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Özet
Yapılaşmanın amacı yaşam döngüsü içinde doğaya en az
deformasyonla gerçekleşmesidir. Ancak insanoğlu yeryüzüne
ayak bastığından itibaren bir şekilde ekolojik döngüye müdahale
etmiştir. Doğa-insan arasındaki bu etkileşim endüstriyel
gelişmelere paralel olarak doğanın daha çok zarar görmesi
yönünde gelişmiştir. Buradaki temel sorun, doğayı sonsuz
bir kaynak olarak görmek ve doğanın kendisini yenileyebilme
yeteneğinin sınırlarını düşünmemektedir. Bunun sonucu olarak
insanlığın ortak malı olan çevreden, geri dönüşü olmayacak
şekilde sistemler ve canlılar yok olup gitmişlerdir.
Plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların hoyratça
tahrip edilmesi, fosil tabanlı enerjilerin yoğun kullanımı ve tüm
bu etkenlerle birlikte oluşan çevre kirliliği insanların sağlıklı
olarak yaşayabileceği alanları azaltmıştır. Çevresel sorunların
hızla artması çözüm arayışlarını da artırmıştır. Her sektörde
çevre dostu politikalar üretilmeye başlanmış, çevreye duyarlı
ürünler tercih sebebi olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda çeşitli
çalışmalarla çevre sorunlarına önemli oranlarda katkısı olduğu
belirlenen yapıların da çevresel hassasiyetlerle meydana
getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Yapı sektöründe çevre
dostu yaklaşımlar azımsanmayacak seviyede görünmesine
rağmen mevcut yapı stokuna baktığımızda yeterli seviyeye
ulaşmamıştır. Bu sebeple çevresel duyarlılığı yüksek yapıların
inşa edilmesi ve yapılarda yaşam döngüsü süreçlerinin daha
çok dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada yapı
malzemelerinin yaşam döngüleri incelenerek çeşitli yapı
malzemelerinin bu döngü içerisindeki çevresel etkileri analiz
edilmiştir. Bu analiz sonucunda daha düşük çevresel etkiye
sahip olma yolları araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yapı - Yaşam döngüsü, Çevresel etki, Yapı
malzemesi üretimi, Ekolojik yapı malzemesi
Abstract
Buildings should be minimal damage to the environment in the
life cycle of the natural. However, humankind has intervened in
ecological cycles, some way from that landed on earth. These
interaction between nature and human has advanced
towards more destruction of nature in parallel to industrial
development. The main problem here is to think about nature
as an endless source and does not consider the limits of
nature’s ability to renew itself. As a result, the livings and
systems have disappeared. Unplanned urbanization, rapid
population growth, vulgar destruction of natural resources,
intensive use of fossil-based energy and the environmental
pollution occurs with all of these factors, thus reduced the
areas which people can live healthy. The rapid increase of
environmental issues has increased in the search for solutions.
Each sector began to be produced in environmentally friendly
policies and has emerged as the environmentally preferable
products. Buildings are also made an important contribution
to environmental problems, therefore should be produced with
environmental sensitivities. In spite of eco-friendly approach
in the construction sector has reached an adequate level, it
is very inadequate compared to the existing building stock.
Therefore, the production of high environmental sensitivity
of buildings and requires more taken into account of life cycle
processes. This paper includes investigation of life cycle of the
building materials, and analysis of the environmental impact
of some building materials. As a result of this analysis, the
methods of having a lower environmental impact are explored.
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malzemelerin tüm yaşam döngüleri bazındaki sürdürülebilirlik
ölçütleri dikkate alınmalıdır [6].

1. Giriş
Dünyanın sınırlı kaynaklarının tüketim hızındaki artışın yanı
sıra kirleten enerji kaynaklarına dayalı üretim ve yaşam
tarzının yan etkilerinin dünyamıza ne denli zarar vermekte
olduğu 20. yüzyılın son çeyreğinde fark edilebilmiştir.
Atmosferin, denizlerin, toprağın kirlenmesi, global ısınma ve
iklim değişiklikleri, ozon tabakasının incelmesi, karbondioksitin
yutulması, vahşi yaşam türlerinin korunması açısından önemli
olan yağmur ormanlarının tahribi gibi sorunlar, dünyanın
geleceğini tehdit etmektedir [1].
Günümüz insanlarının sağlıklı bir çevrede yaşadıklarını söylemek
mümkün değildir. Yaşadığımız çevre sorunlarının en önemli
sebeplerinden biri hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen
sağlıksız kentleşmedir [2]. Kentleşmenin en önemli öğesi
yapılardır. Çevresel sorunların oluşumunda yapıların da önemli
katkısı vardır . Yapılar yaşam döngüleri süresince doğal çevrenin
kirlenmesine kaynakları tüketerek, katı atıklar ve bir takım gazlar
bırakarak önemli etkide bulunurlar. Bu etkileri azaltmak için
yapı ürünleri (yapı malzemesi veya bileşeni) hammaddelerinin
çıkarılmasından başlayıp, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması;
yapının inşa edilmesi, kullanımı, gerektiği zamanlarda bakımonarımı; ömrünü tamamladığında atılması, geri dönüştürülmesi,
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bir takım işlemlerden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale
getirilmesine kadar geçen bir süreç içinde değerlendirilmelidir.
Bu değerlendirme için Yaşam Döngüsü Değerlendirme-YDD
(Life Cycle Assessment -LCA) yönteminden yararlanılmaktadır.
Yaşam döngüsü “beşikten mezara” olarak da ifade edilmektedir.
Yaşam döngüsü analizi, bu döngüdeki evrelerin birbiri ile olan
bağlantılarını kapsamakta ve ISO 14000 serisi kapsamında
bulunan TS EN ISO 14040 ve TS EN ISO 14044 standartlarına
göre yapılmaktadır (Şekil 1) [3-4].

Şekil 1. YDA aşamaları [5].
YDD yöntemine göre yapı ürünlerinin yaşamları döngüsel bir
süreçtir. Bu süreç, hammaddenin çıkarılması, üretim, yapım,
kullanım, yıkım ve yıkım sonrası evreleri kapsar. Yapı ürünleri,
yaşam döngülerinin her evresinde farklı çevresel etkilere sebep
olabilir. Bu etkilerin azaltılması için yapı malzemesi seçiminde

Şekil 2. Yapılarda YDA [7]
Yaşam döngüsü değerlendirme; malzeme hammaddesinin
elde edilmesi, işlenmesi, pazarlanması, taşınması, yapımda
kullanılması, gerekli zamanlarda bakım ve onarımının
yapılması, ürün veya malzeme ömrünü tamamladığında tekrar
işlemden geçirilerek yeniden kullanılabilir veya dönüştürülebilir
hale getirilmesi, böylece hammadde noktasına geri gelinmesi
ile bir döngüsel süreci tanımlamaktadır. Yapılarda yapım öncesi
evreden başlayarak, yapım evresi, kullanım-işletim evresi ve
dönüştürme evresi olarak devam eder (Şekil 2) [7].
Dünya Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSM) %10’unu, iş alanlarının
%7’sini oluşturan yapı sektörü doğal kaynakların yarısını, enerjinin
ise %40’ını tüketmektedir. Yapı sektörü nüfus artışıyla doğru
orantılı olarak doğal kaynakların tüketilmesi, enerji tüketimi
ve atık üretimi açısından çevreyi doğrudan etkilemektedir.
Günümüzde yapı malzemelerinin en iyimser bakışla %35’i geri
dönüştürülmekte ve bu sebeple yetersiz kalmaktadır. İngiliz
hükümeti Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bölümü (Defra) tarafından
yapılan istatistiklere göre atık üretiminde İngiltere’de evlerden
çıkan atıklarla kıyaslandığında yapı sektörünün ürettiği atık
bunun 3 katı fazladır. Yapı sektörüyle ilişkili aktiviteler aynı
zamanda CO2 salımlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Örneğin, Japonya’nın yıllık toplam 1,3 milyar tonluk CO2
salımında yapı sektörü yüzdesi %40’lara ulaşmaktadır. Yapılar
üzerinde yapılan çalışmalar CO2 salımlarının %40’a varan oranda
azalabilecek bir potansiyel olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Yapı sektörünün yapım ve kullanım süreçlerinin tamamı
düşünüldüğünde toplam enerji tüketimindeki yeri oldukça
fazladır. UNEP IETC kaynaklarına göre yapı malzemelerinin
üretimi %11, yapım evresi%1,3, kullanım evresi %10,2, yapımla
ilgili ulaştırma %5 olmak üzere toplam %27,5 paya sahiptir.
Yapı sektörünün tüm sektörler içinde toplam kirliliğe katkı oranı
oldukça yüksektir. Örneğin, Avrupa Birliği’nde sanayii üretiminin
¼ ü yapı sektörüne aittir [8].
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Türkiye’de yapı sektörü boya, çimento, seramik, ahşap gibi 200
civarında sektörü kapsamaktadır ve tüm sanayii alanlarında
üretilen ürün ve hizmetler düşünüldüğünde yapı sektörü
oldukça geniş paya sahiptir. Ancak yapı sektörünün çevresel
etkilerine dair yaklaşımının bakış açısı ve uygulama açısından
oldukça yetersiz olduğu söylenebilir [8].

yüzeysel sularda ötrifikasyon, nehirler vasıtasıyla denizlere
kirlilik taşınımı, toprak erozyonu, deniz seviyesi yükselmesi
ve kültürel mirasın kaybıdır [9]. Bu çalışma kapsamında
çevresel etkiler arasında özellikle “iklim değişikliği ve küresel
ısınma” ve “ozon tabakasının zarar görmesi” konuları üzerinde
durulmaktadır.

Yapıların özellikle kullanıma hazır hale gelinceye kadar sebep
oldukları çevresel etkilerini, yapıyı oluşturan malzemelerin
ekolojik özellikleri belirlemektedir. Özellikle endüstriyel üretim
yöntemlerine sahip olan malzemeler başta olmak üzere yapı
malzemelerinin yaşam döngüleri boyunca önemli çevresel
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Yapı malzemeleri yaşam
döngüleri boyunca hem yapı içindekileri, hem yakın çevresini
hem de küresel çevreyi etkilemektedir. Bu etkileri en aza indiren
çözümlerin geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirlik açısından
önemlidir.

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma: İklim değişikliği küreselleşen
dünyamızda karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Maalesef
yapılan araştırmalara göre insanlar iklim değişikliğinin
birinci sebebi olarak kabul edilmektedir. Yükselen dünya
ısısının dünyadaki deniz seviyesinin yükselmesine, buzulların
erimesine, çok değişken hava durumlarına neden olacağı
beklenmekte ve küresel ısınmanın tarım ürünlerini etkileyeceği
düşünülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda 1906
ve 2005 yılları arasında dünya sıcaklığının 0.74 °C ± 0.18
°C artış gösterdiği görülmüştür. Bununla beraber yapılan
tahminlerde küresel sıcaklığın 21. yüzyıl boyunca yaklaşık
1,1 ile 6,4 °C artacağı beklenmektedir. Diğer taraftan deniz
seviyelerinin yükselmesi ile ilgili istatistiklere bakıldığında,
bu değerlerin 1961 ile 2003 yılları arasında yılda ortalama 1,8
mm arttığı görülmüştür. Bu oran, 1993 ile 2003 yılları arasında
değerlendirildiğinde yaklaşık yılda ortalama 3,1 mm arttığı
ortaya çıkmıştır [9].

Bu nedenle, yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin
araştırılarak ortaya konması, alınması gereken önlemlerin
geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu önlemlerin etkin bir
şekilde uygulanması çevresel değerlerin sürdürülebilirliği
açısından gereklidir. Ülkemizde bu etkileri azaltmaya yönelik
mevzuat bulunmaktadır. Ancak bunların yaptırım güçlerinin ve
uygulamaya aktarılma başarılarının irdelenmesi gerekmektedir.
Yapılarda sürdürülebilirlik ölçütlerini belirlemek için verilen
sertifika sistemlerinde de YDA yaklaşımı ile doğrudan ilişkisi
bulunmaktadır. World Green Building Council (Dünya Yeşil Bina
Konseyi – WGBC) üyesi birçok ülkenin, büyük oranda kabul ettiği
farklı ülkelerin LEED (Amerika), BREEAM (İngiltere), CASBEE
(Japonya), GREEN STAR (Avusturalya) ve DGNB (Almanya) gibi
sertifika sistemlerinin ölçütleri arasında özellikle malzeme ve
kaynakların verimli kullanımı, insan ve çevre üzerindeki etkileri,
geri dönüşüm ve atık konuları önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada, yapı malzemesi üretiminin ekolojik
değerlendirilmesi yapılarak, çevresel etkiye neden olan
sorunların araştırılması ve bu sorunların çözümüne yönelik olan
sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanma seviyelerinin anlaşılması
amaçlanmaktadır. Olumsuzlukların hangi aşamada nasıl ortaya
çıktığı ve sonuçları bilinirse, bunların azaltılması/yok edilmesi
için çözümlerin belirlenmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir.
2. 	Küresel Çevre Sorunları ve Yapı Malzemelerinin
Çevresel Etkileri
Literatürde çevresel etkiler çok farklı başlıklar altında
toplanabilmektedir. Bu etkilerden bazıları stratosferik ozon
parçalanması, Ultraviyole (UV) radyasyonunun artışı, genetik
kaynaklar ve biyolojik çeşitlilikteki kayıplar, kaynaklar ve
yeraltı suyunun kalitesi, asidifikasyon, iklim değişikliği, orman
tahribatı, kentsel hava kalitesi, doğal kaynakların korunması
ve hassas eko sistemler, havada bulunan dayanıklı zehirli
maddeler, troposferik ozon konsantrasyonundaki artış ve
buna bağlı olaylar, toprak ve kaynaklarda kirlilikler, atıklar,

Küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesi yılda ortalama 3,17 m
yükselmektedir. Bu yükselmenin nedeni olarak buz dağlarının
erimesi ve deniz suyunun ısınması gösterilmektedir [10]. 2014
yılı, yeryüzünde 1880 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yıl
olmuştur [11].
Ozon Tabakasının Zarar Görmesi: Atmosferin bir parçası olan
ozon tabakası yerin yaklaşık 17 ile 50 km üzerinde olan bir
katmandır. Ozon tabakasının görevi yeryüzünü, güneşin zararlı
UV radyasyonlarından korumaktadır. Ozon, esas itibariyle
CFC’lerin (Cloro Floro Carbon) katalitik kimyasal reaksiyonları
sonucu zarar görmektedir. 1985 yılında Antarktika üzerinde kış
mevsiminde ozon deliğinin görülmesi uluslararası çalışmaların
başlamasına yol açmış ve 1987 yılında endüstrileşmiş ülkeler
CFC’lerin ortadan kaldırılması için Montreal protokolünü
imzalamıştır. CFC’ler tamamıyla insan kaynaklı olup,
spreylerde itici gaz olarak, soğutucularda soğutma ve yalıtım
maddesi olarak, klima sistemlerinde ve elektronik sektöründe
temizleme alanı olarak, sert ve yumuşak köpük üretiminde
kullanılmaktadır. Ozon tabakasının zarar görmesi etkisini
dünyada, cilt kanseri ve gözlerdeki katarakt rahatsızlığının
artışıyla, canlıların bağışıklık sistemindeki zayıflamayla,
tarımdaki ürün verimliliğinin azalmasıyla ve okyanuslarda filo
planktonların azalmasıyla göstermektedir [9].
CFC ve HCFC (Hydro Cloro Floro Carbon) gibi gazlar, ozon
tabakasına zarar vermekte ve (ODP-Ozone Depletion Potential)
veya sera etkisi oluşumuna (GWP-Global Warming Potential)
sebep olmaktadır [12].
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Yerküredeki mevcut yenilenemeyen kaynakların yaklaşık
yarısı bugüne kadar yapılar için tüketilmiştir. Bu nedenle
sürdürülebilirlik özelliği en az olan sektörün yapı sektörü
olduğu söylenebilir. Çağdaş medeniyet her açıdan yapılara
bağımlıdır, ancak dünyanın bu haliyle kaynak tüketimini
karşılaması mümkün görünmemektedir [13].
Yapıların en büyük çevresel etkisi enerji kullanımı yoluyla
gerçekleşmektedir. Enerji tüketiminin önemli bir kısmı yapı
malzemelerinin taşınması sırasında gerçekleşmektedir. Yapılar,
40 milyon ton CO2 üretimi ile küresel ısınmaya sebep olmaktadır.
Kullanım ömürleri sonunda önemli miktarda atık üretmekte
ve benzer şekilde yapı malzemelerinin üretiminde ve yapım
sürecinde de önemli miktarda atık açığa çıkmaktadır. Yapı
kaynaklı kirlilik oluşumu ise kanalizasyon gibi atıklar nedeniyle
yapılı çevreden, yapı malzemesi ve ürünlerinin üretiminden,
taşınmasından ve kullanımından dolayı meydana gelebilir [13].
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Yapı malzemeleri optimum miktarda doğal kaynak kullanmalı,
üretimde en az atık çıkarmalı ve çevre ve insan için risk
oluşturmamalıdır. Yüksek hızlı kentleşme, yapı malzemesi için
hammadde ve enerji üretimi, üretim kaynaklı atıklar, küresel
çevre problemlerine sebep olmaktadır. Örneğin, yalnızca
Portland Çimentosu üretiminde küresel sera gazı üretiminin
%8’i gerçekleşmiştir. Yapısal ahşap üretimi nedeni ile orman
alanlarının kaybı söz konusu olmaktadır. Ormanlık alanların
kaybı, toprak kaybına, su kalitesinin bozulmasına, uzun sürede
ekolojik ve ekonomik değerlerin kaybına neden olmaktadır [14].
3. Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüleri Kapsamında
Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Yapı malzemeleri yaşam döngüleri boyunca farklı seviyelerde
çevresel etkilere sebep olmaktadır. Bu bağlamda, yapı
malzemesi seçiminde yaşam döngüsünün dikkate alınması
önem taşımaktadır. Yapı malzemelerinin yaşam döngüsü;
malzemenin hammaddesinin elde edilmesi, imalat yerine
nakledilmesi, işlenerek malzeme veya bileşen haline getirilmesi
ve gerekirse paketlenmesi, yapım yerine nakledilmesi,
yapının yapım sürecinde yapıdaki yerini alması, yapının
kullanım evresinde bakım ve onarımının yapılması, yapıdaki
ömrünü tamamladığında sökülmesi, söküldükten sonra
yapı malzemesi türüne göre farklı işlemlere tabi tutulması
(yeniden yararlanma potansiyeline bağlı olarak yeniden aynı
fonksiyonda kullanılması veya geri dönüşüme alınarak yeniden
imalat sürecine girmesi, yeniden kullanımı mümkün değil ise
yakıt veya dolgu malzemesi olarak kullanılması veya başka
şekillerde yok edilmesi) şeklinde tanımlanabilir.
Çalışmanın bu bölümünde yapı malzemelerinin yaşam döngüsü
evrelerinin (hammadde edinimi, üretim, taşıma, yapım, kullanım
ve bakım, yıkım, yeniden kullanım, /geri dönüşüm ve yok etme)
çevresel etkileri araştırılmıştır. Bu etkileri azaltmak için nelerin
yapılabileceği ya da hangi malzemelerin tercih edilebileceği
tartışılmıştır.

3.1. Hammadde edinimi evresi
Yapı malzemeleri dünyadaki malzemelerin % 40’ını
oluşturmakta; her yıl yaklaşık 3 milyon ton taş, toprak, mineral,
ahşap, petrol ve diğer malzemeler çıkartılarak yapı malzemesi
olarak kullanılmak için çeşitli çevresel etkiler yaratan bir dizi
işlemden geçmektedir [15].
Yapı sektörü küresel olarak hammadde tüketiminin %24’ünü
gerçekleştirmektedir. Ayrıca yapı malzemeleri hammaddelerinin
çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve yapıya montajı sırasında
önemli miktarda su ve enerji tüketmektedir. Örneğin bir m2
yapı inşası için 0,5 ton CO2 salımı ve 5754 MJ enerji tüketimi
gerçekleşmektedir [16].
Betonu oluşturan bileşenlerin hammadde olarak doğadan elde
edilişleri sırasında, kullanılan yöntemlere bağlı olarak, bitki ve
hayvan yaşam alanlarının yok olması, topoğrafyada değişiklik,
erozyon, toz salımları, gürültü ve görüntü kirliliği oluşması, su
tüketimi ve kirliliği gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir.
Taş ocaklarında uygun olmayan yöntemlerle yapılan üretimde
20 m’den 200 m’ye kadar varabilen yükseklikte aynalar
oluşabilmekte ve doğal yapının bozulması yanında iş güvenliği
açısından da sakıncalı durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Agreganın kayaçlardan elde edilmesi durumunda ise, kırma
işlemi için enerji tüketilmektedir. Agrega ve kum akarsu
yataklarından elde edilirlerken akarsu tabanında sınırlar
değişmekte ve Resim 1’de ifade edildiği şekilde yaşam alanları
olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca bu malzemelerin doğadaki
miktarları, yoğun kullanım nedeniyle gittikçe azalmaktadır [17].

Resim 1. Hammadde edinimi sırasında doğanın zarar
görmesi (Yıldız Dağları ormanları) [18].
Türk Yapı Sektörü Raporu’na göre; Türkiye’de 2001 yılında hazır
beton üretimi için yaklaşık 65 milyon ton agrega üretilmiştir.
Yine aynı raporda, hazır beton üretimi için agrega gereksiniminin
gittikçe artmakta ve agrega kaynaklarının azalmakta olduğu
bildirilmektedir [19].
Hammaddenin elde edilme süreci, yapı malzemelerinin yaşam
döngüsünde en fazla çevresel etkiyi oluşturan evre olarak
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada çevresel etkilerin en
aza indirilmesi, yapı malzemelerinin yaşam döngüleri boyunca
etkilerinin en aza indirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.
Hammadde edinimi evresinde yapı malzemelerinin çevresel
etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak bazı ölçütler aşağıda
sıralanmaktadır:
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Hızla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerin
kullanılması: Sınırlı ve yenilenemeyen doğal kaynakların
azalması ve tükenmesi önemli bir çevre sorunudur. Bu nedenle
yapı malzemesi üretiminde sınırlı ve yenilenemeyen kaynakların
yerine, hızla yenilenebilir kaynakları hammadde olarak
kullanan yapı malzemeleri ve bu malzemelerin kullanıldığı
yapılar çevresel açıdan olumlu olarak karşılanmaktadır.
Bu tip malzemelerin kullanıldığı yapılar, sınırlı kaynakların
azalmasını önleyerek kaynak korunumu sağlamış olurlar [20].
Doğal kaynaklardan elde edilmiş olan malzemeler genellikle
yenilenebilir kaynaklar sınıfına girer. Doğal malzemeler üretim
sürecinde yapay malzemelere kıyasla çok daha az işlem
gerektirdiklerinden enerji etkinliği de sağlamaktadırlar. Aynı
zamanda atıklarının çevreye etkisi en az seviyededir. Yapılarda
kullanılan ahşap, bambu, saz, saman, çavdar sapı, ayçiçeği sapı,
mantar gibi bitkisel kaynaklı malzemeler hızla yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen doğal malzemelerdir. Bu malzemeler
hem daha az enerji ve işçilikle işlenebilirler hem de yerel olarak
temin edilme olanakları fazladır. Yenilenebilir kaynak kullanımı
ile sınırlı doğal kaynakların kullanımının önüne geçilmiş olur
[21]. Geri kazanılabilir malzemelerin kullanılması: Yeni bir ürünün
üretiminde eski bir malzemenin hammadde olarak kullanılma
miktarı geri kazanılabilirlik ölçüsüdür. Kullanım ömürleri
sonunda geri dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen ve
kolaylıkla sökülebilir ürünler kullanılması ile yeni malzeme

Geri kazanılmış yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin yeniden
kullanılması: Yapının ömrünü tamamlaması veya yapının
işlev değiştirmesi sırasında, kullanım ömrünü tamamlamış
yapı malzemeleri ve elemanlarının fazla zarar vermeden
kullanıldıkları yerden sökülüp çok az bir işlem uygulayarak
tekrar başka bir yapıda kullanılmasıdır. Kurtarılmış
malzemelerin kullanımı yoluyla doğal kaynaklar korunmuş
olur ve arazi doldurma üzerindeki baskılar azaltılmış olur.
Kereste, hazır doğrama, tesisat aksesuarları ve donanımları
geri kazanılmaya uygundur. Malzemelerin fonksiyonelliği,
kalitesi, performansı değişmeden görünümünün iyileştirilmesi
ile yeniden kazanılması mümkündür. Bu sebeple, kolaylıkla
yeniden kullanılabilen ve kolaylıkla sökülebilir malzemeler
tercih edilmelidir.
En yararlı hammadde geri dönüştürülmüş (özellikle tüketim
sonrası atıklar) kaynaklardan elde edilenler, yenilenebilir
olanlar, kolayca elde edilebilen veya küçük çıkarma işlemleri
ile elde edilenlerdir. En zararlı olanlar ise yenilenebilir olmayan,
sınırlı ve elde edilişinde büyük ekolojik bozulmalara neden olan
ürünlerdir. Hammadde elde edilmesinde çevresel etkilerin en
aza indirilmesi, etkili kaynak yönetimi ve kirliliğin önlenmesini
gerektirmektedir. Diğer faktörler, yenilenebilirlik ve habitatın
bozulması da oldukça önemlidir, fakat tanımlanması ve
ölçülmesi zordur. Sürdürülebilir ormancılık yenilenebilirlik için
iyi bir örnektir [14].

üretimi için gerekli hammaddeden tasarruf sağlanır.

3.2. Üretim evresi

Yapıda kullanılan malzeme ve elemanların çeşitli nedenlerle

Hammadde ediniminden sonra yapı malzemelerinin önemli
çevresel etkiye sahip oldukları evre, üretim evresidir. Bazı
yapı malzemeleri üretim sürecinde başta enerji ve su olmak
üzere çeşitli kaynakların tüketimine ve çevre kirliliğine sebep
olabilmektedir.

kullanımları sona erdikten sonra, geri dönüştürülebilmeleri için
sökülme, toplama, gruplama ve yeni bir ürün elde edilmesi gibi
yeni işlemler gerekse de, bu durumun çok fazla çevresel yararı
olduğu düşünülmektedir [22].
Ambalajsız,

az

veya

ekolojik

ambalajlı

malzemelerin

kullanılması: Aşırı ambalajlı yapı malzemeleri mümkün
olduğunca kullanılmamalıdır. Zorunluluk olmadıkça malzemeler
ambalajlanmadan bırakılmalıdır. Ambalajlama zorunluluğu
varsa yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir içerikli
ambalaj malzemeleri tercih edilmelidir. Bu tercihler öncelikli
olarak doğal kaynak korunumu sağlayacağı gibi üretimde
harcanacak enerjiden de tasarruf sağlayacaktır.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yapı ürünlerinin
kullanılması: Yapı malzemelerinin üretiminde dönüştürülmüş
içerik kullanılmasının, bir çok yeşil/ekolojik yapı malzemesinin
en önemli özelliği olduğu söylenebilir. Yapılar, çeşitli evsel
ve endüstriyel atıkları yeniden bir doğal kaynak gibi görüp
değerlendiren ve bu şekilde onları azaltan malzemeleri
kullanarak kaynak korunumu sağlamaktadır [20].

Geri

dönüştürülmüş içerikli malzemelere örnek olarak yüksek fırın
cürufu ve uçucu kül içerikli çimentolar, kereste talaşlarından
yapılan suntalar verilebilir.

Üretim aşamasında çıkan katı ve sıvı atıklar, sera gazları,
zehirli maddeler ve partiküllerin miktarı önemli çevre
kirliliği unsurlarıdır. Örneğin; çelik yapımında yenilenemeyen
kaynaklardan elde edilen fosil yakıtlar kullanılmakta ve 1 ton
çelik üretiminde atmosfere yaklaşık 2 ton CO2 salınmaktadır.
1 ton çimento üretiminde 240 gr kadar SO2 ve 6 kg’ın üzerinde
azot oksit atmosfere salınmaktadır. Demir ve çelik üretiminde
CO, SO2 ve azot oksitlerinin (çelikte toplam 40 kg/t) havaya, ağır
metaller ve yağların suya emülsiyonu görülmektedir. Ayrıca her
1 ton çeliğin üretimi sırasında hidrokarbonlar ile diğer organik
bileşikler, sülfitler, fenoller, nişadır, metaller, siyanür, sıvı ve
katı yağlar ile 150.000 litre su kontamine olmaktadır [23].
Türkiye’de yapı sektörünün vazgeçilmez unsuru olan çimento
üretimi çok miktarda enerji gerektiren bir malzemedir.
Türkiye’deki çimento üretimini gerçekleştirmek için çimento
fabrikalarının yıllık kömür gereksinimleri 6 milyon ton
civarındadır. Yenilenemeyen bir fosil yakıt için bu miktar
oldukça yüksek olup, çimento sanayii enerji kullanımı açısından
daha verimli üretim yöntemlerinin yanı sıra kömüre alternatif
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olacak sürdürülebilir enerji kaynakları arayışına girmiştir.
Hurda araç lastikleri, atık kağıtlar, atık yağlar, ahşap atıkları,
kağıt işleme çamuru, arıtma çamuru, lastik ve plastikler ve
etkinliği kaybolmuş solventler çimento sanayiinin alternatif
yakıt olarak kullanmakta olduğu başlıca atıklardır. Çimentonun
hazırlanması sırasında malzemelerin 1400 – 1500 Co’ye kadar
ısıtılması gerekir. Dünya’da insan kaynaklı CO2 üretiminin %
5 kadarının sadece çimentonun hazırlanması sırasında ortaya
çıkması, geleneksel tarzda bina yapımının doğal çevreye olan
etkisini göstermektedir. 62,7 milyon tonla dünyada çimento
üreten ülkeler arasında 5. sırada olan Türkiye’de, çimento için
harcanan enerji miktarının ve ortaya çıkan karbon değerinin
yüksek olacağı aşikârdır [22].
Üretim evresinde çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik
bazı ölçütler aşağıda sıralanmaktadır:
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Enerji etkin malzeme seçilmesi: Yapı malzemesinin enerji
etkin olabilmesi için kendi yaşam döngüsünü oluşturan her
aşamada enerjiyi az ve verimli kullanması gerekmektedir.
Özellikle yapı malzeme ve elemanlarının üretimi ve taşınması
için kullanılan enerjinin, yapılaşma sürecinde tüketilen toplam
enerjinin içindeki payı büyüktür. Dolayısıyla hammaddesinin
doğadan elde edilişinden başlayıp, üretilmeleri, taşınmaları,
kullanımları ve yok edildikleri aşamaya kadar süren bütün
aşamalarda, enerjiyi etkin kullanan yapı malzemelerinin tercih
edilmesi, yapılara enerji etkinliği sağlamaktadır [20]. Genellikle
doğal malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelerin enerji
içeriğinden daha düşüktür. Daha az işlem gerektirirler ve
çevreye daha az zarar verirler. Ahşap, bitkisel malzemeler gibi
yenilenebilir kaynaklardan elde edilen doğal malzemelerdir. Bu
malzemeler hem daha az enerji ve işçilikle işlenebilirler hem de
yerel olarak temin edilme olanakları fazladır.
Düşük yoğunluklu endüstriyel işlemlerle üretilmesi:
Üretiminde yoğun işlemlerin bulunmaması daha az enerji
gerektireceğinden, o malzemeye enerji etkinliği sağlamaktadır.
Endüstriyel işlemlerde ısının geri kazanılmasını sağlayan
yöntemler gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması
enerji tüketimini azaltmaktadır. Örneğin, çimento üretim
teknolojisinde geleneksel döner fırınların alternatifi olan şaft
fırınlar % 10 ila 40 arası enerji kazanımı sağlamaktadır. Benzer
şekilde çelik endüstrisinde açık döner fırınların yerine ark
ocaklarının kullanımı % 50’ye yakın oranlarda enerji kazanımı
sağlamaktadır [25].
Üretimi ve kullanımı aşamasında su tüketimini azaltan
malzemelerin kullanılması: Bazı yapı malzemelerinin
üretimlerinde çok fazla su kullanılmakta ve aşırı su kirliliği
meydana gelmektedir. Genellikle yapı malzemesi üretimi amaçlı
çıkarılan cevherlerin hammaddeye dönüşüm süreçlerinde
su tüketimi aşırı miktarda olabilmektedir. Bu nedenle bu tür
malzemelerin kullanımından kaçınılmalı, üretiminde su tüketimi
az olan malzemeler tercih edilmelidir. Eğer bu tür malzemeleri
kullanma zorunluluğu varsa su verimli kullanılmalı ve atık
suların arıtılarak yeniden kullanılması sağlanmalıdır.

Emek yoğun malzeme olması: İnsan gücünün malzeme
üretiminde yoğun olarak kullanılması, endüstriye dayalı
işlemlerin azalmasını dolayısıyla bunlara bağlı olarak
tüketilecek enerji miktarının da azalmasını sağlayacaktır.
Üretim sürecinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan
malzeme olması: Özellikle fosil tabanlı yakıtların yerine
güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim
sürecine girdiği yapı malzemeleri tercih edilmelidir. Örneğin,
kerpiç tuğlası kalıplandıktan sonra güneş enerjisi yardımıyla
kurutulur.
Yapı malzemelerinin üretim süreçlerinde çevresel etkisinin en aza
indirilmesi için üç yararlı önlem vardır. Bu önlemler, katı atık ve
zehirli madde üretimi, hava ve su kirletici üretimi ve hammaddenin
bir birimi için enerji üretimine dikkat edilmesidir [14].
3.3. Taşıma evresi
Yapı malzemesinin yaşam döngüsünde taşıma, iki ayrı
aşamada meydana gelmektedir. İlk aşama hammaddenin
imalat yerine taşınması, ikincisi ise işlenmiş malzemenin
şantiyeye taşınmasıdır. Hammadde kaynağının imalat yerine
uzak olması veya özellikle ithalat yolu ile edinilen malzemeler
uzun mesafede taşınmaktadır. Taşıma nedeniyle de enerji
tüketimi ve buna bağlı kirlilikler oluşmaktadır. Ayrıca söz
konusu mesafeler kısa dahi olsalar özellikle taş, beton ve çelik
gibi ağır yapı malzemeleri taşıma için yüksek miktarda enerjiye
ihtiyaç duymaktadır. Taşımanın en aza indirilmesini sağlayacak
bazı ölçütler aşağıda sıralanmaktadır:
Yerel malzeme kullanılması: Hammaddenin taşınması sırasında
ortaya çıkan çevre sorunlarını önlemek için ürünün kayıp
vermeden taşınması, harcanan enerji miktarının, neden olduğu
kirliliğin ve enerji tüketiminin azaltılması, kirletici atıkların
oluşumunun engellenmesi için yerel ürünlerin kullanımı tercih
edilerek taşıma mesafesinin kısaltılması gerekmektedir [26].
Üretim tesislerinin hammadde kaynağına yakın olması:
Yapı malzemesi üretim tesislerinin mümkün olduğunca
taşımaya gerek duymayacak şekilde hammadde kaynağına
yakın kurulması birinci aşama taşıma masraflarının önemli
bir bölümünü azaltacaktır. Yapı ürünü tercih ederken yerel
malzemenin seçilmesinin ise ikinci aşama taşımayı en aza
indireceği söylenebilir.
Ülke genelinde hammadde kaynaklarının iyi tespit edilerek
üretim tesislerinin bölgelerin ihtiyaçlarına göre planlanması
gerekmektedir. Ayrıca Anadolu’da geleneksel konut
mimarisinde örneklerini gördüğümüz gibi her bölgede yapıların
yöresel hammadde ile yapılması yapıların çevreye uyumunu da
arttıracaktır.
3.4.Yapım evresi
Yaşam döngüsü içinde en az enerji ve atık üretilen evre, yapım
evresidir. Ancak yapının yapım teknolojisine bağlı olarak
çevresel etkileri değişebilir. Örneğin betonarme iskelet bir
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yapı, tünel kalıp sistemi ile veya geleneksel kalıp sistemi ile iki
farklı şekilde yapılabilir. Tünel kalıp sistemi, vinç gibi araçların
kullanımını gerektirir. Ancak kalıpların zarar görmeden tekrar
kullanımı mümkün olabilmektedir. Geleneksel kalıp yönteminde
ise daha fazla iş gücüne bağımlılık söz konusu olup kalıplarda
zayiat daha fazladır.
Yapım süreci içerisinde zorunlu olarak ortaya çıkan atıklar
da ayrıştırılmalı ve yeniden kullanılmalıdır. Örneğin, hazır
betonların artan miktarlarının, bir başka karışıma hemen
katılması sağlanabilir ya da Resim 2’de ifade edildiği gibi
tretuvar bloğu, yol kaplaması gibi imalatlarda kullanılabilir.
Duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemelerinin uygulama
sırasında artan malzemeleri ayrıştırma yapılarak yeniden
değerlendirilebilir. Ayrıca yapım sırasında dikkat edilmesi
gereken bir diğer önemli konu, hafriyat toprağıdır. Özellikle
bitkisel toprak tabakası peyzaj sırasında kullanılmak üzere
uygun bir yerde depolanmalıdır. Arta kalan toprak kısmı ise
diğer atıklarla karıştırılmadan doğaya bırakılmalı veya dolguda
kullanılmalıdır [27].

Resim 2. Yapım sırasında artan betonların rasgele doğaya
bırakılması [28].
Yapım aşamasında dikkat edilmesi en önemli nokta, tasarımda
yapıların yıkımının da düşünülerek en az kayıp verecek şekilde
imal edilmesidir. Ayrıca yeniden kullanıma ve geri dönüşüme
uygun yapı ürünleri seçilmeli ve kullanılmalıdır [14].
Yapı malzemeleri olabildiğince standart ölçülerde seçilmelidir.
Yapı malzemelerinin standart ölçülerde olması ve tasarımında
bu ölçüler baz alınarak mekanların oluşturulması, şantiyede
yapım aşamasında atık üretimini azaltmaktadır.
3.5.Kullanım ve bakım evresi
Yapı malzemelerinin kullanım sureci, malzemenin yasam
döngüsünde uzun zaman dilimine sahiptir. Yapı malzemesinin
kullanımı, bakım ve onarımı, zamanla yenilenmesi sırasında iç
ve dış ortam havasına etkisi bulunmaktadır. Özellikle tasarım
evresi, yapının biçimlendiği evredir. Biçimin oluşması, uygun
tasarım ve onu gerçekleştirecek yapı malzemesiyle doğrudan
ilişkilidir [29].
Kullanım evresinde çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik
bazı ölçütler aşağıda sıralanmaktadır:
Dayanıklı yapı ürünlerinin ve malzemelerinin kullanılması:
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların toplam çevresel etkileri
geniş zaman dilimine yayılacağı için diğer yapıların çevresel

etkilerine göre daha azdır. Yapılarda dayanıklı malzemelerin
kullanılması, onu çeşitli etkenlere karşı daha dirençli ve uzun
ömürlü hale getirmektedir. Bu durum, bozulma ve eskimeden
dolayı malzeme yenileme gereksinimini geciktireceği veya
ortadan kaldıracağı için o yapıya kaynak etkinliği sağlayacaktır.
Uzun süre kullanılacağı ve atık haline gelişi uzun bir zaman
alacağı için kirlilikleri de azaltmaktadır [20].
Daha az bakım onarım gerektiren malzemelerin kullanılması:
Yapı elemanlarının daha az bakım gerektirmesi, bakım onarım
işlemleri sırasında kullanılacak doğal kaynak ve enerji tüketimini
azaltır. Mümkün olduğunca su yalıtımı, boya gibi küçük bakım
gereksinimi duyan yapı malzemeleri seçilmelidir. Daha sık
bakım gerektiriyorsa da çevresel etkisi düşük düzeyde bakıma
ihtiyaç duyan yapı malzemeleri seçilmelidir. Modüler yapı
malzemeleri, bakım kolaylığı sağlar. Söküp takarken malzeme
kaybı olmaz, ayrıca montaj sırasında diğer yapı elemanlarına
da zarar vermez. Ayrıca yapı elemanları oluşturulurken uygun
detaylandırma yapılmaması kullanım ve bakım aşamasındaki
sorunlar arasındadır (Resim 3).
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Resim 3. Kullanım sırasında yapı elemanlarının yanlış
detaylandırılmasından kaynaklanan sorunlar [28]
3.6. Yıkım, Yeniden kullanım/geri dönüşüm veya
yok etme evresi
Bir malzemenin kullanıldıktan sonra sökülmesi ve söküm
sonrası durumu, yaşam döngüsünde önemli bir faktördür.
Malzemelerin kullanımdan sonra yeniden kazanılması
çevresel ve ekonomik maliyetlerini azaltır. Bunun en efektif
örneği, malzeme ve ekipmanların yeniden kullanımıdır. Örnek
olarak kapılar, ahşaplar, tuğlalar, mimari metaller, tesisat ve
aydınlatma elemanları yeniden kullanılabilir [14].
Malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması, farklılık
gösterebilir. Metaller en kolay geri dönüştürülen malzemelerdir.
Bugün pek çok yeni metal malzemenin içeriğinde belli
oranlarda eritilmiş hurda bulunur ve geri dönüşüm içermeyen
malzemelere kıyasla kalitesinde eksiklik göstermez. Ancak,
ayırma ve geri dönüşüm sırasında saflığını muhafaza zorluğu
nedeniyle, geri dönüştürülmüş plastik ürünler oldukça düşük
kalitededir [14].
Bugün gelişmiş dünyada yıkım ve yapım atıklarının büyük
bir kısmı geri kazanım ve geri dönüşüm zorluğu nedeniyle
veya düşük ekonomik getiri nedeniyle depo alanlarında
yakılmaktadır. Gelişmekte olan dünyada ise çok az yeniden
kullanılabilir malzeme atılmaktadır [14].
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Yapı malzemelerinin yeniden kullanımı söz konusu değilse
yakılması veya Resim 4’te ifade edildiği gibi atık sahalarında
depolanması en son başvurulması gereken çözümlerdir.
Yapılarda mümkün olduğunca doğal ürünlerin tercih edilmesi
malzemelerin ekolojik döngü içerisine kolaylıkla geri dönmesini
sağlayacaktır.

Resim 4. Yapıların yıkımı esnasında ortaya çıkan yapısal
atıkların doğaya rasgele bırakılması [28].
Bu evrede çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik bazı
ölçütler aşağıda sıralanmaktadır:
Kolay geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması: Geri
dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş yapı ürünleri katı
atık problemlerini azaltır, üretimdeki enerji tüketimini keser
ve doğal kaynakların kullanımını engeller. Malzemenin geri
dönüştürülmesi evresinde daha az işlem gerektirmesi, enerji
tüketiminin azaltılmasını ve geri dönüşüm sürecinde ortaya
çıkabilecek atık miktarının azaltılmasını sağlayacaktır.
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Doğada kolay yok olabilen malzemelerin kullanılması: Yapı
malzemesi doğal yollarla zamanla çürüyüp yok olup tekrar
doğaya karışarak doğal yaşam döngüsüne devam edebilmelidir.
Organik malzemeler, inorganik malzemelere göre daha hızlı bir
şekilde ekolojik döngü içerisine girebilmektedir. Bu nedenle
üretiminde çeşitli kimyasallar kullanılan yapı malzemelerinin
kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.
Yaşam döngüsü boyunca az atık üreten malzemelerin
kullanımı: Yapı malzemelerinin üretiminde kullanılan
hammaddenin büyük çoğunluğunun ürün içerisinde yer alması
ve kullanılan hammadde ile ürün arasındaki oranın mümkün
olduğunca birbirine yakın olması, şantiye işlemlerinde kolay
ve az hata ile uygulanan malzemelerin tercih edilmesi yoluyla
uygulama sırasında ortaya çıkan atık miktarı azaltılabilir. Yapı
malzemesinin kullanım ömrünün tamamlanması sonucunda
söküm ve yıkım sürecinde ortaya çıkacak atıklar demontabl
malzeme kullanılarak azaltılabilir.

Tasarım aşamasında gerekli önlemlerin alınmasından sonra
yapı malzemelerinin seçimi yapılmalıdır. Yapı malzemesi
seçiminde öncelik, endüstriyel işlem görmeden kullanıma hazır
hale gelebilen ve mümkün olduğunca hızla yenilenebilen doğal
malzemelere verilmelidir. Sonrasında özellikleri geliştirilmiş
yapı malzemeleri tercih edilmelidir. Yapı malzemesi üretiminde,
uygulamada ve kullanımda az enerji gerektiren, çevreye zararlı
atık vermeyen ve geri dönüşümlü olan yapı malzemesi ve
ürünleri kullanılması maksimum oranda sağlanmalıdır. Yapı
malzemesi seçiminde bileşiminde zehirli hammadde veya
zararlı gazlar bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Örneğin, çimento üretiminde klinker yerine alternatiflerinin
kullanımı, yüksek dayanımlı çimento üretilerek daha az
çimentoya ihtiyaç duyulması ve prefabrik ürünlerin kullanımının
arttırılması kaynak korunumu sağlar. Benzer şekilde çelik
üretiminde kalite kontrolün geliştirilmesi ve yüksek dayanımlı
çelik üretilmesi daha az hammadde kullanımı gerektirir.
Betonarme yapı elemanlarında alternatif donatı malzemelerinin
kullanılması bu şekilde çeliğe bağımlılığın azaltılması ve
betonda çimento ihtiyacının azaltılması kaynak korunumu
açısından önemlidir [30]. Kullanım sonrasında malzemenin ne
yapılacağı da çevresel etkisinin belirlenmesinde çok önemlidir.
Herhangi bir şekilde malzemenin yeniden kullanılması veya
geri dönüştürülmesi malzemenin daha uzun süre kullanılmasını
ve çevresel etkisinin de uzun zamana yayılmasını sağlar.
Günümüz ve geleceğin yapılarının geçmişte olduğu gibi; insan
sağlığını ve çevreyi koruyan, kullanıcılarının konfor şartlarını
sağlayan, en az enerjiye ihtiyaç duyan, atık üretimi az, tekrar
kullanılabilen, geri dönüşümlü malzemelerle üretilen yapılar
olmaları üzerine çalışmalar arttırılmalıdır. Planlama ve yapım
aşamasındaki yanlış kararlar çevresel etkilerin artmasına
neden olmaktadır.
Yapı sektöründe uygulayıcı ve kullanıcıların özellikle düşük
çevresel etkileri olan yapı malzemesi kullanımına yönelmesinin
sağlanması gerekmektedir. Avrupa Birliği tarafından
desteklenen “karbon ayak izi” ve CO2 ve sera gazları salımını
sınırlandıran “eko-etiket”, “eko tasarım”, gibi “çevre dostu
ürün” kullanımının teşvik edilmesi ve bu yönde seçim yapmaları
sağlanmalıdır.
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