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Özet 
 

Dünya’da nüfus artışıyla birlikte ekonomik faaliyetler de artmaktadır. Bu durum doğal 

çevreyi hızla bozmaktadır. Bu sebeple doğal kaynakların korunması tüm dünya için 

önemli bir sorumluluktur. Nüfus artışı ile insanlar yaşam alanı oluşturmak için daha çok 

konut, yol, köprü, vb. yapılar inşa edeceklerdir. Ayrıca zamanla eski yapıların 

yenilenme ihtiyacı doğmaktadır. Yapıların inşası için en çok kullanılan malzeme 

betondur. Beton üretiminde büyük oranda doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Zamanla 

doğal kaynaklar tüketilirken, çevresel kirlilik artmaktadır. 

 

Hazır beton üretimi Türkiye’ye Avrupa’dan onlarca yıl sonra gelmiştir. 2011 yılı 

istatistiklerine göre Türkiye, hazır beton üretiminde Avrupa’da birinci sıradadır.  

 

Bu sebeple doğal kaynakları verimli kullanmak için alternatif çözümler bulunmalıdır. 

Bunlar geri kazanılan agregalar, geri dönüşüm suyu ve daha az klinker içeren katkılı 

çimentolardır. 

 

 

Abstract 
 

Increase in the population also increases the economic activities in the world. This 

situation quickly damages natural environment. For this reason, the protection of natural 

resources constitutes an important responsibility for the entire World. Due to population 

growth, people will build structures for housing, roads, bridges, etc., to generate living 

area. In addition, there will be a need for renovation of old buildings. Natural resources 

are largely used for the production of concrete. Environmental pollution is on the 

increase while natural resources are being consumed.  

 

Production of ready mixed concrete has come to Turkey from Europe decades later. 

According to the statistics of 2011, Turkey ranks the first in Europe in ready-mixed 

concrete production.  
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For this reason, alternative solutions should be found for the efficient use of natural 

resources. These solutions incorporate the use of recycled aggregates and water, and 

blended cements containing less clinker. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Sürdürülebilirlik “daimi olma yeteneği” olarak adlandırılabilir. Ekoloji bilimindeki 

anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının 

sağlanmasıdır. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı 

tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini 

tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma 

yetisine sahiptir [1]." 

 

Şekil 1’de sürdürülebilir üretim için bir ürünün yaşam döngüsü analizine göre farklı 

zamanlardaki durumu anlatılmaktadır. Ham maddeden başlamak üzere üretilen bir 

ürünün bir servis ömrü vardır. Daha sonra servis ömrünü takiben, ürünün öngörülen 

sağlamlığını koruyabildiği bir dayanıklılık ömrü vardır. En sonunda kullanım ömrünü 

tamamlayan ürün, endüstride tekrar kullanılmak üzere geri dönüşüme tabi tutulmalıdır 

[2].   

 

 
                            

    Şekil 1: Bir ürünün yaşam döngüsü analizi  [2] 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, 

çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme 

yöntemidir. 

Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir 

gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir 

enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel 

sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı 

sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir 

ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın 

sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde 

yaşantısı sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır [1]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyolojik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_%C3%87evre_ve_Kalk%C4%B1nma_Komisyonu
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Doğal kaynakların korunması tüm dünya için acil bir sorun niteliği taşımaktadır. Bunun 

birinci nedeni nüfusun giderek artmasıdır. Her yıl yeryüzüne 87 milyon yeni insan ilave 

olmaktadır. İkinci neden ise, bu nüfus artışı ile beraber ekonomik faaliyetlerdeki benzeri 

görülmemiş artıştır. 

Dünya nüfusu ve bununla beraber ekonomik faaliyetler arttığı için, toplumlar doğal 

çevreyi hızla bozmaktadır. Bu durumun yaratacağı tehlike açıktır. Çevre ekonomiyi 

harekete geçiren, yaşamı mümkün kılan tüm kaynakların orijinidir ve tüm atıklar için de 

bir birikim ortamıdır. Yaşam kaynağı çevreye verilen zarar, öyle şiddetlidir ki, pek çok 

uzman, toplumların uzun vadeli geleceğinin tehlikede olduğuna inanmaktadır.  

Bütün toplumlar doğal kaynaklara ihtiyaç duyduğu halde, özellikle dünyanın gelişmiş 

ülkelerindeki talep çok daha önemli düzeydedir. ABD’nin dünya nüfus oranının %5’ine 

sahip olduğu halde, dünya kaynaklarının %30’unu tüketmesi bu yorumu haklı 

çıkarmaktadır [1]. 

Gerçekte, tüm ekonomik faaliyetler için kaynak talep edilir ve çevre kirlenir. O nedenle, 

kirlilik, özellikle ekonomik faaliyetlerin çok daha yoğun olduğu endüstrileşmiş 

ülkelerde aşırı boyutlardadır. Endüstrileşmiş ülkeler, gölleri, okyanusları, yer altı 

sularını, toprakları endüstriyel atıklar, radyoaktif materyaller, deterjanlar, gübreler, 

pestisitler, plastikler vb. ile kirletmektedir. Oranı değişmekle birlikte, Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde de çevre kirliliği önemli sorunlar arasında yer almaktadır.  

Sürekli olarak artan kirlilik miktarlarını azaltmak ve kontrolsüz gelişmeyi önlemek için 

gerekli önlemler ve koruyucu tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Çevre bilincinin tüm 

bu sektörel politikalar içerisine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Halkın 

bilinçlendirilmesi ve katılımının sağlanması önemli bir araç olarak benimsenmeli ve 

güçlendirilmelidir. 

 

İktisat biliminin en temel ilkesi kıt kaynakların dengeli ve verimli bir şekilde 

kullanılmasıdır. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu ve insan nüfusunun her geçen 

gün arttığını düşünürsek, önümüzdeki yıllarda verimlilik, az enerji ile çok üretim, 

çevreye verilen zararların azaltılması, tarım alanlarında az su ile ürün alınması, CO2 

emisyonunun azaltılması gibi konular ön plana çıkacaktır. 

 

Bununla beraber insan faktörünü unutmamak gerekir. İnsanlar eğitilmeli; israf, çevresel 

kirlilik, kaynakların sınırlı olmasından dolayı geri dönüşüm konularında bilgiler her 

zaman taze tutulmalıdır. Ayrıca hayati önem taşıyan bu konular devlet politikaları 

haline getirilmelidir. 

 

Avrupa Beton Platformu (ECP) ve Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) ile birlikte Avrupa 

Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) yeni, çok dilli Sürdürülebilir Beton Yapı 

Sözlüğü adında bir sözlük yayınlamışlardır. Bu sözlüğün amacı, sürdürülebilir yapı 

çerçevesinde kullanılan terminolojinin ortak bir şekilde kavranması, ulusal düzeyde ve 

Avrupa düzeyinde politika oluşturanlar tarafından kullanılması ve doğrudan ilgili 

sektörlerde iletişim, eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanılmasıdır [6]. 
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1.1 Türkiye’de İnşaat Sektörünün Durumu 

 

İnşaat sektörü Türkiye'de ekonomik büyümenin lokomotifi konumundadır. Doğal 

kaynakları hızla tükenmekte olan dünyamızda en önemli gündem maddelerinden biri 

haline gelen sürdürülebilirlik konusunun da inşaat sektöründe öncelikler arasına 

alınması zorunluluk haline gelmiştir.  

 

Araştırmacılar, var olan sosyal ve kültürel eğilimlerin devam etmesi durumunda, 

önümüzdeki on yıllık süreçte düşük nüfus artış oranlarına paralel olarak ortalama 

çekirdek aile büyüklüğünün ve aynı konutta ikamet eden aile üyelerinin sayısının 

azalacağını ileri sürmektedir. Konut başına düşen birey sayısı azalırken, yalnız 

yaşamayı tercih eden bireylerin sayısında da hızlı bir artış gözlenmektedir. Bunların 

yanı sıra Türkiye'nin 2050 yılında 100 milyon nüfusa ulaşmasıyla %80'e ulaşacağı 

tahmin edilen şehirleşmenin de bir sonucu olarak büyük şehirlerde konut ihtiyacı hızla 

artacaktır. Sonuç olarak, sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi daha az kirleten, doğaya 

az zarar veren, doğal kaynakları daha etkin kullanabilen, enerji verimliliği yüksek ve 

karbon salımı daha düşük binalar tasarlamamız gerekmektedir. Yeşil binalar, tasarımdan 

yapım, işletim ve yıkıma kadar geçen zaman zarfında insanlara ve çevreye duyarlı bir 

şekilde kaynaklarını verimli kullanan yapılar olarak adlandırılır. Yeşil binaların ilk 

maliyetleri %2 oranında daha yüksek olmasına karşın binanın yaşam süresi boyunca 10 

kat daha fazla kâr sağlamaktadırlar. 

 

Ülkemizde cari açığın en önemli bileşeni enerji harcamalarıdır. İMSAD ekonomi 

raporlarına göre, Türkiye’nin toplam 55 milyar dolar olan enerji harcamasının 16 milyar 

dolarlık kısmı konutların ısınması amacıyla kullanılmaktadır [3]. 

 

Binaların özellikle ısınma amaçlı enerji tüketimlerinin azaltılabilmesi, binalardaki ısı 

kayıplarının en aza indirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu amaçla, öncelikli olarak daha 

iyi yalıtım malzemeleri geliştirmesi ve kullanılması gerekir. Ayrıca verimli ısıtma, 

soğutma sistemleri kullanılması; güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanılması gerekmektedir. 

 

Mevcut binalarımızın oldukça büyük bir kısmının mühendislik hizmeti almaksızın kayıt 

dışı inşa edildiği bilinmektedir. Kentsel dönüşüm çerçevesinde deprem riski taşıyan 

binaların tümünün yıkılması, kaliteli malzeme ve işçilikle yapıların yeniden 

yapılmalarının maliyeti de oldukça yüksek olacaktır. 

 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON ÜRETİMİ 
 

2.1 Beton Endüstrisi Açısından Sürdürülebilirlik 

 

Beton, yirminci yüzyılın başından itibaren inşaat sektörünün vazgeçilmez ve en çok 

kullanılan malzemelerinden biridir. Aslında genel olarak, malzeme ve enerji 

kaynaklarının küresel ısınmaya neden olacak şekilde savurgan tüketimi söz konusudur. 

Günümüzde beton endüstrisinin çevre üzerindeki etkileri birçok gösterge (CO₂, SO₂, 
katı atık vb.) açısından gittikçe artmaktadır. Özellikle CO₂ emisyonlarının %10’unun 

beton üretiminden kaynaklandığı düşünüldüğünde, betonun çok dikkatli bir şekilde 

kullanımı ayrı bir önem kazanmaktadır. Gelecek kuşakların gereksinmelerini 

karşılayabilmelerini teminat altına alarak, bu günün istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
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şeklinde tanımlanabilen “sürdürülebilir kalkınma” çerçevesinde CO2 salımının belirli 

bir düzeyde tutulması için, pek çok ülke taahhütte bulunmuştur [4]. 

 

Aşağıdaki grafikte 1960 ile 1990 yılları arasında, havadaki CO2 konsantrasyonu 

değişimi Hawaii Mauna Loa Gözlem Evi sonuçlarına göre gösterilmektedir. Bu 

sonuçlara göre mevsimsel dalgalanmalar dışında bölgedeki CO2 konsantrasyonu 30 yıl 

içerisinde yaklaşık % 10 artmıştır ve bu artışın başlıca sebeplerinden bir tanesi aşırı 

oranda yapılaşmadır [2]. 

  

 
Şekil 2: 1960-1990 yılları arasında Hawaii Mauna Loa Gözlem Evi Atmosferdeki CO2 

Konsantrasyonu ölçüm sonuçları  [2] 

Diğer taraftan, doğal kaynakları oldukça fazla kullanan beton endüstrisi, sürdürülebilir 

kalkınmayı gerçekleştirmek durumundadır. Betonun yaşam döngüsündeki her 

aşamasının, bir evrim geçirerek gelişmesi çabaları çoktan başlatılmıştır.  Bunun için 

değişik ülkelerde komisyonlar kurulmuştur ve mühendislikte sürdürülebilirlik 

çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda çimento azaltıcı malzemeler ile betonun 

hem “sürdürülebilir” hem de “dayanıklı” olması için çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Çok yüksek sıcaklıklar gerektiren işlemler ile ana ürün olan çimento üretilmektedir ve 

bu nedenle beton endüstrisi, çok önemli bir enerji tüketicisi ve sera gazları, diğer gaz ve 

partikül atıkların yayıcısı durumundadır. Beton, bu günün dünyasında iyi inşa edilmiş 

çevre ve alt yapı için temel oluşturmaktadır; ancak beton endüstrisi, çevre üzerindeki 

etkilerini, çeşitli göstergeler (CO₂, SO₂ boşaltılan atıklar, çıkarılan mineraller, vs.) 

açısından 1994 ila 2001 yılları arasında ton başına %17 arttırmıştır. Beton, inşaat 

endüstrisinin, yapım ve yıkım atıklarında en fazla paya sahip malzemesidir. Agregaların 

ve üretilen çimentonun büyük bir oranı betonun içine girmektedir [4]. 

 

Açıkça görülmektedir ki beton üretim ve kullanımının dikkate değer bir çevresel etkisi 

mevcuttur. Betonun dikkatli ve akıllı bir şekilde kullanımı, çevreye yarar sağlayacaktır.   

Çevreye duyarlı beton üretilmesi için alternatif çözüm yolları aranmalıdır. 

 

Bunlar 

 

 Kullanılan çimento miktarının azaltılması, katkılı çimentoların kullanılması 

 Geri dönüşüm suyunun karışım suyu olarak kullanılması, 

 Betonun geri kazanılması 

 

şeklinde sıralanabilir. 
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Ayrıca çevreci yaklaşımla beton üretimi amacıyla çok çeşitli atık malzemelerin ve geri 

kazanılmış ürünlerin betonda değerlendirilmesi araştırmaları yapılmaktadır. Bu atıkların 

bir kısmı aşağıdaki gibidir:  

 

 Yüksek fırın cürufu 

 Metakaolin 

 Geri kazanılmış ve atık plastik 

 Kullanılmış lastikler 

 Cam atıkları 

 Kömür kaynaklı uçucu küller 

 Odun kaynaklı uçucu küller 

 Pirinç kapçığı külü 

 Şehirsel kaynaklı katı atık külleri 

 Volkanik küller 

 Silis dumanı 

 Çimento fırını tozları 

 Döküm kumları 

 

Bununla birlikte termik santrallerden elde edilen kömür kaynaklı uçucu küller ile 

yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi atıklar artık günümüzde beton için 

standartlaşmış birer yan ürün olarak kullanılabilmekte ve atık olarak 

düşünülmemektedir. Bu ve benzeri malzemelerin beton üretiminde kullanımının 

yaygınlaştırılması, çevre kültürünün ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve atıkların 

değerlendirilmesi amacıyla araştırma geliştirme faaliyetlerine önem verilmelidir [10]. 

2.2 Sürdürülebilir Beton Üretimi İçin Çözüm Yolları 

 

2.2.1 Kullanılan Çimento Miktarının Azaltılması 

 

Beton üretiminde az çimento kullanarak dayanımı yüksek ve dayanıklı beton üretilirse 

sürdürülebilir beton üretilmiş olur. Özellikle kimyasal katkılar yardımıyla düşük su-

çimento oranıyla geçirimliliği az, dayanımı yüksek beton üretilebilmektedir. Beton 

üretiminde çimento ile beraber uçucu kül, öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu gibi 

mineral katkılar kullanılırsa hem beton performansı artabilmekte hem de çevreye 

duyarlı beton üretilmiş olmaktadır. Örneğin Amerikan Kömür Külü Birliğinin verilerine 

göre 2007 yılında Amerika’da 17 milyon ton uçucu kül hazır beton sektöründe 

kullanılmış olup, doğaya zarar verecek atık bir madde olan uçucu külün bu sayede geri 

dönüşümü sağlanmıştır [8].  Ayrıca, daha az klinker içeren yüksek oranda mineral 

bileşen içeren çimentolar kullanılarak da sürdürülebilirliğe katkı sağlanır. 

 

Mineral bileşen olarak adlandırılan uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi 

ürünlerin betona sağlayabildiği faydalar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Betonun işlenebilirlikte artış, ayrışma eğiliminde azalma. 

 Puzolanik etki nedeniyle bağlayıcı hamurda, çimento hamuru-agrega ara 

yüzeylerinde daha kararlı, homojen ve az boşluklu bir yapı oluşması. 

 Betonun kohezyonunun artması. 

 Hidratasyon ısısının düşmesi. 
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 Yüzey bitirmenin kolaylaşması. 

 İleri yaşlarda beton dayanımının artmaya devam etmesi. 

 Betonun geçirimsizliğinin artması. 

 Donatı korozyonuna, alkali-slika reaksiyonuna ve zararlı sülfat etkisine karşı 

yüksek dayanıklılık sağlaması. 

 Daha düşük malzeme maliyeti nedeniyle daha ekonomik üretim sağlaması.  

 Mineral bileşen kullanımı daha az klinker harcamasına sebep olacağı için CO₂  
emisyonlarında azalmaya sebep olması [9]. 

 

Kömür yakıtlı elektrik santrallerinden elde edilen uçucu kül ve demir endüstrisinden 

elde edilen öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren portland klinkeri esaslı 

çimento, endüstriyel ekolojinin iyi bir örneğidir. Çünkü birkaç endüstrinin çevresel 

etkisini azaltmak için uygun bir çözüm sunmaktadır. İnşaat endüstrisi, ağırlıkça %15 ile 

%20 uçucu kül veya ağırlıkça %30 ile %40 öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu gibi, 

çimentonun yerine geçen malzemeler içeren beton karışımlarını kullanmaktadır [4]. 

2.2.2 Karışım Suyu Olarak Arıtılmış Atık Su Kullanılması 

 

Endüstriyel atık sular ve içilemeyen sular, TS EN 1008 standardına göre zararlı 

oldukları kanıtlanmadıkça, betonda karma suyu olarak içme suyunun yerine 

kullanılabilir.  

 

Betonda karışım suyu olarak hazır beton santrallerinde yıkama amaçlı kullanılan sular 

geri dönüşüm havuzlarında toplanarak içerisindeki katı maddelerden çökeltme yoluyla 

arıtılabilmektedir. Yağ toplayıcı ile temizlenen sular beton karışım suyuna %10-15 

oranlarında katılarak hazır beton üretiminde kullanılabilmektedir. Ayrıca hazır beton 

tesislerinde sahanın temizliğinin sağlanması için kullanılan yıkama suyu yine bu geri 

dönüşüm ünitesinde toplanan sulardan faydalanılarak sağlanır. 

       

2.2.3. Betonun Geri Kazanılması 
 

Beton üç şekilde geri kazanılabilir.  

 

 Hazır beton transmikserleri ile dönen taze betonun geri kazanılması 

 Prefabrik üretim tesislerinde artan beton 

 İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılması  

 

En önemli geri kazanım kaynağı ise inşaat yıkıntı atıklarından elde edilen agregalardır. 

Avrupa’da agregayı geri kazanan ülkelere baktığımızda İngiltere, Hollanda ve 

Belçika’da yüksek oranda kullanıldığını görmekteyiz. Türkiye henüz geri kazanım 

konusunda Avrupa’da kayda değer bir görüntü verememektedir. Şekil 3’te Avrupa’da 

geri kazanılan agreganın toplam kullanılan agrega miktarı içerisindeki payını 

görmekteyiz. 
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Şekil 3: Avrupa’da toplam agrega içindeki geri kazanılan agrega yüzdeleri[7] 

 

 

Atık miktarı, 

milyon ton 

Avrupa Amerika Japonya 

İnşaat yıkıntı atığı 510 317 77 

Kamuya ait atık 241 228 53 

 

Şekil 4: Dünya’da yılda geri kazanılan agrega miktarları [7] 

 

Dünya çapında inşaat yıkıntı atıklarının miktarının kayıtları net olarak bulunmamakla 

beraber Şekil 4’de Avrupa, Amerika ve Japonya’daki inşaat yıkıntı atıklarının salımının 

miktarları görülmektedir. 

 

Doğal agregalar dere yataklarından, denizlerden, çöllerden ve madenlerden elde 

edildikleri için agregaların büyük miktarda bu kaynaklardan alınmasının önümüzdeki 

yıllarda dünyayı ekolojik yönden olumsuz etkileyeceği bilinmektedir. 

Günümüzde doğal agrega kaynakları tükenme riski taşımaktadır. Dünya genelinde tüm 

maden üretimi içinde %58’lik payla birinci sırayı alan agreganın ortalama kişi başı 

kullanımı Avrupa’da yıllık 7 ton ve Türkiye’de 4 ton gibi büyük bir miktarlardır [5].  

Bu kadar fazla miktarda ihtiyaç olan agrega kaynaklarının tüketilmesi ve sürdürülebilir 

hayatta inşaat yıkıntı atıklarının çevreye verdiği zarar geri kazanılmış agreganın 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Geri kazanılmış beton agregalarının ve içinde kullanıldıkları betonun özeliklerini 

belirlemek amacıyla pek çok araştırma yapılmıştır. Bu konuda Türkiye’de de son 

yıllarda çalışmalar yapılmıştır ve özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm çerçevesinden 

açığa çıkacak yıkıntı atıklarının beton üretiminde kullanılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır.  

Ayrıca yerleşim bölgelerinin hızlı büyümesi, çevresel etkiler ve zorluklar nedeni ile 

beton endüstrisi doğal agregaları uzak yerden sağlamak yerine alternatif yöntemler 

aramaktadır. İnşaat yıkıntı atıklarından sağlanacak agrega ve diğer malzemeler çevre 
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sorunlarını azaltması, agrega üretiminde harcanan kırma, eleme ve nakliye gibi 

masrafların azalması bakımından da önem kazanmaktadır. 

Yıkıntı atıkları bugün inşaat sanayiinde kullanılan ekonomik değeri olan bir 

malzemedir. Beton, taş ve kil briketler kırıldıktan ve ufalandıktan sonra çeşitli alanlarda 

agrega olarak kullanılabilir. Bugün birçok Avrupa ülkesinde toplanan inşaat ve yıkıntı 

atığının %85’i geri kazanmak için ekonomik olarak uygundur [5]. 

İstanbul ve diğer büyük şehirlerde agrega temininde, rezervlerin hızla tükenmesi ve 

çarpık şehirleşmeden kaynaklanan çevre problemleri yaşanmaktadır. İnşaat sektörünün 

büyüklüğü, bu yapıların rehabilitasyonu ve yıkılması sırasında çıkacak betonların 

değerlendirilmesi için geri kazanılmış agrega sektörünün Türkiye’de de kurulmasını 

gerektirmektedir. 

 

Agrega geri kazanımı için muhtemel kaynaklar; yıkıntı betonu (yıkılan eski binalar, 

doğal afet yıkıntıları, yangın yıkıntıları), beton santrallerinden elde edilen kalite kontrol 

numuneleri, prefabrikasyonda üretim artıkları ve uygun olmayan ürünler olabilir.  

 

 

3. SONUÇLAR 
 

İnşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak beton ihtiyacı da artmaktadır. Ekolojik 

dengenin bozulmaması için mevcut kaynakları olabildiğince verimli kullanmak 

gerekmektedir. 

 

Özellikle kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılacak binalardan elde edilecek molozların 

agrega olarak kullanılması agrega ihtiyacını azaltacaktır. 

 

Suyun arıtılarak tekrar betonda kullanılması da su ihtiyacının daha da artacağı 

önümüzdeki yıllarda büyük önem arz edecektir.  

 

Diğer sektörlerin atıkları, yan ürünleri olan uçucu kül, öğütülmüş granüle yüksek fırın 

cürufu, silis dumanının beton üretiminde kullanılması, hem çevre kirlenmesini hem de 

çimento üretimini azaltacak, başka bir ifadeyle sera gazları emisyonlarını küresel 

ölçekte azaltma imkânı sağlayacaktır. Ayrıca betonun çevre koşullarına dayanıklılığını, 

faydalı ömrünü arttıracaktır. 

 

Öyle görülüyor ki yakın ve orta gelecekte beton kullanılmaya devam edecektir. Paralel 

olarak beton endüstrisi her konuda kendini geliştirecek ve betonun bileşenlerinin büyük 

bölümü geri kazanılan ürünlerden elde edilecektir. 
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