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Özet 
 

Beton 1800‟lü yıllardan itibaren dünyanın her yerinde -kırsal alanlarda dahi- çok yoğun 

olarak kullanılan ve özellikle ülkemiz için 1950‟li yıllardan itibaren vazgeçilmez bir 

malzeme olmuştur. Ancak betonarme binaların ekonomik ömrü 100 yıl olmasına 

rağmen genelde 40-50 yaşına girmiş binalar özellikle Türkiye‟de fonksiyonel ve 

teknolojik olarak yeterli görülmedikleri için yıkılmakta ve yerlerini gene çoğunlukla 

betonarme binalara bırakmaktadırlar. Türkiye‟de hala beton, malzeme ve işçilik olarak 

en ucuz, dayanımı en yüksek, kalite kontrolü mümkün ve üzerinde çalışmalar yapılarak 

en iyileştirilebilecek, özellikleri geliştirilebilecek bir yapı malzemesi olarak yoğunlukla 

kullanılmaktadır.  

 

Bu çalışmada, yeşil bina olma kriterleri ışığında beton malzemenin sağladığı avantajlar 

ve/veya –varsa- olumsuzluklar seçilen örneklerle beraber ortaya konulacaktır.  

 

 

Abstract 
 

 

Concrete since 1800's -even in rural areas-a very heavily used material in the world in 

anywhere, and especially for our country since the 1950s has been an indispensable 

material. However, the economic life of reinforced concrete buildings is although 100 

years, the age of 40-50 is usually accept sufficient as the buildings have not been seen, 

particularly at Turkey, functional and technological and concrete buildings are 

demolished, and often drop out of place again to new concrete buildings. Concrete is 

used intensively as a building material at Turkey; it has still the cheapest workmanship, 

is most resistant, quality controllable material and the new studies made possible it to be 

cured and specifications improved material.  

 

In this study, in light of the criteria of green building material, concrete benefits and / 

or-if-negative will be put forth along with selected examples. 
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1. GĠRĠġ 
 

Yeşil Bina doğal kaynakları verimli kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, 

yenilenen ve işletilen binalara verilen isimdir. Yeşil bina; içinde yaşayanların sağlığını 

korumak, çalışanların verimini arttırmak, suyu enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli 

kullanmak, oluşabilecek çevresel olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla inşa 

edilmektedir. Yeşil binalar yeni yapı ve eski binaların kısmen ya da tamamının tadilatı 

ile oluşturulur. [1] 

 

Dünyanın dört bir tarafından gelen Küresel Yeşiller Partisi‟nin üyeleri 4 mayıs 2008‟de 

Brezilya‟da düzenlenen konferansta şunları açıklamışlardır: “...biyosfer içerisinde insan 

toplumunun maddi genişlemesinin sınırlı bir alan içinde kalmasının ve yenilenebilir 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yenilenemez kaynakların sorumlu kullanımı 

yoluyla biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesinin gerektiğini kabul ederiz... 

sürdürülebilirliğin sağlanması ve dünyadaki sınırlı kaynaklarla bugünkü ve gelecek 

kuşakların gereksinimlerinin sağlanabilmesi için, küresel tüketim, nüfus ve maddi 

eşitsizlikte devam eden artışın durdurulmasının ve tersine çevrilmesinin gerektiğine 

inanırız...” [2] 

 

Bina yapılırken kullanılan malzemeler, binayı inşa ederken yapılan uygulamalar ve 

binayı kullanırken üretilen çevresel atıklar iyi yönetildiği zaman yeşil bir binadan söz 

etmek mümkün olmaktadır. Bu entegre bir sistemdir. Bir binanın yeşil olması için çok 

modern olmasına da gerek yoktur. Yerel malzemeyle yapılmış, enerjisini iyi koruyan 

köy evleri de sürdürülebilir olarak nitelendirilebilir. Bilinçlendirme ne kadar artarsa 

yatırım da o denli artacak, talep artınca arz da genişleyecek uygulama imkânları 

genişleyecektir. Bugün imkânsız veya yapılması zor ya da yapılmak istenmeyen şeyler, 

10 sene sonra bir zorunluluk haline gelecektir. Türkiye gibi enerjisinin yüzde 75'ini ithal 

eden bir ülkede, acilen yeşil binalar için bir destekleme politikası oluşturulmalıdır. 

Artan işletme giderleri, işverenleri enerjiyi tutumlu kullanmaya yöneltmiştir. 

 

 

2. YEġĠL BĠNA OLMA KRĠTERLERĠ-SERTĠFĠKA SĠSTEMLERĠ 

 

Yapıların çevresel etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konmasında yeşil bina 

değerlendirme sistemleri ve sertifika programlarının önemli rolü vardır. Bu amaçla 

geliştirilen, Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) yöntemleri ve kriterlere dayalı 

sertifika programları olmak üzere başlıca iki gruba ayrılan bu sistemler yapı sektöründe 

rolü olan kişi ve kuruluşların dikkatini çevresel sorunlara çekmekle kalmayıp, sektörün 

çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemede önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. YDD 

yöntemleri genellikle yapıların tasarım aşamasında, malzeme ve ürün seçimi, servis 

sistemi seçeneklerinin değerlendirilmesi gibi amaçlarla kullanılmakta olup, kapsamları 

sınırlıdır. [3] 

Dünyada birden fazla sertifikalandırma sistemi vardır. En tanınmışları ABD Yeşil Bina 

Konseyi'nin ürettiği LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) ile İngiliz Yeşil 

Bina Konseyi tarafından üretilen BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel 

Değerlendirme Metodu). Ayrıca, Tayvan'da EEWH, Japonya'da CASBEE, 

Avustralya'da Greenstar gibi sertifikalar da kullanılmaktadır. 
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BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) ilk olarak 1990'da İngiltere'de 

kullanılmaya başlanan ama daha sonra dünyanın birçok ülkesinde benimsenmeye 

başlanmış bir çevre dostu bina sertifika sistemidir. LEED sertifikasında olduğu gibi 

BREEAM sertifikasının amacı bir binanın ne kadar çevreye duyarlı oluğunun 

standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasıdır.  

 

Şekil 1. Breeam Değerlendirme Süreci 

Küresel atmosfer ve kaynakların kullanımı, yerel sorunlar, iç ortam ve sağlık ile 

çevrenin binalara etkisi üzerine yapılan değerlendirmelerle ve yine puanlama sistemi ile 

verilmektedir. Breeam sisteminde puanlama geçer, iyi, çok iyi ve mükemmel olarak 

verilmektedir. (Şekil 1) Sertifika ofisler, perakende hizmet sağlayıcılar, endüstriyel 

işletmeler ve okullar için verilmektedir.  

LEED sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve 

kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarımda yenilik gibi madde başlıklarında puanlama 

yapılmaktadır. Standart, gümüş, altın, platin gibi derecelerle sertifika verilmektedir. 

Sertifikalar, yeni inşaat ve renovasyon, var olan binalar, binada yaşayanlar için iç 

tasarım, evler, mahalle gelişimi gibi alanlara uyarlanabilmektedir. 

Türkiye'de de yavaş yavaş örnekleri görülmeye başlayan 'yeşil binalar' olarak 

adlandırılan çevre dostu binalar, enerji ve su kullanımında yüzde 50'lere varan oranda 

tasarruf sağlamaktadır. Dünyada son 20 yıldır artan çevre dostu ve enerji tasarrufu 

sağlayan uygulamalar, Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamıştır. Firmalar, yeşil bina 

özelliklerini dünyada bu alanda kabul gören sertifikalarla da taçlandırmaktadırlar. [4] 

 

3. YEġĠL BĠNA ÖRNEKLERĠ 
 

 

3.1. Colorado Court Binası, Santa Monica, 2002, CA, Pugh + Scarpa 

Enerji ihtiyacının hemen hemen tamamını doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

sağlayan “Kolorado Court Binası”, Ülkede LEED “Gold (Altın)” sertifikası alan ilk 

örnek olması dolayısıyla yeşil bina örnekleri arasında özel bir yere sahiptir. (Şekil 2)  

Kolorado Court, çok birimli bir konut binası olarak inşa edilmiştir ve sahip olduğu 

doğal gaz türbini, güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemi, doğal havalandırma 
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sistemleri, kripton gazı dolgulu Low-E kaplamalı çift cam sistemi, ve geri dönüşümlü 

yalıtım sistemleri ile geleneksel olarak geliştirilen projelerden farklıdır; zamanın 

standart uygulamalarının dışında enerji etkin sistemleri kendi bünyesinde birleştirir, 

bina performansını optimize eder ve tüm yapım ve kullanım dönemlerinde az enerji 

kullanımı sağlar. 2004 yılında Washington, National Building Museum‟da sergilenen 

bina, ayrıca 8 adet ödüle de sahiptir. 

 
 

Şekil 2. Binanın genel görünüşü. [7]   Şekil 3. Cephedeki paneller. [7] 

 

 

3.2. Cesar Chavez Kütüphanesi, Phoenix, Arizona, 2007,  Line and Space, LLC 

 

AIA Çevre Komitesi tarafından 2008 yılının en iyi 10 “yeşil” projesi arasına seçilen 

Cesar Chavez Kütüphanesi çevre yaklaşımındaki başarı nedeniyle Valley Forward 

Derneği Crescordia Ödülü almıştır. Bina Phoneix şehrinde içinde göl olan bir parka 

çekim gücü yaratmak amacıyla yapılmıştır. (Şekil 4) Çevre halkına eğitim kaynakları, 

rekreasyon ve eğlence sunmaktadır. [8]  

 

 
 

Şekil 4. Toprak tepecikler, beton kanat şeklindeki  Şekil 5. İç mekandan görünüş. [8] 

duvar ve kum saati şeklindeki bina.[8] 

  

 

Arazi topografyasının ustaca değerlendirilmesi, güneş açılarının dikkate alınması, 

mevcut gölün estetik olarak kullanımıyla beraber aynı zamanda yağmur suyu toplama 

elemanı olarak kullanımı, termal kütlesi yüksek duvarların aynı zamanda rüzgar kesici 

 

 

 

http://www.archdaily.com/89665/colorado-court-brooks-scarpa/colorado-007_1000/
http://www.archdaily.com/89665/colorado-court-brooks-scarpa/colorado-013_1000/
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ve gölgeleme elemanı olarak kullanımı, indirek güneş ışığını maksimum derecede içere 

alan pencere sistemleriyle (Şekil 5) Cesar Chavez Kütüphanesi de yeşil bina örnekleri 

arasında önemli bir yere sahiptir. 

 

3.3 Redevco - Erzurum Alıs Veris Merkezi, Erzurum, Türkiye, 2009,  Chapman 

Taylor  

 

Erzurum Alışveriş Merkezi, Türkiye‟nin ilk yeşil alışveriş merkezi ve BREEAM 

Sertifikası‟na sahip ilk binasıdır (Şekil 6). “Çok iyi derece” ile sertifikalandırılmış olan 

Erzurum Alışveriş Merkezi binanın çevresel performansının sürekli olarak 

iyileştirilmesini sağlamak için “Kullanımda BREEAM” sertifikasına da başvuruda 

bulunacaktır. Merkez, kendi enerjisini kısmi olarak üretecek ve atık ısı, ısıtma ve 

soğutmada kullanılarak, Türkiye‟deki diğer alışveriş merkezlerine kıyasla daha az CO2 

emisyonu üretecektir. REDEVCO tarafından inşa edilip Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi‟ne teslim edilen Kültür Merkezi, 1000 kişilik konferans salonu ve seminer 

odalarıyla Erzurum halkının çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşabileceği modern 

bir mekân olacaktır.  

 

 
 

Şekil 6. Binanın ana girişi ve Kültür Merkezi. [11] 

 

3.4. RMI – Türkiye AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, Gebze, Türkiye, 2007, Efekta 

Mimarlık  

 

Sertifikasız olsa da yaklaşık 3 milyon euroya malolan RMİ Türkiye binası (Şekil 7), 

çevreci nitelikler taşımaktadır. Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ'ye ait tesiste bulunan 

bina, Türkiye ve Ortadoğu'nun jeotermal enerjiden faydalanan, doğal aydınlatma ve 

doğal havalandırma sistemlerine sahip; ortalamanın üstünde bir ısı yalıtım performansı 

gösteren ilk yapısı olma özelliğindedir. Türkiye'de bir konutta yıllık enerji sarfiyatı 

ortalama 250 kWh/m2 iken, bu tesiste yıllık elektrik sarfiyatının 50-55 kWh/m2 olacağı 

tahmin edilmektedir. 
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Şekil 7. RMI - Türkiye Araştırma ve Eğitim Merkezi, Gebze [12]. 

 

Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi tarafından Türkiye‟de “Yeşil Bina 

(Green Building)” statüsü verilen ilk bina: 2005 yılından bu yana Avrupa‟da enerji 

sarfiyatı düşük ticari (non-residential) binaları teşvik etmek amacı ile bir program 

yürüten Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi, Yenilenebilir Enerji Bölümü, 

RMI – Türkiye binasını, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması ve enerji 

verimliliğinden dolayı "Yeşil Bina (Green Building)" programına dâhil edilmiştir. [12] 

 
3.5. Ġstanbul Sapphire Binası, Ġstanbul, Türkiye, Tabanlıoğlu Mimarlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,339 m2 arsa üzerine kurulu İstanbul Sapphire projesi, ile Tabanlıoğlu Mimarlık 

tarafından projelendirilen çağdaş teknoloji ürünü yapı, 235 metre yüksekliğinde ve 

toplam 64 katlı, zemin üstü 54 kattan oluşmaktadır (Şekil 8). 

 

Cam bir örtü ile korunan binanın hava sirkülâsyonu, her 3 katta bir bulunan, hareketli, 

kontrol edilebilir menfezler yardımıyla, doğal havalandırma sistemi ile sağlanmaktadır. 

Bu menfezler doğal bir şekilde dış atmosferdeki havayı içeri alıyor ve böylece iç 

mekânlardaki hava kalitesi yüksek tutulabiliyor. Bu özelliği ile bina Türkiye‟nin ilk 

çevre dostu gökdeleni unvanına sahiptir.  

 

 

Şekil 8. Binanın görünüşü.  
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Binanın çevresi birbirinden bağımsız iki kabuktan oluşmaktadır (Şekil 9). İç mekânları, 

dışta oluşturulan kabuk yardımı ile olumsuz meteorolojik koşullardan ve sesten 

korunmaktadır. Bu kabuk sayesinde, iç mekânlar ısıtıldığında ya da soğutulduğunda ısı 

daha uzun süre muhafaza edilebilmekte, bu da enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 28 

tasarruf sağlamaktadır. Bu şeffaf kabuk aynı zamanda iç mekân-dış atmosfer arasında 

tampon bölge oluşturmakta ve gün ışığının içeriye yansıması, otomatik kontrol storlarını 

ayarlayan bir perdeleme sistemi ile kontrol edilmektedir (Şekil 10). Çevre dostu 

sistemlerin kullanılmasıyla enerji tüketimi kontrol edilirken, her katta iç bahçeler olarak 

düzenlenen yeşil alanlar, yüksek kotta oturumlarda da doğal ve sıcak bir atmosfer 

sağlamaktadır. Kat yüksekliğinin 4 metre olduğu dairelerin tümü doğal ışık      

almaktadır [13]. 

 
 

Şekil 9. Cephede ki kabuk sistemi [13]  Şekil 10. Daire katlarının dışarıdan  

       görünüşü [13] 

 

 

4. “YEġĠL” BĠNALAR VE BETON MALZEME  
 

 

Türkiye genelinde, kolay ve seri inşaat süreçleri, hizmet ömrü, dayanıklılık, nispeten 

kolay ve ucuz hammadde eldesi gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda beton 

alternatifi olmayan bir yapı malzemesi olarak birinci sırada yerini almaktadır. Bu 

bölümde ise Türkiye‟de ve Dünya‟da önemi giderek artan diğer bir faktör olan 

sürdürülebilirlik ve ekoloji açılarından bir değerlendirme yapılacaktır. Böyle bir 

değerlendirme için malzemenin üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinin tümünü 

birden dikkate almak gerekmektedir. Malzemenin üretim aşamasında kullanılan 

hammadde miktarları, yenilenebilir veya tükenebilir oluşları, harcanan enerji miktarı ve 

atıkların miktarı ve doğaya etkileri irdelenmelidir. Bu aşamadaki olumsuzlukların yapı–

yaşam sürecinde meydana gelen toplam çevresel etki içerisinde önemli bir payı vardır. 

Yapının kullanımı aşamasında ise enerji verimliliği ve hizmet ömrü ön plana 

çıkmaktadır. Yapının enerji verimliliğini yapı kabuğu biçimi ve burada kullanlan 

yöntem ve malzemeler etkilemektedir. Yapı malzemesinin yapıya sağladığı dayanıklılık 

ise yapının hizmet ömrünü etkileyen fiziksel bir faktördür. Yapı, diğer sosyal, kültürel 

sebeplerden dolayı işlevini kaybettiğinde yeni bir fonksiyon verilerek yeniden 

kullanılabilir hale getirilebilir, ancak yapı malzemeleri ve elemanları işlevlerini 

kaybedip hizmet ömürlerini tamamladıklarında yapı kısmen yada tamamen yıkılacak ve 

yeniden yapılacaktır. Bu yüzden yapı malzemesinin, dolayısıyla yapının 

dayanıklılığının sürdürülebilirlik üzerinde doğrudan etkisi vardır. Yapı hizmet ömrünü 

 

 



319 

 

tamamlayıp yıkıldığı zaman ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları katı atıkların büyük 

bir kısmını oluşturmaktadır. Katı atıkların kontrolü ve yönetimi, günümüzde gelişmiş 

toplumların en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Yapı malzemelerinin geri 

dönüşebilirlik oranı ve atıkların çevreye olan etkileri de bu süreçte incelenmesi gereken 

ayrı bir konudur. [ 14, 15 ] 

 
Bilindiği gibi beton agrega, çimento ve su ile üretilmektedir. Betonun hacimsel olarak 

%65 ila % 75‟ini oluşturan agrega doğal olarak kıyılardan veya dere yataklarından yada 

yapay olarak taş kırma makineleri ile elde edilmektedir. Agrega olarak kullanılacak taş 

ve kum doğadaki kaynaklarından çıkarılırken, topoğrafik değişiklik, erozyon, bitki ve 

hayvan yaşam alanlarının tahrip olması gibi olumsuzluklar –kullanılan yönteme de bağlı 

olarak değişen derecelerde– ortaya çıkabilmektedir. Agrega eldesinde ve beton 

karışımında kullanılan makinelerin sarf ettikleri enerji ve nakliye sırasında harcanan 

enerji de beton üretiminde kullanılan toplam enerjiye yansımaktadır. Ancak beton 

üretiminde sarf edilen en büyük enerji payı çimento üretimi için harcanan enerji 

miktarıdır. Çimento üretimi için kullanılan enerji miktarı yaklaşık 100 kilowattsaat/ton 

olup beton üretimi için kullanılan enerjinin %90‟dan fazlasını kapsamaktadır. 1m
3
 

betonda 150 – 450 kg çimento kullanılır. Türkiye‟de yılda 100 milyon tona yaklaşan 

değerlerde çimento üretilmektedir. [ 15 ] 

 

Betonarme elemanların donatılarında kullanılan çelik malzeme ise enerjiyi yoğun olarak 

kullanan diğer bir sektöre dâhildir. Türkiye‟de entegre tesislerde ham çelik üretimi 2010 

yılı için 9 milyon ton olup bunun için sarf edilen enerji miktarı ton başına 5 milyon 

kCal‟dir. Elektrikli ark ocaklı tesislerde ise aynı yıl 22,5 milyon ton çelik üretilmiş, ton 

başına 475 kilowattsaat enerji sarf edilmiştir. 1m
3
 betonda yaklaşık 100 kg donatı çeliği 

kullanıldığı düşünülürse betonarme çeliği için de yaklaşık çimentonunkine eşit 

miktarlarda enerji kullanıldığı ortaya çıkar. Bununla beraber demir-çelik sektöründe 

doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliği çalışmaları sürmektedir ve 

sarf edilen enerji son yıllarda belli bir miktar azalma göstermiştir. [ 17 ] 

 

Yapının kullanımı aşamasında yapı kabuğunda kullanılan beton malzemenin ısı enerjisi 

geçirgenliği ve ısı depolama kabiliyeti yapının enerji verimliliğini ve dolayısıyla 

sürdürülebilirlik ve çevreyi etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal 

beton iyi bir ısı yalıtım malzemesi olmamasına rağmen, hava boşluklu hafif beton, 

polimerik katkılı beton gibi bazı modifikasyonlarla ısı yalıtımlı hale getirilmektedir. 

Betonun 1 kg‟ını 1 K arttırmak için gerekli olan ısı 1 kJ‟e yakın olup bu değer ısı 

kapasitesi açısından nispeten yüksek bir değerdir. Binaların beton malzeme kullanılmış 

duvarları, sahip oldukları ısı kapasiteleri ve termal kütleleri ile bina dışındaki ısı 

değişimlerinin belli bir zaman gecikmesi ve genlik küçülmesiyle içeride belirgin bir 

şekilde daha düşük seviyede hissedilmesini sağlarlar. Beton malzeme binaların pasif 

iklimlendirmelerinde ısı toplayıcı ve depolayıcı eleman olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle gece-gündüz arasında yüksek sıcaklık farklarının olduğu karasal iklimlerde bu 

sayede hem kışın hem yazın önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır. [ 18 ] 

 

Beton malzemenin geri dönüşümü ise günümüzde adından sıkça söz edilmeye 

başlanmış bir konu haline gelmiştir. Yıkılan binalardan çıkan beton ya da betonarme 

eleman atıklarının kırılıp parçalandıktan ve ayrıştırıldıktan sonra yeniden beton agregası 

olarak kullanılması konusunda son yıllarda bir çok uygulama yapılmıştır. Kırılmış 

betonların, kaldırım yapımında, drenaj sisteminde, kanalizasyon borusu döşemede, açık 

otopark alanlarında ya da hava alanlarında alt yapı dolgu malzemesi olarak ya da dolgu 
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çakıl yollarda yüzey örtücü olarak kullanılması betonun geri dönüşebilir bir malzeme 

haline getirmektedir. Ayrıca günümüzde beton atıklarının öğütülerek kısmen yeni 

çimento üretiminde değerlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. [ 19 ] 

 

Dünya ölçeğindeki bina ve yapı faaliyetlerinde, her sene 3 milyon ton işlenmemiş 

malzeme tüketimi söz konusu olmaktadır. Bu oran küresel kullanımın %40‟ına karşılık 

gelmektedir. Geleneksel bir evin yapımında yalnızca %5 oranında geri dönüşümlü 

malzeme kullanılmaktadır (Şekil 11).  [1] “Yeşil” binalarda ise kullanılan malzemelerin 

hemen hemen tamamı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilmektedir (Şekil 12). 

 
 
 

 

 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Beton malzemenin üretimi, betonarme yapıların inşası, kullanımı ve geri dönüşümünü 

kapsayan sürecin tüm aşamaları ile ilgili ve özellikle bu malzemenin bileşeni olan 

çimento ve çelikle ilgili önemli çevresel kaygıların bulunduğu bilinmektedir. Bununla 

beraber üretim ve geri dönüşüm atıklarının yönetimiyle ve üretimde biyokütle enerjisi 

ile diğer atıklardan elde edilen yakıtların kullanımıyla betona çevre dostu ve 

sürdürülebilirliği optimize edebilir bir malzeme olarak bakılabilir. Günümüzde donatı 

malzemelerinin nitelik ve çeşitlerinin gelişmesinden sonra karbonasyon olumsuz bir 

durum olmaktan çıkmış, betonu yegâne mevcut “karbon-pozitif” ürün yapmıştır. 

Ağaçların karbon temizleyici rollerinin ahşabı, yapı malzemesi olarak kullanılmasını 

engelleyecek ölçüde değerli hale getirmesiyle ve konstrüksiyon çeliğinin fiyatı 

nedeniyle pazardan çekilmesi sonucunda beton, aranan bir yapı malzemesi haline 

gelmiş ve pazar payı 2006 „daki değerinin iki katını geçmiştir. [ 20 ] 

Çimentonun bir çok ülkede ve ülkemizde daha çok bulunması ve ucuz olması, beton 

işçiliğinin bilinir olması, depreme dayanıklı yapılar yapma imkanı vermesi, soğuk-sıcak 

karasal iklimlerde ısı geçişine izin vermeyen kütlesi ve serin gölge yaratan gövdesi 

sebepleriyle “beton” bir çok yerde uzun süre daha kullanılmaya devam edilecektir. Bize 

düşen “beton” un üretimi aşamasında kullanılan enerjinin düşürülmesini sağlayacak 

yöntemler bulmak ve geri dönüşümünü kolaylaştırıcı tasarım ve yapım yöntemleri 

geliştirmektir. 

 

Bu adımlardan biri “beton yapı elemanının” prefabrike olarak standart boyutlarda 

kullanılmasıdır. Beton malzeme uzun ömürlü bir malzemedir; kullanıldığı yerlerde 

Şekil 11. Klasik Bir Binanın Yapımında 

Kullanılan Malzeme Oranları 

Şekil 12. “Yeşil” Bir Binada Kullanılan 

Geri Dönüşümlü Malzeme Oranları. 
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malzemenin kendisi eskimemekte, alt tamamlayıcı sistemler (aydınlatma, tesisat, 

kaplamalar....vb) ve binanın “modası” eskimektedir. Bu nedenle standart boyutlu 

prefabrike elemanlar rahatlıkla sökülüp, başka bir yere taşınıp kullanılabilmektedir. 

Açık bir pazarda farklı firmaların ürünleri bir arada kullanılabilmektedir. Beton 

sektörünü ürünleri bir arada rahatlıkla kullanılabilir, aynı kaliteye sahip, detayları 

çözülmüş bir açık Pazar haline getirmek gerekmektedir. Böylelikle “beton” , yeşil 

malzeme unvanını daha çok hak etmiş olacaktır. 
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