ve içi boş beton blok malzemeler içerisinde çimento, inşaat demiri ve içi boş beton 

blokların toplam gömülü enerjinin %94’ünden ve karbondioksit emisyonunun ise %98’inden 

sorumlu olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle inşaat sektörünün arka planında yapı 

malzemelerinin üretiminden kaynaklı enerji tüketimi ve fosil yakıt kullanımı düşük olan ürünler 

tercih edilmektedir. Enerji tüketimlerine ek olarak kullanım ömrünün de göz ardı edilmemesi 
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gerekmektedir. Yapı malzemelerinde 1 kg başına gömülü enerji yelpazesi geniştir. Örneğin; 1 

kg alüminyumun gömülü enerjisi 360 MJ iken, 1 kg yapı çeliğinin 40 MJ ve betonun 1 MJ’dur. 

Geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin gömülü enerjisi daha düşüktür. Bu nedenle kullanım 

ömrü uzun olan ve geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin kullanımı tercih edilmektedir.  

 

3.2. SKA’lar Kapsamında Enerji Sektöründe Azaltım Çalışmalarının Uygulanabilirliği 

 

SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA4 “Nitelikli Eğitim”, SKA7 “Erişilebilir ve Temiz 

Enerji”, SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amaçlarını iyileştirmek için inşaat 

sektöründe enerji uygulamalarının yapılandırılması gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (United Nations Environment Programme, 

UNEP) hazırlamış olduğu “2020 Global Status Report for Buildings and Construction” raporu, 

2019 yılında mevcut bina stoku ve yeni inşa edilen binaların toplam enerji tüketiminde %34’lik 

bir paya sahip olduğunu, tüm dünyada yapılan karbon salımının ise %38’ine sebep olduğunu 

ortaya koymuştur. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF, World Wide Fund for Nature) 

yayımladığı enerji raporu ile 2040 yılına kadar fosil yakıtlara bağımlılığın %70 azaltılması ve 

2050 yılında ihtiyaç duyulan tüm enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülkemizde enerji tasarrufunun sağlanabilmesi amacıyla 

mevzuat çalışmaları yapılmaya başlanmış ve Türkiye’de bina verimliliğinin sağlanması için 1998 

yılında TS 825 olarak adlandırılan binaların ısı yalıtımı standartları hazırlanarak ilk adım 

atılmıştır. Akabinde 2000 yılında binalar için ısı yalıtım kodu yayınlanmıştır. Bu kapsamda 

yapılabileceklerin bir yönetmelik haline getirilip yürürlüğe konması 2011 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 50 m²’den fazla inşaat 

alanına sahip tüm binalarda enerji kimlik kartı bulunmalı ve 10.000 m²’den fazla inşaat alanı 

bulunan binalarda merkezi ısıtma sistemi yer almalıdır. Bu standart ile binaların tüketim 

oranları sınırlandırılarak enerji tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Binalarda enerji 

muhafazasının sağlanabilmesi için, 2008 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği”ni düzenlemiş ve bu yönetmelik ile 20.000 m²üzerinde ruhsata esas 

kullanım alanı olan binalar için yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Buna ek 

olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanarak mülga Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından kabul edilen “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”de ticari 

binaların ve konutların sürdürülebilir bina özelliklerine sahip olması ve tüm binalara CO2 
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emisyon sınırlamasının getirilmesi ile toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kullanımının 

arttırılması amaçlanmıştır. 

 

3.2.A. Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı: Bina Isıtma Sistemleri (SKA3, 

SKA4, SKA7, SKA8): Soğuk iklim tiplerinde doğal ısıtma-soğutma sistemlerinin yetersiz olduğu 

durumlarda mekanik sistemler kullanılmaktadır. Binalarda sürdürülebilir, az maliyetli ve sera 

gazı emisyonunun az olduğu yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. (Şekil 5) Çatı 

sistemlerine konumlandırılan fotovoltaik paneller ısınma, sıcak su gibi ihtiyaçların 

karşılanmasını sağlar.  

Dağıtık elektrik üretim sistemi kategorisinde bulunan güneş panelleri, elektrik üretimi 

yapabilen modüler fotovoltaik sistemlerden oluşmaktadır. Binalarda genellikle çatılara kurulan 

bu sistemler, ürettikleri elektrik ile binanın enerji ihtiyacını karşılamakta, aynı zamanda elektrik 

şebekesi ile paralel çalışan küçük ölçekli bir enerji üretim santrali işlevini gördüklerinden en 

yakında bulunan ihtiyaç noktasına bu elektriği iletebilmektedirler. Sistemin kurulu olduğu 

binada elektrik ihtiyacının giderilmesi sonrası fazla enerjinin sistemde kalması halinde, 

ürettikleri enerjiyi şebekeye geri vererek diğer binaların enerji ihtiyacını da 

karşılayabilmektedirler. Bu tür sistemler, sıfır CO2 emisyonu ile çalışmakla beraber, iletimden 

kaynaklanan neredeyse %40 oranındaki enerji kayıplarını da engellemektedirler. Bununla 

beraber sağladığı diğer avantajlar aşağıda yer almaktadır: 

 Lisanssız olarak kurulabilir ve işletilebilirler. 

 Hızlı bir şekilde kurulum sağlanabilmektedir. 

 Atıl duran çatılara montajı yapılarak yer tasarrufu sağlarlar. 

 Binada yer alması gereken çatı sistemleri yerine kurulduğundan başka bir çatı 

elemanına ihtiyaç doğurmazlar. Bu nedenle maliyetten de tasarruf edilmektedir. 

 Özellikle yaz aylarında ve öğle saatlerinde yüksek verimle çalışabildiğinden şebekeye 

destek olurlar. 

 Merkezi noktalardan enerji sağlanması yerine dağıtık üretim noktalarının tercih 

edilmesi halinde, daha dayanıklı ve daha az risk içeren bir enerji sisteminin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

 Merkezi olarak kontrol edilebilirler. 

 Şebekelerin ihtiyaç duydukları yan hizmetleri sağlayabilirler. 
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 Çatılar, yüksekte olmaları ve daha fazla güneş ışığı almaları nedeniyle, fotovoltaik 

teknolojisinin kullanılması için en uygun alanlardır. Güneş enerjisinden elektrik üretmek 

amacıyla kullanılan güneş pilleri, çatıların üzerine yerleştirilecek paneller üzerine 

uygulanabileceği gibi klasik çatı kaplamaları üzerine de montaj edilebilir. Diğer 

uygulanabileceği alan ise cephe ve üzerinde bulunan cam, seramik gibi alanlardır. Cam üzerine, 

görüşü engellememek için saydam fotovoltaik sistemler uygulanabilirken, duvar kaplamaları 

üzerine de saydam olmayan kaplamalar entegre edilebilmektedir. Güneş pili teknolojisi 

önceleri genellikle sanayi alanında kullanılmış, yapıya entegre bir şekilde kullanımı 

keşfedildikten sonra ise yapılarda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bina üzerinde çatı, 

cephe, balkon ve gölgelik gibi alanlara fotovoltaik sistem entegre edilerek kullanılmaktadır. Bu 

şekilde bina bütünleşik güneş pillerinin tasarım maliyeti, çatıdan bağımsız olarak çatıya 

montelenmiş veya cepheden bağımsız olarak cepheye montelenmiş sistemlerden çok daha 

ucuz ve avantajlı olmaktadır. Uygulama aşaması daha pratik ve kablolama miktarı daha azdır. 

En önemlisi de üzerine montelendiği çatı veya cephe gibi bir yapı elemanı bulundurmaması 

nedeniyle daha az yapı malzemesi kullanımına olanak sağlayıp dolaylı olarak binanın CO2 

salımının azalmasına fırsat vermektedir. Bina bütünleşik güneş panellerinin uygulamasına tüm 

yapı üzerine uygulanacak şekilde Türkiye’de henüz başlanmamıştır. 2018 yılında Edirne’de 

yapılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının yalnızca güney yönündeki cephesi 134 adet 

fotovoltaik panel ile kaplanmıştır. Günlük 100-110 KW elektrik üretebilen bu paneller 

sayesinde binanın harcadığı enerjinin bir kısmı bu cepheden sağlanabilmektedir. Günümüz 

mimarisinde artan büyük pencere açılımları ve giydirme cepheler sebebiyle gölgeleme 

elemanlarına ihtiyaç olabilmektedir. İstenmeyen güneş ışınlarından korunabilmek için çoğu 

yapılarda çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu gölgeleme elemanları pencere üstlerine veya 

yapının cephesinde fotovoltaik modüller şeklinde kullanılabilmektedir. Bu şekilde hem 

istenmeyen güneş ışınlarından bina korunmuş olacak hem de modüler sistem sayesinde 

elektrik üretimi yapılabilecektir. Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse, Almanya’nın 

Freiburg şehrinde yer alan “Solar Fabrik” isimli bir fabrikanın dış cephe kaplaması incelenebilir. 

Cepheye kaplanan fotovoltaik kaplama sayesinde bina yılda 40 MWh elektrik üretebilecek 

kapasitede olup binanın enerji ihtiyacının %25’ini karşılayabilmektedir. Güneş kırıcı bir şekilde 

tasarlanan sistem sayesinde hem istenmeyen fazla güneş ışınımından kurtulup iç mekânın aşırı 

ısınması önlenmekte hem de binanın enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanmaktadır. Dünya 
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üzerinden verilebilecek bir diğer örnek ise, Singapur’un tarihi bölgesinde yer alan; ofis, konut, 

alışveriş ve otel fonksiyonlarını içeren Tanjong Pagar Centre binasıdır. 64 katlı yapısıyla 

Singapur’un en yüksek binası olarak tasarlanan binada, fotovoltaik camların kullanımı ile hem 

zararlı güneş ışınlarının filtrelenmesi hem de ısı ve ses izolasyonunun sağlanması 

amaçlanmıştır. Bina cephesinde cam içinde yer alan ince film güneş modülleri ile 26 bin 

metrekarelik saçak tasarlanmıştır. Çelik ve camdan oluşacak şekilde tasarlanan kanopi ile bir 

yandan binanın güneş enerjisi üretmesi bir yandan da kanopinin altında bulunan yeşil alanın 

güneş ve yağmurdan korunması amaçlanmıştır. LEED Platinum Yeşil Bina ön sertifikası alan 

binanın, benzer özellikteki başka binalar ile karşılaştırıldığında %32 oranında enerji tasarrufu 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

Konut veya ticari alanlarda, çatıya yerleştirilen güneş panelleri sayesinde ısınan suyun 

depolanması sonrası bina içerisine yönlendirilerek kullanma suyu olarak kullanıldığı 

sistemlerdir.  Fotovoltaik panellere göre daha ekonomik olması sebebiyle özellikle uzun süre 

güneş alan bölgelerde kullanılmaktadır. 

Aktif Sistemler 

Aktif sistemlerde güneş panelleri sayesinde ısınan suyun bir pompa yardımıyla bina 

içerisine hareketi sağlanmaktadır. Su hareketinin ek bir enerji kaynağına bağlı olması enerji 

tüketimine neden olsa da su deposunun panellere yakın konumlandırılması zorunlu 

olmadığından bina içerisinde herhangi bir yere yerleştirilebilmektedir. Bu durumda su 

kullanımı yoğun olan ticari binalarda çatıda fazla yük oluşmasını engellemektedir. 

Pasif Sistemler 

Pasif sistemler, aktif sistemlere göre daha basit ve ekonomik sistemlerdir. Depoda yer 

alan suyun doğal akış ile hareket etmesi prensibiyle çalışır ve ek enerjiye ihtiyaç duymaması 

nedeniyle ek maliyet gerektirmemektedir. Bu nedenle bu sistem daha sık tercih edilmektedir. 

Ancak sistem içerisinde sirkülasyon pompası olmaması nedeniyle verimi daha düşüktür. Isı 

kaybının yaşanmaması için su deposunun güneş panellerine yakın bir alana konumlandırılması 

gerekmektedir. 

Konut alanlarının çatısında rüzgâr enerjisinden faydalanılabilir. Dikey eksenli minik 

rüzgâr türbinleri 8 m/s'den fazla yatay rüzgâr hızı, 45°'den az dikey açı ve düşük türbülans 

yoğunluğuna sahip alanlara konumlandırıldığında rüzgâr enerjisinden verim alınabilmektedir. 

Binalarda yaygın olarak radyatörlü ısıtma sistemleri ve yerden ısıtma sistemleri 
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kullanılmaktadır. Radyatörlü ısıtma sistemleri yerden ısıtma sistemlerine göre daha az enerji 

harcamaktadır. (Vadiee vd., 2019)   

 

 

            Şekil 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş Panelleri ve Rüzgâr Türbinleri 

 

3.2.B. Enerji Verimliliği: Pasif Isıtma-Soğutma Sistemleri (SKA3, SKA7, SKA8): 

Binalarda kullanılan klima sistemleri yüksek enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle, 

sıcak ve kurak bölgelerde rüzgâr bacaları (wind catchers) (Şekil 6) olarak bilinen ve binalara 

konumlandırılan bu rüzgâr bacaları sayesinde binaların içi doğal hava akışıyla soğutulmaktadır. 

Buna ek olarak pasif soğutma sistemlerinde termal bacalar, kanat duvarlar (wing walls) 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 6. Pasif Soğutma Sistemi: Rüzgâr Bacası (Doermann, 2012) 

 

Doğal ısıtma sistemlerinde ise Trombe duvar sistemleri öne çıkmaktadır. Genellikle 

güney cepheye doğru konumlandırılan Trombe duvarların inşasında, kerpiç, tuğla gibi 
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malzemeden oluşan duvarın yüzeyi cam ile kaplanır. Güneş ışınları camdan geçer ve bir kısmı 

duvar tarafından emilir. Bir kısmı ise duvardan yansıyarak duvar ve cam arasındaki boşluğu 

ısıtırlar. Isınan hava, yoğunluğunun azalması nedeniyle yükselir ve yukarıda bulunan menfezler 

ile yan odaya aktarılır. Odada bulunan soğuk hava ise aşağıda bulunan menfezler aracılığıyla 

odacığa geçerek burada tekrar ısınır ve bu şekilde bir döngü oluşur. Trombe duvar, yalnızca iç 

mekânların güneş yoluyla ısıtılmasında değil doğal havalandırma imkânı yarattığı için temiz 

hava girişi için de kullanılmaktadır. Havalandırma için cam yüzey üzerinde bulunan dış damper 

açılır ve iç mekândaki hava boşaltılır. Akabinde kuzey cephesinde bulunan damper de açılarak 

dış hava içeriye girer ve hava sirkülasyonu sağlanmış olur. Bu duvar sistemi, özellikle güneşli 

fakat soğuk kış aylarının görüldüğü iklim koşulları için uygun bir sistemdir. 

 

Ayrıca, pasif ısıtma sistemlerine ek olarak su duvarları kullanılmaktadır. Bu duvarlarda 

bulunan şeffaf içi su dolu kaplar sayesinde su gündüzleri güneş ısısını emer ve geceleri ısıyı 

yayar.   

 

Bununla birlikte, güneş kırıcılar, dış cepheye entegre edilen bir sistem olup aynı 

zamanda güneş ışığını yönlendirme fonksiyonu olan yapılardır. Güneş kırıcılar sayesinde güneş 

ışınları istenildiği açıya ayarlanarak kontrol edilebilir. Güneşten korunma sağlanması istenen 

yaşam alanları için pratik bir çözümdür. Güneş kırıcı sistemler, dış hava koşullarına ve yağmurla 

birlikte gelen korozyon problemine karşı dayanıklı olan, hafif ve uzun ömürlü alüminyum 

profillerden yapılmaktadır. Bu sistemler dış cepheye montelenen perde sistemlerden oluşur 

ve bu perdeler ışık ve ısı kırıcı özelliği taşır. Perdeler panel şeklinde tasarlandığından yalnızca 

ihtiyaç duyulan alanlara uygulanabilmekte ve pencerelerin görüş alanını değiştirmemektedir. 

Güneş kırıcı sistemler, cama gelen güneş ışığını yönlendirerek ısıtma ve soğutmada enerji 

tasarrufu sağlar. Görsel olarak yaratmış olduğu etki ve sağladığı ısı konforu sayesinde yaşam 

kalitesini arttırarak bina içi ortamların daha sağlıklı olmasını destekler.  
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4. TÜRKİYE BİNA MİMARİSİ 
 

4.1. SKA’lar Kapsamında Bina Mimarisi 

 

SKA9 ile doğrudan ilişki içinde olan yeşil binalar atık azaltımını, enerji tasarrufunu ve 

konforu bir arada sunmaktadır. SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA7 “Erişilebilir ve Temiz 

Enerji”, SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, SKA9 “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, 

SKA11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, SKA12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, SKA13 

“İklim Eylemi”, SKA15 “Karasal Yaşam” ve SKA17 “Amaçlar İçin Ortaklıklar”ın hedeflerine 

ulaşılmasında yeşil binaların payı azımsanmamalıdır.  

 

Türkiye’de sertifikalandırılmış yeşil bina örnekleri gün geçtikçe artmaktadır. Yeşil Bina 

Sertifika Sistemleri özellikle binaların yarattığı çevresel ekolojik ve sürdürülebilir yaşamı 

etkileyen faktörleri kriter olarak ele almış ve bu ana tema üzerinden binaların analizi ve 

sonuçlarının belgelenmesini amaçlamaktadır. Yeşil Bina Sertifika Sistemlerini oluşturan ve 

tanımlayan Yeşil Bina Değerlendirme Kılavuzu’nun ana modül yaklaşımları, ulusal ve yerel 

koşullar bağlamında bilimsel kriterlere göre değerlendirilmektedir. Bu bilimsel kriterlerin 

oluşumunda özellikle yukarıda belirtilen sürdürülebilir inşaat ilkeleri baz alınmış ulusal veriler 

ve standartlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Böylece tüm konuları ele alan kapsayıcı bütüncül 

bir düşünce ile takip edilmesini ve her kriter bazında bilgi toplanmasını sağlayan bir sistem 

meydana gelmiştir. 

 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından oluşturulan B.E.S.T’in dışında BREEAM ve 

LEED yeşil bina sertifikalı toplam 518 bina bulunmaktadır. Ancak bu rakam oldukça düşüktür, 

çünkü Türkiye’de yeşil bina sertifikası almak için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 

2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı YeS-TR adı ile ulusal sertifika sistemini 

oluşturmuştur ve 9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazete’de Binalar ile Yerleşmeler 

için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.  

 

İnşaat sektörü şehir planlaması ile koordine içinde olmalıdır. SKA11 “Sürdürülebilir 

Şehirler ve Topluluklar” amacı şehir planlamalarına, toplu taşıma sistemlerine, barınma gibi 

toplumsal faaliyetlere değinmektedir. Bu noktada, şehir alanında bulunan her yapının ve doğal 
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alanın şehrin ortalama sıcaklığı üzerinde etkisi bulunmaktadır. (Şekil 7) Kentsel ısı adası, 

yüzeylerin yansıtabilirliği ve bitki örtüsü kaynaklı oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar kentsel 

alanlardaki yüzey ısı adasının kırsal alanlara göre daha fazla etkili olduğunu göstermiş ve şehir 

planlama geometrisinin kentsel ısı adasının nedenleri arasında olduğu gözlenmiştir.  

 

Şekil 7. Kentsel Isı Adası (Yalova Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2017) 

 

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, bina sayısı ve yoğunluğu açısından ilk 

sıralarda yer almaktadır. İstanbul’un kentsel bölümü ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, kırsal 

alanlar ise kış aylarında yüzey ısı adasına çok fazla maruz kalmaktadır. Bunun önemli 

nedenlerinden biri kentlerde çok fazla ısıyı emme özelliğine sahip malzemelerin olmasıdır. 

Örneğin; beton binalar, beton ve asfalt yollar yansıtma özellikleri düşük olduğu için güneşten 

gelen ısı enerjisini emerek depolar. Bu ısınmaya çözüm olarak serin çatı, bina dış cephelerinde 

ve yollarda serin kaplama tipleri ile yüzey sıcaklıklarını azaltan teknolojiler mevcuttur. Ayrıca,  

geçirgenliği yüksek olan poröz yol kaplamaları (poröz asfalt, poröz beton vb.) yüzeyindeki 

boşluklarda hapsettiği hava, su ile kaplamayı serin tutmaktadır. 

 

4.2. SKA’lar Kapsamında Bina Mimarisinde Azaltım Çalışmalarının Uygulanabilirliği 

 

SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA4 “Nitelikli Eğitim”, SKA7 “Erişilebilir ve Temiz 

Enerji”, SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, SKA11 “Sürdürülebilir Şehirler ve 

Topluluklar”, SKA12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, SKA13 “İklim Eylemi” amaçlarını 

iyileştirmek için bina mimarisine önem verilmelidir. 
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4.2.A. Bina Formu ve Doğal Aydınlatma (SKA3, SKA7, SKA8): Bina formu binaların 

enerji verimliliği ile ilişkilidir. Farklı bina formları ile binaların enerji tüketimini karşılaştıran 

araştırmalar, bina formunun enerji tüketimiyle ilişkili olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin; 

Mısır’ın farklı iklimsel özellikler gösteren 7 şehrinde farklı bina formlarının karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, farklı bina formlarının enerji tüketim miktarları hesaplanmış ve bina şekli değiştikçe 

enerji tüketim miktarının da değiştiği gösterilmiştir. Binaların güney cephelerine 

konumlandırılmış pencereler ve yaz aylarında daha dik gelen güneş ışınlarının doğrudan evin 

içine girmesini engelleyecek kısa gölgeliklerin kullanımı, pasif güneş enerjisi kullanımını ve kışın 

evlerin daha sıcak olmasını sağlamaktadır. Diğer örnekler arasında güneş ışığı ile reaksiyona 

girebilen hareketli cephelerin kullanılması, doğal havayı tek taraflı geçirebilen (hava iletimine 

uygun) cephe sistemleri ve sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanımı ile desteklenmiş formlar 

sayılabilir.  

 

Binalarda doğal aydınlatmanın sağlanması ısıtma için harcanan enerji tüketimini 

azaltarak binaların enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Doğal 

aydınlatmadan etkili bir şekilde yararlanmak için güney ve kuzey cephelerdeki pencere 

boyutları, çatı pencerelerine ve bina derinliğine dikkat edilmelidir. Sıcak iklimlerde kuzey ve 

güney cephe pencerelerinin geniş olması, çatı pencerelerinin yatay ve yüksekte olması, ılıman 

iklimde sıcak iklimin aksine pencere boyutlarının küçük olması, soğuk iklimlerde ise bina 

geometrisinin kare olması, güney ve kuzey cephelerdeki pencerelerin küçük olması ve çatı 

pencerelerinin dik ve yüksek olmasıyla doğal aydınlatmadan yüksek performans elde edileceği 

öngörülmüştür. Bölgenin ikliminden ve binaların konumundan kaynaklı doğal aydınlatmanın 

yeterli olmadığı durumlarda güneş ışığı toplama sistemleri kullanılabilir.  

 

Bazı yapılarda tüm çatıyı kaplayacak şekilde bazılarında ise daha küçük ölçekte alan 

açılarak yapıların, çatılarına vuran güneş ışığından faydalanabilmeleri amaçlanır. Bu alanlara 

alüminyum profillerin montelenmesi sonrası üzerlerinin cam ile kapatılması ile ışıklıklar 

yapılmaktadır. Işıklık sistemlerinde normal camlara göre 200 kat daha güçlü olan polikarbon 

levhalar kullanılır ve bu sayede zararlı güneş ışınları filtrelenmiş olur. Bu sistemler, yağmurlu 

havalarda suyu içeri geçirmez, toz tutmaz ve sıcak havalarda içerideki ısının kontrol altında 

tutulmasına katkı sağlar. Sızdırmazlık ve havalandırma özelliği sayesinde rutubet ve nem gibi 
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yapıya zarar verecek unsurların oluşmasına engel olur. Bazı tasarımlarda yağmurlu havalarda 

çatıda su birikmesini önler. 

 

Ayrıca ışık rafları olarak bilinen sistemlerle pencerede parlama ve ısınma yaratan fazla 

güneş ışığının yansıtılarak iç mekânda daha fazla alanın aydınlatılmasını sağlanmaktır. Basit bir 

raf sistemi pencerede görüş alanını engellemeyecek yüksekliğe monte edilir. Alt bölümden 

pencerenin ön tarafı aydınlatılırken, yerleştirilen ışık rafına gelen güneş ışığı yansıyarak odanın 

arka bölümlerini aydınlatır. Işık rafı sistemi mekâna giren gün ışığı miktarını arttırmaz ancak 

homojen bir aydınlatma sağlarken, pencere önlerinde yaşanan ısınmayı düşürmesi ve gölge 

mekânlar yaratması ile termal açıdan da konfor sağlamış olur. 

 

Binaların bodrum katlarının doğal ışık alamaması sebebiyle günün her saati elektrik 

enerjisi tüketilerek aydınlatılma yapılmaktadır. Bu nedenle bu mahallerin aydınlatılması için 

kuranglezler kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde, dış mekânla bağlantı yüzeyi taşıma 

kapasitesi yüksek camlar ile kapatılmakta, bu sayede bu bölümlerden yağmur, kar suyu vb. 

girişi engellenmektedir. Bu sistemler doğal ışığı hiç alamayan yer altı kotlarında hem görsel 

konforu sağlamakta hem de kapalı ortamların yarattığı olumsuz ruhsal etkileri ortadan 

kaldırmaktadır. 

 

4.2.B. Doğal Havalandırma: Pencere ve Cephe Sistemleri (SKA3, SKA4, SKA7, SKA8): 

Pencere çerçevesinde uygun olmayan (ısı iletkenliği yüksek, derz aralarında conta olmayan, 

zamanla ortam şartlarından etkilenerek aşınan, çürüyen, deforme olan) malzemeler 

kullanıldığında, bu alanlardan önemli miktarlarda enerji kayıpları oluşur. 

Orta-nemli iklim bölgelerinde, akıllı cam sistemlerinin kullanımına bağlı enerji 

tüketimin daha az olduğu ve daha düşük maliyet oluşturduğu gözlenmiştir. Çift camdan oluşan 

ve bir yüzey ısıyı yansıtma özelliğine sahipken diğer yüzey düşük emisyonlu bir kaplamaya 

sahip olan cam sistemlerinde enerji verimliliği yüksektir. Ancak her iklim tipi için uygun enerji 

verimliliğine sahip pencere sistemleri kullanılmalıdır. Bu nedenle, yerel iklimle ilgili bilimsel 

çalışmaların, örneğin, enerji verimliliği seçeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Doğal havalandırmada cephe sistemlerinin katkısı da büyüktür. Doğal hava 

sirkülasyonunu mümkün hâle getiren, sıcak ve soğuk hava geçişine izin veren cephe açıklıkları 
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kullanılan bina tasarımları ile doğal havalandırmadan maksimum yararlanabilme olanakları 

aranmalıdır. 

 

4.2.C. Kentsel Isı Adası: Gölgelendirme Sistemleri (SKA11, SKA12, SKA13): Bina dış 

cephe kaplamalarının ısı enerjisini yansıtma özelliğinin fazla olduğu yapı malzemeleri binanın 

konumu, diğer binalarla arasındaki mesafe ve şekli de dikkate alınarak tercih edilmelidir. Bu 

sayede kentsel ısı adası etkisi ve yaz aylarında binaları soğutmak için harcanan enerji tüketimi 

azalır. Örneğin; bina dış cephelerinde, dış mekanlarda kullanılan traverten, killi-kireçtaşı, 

kireçtaşı, dolomit ve mermer taşları arasında özellikle killi-kireçtaşının daha serin bir yüzeye 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

4.2.D. Bina Tasarımı: Biyomimikri ve Kinetik Mimari (SKA7, SKA11): Biyomimikri 

tasarım uygulamaları doğadaki varlıklardan ilham alan bir yaklaşımla bina tasarımlarında 

uygulanmaktadır. Biyomimikri uygulamaları ile enerji korunumu, doğal aydınlatma, doğal 

havalandırma, gün ışığından yararlanma gibi birçok fayda sağlanırken malzeme üretiminde de 

geri dönüşüm ve yenilenebilirlik kavramları göz önünde bulundurulmaktadır. Doğal 

havalandırmanın sağlanması için binanın mimari yapısı önem kazanmaktadır. Bina 

mimarisinde doğal havalandırmanın sağlanması için karınca yuvalarından (Şekil 8) ilham 

alınarak Avustralya'da Blight Caddesi’nde bulunan yapı inşa edilmiştir. Bu sayede yapı içinde 

hava sirkülasyonu gerçekleşir ve enerji tasarrufu sağlanır. Singapur’da bulunan Esplanade 

Tiyatrosu’nun bina tasarımı ise durian meyvesinden (Şekil 8) ilham alınarak inşa edilmiştir. 

Binanın dış cephesi bitkinin dikenli formuna benzetilerek binanın fazla ısınması engellenirken 

gün aşığından faydalanması sağlanmıştır. Bina uygulamalarında kullanılan doğadan ilham 

alınarak üretilen malzemelerden biri de kendini temizleyen boyalardır. Lotus yaprağı (Şekil 9), 

üzerinde bulunan salgıdan dolayı su geçirgenliği olmayan bir yapıya sahiptir. Bu salgı 

maddesinin boya üretimine dâhil edilmesi ile kir tutmayan boyalar elde edilmektedir. 
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Şekil 8. Bina Tasarımında Biyomimikri ve Kinetik Mimari Uygulamalarına İlham Veren Örnekler 

 

 

Şekil 9. Binalarda Malzeme Kullanımında Biyomimikri Örneği: Lotus 

 

Kinetik mimari binalarda yapıların hareket edilebilirliğinden yararlanılarak enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. “Biyomimikriden ilham alan kinetik mimari uygulamaları binaların enerji 

verimliliğini artırma çözümlerinden biridir. Örneğin; beyaz kelebeğin (Şekil 8) kanatlarının 

geometrik yapısından ilham alınarak fotovoltaik paneller üretilmiştir. Bu sistem binaların dış 

cephesine döşenmiş ve bina ısısı ve ışık miktarına göre kelebek kanatları açılıp kapanarak 

hareket etmektedir. Bu sayede gün ışığından yararlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  
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5. TÜRKİYE ÇEVRE ANALİZİ 
 

5.1. SKA’lar Kapsamında Çevresel Sorunların Mevcut Durumu  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021’e göre, Türkiye çevresel boyuta sahip olan SKA6 

“Temiz Su ve Sanitasyon”, SKA14 “Sudaki Yaşam” ve SKA15 “Karasal Yaşam”da ciddi seviyede 

zorluklar yaşamakta ve gelişme gösterememektedir. İnşaat sektöründeki faaliyetlerden 

kaynaklanan çevre sorunları SKA14 ve SKA15’i doğrudan etkilemektedir. Dolaylı olarak inşaat 

sektörünün SKA2 “Açlığa Son”, SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA13 “İklim Eylemi” 

amaçlarına ulaşmasına ket vurabilir. 

 

Üretim, ulaşım, gibi faaliyetlerin temelinde yatan fosil yakıt kullanımı atmosfere sera 

gazı salımına neden olmaktadır. Sanayi Devrimi öncesi küresel çapta atmosferde bulunan 

karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazı miktarı sırasıyla 280 ppm, 1600 ppb ve 316 ppb 

iken günümüzde bu değerler yaklaşık 414 ppm, 1884 ppb ve 333 ppb’dir. Toplam küresel sera 

gazı emisyonu 506 milyon Mt CO2eş’dir. Türkiye 2018 sera gazı emisyon değeri ise 600 Mt 

CO2eş’tir. Sera gazı emisyonlarının artışındaki nedenlerden biri de binaların elektrik tüketimi ve 

inşaat süresince kullanılan malzemeler ve araçlardır. 

 

İnsan faaliyetleri, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, atıklar, gürültü kirliliği, 

erozyon, doğal çevrenin bozulması ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunlara neden 

olmaktadır. Çevresel kirlilik su (SKA14), hava ve kara (SKA15) ekosistemine zarar vermektedir. 

Bu noktada alınacak tedbirler SKA3, SKA14 ve SKA15’i doğrudan, SKA4, SKA6, SKA8, SKA11’i 

dolaylı olarak desteklemektedir. 2019 yılı verilerine göre, 81 ilin öncelikli çevre sorunları 

belirlenmiştir. (Şekil 10) Örneğin; Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş gibi 

toplam 27 ilin öncelikli çevresel sorunu hava kirliliğidir. Van, Yozgat, Yalova, İstanbul ve Mersin 

gibi 27 ilin öncelikli çevre problemi ise su kirliliğidir. 81 ilde yapılan incelemeler sonucu hava 

kirliliğinin en önemli nedeninin evsel ısınma olduğu belirlenmiştir. Maden işletmeleri, ulaşım, 

termik santraller, sanayi faaliyetleri, anız yakma ve inşaat uygulamaları ise bu şehirlerde hava 

kirliliğinin diğer sebepleri olarak gözlenmektedir. İnşaat sektöründe hava kirliliğinin 

oluşmasının sebepleri fosil yakıtlı inşaat araçlarından ve ısınma amaçlı yakılan ateşten dolayı 

atmosfere salınan kükürt dioksit, karbon monoksit, azot oksitler ve hidrokarbonlardır. Gazların 
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yanı sıra yapı malzemelerinin taşınması ve katı atıkların toplanması sırasında toz açığa 

çıkmaktadır. Türkiye inşaat sektöründe atık kontrolünün sağlanmasına ilişkin 2004 yılında 

yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” atıkların 

azaltılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi gibi sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya 

koymaktadır. İnşaat atıklarının oluşması, toplanması sürecinde oluşabilecek hava kirliliği, 

gürültü kirliliği gibi doğaya ve çevreye zarar verebilecek etkilerden arınmak için “Hava 

Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” ve “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”ne göre uygulamalar 

yürütülmektedir. 

 

 

Şekil 10. 2019 Yılı İtibarıyla İllerin Birincil Öncelikli Çevre Sorunları Haritası (T.C. Çevre ve Şehircilik 
                      Bakanlığı, 2020) 

 

Diğer bir önemli çevre sorunu su kirliliğidir.  Türkiye SKA14 “Suda Yaşam” kriterleri 

arasında okyanus sağlığı, biyoçeşitlilik, korunması gereken deniz alanlarında korunan ortalama 

alan göstergelerinde başarısızdır. Denizler dışında su kirliliğinin öncelikli olduğu sucul alanlar 

ise Meriç-Ergene, Susurluk-Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz-Çoruh ve Van Gölü 

havzalarıdır. Yer altı suları kontrolsüz gübre kullanımı, evsel atık suları, sanayi atıkları ve hayvan 

yetiştiriciliği nedeniyle kirlenmektedir. 91 tane yer altı suyu izleme noktasından alınan veriler, 

28 noktada yapılan ölçümlerde su kalitesinin zayıf olduğunu göstermektedir. SKA15’in başarıya 

ulaşamamasında inşaat sektörü kaynaklı su kirliliğinin de payı vardır. Bina kaynaklı su kirliliğine 

iş makinelerinden sızan atık sular, yıkama araçlarından kaynaklanan atık su ve evsel atık sular 

sebep olmaktadır. Atık sular arıtılmadığı taktirde yer altı ve yüzey suları kirlenmektedir. İnşaat 

aşamalarında kanalizasyon deşarj sisteminin düzensizce yönetilmesi su kirliliğine sebep 

olmaktadır. Bu noktada SKA4 “Nitelikli Eğitim”in odaklandığı, alanında eğitimli ve bilinçli 
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bireylerin yetişmesi inşaat sektöründe de çok önemlidir. İnşaat işçilerinin eğitim ve 

farkındalıklarının artırılması SKA4 hedeflerinden biridir.  

 

Çevresel kirliliğin diğer bir sebebi olan atıklar hem toprağı ve suları kirletmekte hem de 

oksijensiz bir ortamın oluşmasına neden olarak çürüme sonucu metan gazı emisyonuna neden 

olmaktadırlar. Türkiye’de 25 ilin atık kaynaklı çevresel kirliliği, birincil çevresel sorun 

niteliğindedir. Atık kirliliğinin en büyük nedeni, düzensiz depolama, depolama tesislerinin 

yaygın olmaması gibi nedenlerden dolayı evsel atıklardır. İnşaat kaynaklı hafriyat atıkları, 

ambalaj atıkları, atık boyalar ve hurdalar gibi katı atıkların sebep olduğu çevresel kirlilik göz 

ardı edilemeyecek seviyededir.   

 

5.2. SKA’lar Kapsamında Çevre ile İlgili Azaltım Çalışmalarının Uygulanabilirliği 

 

SKA2 “Açlığa Son”, SKA3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA4 “Nitelikli Eğitim”, SKA6 “Temiz 

Su ve Sanitasyon”, SKA7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, SKA8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme”, SKA13 “İklim Eylemi”, SKA12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, SKA14 “Sudaki Yaşam”, 

SKA15 “Karasal Yaşam” amaçlarını iyileştirmek adına inşaat kaynaklı çevresel kirliliğin 

azaltılması için uygulamalar yapılmalıdır. 

 

5.2.A. İnşaat Sektörü Çalışanlarının Eğitilmesi ve Bilinçlendirilmesi (SKA4, SKA8): 

İnşaat süresince oluşabilecek çevresel kirliliği azaltmak için yapılması gerekenlerin 

belirlenmesi birinci öncelik olmalıdır; ancak bu faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi 

için sektör çalışanlarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İnşaat sürecinin 

en başından sonuna kadar çevre yönetimini sağlayacak, sürecin kontrol mekanizması olarak 

görev alacak alanında yetkin kişilerin görevlendirilmesi çevre tahribatını önlemek için gerçek 

bir çözümdür.  

 

5.2.B. Çevre Dostu İnşaat Uygulamaları (SKA7, SKA8, SKA13): İnşaat uygulamalarında 

ve kullanılan yapı malzemelerinde çevre dostu malzemelerin kullanımının tercih 

edilmemesinin nedenlerinden bazıları yüksek maliyetli olması ve kullanılan malzemelerin 

özellikleri göz ardı edilerek mimari görünüşe odaklanılmasıdır.  
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Değişen dünya ve ortaya çıkan yeni kavramlar ile birlikte malzeme ve ürünlerin seçimi 

de değişkenlik göstermiş ve sürdürülebilir model yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı olan, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre 

dostu malzeme olarak tanımlanan ürünlerin kullanımı daha önceleri bir alternatifken 

şimdilerde sıklıkla tercih edilen bir alan olmuştur. 

Bir ürünün çevre dostu malzeme olarak tanımlanabilmesi için öncelikle o ürünün yaşam 

döngüsü süreçlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretim sırasında kullanılan 

hammadde, üretimi aşamasında tüketilen kaynaklar, taşınması sırasında harcanan enerji ve 

karbon ayak izi, kullanım ve bakım-onarım süreçlerine yönelik tüm tüketim bilgilerinin ve 

oluşan atık miktarlarının gözetilmesi gerekmektedir. Yeşil malzemeler üretimi sırasında 

kaynakları verimli kullanan, kullanım ömrü dolduğunda geri dönüştürülebilir olan ve doğaya 

zarar vermeyen bileşenlerden oluşan malzeme olarak düşünülebilir. 

Sektör genelinde kaynak korunumu, iklim değişikliği ve çevresel etkilerin gözetilmesine 

yönelik malzemelerin gömülü enerji tüketimlerinin de hesaplanarak yayınlanması 

gerekmektedir. Bu sayede malzeme seçimleri bu kriterlere göre yapılabilecektir. Bu kapsamda 

Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Decleration-EPD) gibi belgeler geliştirilerek 

bir altyapı sağlanmaya çalışılmaktadır. Çevre dostu malzemelerin sürdürülebilirlik açısından 

durumunu belirleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

 Hammaddenin çıkarılması sırasında çevreye verilen zararlar, 

 Üretim sırasında harcanan enerji, 

 Üretim sırasında açığa çıkan toksik madde miktarı, 

 Malzemenin iç mekân hava kalitesine etkisi, 

 Üretim yerinin yapım yerine olan mesafesi, kısaca ulaşım için gerekli enerji miktarı, 

 Temizlik, bakım ve onarım işlemlerinin çevresel etkileri, 

 Servis ömrü boyunca oluşturduğu kirlilik. 

Yapı malzemelerinin özellikleri ile ilgili sınırlayıcı kuralların getirilmesi, yaptırımların 

artması ile çevresel kirlilik azaltılabilir, insan sağlığı korunur ve uzun vadede ekonomik kazanç 

sağlanabilir. Bu yaptırımlar sayesinde inşaat sektörüne çevreci bir yaklaşımla bakış açısı 

kazandırılır ve yapı malzemesi üreticileri daha çevre dostu malzemeler üretme alışkanlığı 

kazanabilir. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve kalite kriterlerinin optimizasyonunu 
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sağlayan sürdürülebilir çözümlerin kullanılması için talebin artırılmasını teşvik etmek üzere 

ulusal ve yerel otoritelerin sektörü desteklemesi ve cesaretlendirmesi gerekmektedir. 

 

5.2.C. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi (SKA3, SKA4): İnşaat makinelerinden çıkan sesler, 

inşaat süresince montaj sesleri gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum, inşaat 

çevresinde yaşayan toplumu olumsuz etkilemektedir. İnşaat başlamadan önce inşaat alanının 

çevresine yapılacak duvarlar ve sesin oluştuğu bölgenin etrafına konumlandırılacak ses azaltıcı 

gürültü bariyerleri gürültü kirliliğinin azaltılmasında etkili olacak yöntemlerdendir. Örneğin; 

beton karıştırıcı gürültü kirliliğine neden olmaktadır, bu nedenle Portland çimentosu ve sudan 

oluşan hamur kıvamında ticari beton kullanımı tercih edilmelidir. İnşaat makinelerinin aynı 

anda kullanılması gürültü kirliliğinin artmasına neden olur; bu nedenle farklı zamanlarda 

kullanılmalıdır. Sürecin doğru yürütülebilmesi için yine çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi 

önemlidir.  

 

İnşaat sırasındaki gürültü kirliliğinin yanı sıra inşaat sonrası binalarda insanların sebep 

olduğu gürültüden korunmak içinde ses yalıtım sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Ses 

yalıtım malzemelerinde sesin emilimini sağlayan gözenekli yapıların dizilişi ve açısı önemlidir. 

Ses dalgalarının malzemenin yapısındaki gözeneklere dik ulaşması ses dalgalarının 

yansımasına neden olduğundan ses dalgalarının yönü gözeneklere paralel olan ses yalıtım 

malzemeleri tercih edilmelidir. Var olan ses yalıtım malzemelerinin yanı sıra yeniden kullanım 

yaklaşımı ile tekstil atıklarından elde edilen ses yalıtım panelleri inşaat malzemesi olarak 

hâlihazırda kullanılan ses yalıtım malzemeleri ile neredeyse eş değer özelliğe sahiptir.  

 

5.2.D. Hava Kirliliğinin Önlenmesi (SKA3, SKA4, SKA7, SKA13): Her ne kadar önemsiz 

olarak görülse de bir yol haritası belirlemek ve organizasyon şeması hazırlamak büyük etki 

oluşturmakta ve sera gazı emisyonunu azaltmaktadır. Örneğin; hafriyat atıkları gibi katı 

atıkların düzenli depolanması ve taşınması uygulamaları için geliştirilen kontrol mekanizması 

ile katı atıkların sevkiyat sayılarının düşürülmesi, sera gazı emisyonlarının azalmasını 

sağlamaktadır. Çevreye salınan tozları engellemek için yüzeylerin düzenli olarak ıslatılması 

etkili bir çözüm sunmaktadır. Çimento tankları ve çimento karıştırma tanklarına torba filtreler 

takılmalıdır. İnşaat alanında düzenli aralıklarla tozlar ve atık gazlar zararlı gaz detektörü gibi 

teknolojik ölçme cihazları ile ölçülmeli ve yetkili kuruluşlar tarafından denetlenmelidir.  
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5.2.E. Atık Bertarafı (SKA2, SKA6, SKA7, SKA12, SKA13, SKA14, SKA15): İnşaat 

sürecinde alanda çok fazla atık su oluşmaktadır. Atık sular çevreye yayıldığında su 

kaynaklarının kirlenmesine neden olabilmektedir. SKA6’nın arıtılmış atık su oranını artırma 

hedefini inşaat sektöründe göz önüne almalı ve hedefin başarıya ulaşması için sektörde 

iyileşmeler sağlanmalıdır. Atık sular depolanmalı ve kanalizasyon borularına aktarılmalıdır. 

İnşaat atıklarının inşaat alanının çevresine atılmaması gerekmektedir. Katı atıkların doğru bir 

şekilde sınıflandırılarak depolanması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı sağlanmalıdır. 

Geri kazanımı mümkün olmayan katı atıkların ise bertaraf edilmesi çevresel sorunlarla 

mücadelede ve döngüsel ekonomi modeli için etkin bir yoldur.  

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

İnşaat sektörü, birçok gelişmiş ülkede toplam enerji tüketiminin hem sanayi hem de 

ulaşımdan daha büyük bir bölümünü oluşturan en büyük enerji son kullanım sektörlerinden 

biridir. Küresel olarak binalar toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır ve 

karbondioksit emisyonlarının %30’undan fazlasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, küresel 

sera gazı emisyonlarının %30’undan fazlasını tetiklemesi ve küresel nihai enerji kullanımının 

(2050 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir) %32’sini oluşturması nedeniyle, binalar 

şehirlerin ana bileşenleri olarak hayati önem taşımaktadır. Yapı malzemelerinin imalatı, 

yapıların tasarımı, inşası ve işletilmesi sırasında çeşitli doğal kaynakların yoğun kullanımı inşaat 

sektöründe sürdürülebilirliği daha da öne çıkarmaktadır. 2030 yılına kadar %85 büyümesi 

beklenen inşaat sektörü, “çevresel performans”, “ekonomik verimlilik”, “sosyal sorumluluk” 

unsurlarını birleştiren sürdürülebilir yöntemlerle bu büyümenin çevre üzerinde negatif etki 

oluşturmamasına ve hatta pozitif etki yaratmasına odaklanmalıdır. Bu üç unsuru gözeten 

sürdürülebilir inşaat ilkeleri; 

i. Kaynak tüketimini en aza indirerek “enerjiyi koru”,  

ii. Kaynakların tekrar kullanımı en üst düzeye çıkararak “yeniden kullan”,  

iii. Yenilenebilir ve dönüştürülebilir kaynakların kullanımına yönelerek 

“yenilenebilir kullan/geri dönüştür”,  

iv. Üretirken koruma sağlayarak “doğayı koru”,  

v. Toksik olmayan ve sağlıklı materyal kullanarak “çevreyi zehirleme”,  
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vi. Yaşam döngüsü maliyet analizi yaparak “etkin maliyet” 

vii. Kaliteden ödün vermeden dayanıklı materyal kullanımı ile “kaliteli bina inşa et” 

olarak özetlenebilir. 

 

Bu kapsamda inşaat ve ilişkili sektörlerde sürdürülebilir üretim için malzeme seçiminde 

ürünün tüm yaşam döngüsü dikkate alınarak “enerji içeriği”, “sera gazı salımı”, “ürettiği veya 

içerdiği zehirli maddeler” gözetilmelidir.  

 

Buna göre geleneksel yaklaşımda dikkate alınan performans, kalite ve maliyetin yanı 

sıra sürdürülebilir yaklaşımın gerektirdiği kaynak tüketim, çevresel bozulma ve sağlıklı çevre 

kriterleri de dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir inşaatın ana boyutları Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. Sürdürülebilir İnşaatın Ana Boyutları 

Kaynaklar Sağlıklı Çevre Tasarım Çevresel Etkiler 

● Enerji tüketimi 
● Su kullanımı 
● Arazi kullanımı 
● Malzeme seçimi 

● Kapalı alanların 
çevresel kalitesi 

● Açık alanların 
çevresel kalitesi 

● Yapı tasarımı 
● Yaşam alanı 

tasarımı 

● İnşaat süreçleri 
● Yaşam döngüsü 
● Yapı-söküm 

 

Sürdürülebilir ve esnek enerji çözümlerinin belirlenmesi, şehirlerde iklim değişikliğinin 

azaltılması ve uyumun geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu amaçla inşaat ve ilişkili 

sektörler SKA’lar kapsamında mevcut durumlarına yönelik ilgili yönetmeliklerle birlikte 

değerlendirilmiş ve bu kapsamda örnek uygulamalar özet hâlinde tablolaştırılmıştır. (Tablo 3) 

 

Tablo 3. SKA’lar Kapsamında Örnek Sektörel Uygulamalar 

SEKTÖREL UYGULAMALAR ALANLAR SKA 
Beton üretiminde atık camların, atık toz hâlinde 
tuğla, kırma taşı (mıcır), atık su, hafriyat 
toprağı, bambu lifi gibi malzemelerin 
kullanılması 

Geri Dönüşüm ve 
Yeniden Kullanma 

SKA7, SKA8, SKA13, 
SKA14, SKA15 

Çimento üretimi için endüstriyel atıkların 
kullanılması 
Kullanılmış taşyünlerinin tekrar taşyünü 
üretiminde kullanılması 
Demir üretiminde geri dönüştürülmüş çelik 
kullanımı 
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Çatı kaplama, kapı ve pencerelerde "bambu" 
kullanımı 

Sürdürülebilir ve 
Çevre Dostu Malzeme 

Kullanımı 

SKA3, SKA7, SKA8, SKA9, 
SKA12, SKA13, SKA14, 

SKA15 

Yer döşemelerinde, duvar kaplamalarında ve 
yalıtım malzemelerinde mantar meşesinin 
kabuğunun kullanımı 
Bina yapımında kerpiç ve biyo-esaslı malzeme 
kullanımı 

Bina formları ile enerji tüketimi arasındaki 
ilişkiye bağlı bina formu tercihi 

Bina Formu SKA3, SKA7, SKA8  Biyomimikri ve kinetik mimari uygulamaları 

Doğal aydınlatma uygulamaları: pencere 
sistemlerinin konumlandırılması 

İnşaat sürecinde gürültü bariyerlerinin 
kullanılması 

Ses Yalıtımı SKA3, SKA4  
Bina yapımı sırasında ses yalıtım 
malzemelerinin kullanılması 

Orta-nemli iklim bölgelerinde bir tarafı düşük 
yüzey emisyonuna sahip diğer tarafı ısıyı 
yansıtma özelliğine sahip akıllı camların enerji 
verimliliği (yerel iklime göre değişkenlik 
gösterebilir) 

Isı Yalıtımı SKA3, SKA7, SKA8 

Radyatörlü ısıtma sistemleri 
Aktif Isıtma-Soğutma 

Sistemleri 
SKA7, SKA8, SKA9, 

Soğutma Sistemleri: Rüzgâr bacaları (Wind 
catchers), Termal bacalar, Kanat duvarlar (Wing 
walls) 

Pasif Isıtma-Soğutma 
Sistemleri 

SKA3, SKA4, SKA7, SKA8 
Isıtma Sistemleri: Trombe duvarlar, Su duvarları 

Fotovoltaik yapı malzemeleri: Seramik karolar, 
boyalar, camlar vs. 

Yenilenebilir enerji teknolojileri: Fotovoltaik 
paneller, rüzgâr türbinleri 

İnşaat uygulamalarına çevresel bilincin entegre 
edilmesi Eğitim ve 

Bilinçlendirme 
SKA4 

İnşaat alanında süreç kontrolünün sağlandığı 
yetkin bir çalışmanın olması 

Yapı malzemelerinin içeriklerine göre 
sınırlamaların konulması ve denetlenmesi 

Yasa ve Yönetmelikler SKA7, SKA8, SKA17 

İnşaat süresinde çevre kirliliğinin önlenmesi için 
eğitim ve stratejilerin geliştirilmesi 

Çevre 

SKA2, SKA3, SKA4 SKA6, 
SKA 7, SKA8, SKA 9, SKA 

11, SKA 12, SKA13 SKA14, 
SKA15, SKA 17 

Çevre dostu malzeme kullanımı 

İnşaat tozlarının engellenmesi 

Atıkların bertaraf edilmesi 

Yeşil Bina Sertifika Sistemleri 
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