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Araştırma sonuçları 2015 yılında dünyanın toplam enerji arzının % 40’ının yapıların 

yaşam döngüsü aşamalarında kullanıldığını ve belirtilen büyüklükteki enerjinin de 

karbon emisyonuna neden olduğunu göstermektedir. Enerji üretimi ve kullanımında 

ortaya çıkan insan kaynaklı karbon emisyonları, atmosferdeki sera gazı miktarının % 

33’ünü oluşturmakta ve sera gazı emisyonundaki artış da küresel sıcaklığı arttırarak 

iklim değişikliği ve diğer önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu anlamda 

yapıların yaşam döngüsü boyunca enerji kullanımı; inşaat ve yıkım aşamalarında oluşan 

somutlaşan enerji ve yapının kullanım aşamasında havalandırma ve aydınlatma gibi 

kullanımlar sonucu ortaya çıkan operasyonel enerjidir. Bu çalışmanın amacı yapıların 

yaşam döngüsü aşamalarının incelenmesi ve bu döngüde ortaya çıkan somutlaşan 

enerjinin ve operasyonel enerjinin analiz edilip, söz konusu enerjilerin kullanımı ile 

salınan karbon miktarının farklı stratejiler kullanılarak azaltılabilme olanaklarını 

irdelemektir. Araştırma sonuçlarına göre yapıların yaşam döngüsünde salınan karbon 

emisyonunun azaltılabilmesi için hem somutlaşan enerjinin, hem de ısıtma, soğutma ve 

sıcak su ihtiyacının karşılanması için gerekli olan operasyonel enerjinin çok boyutlu 

olarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesinin sürdürülebilirlik açısından 

kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Özellikle tasarım aşamasında yapıların enerji 

verimliliği için önlemlerin alınması, karbon salınımının daha başlangıçta kontrol 

edilmesini sağlayarak daha düşük maliyetli, etkili ve zaman tasarruflu bir yöntem 

olabileceği düşünülmektedir. Daha sonraki aşamalarda önlem alınması da mümkün 

olmakla birlikte, söz konusu önlemlerin maliyetleri yüksek ve uygulama olanaklarının 

daha zor olması yanından, önlem alınıncaya kadar olan dönemde karbon salınımına olan 

olumsuz etkinin de birlikte değerlendirilmesi gerekecektir. Kamu politikalarında enerji 

verimliliği yüksek yapıların tasarımı ve inşaatı için teşvikler verilmesinin karbon 

salınımının azaltılması veya indirgenmesi yaklaşımı olabileceği vurgulanmalıdır.  
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Anahtar Kelimeler: Karbon salınımı, operasyonel enerji, somutlaşan enerji, 

sürdürülebilirlik, yapı yaşam döngüsü 
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According to recent literature in 2015, approximately 40 % of global energy has been 

using in the structures and this energy causes carbon emission which is responsible for 

33 % of total greenhouse gases in the atmosphere. This human induced carbon emission 

causes climate change and other environmental problems by increasing global 

temperature. In this sense, energy consumption in the life cycle of structures results in 

two different components: embodied energy which encompasses extraction and 

processing of raw materials, transportation, construction, maintenance, recycling and 

disposal; and operational energy which is consumed in operating the buildings, e.g. 

heating and cooling systems, lighting. The aim of this research is to deeply assess the 

life cycle of structures and to focus on “different strategies” to reduce carbon emissions 

which is the results of embodied energy and operational energy occurred during life 

cycle. This study demonstrated that a holistic multidimensional approach is an urgent 

inevitable way to properly reduce carbon emission in life cycle assessment for 

sustainability. Taking precautions for energy efficiency in the design stage of structure 

will be turn out to be much less expensive, destructive and time-intensive way to control 

carbon emission at the initial stage, otherwise later non-eliminated high amount of 

carbon may occur. Public initiatives to promote energy efficiency in design and 

development of the structures will have a crucial impact on reducing carbon emission. 
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1. GİRİŞ  

 

İnşaat sektörü, yapı malzemesi ve imalatı sanayisi ile birlikte arazi yapısını değiştiren 

yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakların en büyük tüketicisi konumundadır. 

Taşın, çakılın ve kumun dörtte birini, ham ahşabın beşte ikisini tüketen malzeme işleme 

ve üretim, ulaştırma, inşaat, yapıların kullanımı, bakım, yedek, yıkım ve imhasıyla 

binanın yaşam döngüsü aşamalarında her yıl dünya enerjisinin % 40’ı ve suyun % 16’sı 

tüketilmektedir. Dünya nüfusundaki artışın 2040 yılı sonunda yaklaşık 9 milyar olması 

beklentisi ile birlikte, insan ihtiyaçların artması, ülkelerin kalkınma girişimleri 

sonucunda inşaat sektöründe beklenen artış ve malzeme tüketimi ile dünyada enerji 

talebi ortaya çıkmıştır. Bu enerji talebinin doğrudan doğruya mineral yakıtlar ile 

karşılanması inşaat sektörünü en büyük enerji tüketicisi durumuna getirmiştir.  

 

Yapıların yaşam döngüsü boyunca tükettikleri enerji sonucu ortaya çıkan karbondioksit 

(CO2) salınımı çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çevre kirliliğindeki artış, 

gelişmiş batılı toplumları ancak 1980’lerden itibaren çevreyi küresel boyutta korumaya 

sevk etmiştir. Çevreye olan ilginin artması, karbon salınımı – çevre dengesi arasındaki 

olumsuzlukları giderici çözüm üretmek zorunluluğunu doğurmuştur.  

 

1987 yılındaki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World Commision on 

Environment and Development)’nun raporundan sonra sürdürülebilir kalkınma kavramı 

gelişmiş ve ülkeler hemen her sektörde sürdürülebilir bir gelecek planlaması yapılmaya 

başlanmıştır. 1992 yılında Brezilya‘nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio Çevre 

ve Kalkınma Konferansı (Rio Environment and Development Conference)’nda 

sürdürülebilir kalkınma için en büyük sorunlardan biri olarak CO2 salınımı gösterilmiş 

ve sürdürülebilir geleceği sağlamak için inşaat sektörünün ne derece önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, düşük çevresel etki, kalkınma ile birlikte 

yüksek ekonomik ve sosyal kazanım olarak görülmektedir. Sürdürülebilirlik hedeflerine 

ulaşmak için multi-disipliner bir yaklaşım benimsenerek enerji tasarruflarıyla birlikte 

kullanılan malzemenin salınım kontrolü ve geri dönüşümlü malzemelerin daha iyi 

kullanımı benimsenmiştir. Sürdürülebilir yapılar oluşturulması için büyük miktarda 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Brezilya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Environment_and_Development
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kullanılan enerjinin azaltılması, tüketilen enerjinin çevresel etkilerini azaltmak için 

stratejiler geliştirilmesi ve bunları sürdürülebilir kılmak için yaşam döngüsü bakımdan 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji kullanımı bakımından yapıların 

sürdürülebilirliğini belirlemede bir gösterge aracı durumundadır. İnşaat malzemelerinin 

üretimi, üretilen malzemelerin sevkiyatı, yapı malzemelerinin kullanımı, yapının 

kullanımı, bakımı, yıkımı ve yıkılan yapının geri dönüşümü gibi yaşam döngüsünün 

farklı aşamalarında tüketilen enerjinin karbon salınımına etkisi incelenmelidir. Ortaya 

çıkan bu enerji kullanımı inşaat aşamasında oluşan somutlaşan enerji ve yapının 

kullanım aşaması sonucunda ortaya çıkan operasyonel enerjidir. İklim değişikliklerini 

ve düşük veya sıfır karbonlu yapı üretimini sağlamaya yönelik bir dizi mali ve 

düzenleyici yasalar çıkarılarak operasyonel enerjinin etkilerini indirgemek mümkün 

olmaktadır. Genel olarak enerjinin etkin kullanılması doğrudan veya dolaylı olarak 

yüksek enerji maliyetlerini azaltarak tasarruf edilmesi ile sonuçlandırılır. 

 

İnşaat işlerinin yaşam döngüsü analizi, enerji kullanımı ve küresel ısınma ilişkileri; 

özellikle son yıllarda yoğun araştırma konusu olmakta ve başta inşaat mühendisliği, 

mimarlık, gayrimenkul bölümleri olmak üzere birçok bilim alanında araştırma konusu 

olmaktadır (Alwan ve Jonas 2014, Dixit vd. 2012, Guinee vd. 2011, Morela vd. 2000, 

Ramesh vd. 2013, Thormak 2006). Önceki araştırma sonuçlarından da yararlanılarak bu 

çalışmanın amacı; yapıların yaşam döngüsünün değerlendirilmesi ve bu döngüde ortaya 

çıkan somutlaşan enerjinin ve operasyonel enerjinin analiz edilmesi, salınan karbon 

miktarlarının çok boyutlu olarak incelenmesi ve yaşam döngüsü boyunca salınan 

karbonun azaltılmasının olanaklarının irdelenmesidir. Bu çalışmada aşağıda verilen üç 

ana başlık altında toplanan hususların incelenmesi değerlendirilmiştir: 

 

 Dünyada ve Türkiye’de fosil enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda ortaya 

çıkan CO2 miktarının sürdürülebilir gelecek için önemi, 

 Salınan CO2 in sera etkisindeki önemine ve küresel ısınmadaki yeri, 
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 İnşaat süreci ve kullanım aşamasında ortaya çıkan somutlaşan enerji ve 

operasyonel enerjinin analiz edilip, yasam döngüsü boyunca salınan karbonun 

azaltılma olanakları ve önemi araştırılmaktır. 

 

Araştırma sonuçları beş bölümde sunulmuştur. Birinci bölümde konunun önemi ve 

amaçları, ikinci bölümde fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi ve karbondioksit salınımı 

ilişkilerinin irdelenmesi ve üçüncü bölümde küresel ısınmanın oluşması ve sera etkisi 

literatüre dayalı olarak irdelenmiştir. Dördüncü bölümünde sürdürülebilirlik kavramları, 

inşaat süreci ve yapı kullanım aşamasında enerjinin rolü ile salınan karbon emisyonu 

yönlerinden analiz ve değerlendirme yapılması ve son kısımda ise genel değerlendirme 

ve sonuçlar sunulmuştur.   
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2. FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKETİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN 

KARBON DİOKSİT GAZININ SALINIMIN ÖNEMİ  

 

2.1 Enerjinin Kalkınmadaki Önemi, Karbondioksit Gazı Salınımı ile 

İlişkilendirilmesi ve Sürdürülebilirlik 

 

Sürdürülebilir bir yaşam için insanlığın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri enerjidir. 

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen enerji tüketimi uzun zamandan beri kalkınmanın 

ölçütlerinden biri olarak da kullanılmaktadır. Özellikle 21. yüzyılda, artan nüfusun 

talebi ve gelişen teknoloji ile birlikte, kişi başına düşen enerji ihtiyacı da artış 

göstermektedir. 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin halen dahi en önemli sorunlarından biri, kalkınma 

için yeterli enerjinin bulunamaması ve enerjinin sürekliliğinin sağlanamamasıdır. 

Kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası haline gelen enerji, 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ekonomik gelişmeyi de en fazla etkileyen temel girdilerden biri olmuştur. Enerji 

özelliğinden dolayı her ülke için gittikçe artan stratejik bir yaşam kaynağı olmuş, 

özelliklede gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasının olmazsa olmaz unsurlarından biri 

niteliği kazanmıştır. Önemi gittikçe artış gösteren enerji ihtiyacının, gelecekte nasıl 

karşılanacağı sorunu, ülkeleri yeni enerji kaynakları arayışına yönlendirmiştir. Bu 

nedenle enerji, ülkelerarası anlaşılmazlıkların, güç kullanımlarının ve aynı zamanda da 

ülkelerarası işbirliğinin önemli unsuru olma özelliğine sahip olmuştur. Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) önceki Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin vurguladığı üzere 

“Gelecek yüzyıllarda ülkelerin ekonomi ve sosyal gelişmelerinde yine enerji ön planda 

olmaya devam edecek gibi görünmektedir”.  

 

Sürdürülebilir kalkınmanın teknolojik açıdan amaç ve hedefleri; ekosistemi 

kirletmeyen, doğal kaynakların kullanımını en aza indiren, daha verimli ve temiz 

teknolojilerle mevcutların değiştirilmesi, küresel karbondioksit (CO2) salınımının 

sınırlandırılması amacıyla karbon emisyonunun azaltılması ve diğer sera gazlarının 

atmosferik seviyelerinin kısa süre içinde kararlı dengeye getirilmesi, zamanla fosil yakıt 

kullanımının azaltılarak enerji kaynaklarının sürdürülebilir yapıya getirilmesi, alternatif 
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enerji kaynaklarının geliştirilmesi, doğal sistemlerin desteklenmesi, geleneksel ve 

kirletici ihtiva eden teknolojilerin kullanımının terk edilmesi ve geri dönüşüme önem 

verilmesi olarak sınıflanabilir (Khasreen vd. 2009, Yaylalı 2009). 

 

2.1.1 Enerji kaynaklarının sınıflandırılması 

 

Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve enerji değişik 

kaynaklardan elde edilir (Koç ve Şenel 2013). Enerji temel olarak kullanışlarına ve 

dönüştürüle bilirliklerine göre iki sınıfa ayrılmaktadır (Şekil 2.1).  

 

Kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olmak üzere iki 

grup altında toplanırlar (Şekil 2.1). Yenilenebilir enerji, sınırsız varsayılan ve sürekli, 

tekrar tekrar kullanılabilen enerjidir. Yenilenemez enerji ise, kullanılan fakat kısa zaman 

aralığında yeniden oluşmayan enerji olarak tanımlanabilir. Bunlar genelde, petrol, doğal 

gaz ve kömür gibi mineral kökenli enerji kaynaklarındandır. Bu tür enerjiler, oluşumları 

milyonlarca yıl öncesine dayanan bitki ve hayvan gibi organik kalıntıların mineraller 

maddelerinden oluşmaktadır (Koç ve Şenel 2013). 

 

Dönüştürülebilirliklerine göre ise enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme 

uğramamış şekline birincil enerji denilmektedir. Birincil enerji kaynakları; petrol, 

kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve rüzgârdır. Birincil 

enerjinin dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji de ikincil enerji şeklinde 

tanımlanmaktadır. Elektrik, benzin, mazot, motorin, kok kömürü, ikincil kömür, 

petrokok, hava gazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG - liquid petroleum gas) bu tip 

enerji kaynaklarındandır (Koç ve Şenel 2013). Bununla birlikte mineral enerji 

kaynakları işlene bilirlik açısından madde halinde, gaz halinde depo edilebilirlik, petrol 

bazlı dönüştürüle bilirlik ve enerji bazlı kullanılabilirlik açısından sınıflandırılabilir. 

Daha çok kullanılabilirlik ve dönüştürüle bilirliğine göre yapılan sınıflandırmalar 

kullanılır (Koç ve Şenel 2013). 
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Şekil 2.1 Enerji kaynaklarının sınıflandırılması (Koç ve Şenel 2013’den değiştirilerek 

alınmıştır) 

 

2.1.1.1 Dünyada ve Türkiye’de yenilenemez enerji durumu 

 

Başlıca yenilenemeyen enerji kaynakları; petrol, kömür, doğal gaz ve nükleer olup, bu 

kaynaklar dünya enerji üretiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Fosil kaynaklı 

yakıtların rezerv miktarları ve kullanılabilme süreleri ile 2011 yılı sonu itibarıyla bu 

kaynaklardan üretilen ve tüketilen toplam enerji miktarları aşağıda verilmektedir 

(Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 Dünyada fosil kaynaklı yakıtların durumu (Koç ve Şenel 2013) 

 

Kaynaklar 

Dünya 

Rezervi 

(2011) 

Dünya 

Rezervlerinin 

Kullanılabilme 

Süreleri             

(Yıl) 

Dünya Fosil Yakıt Değerleri   

(2011) 

Üretim 

(Mtep) 

Tüketim 

(Mtep) 

Tüketim 

Payı               

(%) 

Petrol  

(Milyar ton) 

 

225,4 54 3.995,6 4.059,1 38 

Doğal gaz 

(Trilyon m3) 

 

208,4 64 2.954,8 2.905,6 27,2 

K
ö
m

ü
r 

(M
il

y
a
r 

to
n

)  

Taş 

kömürü 

 

404,76 

112 3.955,5 3.724,3 34,8 

Linyit 456,18 

TOPLAM 10.905,9 10.689 100 

 

 

Petrol, taşkömürü, linyit gibi katı yakıtların rezerv miktarları ağırlık (milyar ton) olarak 

ifade edilirken, gaz halinde bulunan doğal gazın rezerv miktarı ise hacim (trilyon m
3
) 

olarak belirtilmiştir. Üretim tüketim durumunun değerlendirilmesinde enerji 

kaynaklarının birimi Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olarak verilmiştir. Çizelge 2.1’de 

verildiği gibi, dünya petrol rezervi 2011 yılında 225,40 milyar ton, doğal gaz rezervi 

208,40 trilyon m
3
 ve kömür rezervi ise 860,94 milyar ton olarak tespit edilmiştir. Petrol, 

doğal gaz ve kömürün kullanılabilme süreleri sırasıyla; 54 yıl, 64 yıl ve 112 yıl olarak 

öngörülmektedir. Dünyada fosil yakıtlardan toplam enerji üretim miktarı 10.905,90 

Mtep olurken tüketim miktarı 10.689 Mtep olarak gerçekleşmiştir.  

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yayınlanan Mavi Kitap 

Raporu’na göre; ülkemizin taşkömürü rezervi 1.334,60 milyon ton, linyit rezervi 

11.444,90 milyon ton, petrol rezervi 44,30 milyon ton ve doğal gaz rezervi 6,20 milyar 

m
3 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 2011 yılı verilerine göre elektrik santrallerinin 

toplam kapasitesi 52.911 megawatt (MW) elektriktir. Bu kurulu gücünün % 64’ünü 



8 

 

(33.931 MW) termik santralle ve % 36’sını (18.980 MW) ise hidroelektrik, jeotermal ve 

rüzgâr enerji santralleri oluşturmuştur. 

 

Ülkemizdeki petrol durumu incelendiğinde; 2011 yılı ham petrol üretiminin 2,4 milyon 

ton ve ortalama günlük üretimin 45 bin varil olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık aynı 

yıl ithal edilen ham petrolün 18,1 milyar ton ve ithal edilen petrole ödenen tutarın 21 

milyar doları ($)’ı aştığı görülmektedir. Kaynak ülke olarak bakıldığında İran, Rusya, 

Suudi Arabistan, Kazakistan ve Irak’ın toplam ithalat içindeki payı  % 97’den fazladır. 

Bu oranın azaltılması ve farklı kaynaklardan petrol ithalatının yapılması enerji 

politikaları açısından son derece önem arz etmektedir. 

 

Türkiye’de doğal gaz tüketimi 1987 yılından bu yana sürekli artan bir eğilim içindedir. 

1987 yılında 500 milyon m
3 olan doğal gaz tüketimi 2011 yılı sonunda, 87,75 kat 

artarak 43.874 milyar m
3
’e ulaşmıştır. Aynı yıl içerisinde ithal edilen doğal gaza 

ödenen toplam tutar 16 milyar $’ı bulmaktadır. İthal edilen doğal gaz büyük oranda; 

Rusya (% 57,9), İran (% 18,7), Cezayir (% 9,5) ve Azerbaycan (% 8,7)’dan temin 

edilmektedir. Buna karşılık 2011 yılı doğal gaz üretimi 793,4 milyon m
3
, ortalama 

günlük üretim 2,17 milyon m
3 olup, üretimin tüketimi karşılama oranı ise yalnızca % 

2’dir.  

 

Ülkemizdeki linyitin ve taşkömürünün durumu incelendiğinde 1974 – 2011 yılları 

arasındaki 37 yıllık süreçte linyit üretiminin yıllık 8,4 milyon tondan 73 milyon tona 

çıkarak 8,7 kat arttığı tespit edilmiştir. Türkiye’de 1974 yılında yıllık yaklaşık 5 milyon 

ton olan taşkömürü üretimi 2010 yılına kadar olan süreçte yaklaşık % 48 oranında 

düşerek 2,59 milyon ton düzeyine inmiştir. 2011 yılı taşkömürü üretimi de 2010 yılı 

taşkömürü üretimine yakın bir düzey olan 2,62 milyon ton seviyelerinde 

gerçekleşmiştir. Taşkömürü açısından yeterli kaynağın olmaması nedeni ile bağımlılık 

bulunmakta ve bu nedenle son yıllarda ülkemizin kömür ithalatı hızla artış 

göstermektedir. Bu durumu kömürün konut ve sanayi de kullanımının artmasına ve yeni 

devreye giren ithal kömürlü termik santrallere bağlanabilir. Türkiye’de 2010 yılında 173 

bin ton kok ve 2,75 milyon ton petrokok ithal edilmiştir. Kömür ithalatının faturası 
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2010’da 3,225 milyar dolar, 2011’de 4,1 milyar dolar düzeyinde seyretmiş olup, 2012 

yılı içinde ise 5 milyar dolara ulaşması söz konusudur. 

 

Nükleer enerji üretiminde kullanılan çekirdek kaynaklar; uranyum ve toryumdur. 

Dünyada 2011 yılı için çıkartılabilir uranyum rezervi 5.327,2 bin tondur. Rezerv 

açısından en zengin ülkeler; Avustralya (1.661 bin ton), Kazakistan (629 bin ton), 

Rusya (487,2 bin ton) ve Kanada (468,7 bin ton) olup Türkiye’nin uranyum rezervi bu 

ülkelere kıyasla çok daha düşük seviyededir (9.129 tondur). Dünyada 2011 yılı için 

çıkartılabilir toryum rezervi 5.385 bin tondur. Toryum rezervi açısından önde gelen 

ülkeler; Hindistan (846 bin ton), Türkiye (744 bin ton), Brezilya (606 bin ton), 

Avustralya (521 bin ton) ve ABD (434 bin ton) olarak sıralanmaktadır (Koç ve Şenel 

2013). 

 

Dünya Nükleer Enerji Kurumu’nun 2011 yılı verilerine göre; dünyada nükleer 

santrallerden elektrik enerjisi üretimi 2.518 milyar kilowatt saat (kWh – kilowatt hour) 

olup, elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerjiden en fazla yararlanan ülke Fransa (% 

77,7)’dır. Dünya’da 2013 yılı itibarıyla işletmede bulunan nükleer reaktör sayısı 437 ve 

bu reaktörlerin kurulu gücü 374.135 MW’dır. Ayrıca inşa halinde 65 nükleer reaktör 

ve planlama aşamasında 168 nükleer reaktör bulunmakta olup bunların toplam güç 

kapasiteleri sırasıyla 65.159 MW ve 185.495 MW olarak verilmektedir. Türkiye’de 

2015 yılında Mersin Akkuyu’da yapımına başlanan ve dört reaktörden oluşan toplamda 

4.800 MW kapasiteli nükleer santralin 2018-2021 yılları arasında faaliyete geçmesi 

planlanmaktadır. Ayrıca Sinop’a 5.600 MW kapasiteli bir nükleer santralin kurulumu da 

proje aşamasında bulunmaktadır. 

 

2.1.1.2 Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji durumu 

 

Dünyada yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, 

jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisidir. 2011 yılında 

yenilenebilir enerjiden elektrik enerjisi üretiminden en fazla yararlanan ülke Çin (282 

gigawatt)’dir. Dünya yenilenebilir elektrik güç kapasitesi 1.360 gigawatt (GW) olup 
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aynı yıl Türkiye’nin yenilenebilir elektrik güç kapasitesi 19 GW olarak gerçekleşmiştir 

(Karaca 2012, Koç ve Şenel 2013). 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2040 yılındaki payının ise mevcut politikalar 

senaryosuna göre % 15,4 oranında, yeni politikalar senaryosuna göre % 18,9 ve 450 

ppm senaryosuna göre ise % 29,8 olacağı beklenmektedir. 2040 yılına kadar olan 

süreçte; yenilenebilir kaynaklar yıllık ortalama % 3,3 büyüme payları ile en hızlı 

büyüme oranına sahip enerji kaynaklarıdır. ABD, Çin, Hindistan ve Almanya’da kömür, 

Rusya’da doğal gaz, Fransa’da nükleer enerji ve Kanada’da yenilenebilir enerji elektrik 

enerjisi üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklardır (Anonim 2015).  

 

Ülkemizde 2040 yılında, petrol, doğal gaz ve kömürün talebin dörtte birini oluşturması, 

geri kalan bölümü ise düşük karbonlu yakıtların (özellikle yenilenebilir enerji ve 

nükleer enerji) oluşturması öngörülmektedir. Petrol başlıca kaynak olmaya devam 

edecektir; ancak en hızlı artış yenilenebilir enerjide olacaktır. Petrolde % 13, kömürde 

% 17 (bu artışın önemli oranının 2020 yılından önce gerçekleşmesi öngörülmektedir), 

doğal gazda % 48, nükleerde % 66 ve yenilenebilir enerjide % 77 oranında artış 

beklenmektedir. Enerjiden kaynaklanan emisyonlar ise, % 20 oranında artış 

gösterecektir. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 124.929 gigawatt saat (GWh -

gigawatt hour) olan elektrik üretimimizin 82.635 GWh’i termik santrallerden, 35.410 

GWh’i hidroelektrik santrallerden, 6.885 GWh’i de diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmıştır. 2009 yılı ile birlikte yenilenebilir enerji kaynak bazlı 

üretimimizde ciddi artışlar gözlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 

jeotermal ve rüzgâr bazlı üretimimiz 2004 yılından bu yana yaklaşık 70 kat artarak 151 

GWh seviyelerinden 10.635 GWh düzeyine ulaşmıştır. Son 11 yıllık süreç içerisinde 

2009 yılı hariç tüm yıllarda elektrik üretimimizde % 8.9’lara varan artışlar yaşanmıştır. 

2004 yılında; termik santrallerden ürettiğimiz elektrik miktarı 104.464 GWh iken, bu 

rakam 2014 yılı sonu itibarıyla 199.404 GWh’e yükselmiştir (Çizelge 2.2) (Anonim 

2015). 
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Çizelge 2.2 Kaynak bazında Türkiye elektrik enerjisi üretimi (GWh) (Anonim 2015) 
 

Yıl Termik Hidrolik 
Jeotermal ve 

Rüzgâr 
Toplam 

Artış 

(%) 

2004 104.464 46.084 151 150.698 7,2 

2005 122.242 39.561 153 161.956 7,5 

2006 131.835 44.244 221 176.300 8,9 

2007 155.196 35.851 511 191.558 8,7 

2008 164.139 33.270 1.009 198.418 3,6 

2009 156.923 35.958 1.931 194.813 -1,8 

2010 155.828 51.796 3.585 211.208 8,4 

2011 171.638 52.339 5.418 229.395 8,6 

2012 174.872 57.865 6.760 239.497 4,4 

2013 171.812 59.420 8.921 240.154 0,3 

2014 199.404 40.396 10.635 250.435 4,3 

Oran 

bazında 

(2014) 

% 79,6 % 16,1 % 4,2 % 100 - 

2015 

(Haziran 

sonu) 

82.635 35.410 6.885 124.929 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.1.1.3 Dünyada ve Türkiye’de elektrik enerjisi durumu ve kişi başına enerji 

tüketimi  
 

Ülkelerin sanayileşme ve kalkınmaya yönelik yaptıkları yatırımlarla birlikte giderek 

artmaktadır. Dünya Bankasının ve British Petrol’ün 2011 yılı verilerine dayalı olarak 

ülkelerin nüfusu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH/kişi), enerji 

üretim-tüketim miktarı ve CO2 emisyon miktarı irdelenmiştir (Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 Seçilmiş ülkelerin nüfusu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYİH/kişi), enerji üretim-tüketim miktarı ve CO2 emisyon miktarları 

(Koç ve Şenel 2013) 

 

Ülkeler Nüfus 

(milyon) 

GSYİH/kişi 

($/kişi) 

Enerji  

Tüketimi 

(Mtep) 

Elektrik 

Tüketimi  

(TWh) 

CO2 
Emisyonu 

(milyon ton) 

Çin 1.348,1 5.445 2.613,21 4.700,07 8.979,14 

ABD 313,1 48.112 2.269,33 4.308 6.016,61 

Rusya 142,8 13.089 685,63 1.051,59 1.675,04 

Hindistan 1.242,6 1.489 559,10 1.006,17 1.797,99 

Japonya 126,5 45.903 477,59 1.104,18 1.307,40 

Kanada 34,3 50.345 330,27 607,59 624,44 

Almanya 82,1 44.060 306,41 614,5 802,82 

Brezilya 196,7 12.594 266,88 501,32 481,89 

Kore 48,4 22.424 263,01 520,10 738,06 

Türkiye 74,7 10.444 118,80 228,41 323,40 

Dünya 6.978,3 10.027 12.274,62 22.018,12 34.032,7 

 

Dünyada en fazla enerji tüketimi gerçekleştiren ülkeler sırasıyla; Çin, ABD, Rusya, 

Hindistan ve Japonya olurken; bu ülkelerin aynı zamanda en fazla CO2 emisyonu 

yaydığı belirlenmiştir. Elektrik enerjisi tüketimi en yüksek olan ülkeler ise; Çin, ABD, 

Japonya, Rusya ve Hindistan olmuştur. Dünyada 2011 yılı enerji tüketimi 12.274,62 

Mtep, elektrik enerjisi tüketimi ise 22.018,12 TWh olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2.2). 

Türkiye yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla dünya üzerinde kayda değer bir duruma 

sahiptir. Ülke nüfusu 74,7 milyonu aşmakta ve 2011 verileriyle gayrisafi yurt içi hâsıla 

772.298 milyar dolar olup, kişi başına düşen milli gelir 10.444 $ seviyesine ulaşmıştır. 

Türkiye’nin enerji tüketimi 2011 yılında 118,8 Mtep olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 

enerjisi tüketimi ise 2011 yılında, bir önceki yıla göre % 8’lik bir artışla 228,41 milyar 

kWh’e ulaşmıştır.  
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Gelişmiş ülkelerde, enerji verimliliğini arttırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve kişi 

başına düşen elektrik enerjisi tüketimini arttırmak, enerji politikaların temelini oluşturan 

unsurlardır. Enerji yoğunluğu, toplam milli hâsılaya düşen birincil enerji tüketimi olarak 

tanımlanmaktadır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, o ülkenin kişi başına düşen elektrik 

enerjisi tüketimi ve enerji yoğunluğuyla belirlenir. Kişi başına elektrik enerjisi 

tüketiminin yüksek olması, o ülkenin ekonomik kalkınmışlık seviyesini ve refah 

düzeyinin yüksekliğini gösterir. Enerji yoğunluğunun düşüklüğü ise aynı miktar 

enerjiyle daha fazla iş yapılması anlamına gelmektedir. Ülkelerin 2011 yılı enerji 

yoğunlukları, kişi başına elektrik enerjisi tüketimi, enerji tüketimi ve CO2 emisyonu 

verilmiştir (Çizelge 2.4).  

 

Çizelge 2.4 Seçilmiş ülkelerin 2011 yılı verilerine göre kişi başına düşen elektrik 

enerjisi tüketimi, enerji tüketimi, enerji yoğunluğuyla ve CO2 emisyon 

miktarları (Koç ve Şenel 2013) 

 

 

Ülkeler 

Kişi Başına 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh/kişi) 

Kişi Başına 

Enerji 

Tüketimi 

(tep/kişi) 

Enerji 

Yoğunluğu 

(tep/bin dolar) 

Kişi Başına 

CO2 Emisyonu 

(ton/kişi) 

 

İzlanda 53.072 17,42 0,52 10,52 

Norveç 25.876 8,77 0,14 9,14 

Kuveyt 20.965 11,92 0,26 32,87 

Katar 18.395 15,7 0,17 39,95 

Kanada 17.620 9,58 0,22 18,1 

İsveç 16.656 5,34 0,14 5,8 

ABD 13.926 7,28 0,17 19,31 

BAE 13.837 11,05 0,19 28,73 

Finlandiya 13.653 5,14 0,20 9,8 

Türkiye 3.058 1,59 0,11 4,33 

Dünya 3.155 1,87 0,19 4,88 

 

Dünyada kişi başına elektrik enerjisi tüketimi yüksek olan ülkeler sırasıyla; İzlanda, 

Norveç, Kuveyt, Katar, Kanada, İsveç ve ABD şeklindedir. Bu ülkelerden Norveç, 

İsveç ve ABD’nin enerji yoğunlukları daha düşük olduğundan refah düzeylerinin de 
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daha yüksek olduğu söylenebilir. Dünyada 2011 yılı kişi başına enerji tüketimi 1,87 tep 

(ton eşdeğer petrol), kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 3.155 kWh olarak 

gerçekleşmiştir (Koç ve Şenel 2013). 

 

Türkiye ise aynı yıl 1,59 tep’lük kişi başına enerji tüketimi, 3.058 kWh’lik kişi başına 

elektrik enerjisi tüketimiyle dünya ortalamasının altında yer almıştır (Koç ve Şenel 

2013). 

 

2.1.2 Gelecekte beklenen dünya nüfusu ve enerji talebi  

 

Dünya nüfusundaki artışın 2040 yılı sonunda yaklaşık 9 milyar olması beklentisi ile 

birlikte (Şekil 2.2), insan ihtiyaçların ve ülkelerin kalkınma girişimleri ve bunun 

sonucunda dünyanın enerji tüketimi son yirmi yıl içerisinde beklenenden % 57 daha 

fazla artmıştır. 

 

 

Şekil 2.2 2010-2040 yılları arasında dünya nüfus değişimi (Milyar) (Anonymous 2015) 
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Küresel enerji ihtiyacının hızla büyüdüğü ve doğal olarak gelişme ile enerji tüketimi 

arasında ilişkinin olduğu bilinmektedir (Şekil 2.3). Burada geçmiş otuz yılın tüketim 

bilgileri ve gelecek yirmi yılın tahmin edilen tüketim değerleri verilmiştir. Burada 

açıkça görülmektedir ki dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmı (yaklaşık % 86) fosil 

yakıtlardan elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 2.3 1990-2030 yılları arasında dünya enerji tüketimi (katrilyon Btu) (Anonymous 

2010) 

 

Gelecekte ülkelerin ve küresel ekonomilerin hızla büyüyebilmesi için ülkelerin enerji 

ihtiyaçlarının ve tüketimlerinin de aynı hızda büyümesi gerektiği bilinen bir gerçektir. 

Fosil yakıtlar dünyanın her bölgesinde bulunmamakla birlikte yakıtların çıkarıldıkları 

bölgelerdeki siyasi ve ekonomik sıkıntılar bütün dünyayı etkilemektedir. Ayrıca 

geleneksel enerji kaynaklarından günümüz teknolojileri ile elektrik üretimi sırasında 

ciddi çevre kirliliği sorunları meydana gelmektedir. Bu sebeple bütün dünyada yeni ve 

temiz enerji türlerine olan ilgi ve araştırmaların sayısı hızla artmaktadır. Enerji Bilgi ve 

Kayıt (EIA - Energy Information and Administration) kurumu tarafından oluşturulan 

istatistiksel bilgiler doğrultusunda dünyanın toplam enerji üretim ve tüketimine 

(katrilyon Btu (İngiliz sıcaklık birimi - British thermal unit)) dair bilgiler  dünyanın 

toplam enerji üretim ve tüketimi verilmiştir (Şekil 2.4) 
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Şekil 2.4 1980-2040 yılları arasında dünyanın toplam enerji üretim ve tüketimi (katrilyon 

Btu) (Anonymous 2010) 

 

2.1.3 Enerji kullanımının çevreye etkisi ve sera gazlarının oluşumundaki rolü 

  

Dünya nüfusunun 21. yüzyılın ortalarına kadar iki katına çıkması ve ekonomik 

gelişmelerde süreklilik sağlanacağı, enerji servisleri için küresel isteklerin 2040 yılına 

kadar önemli büyüklükte artması beklenmektedir. Eş zamanlı olarak, asit yağmurları, 

ozon incelmesi ve küresel ısınma (sera gazı etkisi) gibi çevresel sorunlarının enerji 

kullanım artışı paralelinde artacağı beklenmektedir. Enerji üretimi ve kullanımı 

aşamalarında meydana gelen küresel ve yerel çevresel problemlerin oluşumunda en 

önemli etkenler yakıt ve yakıtın enerjiye dönüşümü için kullanılan sistemlerdir.  

 

Dünyada yakıtlar tarafından oluşturulan sera gazı salınımı 1971-2008 yılları arasında 

yaklaşık 2 kat artarak 14.900 milyon ton CO2 eşdeğerinden, 29.381 milyon ton CO2‘e 

yükselmiştir (Şekil 2.5).  
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Şekil 2.5 Dünyada yakıtlar tarafından oluşturulan sera gazı emisyonları (milyon ton 

CO2-eşdeğeri) (Anonymous 2010) 

 

2008 yılında dünyada en fazla sera gazı emisyonuna % 42,9’luk oranla kömür/turba 

yakıtı sebep olmuştur. Bunu sırasıyla petrol (% 36,8) ve gaz (% 19,9) yakıtlar takip 

etmiştir (Şekil 2.6) (IEA 2010). 

 

 

Şekil 2.6 Dünyada 2008 yılında yakıtlar tarafından oluşturulan sera gazı emisyonlarının 

dağılımı (Anonymous 2010) 
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3. KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ 

 

Fosil yakıt kullanımına dayalı sanayileşme 1800’lü yıllarda başlamış, özellikle de 1850 

yılındaki sanayi devriminden sonra artış göstermiştir. Bunun yanı sıra ormanların 

sürekli yok edilmesi, insan etkinlikleri ile arazi kullanımındaki değişiklikler, 

demografik ve ekonomik büyümeyle birlikte hızla yaygınlaşan ve hızla yoğunlaşan 

sanayileşme, atmosferde başta, CO2 olmak üzere, diazot monoksit (N2O), metan (CH4) 

gibi sera etkisine neden olan gazların konsantrasyonlarının artmasına neden olmuştur 

(Babuş 2005). 

 

İklim sistemi, yerkürenin yaklaşık 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca milyonlarca yıldan on 

yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal olarak değişme eğilimi göstermiştir. Etkileri 

jeomorfolojik ve klimatolojik olarak iyi bilinen en son ve en önemli doğal iklim 

değişiklikleri, 4. Zaman’daki (Kuvaterner’deki) buzul ve buzularası dönemlerde 

oluşmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez 

insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Günümüzde iklim 

değişikliği, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak 

tanımlanabilmektedir (Türkeş vd. 2000). Artan sera gazı konsantrasyonları, güneş 

ışınlarının bir kısmının atmosfere dönmeyerek yerkürede kalmasına neden olarak, 

zamanla çok duyarlı olan iklim ve ekolojik sisteminin dengesini bozmaktadır. İnsan 

aktiviteleri sonucunda atmosferde bulunan sera gazı yoğunlaşmalarındaki bu artış, iklim 

sisteminin doğal dengesini bozarak küresel düzeyde iklim değişikliği sorununa neden 

olmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olan ve diğer sonuçlarının 

nedenini oluşturan bir başka önemli konu ise, küresel düzeyde dünya ortalama 

sıcaklığının artışı ile oluşan “küresel ısınma” sorunudur (Türkeş vd. 2000). 

 

İnsanoğlunun küresel ısınmanın neden olduğu bu sorunun bilimsel olarak araştırılması 

ve değerlendirilmesi için Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO - World Meteorological 

Organization) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP - United 

Nations Environment Programme) tarafından 1988 yılında kurulan Hükümetler Arası 

İklim Değişikliği Paneli (IPCC -  Intergovernmental Panel on Climate Change), bu güne 
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kadar 5 geniş kapsamlı değerlendirme, birçok teknik ve özel rapor hazırlamıştır. 

IPCC’nin 5. İklim Değişikliği Değerlendirme Raporu’nun ilk bölümü, yani Fiziksel 

Bilim Temelinin Politikacılar İçin Özet’i 27 Eylül 2013’de Stockholm’de yapılan bir 

toplantıda kamuoyuna açıklanmıştır. Yayınlanan beşinci raporunda aşağıda yer alan 

bulgulara yer verilmiştir (Anonymous 2013).  

 

 1901-2012 yılları arasında kara ve okyanus sıcaklığı ortalama 0,9 °C artmıştır. 

 Geçen 30 yıl küresel ölçekte 1850’den beri kaydedilen en sıcak ardışık 30 yıl, 

21. yüzyılın ilk 10 yılıysa en sıcak 10 yıldır. 

 Geçen 30 yılın her 10 yılı, yeryüzünde 1850’den beri kaydedilen küresel sıcaklık 

verileri için hesaplanan tüm on yıllık dönemlerden ardışık bir biçimde daha 

sıcak olmuştur. 

 CO2, CH4, ve N2O birikimleri son 800.000 yılda hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 

 CO2 birikimleri, sanayi devri öncesine göre % 40 artmıştır. 

 Grönland ve Antarktik buz kalkanları geçen 20 yıllık dönemde kütl 

kaybetmekte, buzullar (dağ vadi ve takke buzulları, vb.) neredeyse küresel 

ölçekte küçülmeyi sürdürmekte ve Kuzey Kutup deniz buzu ve kuzey yarımküre 

ilkbahar kar örtüsü alansal olarak küçülmelerini sürdürmektedir. 

 Okyanuslar atmosfere salınan insan kaynaklı karbonun yaklaşık % 30’unu 

emmiş ve bu da okyanusların asitleşmesine yol açmıştır. 

 1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken enerjinin % 90’dan fazlası küresel 

okyanus ısınmayla bağlantılıdır.  

 Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21. yüzyılın sonuna kadar, biri dışında tüm 

yeni IPCC senaryolarına dayanarak olasılıkla sanayi öncesi döneme göre 1,5 

°C’yi ve iki yeni senaryoya göreyse 2 °C’yi aşacaktır 

 

1800’lü yılların sonundan beri küresel olarak yer yüzeyinin ortalama sıcaklığında 0,6 °C 

artış ve deniz seviyelerinde ise 10 – 20 cm’lik yükselme olduğu belirtilmiştir. Küçük 

gibi görülen bu artışın olası etkileri küçük olmayıp, küresel ısınmaya neden olacak 

biçimde büyüktür. Çünkü her bir derecelik artış, kuzey ve güney yarım küredeki iklim 

kuşaklarına 160 km’lik yer değiştirtecek etki oluşturabilmektedir. CO2 

konsantrasyonunun artmasıyla yüzey sıcaklığındaki artış 1990 yılından 2050 yılına 
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kadar olan zaman dilimi içerisinde, küresel anlamda yer yüzeyinin ortalama sıcaklık 

değerinde 1,4 – 2,2 °C artış ve deniz seviyelerinde 65 – 90 cm’lik bir yükselme 

öngörülmektedir. Öngörülen bu sıcaklık artışlarının minimum değeri bile gerçekleşse, 

son 10000 yılın en büyük artışı gerçekleşecektir. WMO’nun verilerine göre ise, ilk aletli 

ölçümün yapıldığı 1860 yılından 2010 yılına kadar en sıcak yılının 1998 yılı, en sıcak 

ikinci yılının ise 2002 yılı olduğu belirtilmiştir (Şekil 3.1). 

 

 

Şekil 3.1 1990-2050 yılları arası fosil yakıt ve küresel ortalama sıcaklık değerleri 

 

Yukarıdaki şekil kırmızı ile gösterilen eğri tüm dünyanın fosil (mineral) yakıt tüketimi 

ve mavi ile gösterilen de küresel sıcaklık artışıdır (Şekil 3.1). 1950’den sonra fosil yakıt 

tüketiminde hızlı bir artış görülmektedir. Küresel hava sıcaklıkları da 1970 yılından 

sonraki dönemde benzer biçimde artışa geçmektedir. Şekile göre sıcaklık artışının 20 yıl 

kadar geriden geldiği tespiti de yapılabilecektir. Bunun nedeni, fosil yakıt kullanımı ile 

havaya salınan CO2 sera etkisine yol açması için uzunca bir süre geçmesi gerekliliğidir. 
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Sanayi devriminden beri oluşan CO2 artışı, diğer sera gazlarında da olduğu gibi çok 

güçlüdür. CO2 emisyonları, termik santrallerde kömür, motorlu taşıt araçlarında petrol, 

evlerin ısıtılmasında doğal gaz kullanıldığında ortama verilmektedir. Bu nedenle enerji 

temini ve ulaşım için geleneksel yöntemler kullanılmaya devam edildiği takdirde artış 

eğilimi devam edecektir. Orman ve çayır ekosistemlerindeki habitat tahripleri nedeniyle 

yeryüzündeki bitkilerin özümlediği karbon miktarının azalması, orman ve anız 

yangınları, dünyadaki karbon döngüsünü etkileyebilecek düzeydedir. Bu nedenle 

CO2‘in etkisi göreceli olarak artmaktadır.  

 

3.1 Küresel Isınmanın Nedenleri 

 

“İklim bilimi” konusunda çalışan bilim adamları, 1800’lerin sonlarından beri meydana 

gelen küresel ısınmayı analiz etmişler ve bazı bilim adamları, Güneşin Etkisi, 

Dünya’nın Prezisyon Hareketi ve El Nino Etkisi olarak bilinen doğal oluşumun küresel 

ısınmaya sebep olduğunu savunmuştur (Şekil 3.2). 

 

İnsan faaliyetleri yerkürenin doğal sera etkisini arttırarak küresel ısınmaya katkıda 

bulunmaktadır. Bu faaliyetler küresel ısınmanın yapay nedenlerini oluşturmaktadır 

(Şekil 3.2).  

 

 

 

Şekil 3.2 Küresel ısınmanın nedenlerini  
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3.1.1 Fosil yakıtlar  

 

Fosil yakıtlar, “mineral yakıtlar” olarak da bilinir. Hidrokarbon içeren kömür, petrol ve 

doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok geniş bir 

kullanım alanı bulmaktadır.  

 

Enerji problemi açısından küresel ısınmanın önünü almak için dünyanın enerji 

ihtiyacının nasıl karşılanacağı ile ilgili sorulara cevap aramak gerekli olacaktır. Bu 

konudaki güçlük şu anda enerji talebinin elektrik, ısınma ya da ulaştırma olsun 

neredeyse tamamen fosil yakıtlarla sağlanmasından kaynaklanmaktadır.  

 

3.1.2 Sera gazları ve atmosferin sera etkisi 

 

Dünyadaki küresel sıcaklık artışı iki ayrı nedene dayanmaktadır. Birinci neden, enerji 

tüketiminin doğrudan etkisidir. İkinci neden, enerji tüketiminin fosil yakıtlara dayalı 

olması ve fosil yakıt yanma ürünü CO2 gazının atmosferdeki konsantrasyonunun, 

şimdilik normale göre 1,3 kat artmasından kaynaklanan sera etkisidir. İnsanlığın 

önündeki çevre sorunu, atmosferdeki sera gazı CO2’in ısının bir kısmını tekrar 

atmosfere dönmesini engeller ve artan yoğunlaşma ile etkisinin giderek artmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Sera gazları 11 Aralık 1997 tarihli Kyoto Protokolü’nün A ekinde CO2, CH4, N2O, 

Hidroflorokarbonlar (HFCs), Perflorokarbonlar (PFCs) ve Kükürtheksaflorid (SF6) 

olarak sıralanmıştır. Atmosferde normal olarak bulunan sera gazları, güneş ışınlarından 

gelen enerjinin tutulmasını sağlayarak atmosferin ortalama sıcaklığını dengede 

tutmaktadır. Sera gazlarından CO2, % 60’lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin 

bozulmasında en büyük etkiyi yapmaktadır (Şekil 3.3).  
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Şekil 3.3 Küresel ölçekte sera gazlarının dağılımı 

 

İnsanoğlu, fosil yakıt kullanımı ile atmosferde bulunan sera gazı yoğunlaşmalarını 

artırarak, atmosferin sera etkisi dengesini bozmaktadır. Dünyada canlı yasamı için 

gerekli olan atmosferin sera etkisi süreci Şekil 3.4’de görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.4 Atmosferin sera etkisi süreci 

 

Şekilden de anlaşılacağı üzere süreç, güneşin iç bölgelerinde oluşan füzyon 

tepkimelerinden açığa çıkan büyük miktardaki enerjinin önce güneş yüzeyine, oradan da 

uzaya yayılmasıyla başlamaktadır. Güneş sistemindeki gezegenler de büyüklükleri ve 
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güneşe olan uzaklıklarına göre bu enerjiden farklı oranlarda yararlanmaktadırlar (Babuş 

2005). 

 

Güneşten gelen kısa dalga boylu ısınlar atmosferden yutulmadan geçmekte ve 

yeryüzündeki cisimler tarafından soğurulmaktadır. Böylece yer yüzeyi, ısınmakta ve 

coğrafi dokunun özelliklerine göre farklı oranlarda uzun dalga boylu ışın (kızılötesi ışın) 

yaymaya başlamaktadır. Güneşten gelen her dalga boyundaki ışın dünya atmosferine 

giremediği gibi, benzer şekilde yeryüzünden yayılan her uzun dalga boylu ışın da 

atmosferden uzaya tümüyle geçememektedir. Yansıyan ışınlar, atmosferde bulunan ve 

sera gazı olarak adlandırılan CO2, CH4, N2O gibi gazlar başta olmak üzere, su buharı 

(H2O), Ozon (O3), sıvı bulut damlacıkları ve toz bulutları tarafından tutularak Sekil 

3.4’de görülen ‘Atmosferin Sera Etkisi’ni oluşturmaktadır. Ayrıca yansıyan ışınları 

tutan sera gazları da ısınmaktadırlar. Bu gazların ısınan molekülleri havanın diğer 

molekülleri ile de çarpışarak atmosferin diğer kısımlarının da ısınmasına neden 

olmaktadır. Bu ısın yutucu gazlar ısındığında, onlar da ışın yaymaya başlamaktadırlar. 

Bu ışınların bir kısmı uzaya kaçmakta, fakat bir kısmı yeniden yer yüzeyine 

dönmektedir. Böylece yer yüzeyi, Güneş ışını yanı sıra, bir ek ışın daha kazanmaktadır. 

 

Başka bir anlatımla, güneşten gelen ısınlar dünya atmosferini geçerek, yer yüzeyine 

ulaşmaktadır. Yer yüzeyine ulasan bu güneş ışınları, yeryüzündeki coğrafi dokunun 

özelliklerine göre farklı oranlarda soğurulup, farklı oranlarda yansıtılmaktadırlar. Geri 

uzaya yansıtılan bu ısınların bir kısmı, dünya atmosferinde bulunan ve CO2, CH4, N2O 

basta olmak üzere sera gazı olarak adlandırılan gazlar, H2O ve toz bulutları tarafından 

tutularak, dünyada yaşamın var olması ve devamı için gerekli olan sıcaklık değerinin 

oluşması sağlanmaktadır. Dünya’da yaşamın var olabilmesi için mutlak olan bu süreç 

‘atmosferin sera etkisi’ olarak adlandırılmaktadır (Babuş 2005). Sera etkisini oluşturan 

etmenlerin % 46’sını enerji temini oluşturmaktadır. 

 

Artan sera gazı yoğunlaşmaları nedeniyle uzaya yansıması gerekli olan ısınların önemli 

bir kısmı Dünya’da tutulmaktadır. Böylece oldukça hassas bir dengeye sahip olan iklim 

değişmekte ve ‘küresel iklim değişikliği’ sorunu oluşmaktadır. 
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4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İNŞAAT SÜRECİ VE YAPI KULLANIM 

AŞAMASINDA ENERJİNİN ROLÜ VE SALINAN KARBONUN 

AZALTILMASI OLANAKLARI 

 

4.1 Yapıların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD), ürünlerin veya hizmetlerin yaşam boyunca tüm 

evrelerindeki çevresel etkilerinin değerlendirmesi için kullanılan bir yöntemdir. 

Endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin yaşam döngüleri boyunca değerlendirilmesine 

yönelik ortaya çıkan YDD yöntemi, zamanla inşaat sektörü tarafından da 

benimsenmiştir. YDD, bir yapı için gerekli olan tüm evreleri beşikten mezara yani 

hammaddenin üretiminden, fabrikada üretimine, kullanımına ve bertarafına kadar tüm 

aşamaların incelenmesidir (Şekil 4.1) (Hunt ve Franklin 1996) 

.  

     

 

Şekil 4.1 Beşikten mezara yaklaşım (Hunt ve Franklin 1996) 

 

“Beşik”, ürün veya hizmetin üretiminde kullanılan hammaddenin çıkarılması ve 

üretilmesindeki gerekli olan enerjiyi bir başka ifadeyle doğadan sistem içerisine alınan 

hammadde ve kaynaklar için olan yer ve zamanı tanımlamaktadır. “Mezar” ise ürün ve 

kullanılan kaynakların doğaya geri döndüğü yer ve zamanı ifade etmek için kullanılan 

bir kavramdır (Çamur 2010). 
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YDD; “yaşam döngü analizi”, “yaşam döngü yaklaşımı” “beşikten mezara analiz” 

veya “ekolojik dengeleme” olarak da adlandırılmaktadır. Bu yöntem çevre 

yönetiminde ve uzun vadede sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasına yardımcı olmada 

tasarlanan araç ve teknikleri içermektedir (Gündüz vd. 2012). 

 

Son dönemde çevre ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte, proje 

geliştirme ve uygulama süreçlerinde verilen tüm kararların çevresel boyutu daha da 

önem kazanmıştır. YDD yükselen çevre duyarlılığına paralel olarak teknoloji ve yaşam 

düzeylerindeki gelişmeler sonucunda her tür projenin topluma maliyeti ve performansı 

gibi geleneksel parametrelerin yanı sıra doğal kaynakların kullanımı, küresel ve 

çevresel etkilerinin değerlendirmesi için gittikçe daha sık kullanılan bir yöntem 

olmaktadır (Çamur 2010, Demirer 2008).  

 

YDD hakkındaki bu genel tanımlamadan sonra aşağıdaki bölümlerde YDD daha 

detaylı olarak ele alınmakta, ilkeleri, amacı, tarihçesi, bu konuda çalışan kurumlar, 

uygulama alanları, kullanıcıları, sınırları, yöntem çerçevesi, YDD ile yapıların çevresel 

etkilerini ölçen değerlendirme yöntemleri, YDD’nin malzeme ve yapılarda kullanımı, 

YDD uygulanmış çalışmalar ve bu çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin bilgilere 

yer verilmektedir.  

 

4.1.1 Yaşam döngüsü değerlendirmesinin tanımı, ilkeleri ve amacı 

 

YDD, ürün ve hizmetlerin beşikten mezara çevresel etkilerinin değerlendirildiği 

dinamik ve tekrarlanan bir değerlendirme işlemidir. YDD ile ilgili sıklıkla kabul gören 

tanımlamalardan biri Avrupa Çevre Ajansı (EEA - European Environmental Agency) 

tarafından yapılmış olup, buna göre YDD ürün ile ilişkilendirilen olası çevresel 

boyutların değerlendirilmesi için geçerli girdi ve çıktı verilerinin toplanması, bu girdi 

ve çıktılardan kaynaklanan olası çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve çalışmanın 

amacıyla ilişkili olarak veri ve etki safhalarının sonuçlarının yorumlanmasını içeren bir 

teknik olarak ifade edilmiştir. Bir başka ifade ile YDD, sistemdeki tüm malzeme ve 

enerji akışının nicelendirildiği ve değerlendirildiği kapsamlı bir yöntemdir. Genel 
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anlamda YDD ile ürün veya hizmet sisteminin, yukarı doğru (hammadde çıkarımı, 

üretim, nakliye ve yapım), kullanım ve aşağı doğru (yıkım ve atık) akışları 

araştırılmaktadır (Anonymous 2012, Ramesh vd. 2010). Sonrasında küresel ve 

bölgesel etkiler enerji tüketimi, atık oluşumu ve birçok etki sınıfının serisine (örneğin, 

küresel ısınma, asitleşme gibi) göre hesaplanmaktadır.  

 

Yaşam döngüsü değerlendirmesi; kullanılan hammadde, üretimin, dağıtım, kullanım, 

geri dönüşüm veya atık aşamalarında yani yaşam döngüsündeki tüm aşamalarda girdi 

ve çıktıların çevresel etkilerinin sistematik olarak değerlendirilmesini sağlayan bir araç 

olarak ele alınmaktadır (Şekil 4.2) (Dixit vd. 2013). Uzun vadede sürdürülebilir 

gelişmenin sağlanmasına yardımcı olmak için endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin 

yaşam döngüleri boyunca değerlendirilmesine yönelik ortaya çıkan YDD 90’lı yılların 

başından bu yana karmaşık karar verme süreçlerinde gittikçe daha sık başvurulan ve 

sürekli geliştirilen ve zamanla inşaat sektörü tarafından da kullanılan bir yöntem 

olmuştur (Hunt ve Franklin 1996).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 Yaşam döngüsü değerlemesi sistem sınırı (Dixit vd. 2013`den değiştirilerek 
alınmıştır) 
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YDD üzerine yapılan çeşitli tanımlamalardan sonra YDD’nin ilkeleri üç başlık altında 

toplanabilir: 

 

i. Çevresel yüklerin tanımlanması ve miktarının belirtilmesi (örneğin tüketilen 

enerji ve hammadde ile atıkların üretimi), 

ii. Olası çevresel yüklerin etkilerinin değerlendirilmesi, 

iii. Çevresel yüklerden korunmak ve azaltmak için olası seçeneklerin 

değerlendirilmesi. 

 

Yukarıdaki ilkeleri içeren YDD’nin kullanılmasının amacı ise; 

 

▪ Doğal kaynakların korunması, 

▪ Çevresel kirliliğin önlenmesi, 

▪ Çevresel eşitliğin sağlanması, 

▪ Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin gelişmesi, 

▪ Çevre yönetim sistemlerinde çevresel performans değerlendirmesinin 

gelişmesi, 

▪ Çevreye duyarlı ürünlerin üretiminin sağlanması, 

▪ Ürün gelişimi ve kullanımı sonucu oluşan toplam çevresel etkilerin ve 

sağlık risklerinin azaltılması olarak tanımlanabilir.  

 

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında önemli bir yere sahip olan YDD, 

anlaşıldığı üzere birçok amaca hizmet etmektedir. Yukarıda sıralanan ilke ve 

amaçları kapsayan YDD yönteminin nasıl ortaya çıktığının ve tarihsel süreçte nasıl 

gelişme gösterdiğinin de bilinmesinde çalışma içerisinde fayda görülmektedir. 

 

4.1.2 Yaşam döngüsü değerlendirmesinin tarihçesi 

 

YDD’nin tarihçesine bakıldığında, ürünlerin ve malzemelerin yaşam döngülerinin ele 

alınmasına ait ilk çalışmalar, 1960’ların sonu 1970’lerin başında yanmaktadır. Bu 
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çalışmalarda enerji etkinliği, hammaddenin tüketimi ve atıkların elden çıkarılması 

konuları üzerinde durulmuştur. 1970’lerde özelikle petrol krizinden sonra YDD 

endüstride enerji akışını izlemek ve yakıtın yaşam döngüsünü analiz etmek için 

projelerde kullanılmıştır. 1975’lerde ABD ve İngiltere’de yaşanan petrol krizi enerjiye 

yönelik çalışmaların yapıldığı komisyonların oluşmasına neden olmuştur. Katı atıklar 

ve geri dönüşüm konuları ise 1980’lerde önemli olmaya ve gelişmeye başlamıştır. 

1988 yılında, katı atıkların dünya çapında bir konu olmasıyla YDD yöntemi yine 

çevresel problemlerin analizinde ortaya çıkan bir araç olmuştur. Hammaddeyi ve 

çevrenin gelişimini ilgilendiren tüm alanlarda YDD yöntemi yeniden geliştirilmiştir. 

1993 yılında Çevresel Toksikoloji ve Kimya Topluluğu (SETAC - Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry) tarafından uluslararası bir standart için ilk 

girişim gerçekleştirilmiş ve YDD çalışması gerçekleştirmek için tanımlar ve 

yönetmelikler serisini yayınlamıştır. 1997-2000 yılları arasında Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü (ISO – International Organization for Standardization) YDD 

metodolojisi için prensip ve yönetmeliklerin geliştirilmesi çalışmasını başlatmıştır 

(Çamur 2010). 

 

ISO, ISO 14000 Çevresel Yönetim Standartlarına ilave olarak YDD üzerine ISO 

14040-14041-14042-14043 serisini çıkartıp kapsamı belirtilmiştir (ISO 2015). 2000 

yılında, SETAC ve UNEP, dünya genelinde en iyi YDD uygulamasını gerçekleştirmek 

için bir araya gelmiş ve çalışmalar sonucu, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin dört 

aşaması belirlenmiş ve geliştirilmiştir. 2006 yılında ISO, YDD standartlarının ikinci 

baskısını yayınlamıştır. ISO14040; Çevresel Yönetim-Hayat Boyu Değerlendirme-

Prensipleri ve Çerçevesi ile ISO 14044; Çevresel Yönetim-Hayat Boyu 

Değerlendirme-Gereksinimleri ve Kılavuzları standartları daha önceki YDD 

standartlarını iptal ederek onların yerini almıştır. Bu düzeltme ile özündeki teknik 

içerik aynı kalırken hatalar ve uyumsuzluklar ortadan kaldırılarak standartların 

anlaşılabilirliği geliştirilmiştir. Günümüzde ISO 14040:2006 ve ISO 14044:2006 

standartlarına göre gerçekleştirilen çağdaş YDD’nin, yaşam döngüsü amacı ve 

kapsamı, yaşam döngüsü veri çözümlemesi, yaşam döngüsü etki değerlendirmesi ve 

yaşam döngüsü yorumundan oluşan ana hatları açık bir şekilde ortaya konulmuştur  

(Çamur 2010) (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3 Yaşam döngüsü değerlemesi çerçevesi (Çamur 2010’dan değiştirilerek 
alınmıştır). 

 

4.1.3 Yaşam döngüsü değerlendirmesi yönteminin çerçevesi  

 

ISO 14040 ve 14044 standartlarına göre gerçekleştirilen bir YDD çalışması 4 aşamadan 

oluşmaktadır (Alkaya vd. 2012) 

 

i. Amaç ve Kapsam Tanımı (Goal and Scope Defitinion) 

İlk aşama olan amaç ve kapsam tanımı bölümünde, gerçekleştirilen YDD 

çalışmasının temel amacı ve bu amaca yönelik olarak nasıl bir yöntem izleneceği 

anlatılmaktadır. YDD’nın gerçekleştirileceği sistemin sınırları bu aşamada 

belirlenmekte ve çalışmanın kapsamı ortaya koyulmaktadır. Bu bölümde 

odaklanılan diğer bir konu ürünün hangi çevresel etkilerinin analiz edileceğidir. 

ii. Yaşam Döngüsü Envanter Analizi (Life Cycle Inventory Analysis) 

İkinci aşama olan envanter analizi bölümü, ham verilerin toplandığı ve analiz 

edildiği oldukça zaman ve emek gerektiren bir bölümdür. Envanter analizi, söz 

Yaşam Döngüsü Değerlemesi 

(ISO 14044) 

Amaç ve 

Kapsam Tanımı         

(ISO 14040) 

Envanter Analizi               

(ISO 14041) 

nter 

 

Etki 

Değerlendirmesi       

(ISO 14042) 

 

 Yorumlama 

(ISO 14043) 



31 

 

konusu ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılan girdiler (hammadde, su, 

enerji vb.) ile kullanım sonrası oluşan çıktıların (emisyon, yan ürün, atık vb.) 

ortaya koyulduğu kısımdır. 

 

iii. Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi (Life Cycle Impact Assessment) 

Standartlara göre hazırlanmış bir YDD çalışmasının üçüncü aşaması etki 

değerlendirmesi bölümü olup, envanter analizi sonucu oluşturulan verilerin 

kullanılması sonucunda ürünün amaç ve kapsam tanımı bölümünde tanımlanan 

çevresel etki kategorileri (iklim değişikliği vb.) göre etkilerinin belirlendiği ve 

tartışıldığı bölümdür. 

 

iv. Yaşam Döngüsü Yorumu (Life Cycle Interpretation) 

Çalışmanın son kısmı olan yorumlama bölümünde, söz konusu ürünün/hizmetin 

çevresel etkileri değerlendirilmektedir. Ürünün/hizmetin yaşam döngüsü 

boyunca neden olduğu en önemli çevresel etkiler bu bölümde ele alınarak 

özellikle hangi süreçlerin bu etkileri doğurduğu ortaya çıkartılmaktadır. 

Gerçekleştirilen çıkarımlar sonucunda ürünün yaşam döngüsü esas alındığında 

hangi safhada (hammadde temini, üretim ve kullanım gibi) gerçekleştirilecek 

iyileştirmeler ile çevresel performansın ne şekilde iyileştirilebileceği, bu 

bölümde tartışılarak çalışma sonlandırılmaktadır.  

 

Her aşama kendinden bir önceki aşamayı izlemekte ve gerektiği durumlarda çalışılan 

aşamada yapılan eklemeler ve sonuçlar doğrultusunda geçmiş aşamalarda düzeltmeler 

yapılabilmektedir. YDD çerçevesindeki bu aşamalar yöntemin anlaşılabilirliği açısından 

detaylı olarak aşağıda ele alınmaktadır.  

 

4.1.4 Yaşam döngüsü değerlendirmesi ile yapıların çevresel etkilerini ölçme 

değerlendirme yöntemleri 

 

YDD yöntemi göz önünde bulundurularak çevresel etkileri ölçme değerlendirmede 

kullanılmak üzere çeşitli yöntemler ve sistemler geliştirilmiştir. Yapıların çevresel 

değerlendirme yöntemleri, yapıların tasarımı ve inşa alanındaki yapım kapsamı içinde 
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sürdürülebilirlik fikrinin önemini yansıtmaktadır. Bugün yapıların inşa edilmesi ve 

işletilmesi boyunca; sürdürülebilir gelişim adına; bölgesel ve global olarak dünyada 

limitli olan enerjinin; tüketiminin azaltılması için dünyada büyük bir uğraş 

verilmektedir. Bu uğraş; ulusal ve uluslar arası seviyede gönüllü bina ekolojik enerji 

programlarının ilerlemesinde de görülebilmektedir. Bu değerlendirme sistemlerinin 

hedefi yaygın ve doğrulanabilir ölçüt ve hedefler listesi kullanarak tasarımcıların yüksek 

çevresel standartlara erişebilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda, temel ölçü ve 

niteliklerin belirlenmesi amacıyla sertifika verilmesi gündeme gelmiş ve dolayısıyla 

bunu sağlayan kurumlar ortaya çıkmıştır. Böylece, yapı standartları oluşturulmuş, 

değerlendirme, derecelendirme ve sertifikalandırma sistemleri kurulmuştur (Candemir 

vd. 2012).  

 

Bu yapıların çevresel etkisini ölçen değerlendirme sistemleri üç seviyede 

sınıflandırılabilir:  

 

 Seviye 3, ‘‘Tüm yapı değerlendirme çerçevesi veya sistemleri’’ ile adlandırılır ve 

BREEAM (İngiltere), LEED (Amerika) ve SEDA (Avustralya) gibi 

değerlendirme yöntemlerini içerir; 

 Seviye 2, ‘‘Tüm yapı tasarım karar veya karar destek sistemleri’’ olup LISA 

(Avustralya), Eco-Quantum (Hollanda), Envest (İngiltere) ve ATHENA 

(Kanada), BEE (Finlandiya) değerlendirme yöntemlerini kullanır;  

 Seviye 1, ‘‘Ürün karşılaştırma sistemleri’’ olup, GaBi (Almanya), SimaPro 

(Hollanda), TEAM (Fransa) ve LCAiT (İsveç) değerlendirme yöntemlerini 

kapsar. 

 

Günümüzde yazılım kullanımı, değerlendirme yöntemlerinde en güvenilir yöntemdir. 

Bu yazılımlar, tüm karmaşık verilerin bir araya toplanmasına ve modellemeye olanak 

sağlarlar. YDD’ye yönelik değerlendirme yöntemlerinin ülkelere göre dağılımı Çizelge 

4.1’de ifade edilmektedir. 
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Çizelge 4.1 YDD değerlendirme yöntemlerinin ülkelere göre dağılımı (Dixit vd. 2010) 

 

ÜLKE YDD DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

ABD BEES, GREET 17, LEED, US LCIData 

Almanya ATROID, EcoPro, GaBi 4, GEMIS, Umberto 

Avustralya LISA, SEDA 

Danimarka EDIP PC-Tool, SPOLD 

Finlandiya BEE, KCL-ECO 

Fransa EQUER, ESCALE,  TEAM™4.0 

Hollanda CMLCA, Dubo-Calc, Eco-Quantum, IDEMAT, MIET 3.0, SimaPro 

İngiltere 
Boustead Model, BREEAM, CPA, ECOTECT, ENVEST, LCAPIX, 

PEMS 

İsveç Ecoinvent, EPS 2000 Design System, LCAIT, SPINE@CPM 

İsviçre EMIS, REGIS 

Kanada ATHENA, BEPAC 

 

Dünyada popüler olarak kullanılan İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM ve Amerika’da 

ortaya çıkan LEED sürdürülebilir bina sertifikalandırma sistemleri dışında, Kanada’da 

ortaya çıkan ancak uluslararası bir sistem olarak kendisini tanımlayan SBTool, Hong 

Kong’da kullanılan HK-BEAM ve CEPAS, Güney Afrika’da kullanılan SBAT,  

Avustralya’da kullanılan GREEN STAR, Japonya’da kullanılan CASBEE gibi birçok 

sürdürülebilir bina sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır. Sertifika sistemlerinde 

amaç başlangıçta her ülkenin kendi yerel standartlarını, iklimsel verilerini ve yaşam 

koşullarını göz önünde bulundurarak kendisine özgü bir sistem oluşturmak iken, LEED 

ve BREEAM değerlendirme sistemlerinin uluslararası bir kimlik kazanması ile 

kendisine özgü değerlendirme sistemi bulunmayan ülkeler bu iki sertifika sistemini 

kabul ederek kullanmaya başlamıştır. Bugün Dünya Yeşil Bina Konseyi (World Green 

Building Council) üyesi birçok ülkede, BREEAM,  LEED,  Green Star ve CASBEE 
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sistemlerinin yanı sıra SBTool da çeşitli ülkelerde yerel standartlara uyarlanarak 

kullanılmaya başlanmıştır (Uğur ve Leblebici 2015). 

 

İngiltere’de, 1990 yılında Yapı Araştırma Enstitüsü (BRE - Building Research 

Establishment) tarafından ortaya konan Yapı Araştırma Kurumu Çevresel 

Değerlendirme Metodu (BREEAM - Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology), bu sertifika programlarının ilkidir. Villa tipi konutlarda 

uygulanmaya başlayan ve kamu tarafından desteklenen bu oluşum kısa zamanda 

İngiltere’de bütün konutlarda zorunlu hale getirilmiştir. Devlet destek ve teşvikleri ile 

yeşil sertifika sistemi, İngiltere adasında hızla yaygınlaşmıştır. Ancak yapı üretiminde 

bu yeşil sertifika sistemi yaklaşımının dünya çapında yaygınlaşmaya başlaması, bir on 

sene sonra Amerika’da yeni bir yeşil sertifika sisteminin daha devreye girmesi ile 

gerçekleşebilmiştir (Uğur ve Leblebici 2015).  

 

Yapı üretiminde sürdürülebilir bina tasarım ve uygulamalarına yönelik olarak 

BREEAM ile benzer kriterleri temel alarak dünya yapı üretimi pazarında sürdürülebilir 

bir yapı üretimi sisteminin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen çabalar 

doğrultusunda, Amerika’da Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED - 

Leadership in Energy and Environment Design) adı verilen sertifika programı 1998 

yılında uygulanmaya başlamıştır. LEED Sertifikasının hızla yaygınlaşarak etkinlik 

kazanması sonrasında 2000 ve 2010 yılları arasında pek çok ülke, biri İngiltere ve 

diğeri ise Amerika kaynaklı bu öncül iki sertifika sistemini örnekleyerek kendi ulusal 

modellerini oluşturmaya başlamışlardır (Uğur ve Leblebici 2015).. 

 

Açıklanan başlıca sertifikasyon sistemlerinin değerlendirme kriterleri ve sertifika 

düzeylerine ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir (Çizelge 4.2) (Erdede ve Bektaş 

2014).  
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Çizelge 4.2 BREEAM ve LEED sertifikasyon sistem çalışmaları (Erdede ve Bektaş 

2014) 

 

Değerlendirme Sistemi BREEAM LEED 

Oluşturulduğu Tarih 1990 1998 

Ülke İngiltere Amerika 

Kriterler 

Yönetim 

Enerji 

Su 

Ulaşım 

Sağlık ve Konfor 

Atık Malzemeler 

Arazi Kullanımı ve Ekoloji 

Kirlilik 

Yenilik 

Yenilik ve Tasarım 

İç Mekân 

Hava Kalitesi 

Malzeme ve Kaynaklar 

Sürdürülebilir Arsalar 

Su Etkinliği 

Enerji ve Atmosfer 

Sertifika Düzeyleri 

Geçer 

(1Yıldız) 

İyi 

 (2Yıldız) 

   Çok İyi 

   (3Yıldız) 

   Mükemmel 

   (4Yıldız) 

  Olağanüstü 

 (5Yıldız) 

Sertifika 

(40-49 puan) 

Gümüş 

(50-59 puan) 

Altın 

(60-79 puan) 

Platin 

(80 puan ve üstü) 

 

Türkiye’de ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından geliştirilen “Güvenli Yeşil 

Bina Belgesi” uygulaması için hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve uygulama 

aşamasına geçilecektir. TSE yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, yangın ve 

deprem güvenliği, malzemelerin radyasyon etkisi özellikleri, elektromanyetik kirlilik 

gibi konulara verilen önemin yanı sıra saha ölçümlerine dayalı analizler ile diğer 

sertifika sistemlerinden farklı bir değerlendirme sistemi oluşturulduğu belirlenmiştir. 

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren 

“Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair 

Yönetmelik” ile uluslararası sertifika sistemlerinin geliştirildikleri ülkelere özgü 

koşullar taşıdıkları ve bu sistemlere zorunlu kalınmasına son verilmesi gerektiği 

düşüncesinden hareketle, uluslararası kabul görecek milli sürdürülebilir yeşil bina 

sertifika sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.  
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Çizelge 4.3 Türkiye’deki sertifikasyon sistem çalışmaları (Erdede ve Bektaş 2014) 
 

Değerlendirme Sistemi 

YEŞİL KONUT 

SERTİFİKASI  

(ÇEDBİK) 

SEEB-TR 

(MSGSÜ) 

Oluşturulduğu Tarih 2013 2013 

Kriterler 

Bütünleşik Yeşil Proje 

Yönetimi 

Arazi Kullanımı 

Su Kullanımı 

Enerji Kullanımı 

Sağlık ve Konfor 

Malzeme ve Kaynak Kullanımı 

Konutta Yaşam 

İşletme ve Bakım 

Enerji 

Su Verimliliği 

Malzeme ve Kaynak 

Kullanımı 

Konfor 

Arazi Kullanımı 

Atık Yönetimi 

Proje ve Yapım Yönetimi 

İşletme ve Bakım 

Kirlilik 

Uyarlanabilirlik 

Yangın Güvenliği ve Afet 

Tasarım-İnovasyon 

Sertifika Düzeyleri 

Standart 

İyi 

Pekiyi 

Henüz bilgi yoktur. 

 

Çizelge 4.3 de verildiği gibi, ayrıca, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 

tarafından geliştirilen “Yeşil Konut” ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB-TR)” gibi çalışmalar 

da, Türkiye’de ulusal sertifika sistemi kurulmasına yönelik faaliyetlerdir. 

 

4.2 Sürdürülebilirlik İçin İnşaat Sürecinde ve Yapı Kullanım Aşamasında 

Enerjinin Rolü ve Salınan Karbonun Azaltılması Olanakları  
 

4.2.1 Yapıların yaşam döngüsü enerji analizleri 

 

Yaşam döngüsü enerji yaklaşımı bir yapının yaşam döngüsünün tüm aşamalarında 

kullanılan enerjileri ifade etmektedir. Yapının yaşam döngüsü, yapıyı oluşturan 

hammaddenin doğadan elde edilmesiyle başlayarak, yapıların kullanımının sona ermesi 

sonucu yok edilmesiyle biten, değiştirilemez bir sıra ile birbirini takip eden ve birbiri ile 

ilişkili süreçler bütünüdür. Yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi, doğal kaynak 

tüketimini azaltmak ve olumsuz çevresel etkileri belirlemek amacıyla inşaat sektöründe 
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sürdürülebilirliğin sağlanması ve geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Ramesh vd. 2010, 

Ünalan vd. 2014). Bu yaklaşım temelde üretim, kullanım ve yıkım aşamalarından 

oluşmaktadır (Şekil 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.4 Binaların/yapıların yaşam döngüsü aşamaları (Ramesh vd. 2010’den 

değiştirilerek alınmıştır.) 
 

 

 

 

Uretim Asamasi 

Kullanim 

Asamasi 

Ham madde 

Nakliye 

Malzeme üretimi 

Nakliye 

Bakım-Onarım İnşaat Aşaması 

Isıtma Havalandırma ve 

İklimlendirme, Sıcak Su, İşletim 

Cihazları ve Aydınlatma 

 

Yapı Yıkım 

Nakliye 

Geri Dönüşüm 

Tesisi 

Depolama 

Alanı 

Üretim 

Aşaması 

Yıkım 

Aşaması 

Kullanım 

Aşaması 
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4.2.1.1 Malzemelerin üretimi ve yapıların inşaat aşamasında harcanan enerji 

 

Bu enerji miktarları, yapı malzemelerinin üretimi esnasında harcanan enerjiler ile 

malzemelerin yapı alanına taşınması ve binanın yapımı süresince harcanan enerjileri 

içermektedir. Ayrıca inşaat aşamasında kurulu herhangi bir sistemde (mekanik ya da 

elektrik sistemi) hesaplamaya dâhil edilebilir (Cabeza vd. 2014). 

 

4.2.1.2 Yapıların kullanım aşamasında harcanan enerji 

 

Yapıların kullanım süreci, yapının tamamlandıktan sonra kullanıma açılmasıyla 

başlayan ve kullanım ömrünü sonlanmasına kadar geçen süre olarak tanımlanır. Yapının 

kullanıma açılmasıyla, yıllar boyunca, ısıtma, soğutma, sıcak su ve elektrik ile çalışan 

ev aletlerinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için enerji kullanımı gereklidir. 

Yapıların kullanımı aşamasında harcanan enerjinin hesaplanmasında, yapıların 

ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan aydınlatma, elektrikli aletlerin çalıştırılması ve 

ısıtma soğutma için harcanan enerjiler bütüncül bir yaklaşımla hesaplanarak ele 

alınmalıdır (Hozatlı ve Günerhan 2015). 

 

4.2.1.3 Yapıların yıkım aşamasında harcanan enerji 

 

Yapıların kullanım ömrünü tamamlamasıyla yıkım işlemleri gerçekleştirilir. Bu 

aşamada, yıkım işlemi sonucunda oluşan katı atıkların yıkım alanından taşınarak 

uzaklaştırılması, geri dönüşüm ve tekrar kullanım işlemlerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Yapının yıkımı neticesinde oluşacak katı atıkların yapının bulunduğu 

alandan belirli bir uzaklıkta bulunan atık sahasına taşınır. Bu aşamada çoğunlukla iş 

makineleri ve insan gücü kullanılmaktadır. Bu süreçte harcanan enerji tüketimleri, 

kullanılan iş makinesinin çalışma süresi ve saatlik yakıt tüketimleri ile sökülmüş 

malzemelerin depolama alanı ve / veya geri dönüşüm tesislerine taşınmasını için 

kullanılan araçların atık sahasına ulaşımı süresince harcadıkları yakıt tüketimleri 

belirlenerek hesaplanmalıdır (Hozatlı ve Günerhan 2015). 
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4.2.2 Yapıların yaşam döngüsü enerji yaklaşımı 

 

Yapıların yaşamları boyunca harcadıkları toplam enerji miktarının hesaplanması enerji 

tasarrufu açısından da önemlidir. Eğer yaşam döngüsü enerjisi birincil enerji 

bakımından ölçülebilirse yapıların neden olduğu sera gazı emisyonlarının ve dolayısıyla 

bu emisyonların yarattığı çevresel etkileri anlamada bir gösterge olur. Daha geniş bir 

biçimde çevresel etki analizi için yapıların yaşam döngüsü değerlendirmesi önemlidir 

(Ramesh vd. 2010). Bu sayede, yapının yaşam döngüsü aşamalarının tümü enerji 

kullanımı açısından değerlendirilmeli ve hangi aşamada daha yüksek oranlarda enerji 

kullanımının gerçekleştiği belirlenerek teknolojik gelişmelerle birlikte iyileştirmeye 

yönelik kararlar verilmelidir (Hozatlı ve Günerhan 2015). 

 

Yapıların yaşam döngüsü enerji analizi yapının tüm ömrü içerisindeki tüm enerji 

girdilerinin değerlendirmeye alındığı bir yaklaşımdır. Bu aşamaların her birinin 

gerçekleşmesi sürecinde enerji kullanımı gereklidir (Şekil 4.5). Bir binanın toplam 

yaşam döngüsü enerjisi somutlaşan enerji (% 10–20) ve operasyonel enerji (% 80–90) 

içermektedir (Culakova vd. 2012). 

 

Yakın zamana kadar, sadece operasyonel enerji toplam yaşam döngüsü enerjisindeki 

büyük payı nedeniyle önemli sayılırdı. Ancak, daha gelişmiş ve etkili yalıtım 

malzemeleri ile birlikte enerji verimli donanım ve aletlerin geliştirilmesiyle operasyonel 

enerjinin kontrol edilmesi veya azaltılabilmesi için bir potansiyel oluşmuştur. Böylece, 

enerji tüketimini azaltmak için hem somutlaşan hem de operasyonel enerji bakımından 

yapıların performansını belirlemek için büyük bir talep bulunmaktadır. Makro düzeyde, 

somutlaşan ve operasyonel enerjilerin uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve 

hesaplanması enerji ekonomisi yaratmak için gerekli olan verilere ve bilgilere katkıda 

bulunacaktır. 
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Şekil 4.5 Binanın toplam yaşam döngüsü enerji yaklaşımı (Pullen 1996, Dixit vd. 

2012’den değiştirilerek alınmıştır.) 

 

 

4.2.2.1 Somutlaşan enerji  

 

Üretimin tüm süreçleri sırasında yapı malzemeleri de dahil olmak üzere malzemelerin 

nakliyesi yapının inşaat aşaması, bakım, nihai yıkım ve bertarafı da dahil olmak üzere 

belirtilen yöntemler boyunca tüketilen toplam birincil enerji olarak tanımlanmaktadır. 

Bu aşamalardaki enerji analizinin asıl amacı yapının somutlaşan enerji bakımından 

kullanımını değerlendirmektir (Dixit vd. 2010). Langston ve Langston (2008) yaptıkları 
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çalışmada operasyonel enerjinin ölçümünün kolay ve az karmaşık iken somutlaşan 

enerjinin belirlenmesinin daha karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olduğunu ifade 

etmişlerdir. Ayrıca halen somutlaşan enerjinin doğru ve tutarlı bir şekilde hesaplanması 

için kabul edilen uygun bir metodun olmadığı ve bunun sonucu olarak da ölçümlerde 

görülen büyük değişikliklerin çeşitli faktörlere bağlı olarak kaçınılmaz olduğu ifade 

edilmiştir (Miller 2001, Dixit vd. 2013).  

 

 Doğrudan Enerji: Bu enerji; ham maddenin çıkarılması, inşaat malzemelerinin 

üretimi, üretilen malzemenin nakliyesi, inşaatın montaj ve yapım aşamalarında 

harcanan enerji olarak yapı alanındaki ve yapı alanı dışındaki aşamalarda tüketilen 

enerjidir (Dixit vd. 2012). 

 

 İnşaat malzemesi üretim süreci: Ham maddenin temin edilmesinden 

başlayarak üretim aşaması süresince tüketilen enerji olarak adlandırılır. 

 Nakliye: Ham maddenin üretim yerine taşınması ve üretilen malzemelerin 

inşaat alanını taşınmasını da kapsayacak şekilde tüketilen enerji olarak 

adlandırılır.  

 Montaj ve inşaat yapım süreci: Yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin 

montajı sırasındaki kullanılan enerji olarak adlandırılır. 

 

 Dolaylı Enerji: Bu enerji, inşaat yapı malzemelerinin üretimi sırasında, yapıların 

yenileme, bakım/onarım ve yıkım aşamalarında tüketilen enerji olarak adlandırılır (Dixit 

vd. 2012). 

 

 Başlangıçtaki (ilk) somutlaşmış enerji: Hammadde temini, malzeme üretim 

ve inşaat alanına nakliyesi de dâhil olmak üzere kullanılan enerjidir. 

 Tekrarlayan somutlaşmış enerji: Yapıların ömrü boyunca (yapı malzemeleri 

ve yapı bileşenlerinin) bakım, onarım ve yenileme için çeşitli işlemlerinde 

sırasında kullanılan enerjidir. 

 Yıkımdaki somutlaşmış enerji: Yapı malzemelerinin sökümüne ve sökülmüş 
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malzemelerin depolama alanlarına ve/veya geri dönüşüm tesislerine taşınmasını 

için kullanılan olan enerjidir.  

 

4.2.2.2 Operasyonel enerji  

Operasyonel enerji; yapıların işletim sürecinden kullanım ömrünün sonlanmasına kadar 

geçen sürede insan ihtiyaçları ile birlikte binaların günlük bakımını sağlamak için 

gerekli olan enerjidir. Bu enerji, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, sıcak su, 

aydınlatma ve çeşitli ekipmanları çalıştırmak için gerekmektedir. Operasyonel enerji 

büyük ölçüde istenilen konfor düzeyine, iklim koşullarına ve yapıların ne amaçla 

kullanıldıklarına göre değişim göstermektedir (Ramesh vd. 2010). 

 

4.2.3 Yapılarda karbon salınım miktarını etkileyen faktörler   

 

4.2.3.1 Yapı malzemelerinin seçimi  

 

Malzemelerin çevresel etkileri beşikten mezara kadar, bütün yaşam süresi boyunca 

etkili olur. Tasarım aşamasında düşük çevresel etkiye sahip yapı ürünleri seçmek ve 

doğru süreçleri tasarlayabilmek sistemi iyileştirmede çok önemli bir faktördür. Yapı 

tasarımlarında düşük karbonlu ve düşük somutlaşan enerjiye sahip olan malzemeler 

sürdürülebilir bir yapı ortamı yaratmak için önemlidir. Bu durum somutlaşan enerjinin 

etkisi bakımından bir binanın malzeme seçiminde hangi kararların ne derece kritik 

olduğunun tespit edilmesinde tasarımcılara yardımcı olur. Yaşam döngüsü analizi 

yöntemi ürünlerin veya üretim süreçlerinin çevresel etkilerinden yararlanmak için 

geliştirilmiştir. Ancak, uygun veri tabanları ve kullanıcı ara yüzleri tamamlanmış 

olmadığından dolayı bir yapının tasarım sürecinde alternatifleri karşılaştırmak için 

yaşam döngüsü analizi uygulamak hala zor olmaktadır (Sathre ve O’Connor 2010). 

Modern yapı malzemelerinin secimi, malzemelerinin enerji yoğunluğu, doğal kaynaklar, 

kullanılan hammadde, malzemenin karbon kimliği, eşdeğer malzemenin geri dönüşümlü 

olması, güvenli bir şekilde imha edilebilmesi ve çevreye etkisi dikkate alınarak 

yapılmalıdır (Cabeza vd. 2013).  
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4.2.3.2 Aydınlatma ve ısıtmadaki enerji tasarrufu  

 

Bir binanın ömrü boyunca toplam enerjinin büyük bir kısmı operasyonel enerji (% 80-

90) kapsamında olan aydınlatma ve ısıtma sistemlerine gitmektedir (Ramesh vd. 2010). 

İyi bir tasarımın temel hedefi; enerji kullanımını en aza indirmektedir. Bu amaçla 

aşağıdaki önlemler alınabilir:   

 

 Harekete duyarlı sensörler ile havalandırma ve ışıklandırma uygulaması,  

 Yapılarda yenilenebilir enerji üreten sistemlerin kurulması,   

 Yer altı ısı kaynağının kullanılması,   

 Yapının içinde doğal ışık ile aydınlatmadan faydalanabilecek bir tasarım 

uygulaması, 

 Enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sisteminin kullanılması ve enerji verimli 

alet ve ekipmanların tercih edilmesidir. 

 

4.2.3.3  Geri dönüşümlü yapı malzemelerinin seçimi 

 

“Geri dönüştürülebilen malzeme” kullanım ömrünü tamamladıktan sonra geri 

dönüştürülerek tekrar kullanılabilen malzemedir. “Geri dönüştürülmüş içeriğe sahip 

malzeme” ise farklı olarak, geri dönüştürülmüş malzemeyi içeriğinde bulunduran 

malzemedir. Bu malzemelerin kullanımına olanak sağlayarak elde edilen yapı 

malzemeleri günümüzde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM - Building Information 

Modelling), üzerinde yükselen bir ilgi vardır (Peuportier 2001). Başka bir ifade ile yapı 

malzemesinin yaşam döngüsü analizinde somutlaşan enerjisi geri dönüştürülmüş 

malzeme kullanımı ile indirgenebilmektedir. Bu arada geri dönüşüm açısından yapı 

malzemelerinin seçiminde aşağıdaki ilkelerin dikkate alınması önem taşımaktadır 

(Treloar vd. 2001). 

 Yüksek oranlarda geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak somutlaşan 

enerjinin azaltılması, 

 Yeni ürünler kullanmak yerine kullanılan ürünleri yeniden değerlendirerek 

somutlaşan enerjide büyük miktarda tasarruf sağlanabilmesi, 
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 Somutlaşan enerjinin tasarrufu için inşaat/yapı atıklarının azaltılması, 

 Uzun ömürlü ürünleri seçerek veya uzun vadeli tasarımlar yaparak onların 

başlangıç somutlaşan enerjilerine değer katılması önemlidir. 

 

4.2.3.4 Üretilen malzemelerin kullanım aşamasına kadar olan ulaşım faktörleri  

 

Vaka çalışmaları, somutlaşan karbonun % 2’sinin inşaat malzemelerinin taşınmasının 

bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulamaktadır. İnşaat alanına hammaddenin ve yapı 

malzemelerin getirilmesinin karbon salınımına etkisi göz önüne alındığında, mesafenin 

kısaltılabilmesi için yerel malzemelerinin kullanılması, kolayca ulaşılabilir, yüklendiği 

yerden kolayca çıkarılabilir ve taşıma için yeniden kullanılabilir malzemelerin (palet 

vs.) seçilmesi ve daha az atık oluşması somutlaşan karbonu indirgemek için kritik 

noktalar arasındadır (Monahan ve Powell 2011). 

 

4.2.3.5 İnşaat sürecinde atık yönetimi 

 

Büyük miktarda atık, inşaat sürecinde yapı malzemelerinin kullanımı sırasında oluşur. 

Çıkan atıklar düzgün bir şekilde işlenmiyor ise inşaat atıklarındaki somutlaşan enerji 

önemli düzeyde olabilir ve yüksek oranda olumsuz çevresel etkileri taşıyabilir (Treloar 

vd. 2001). BIM uygulanarak daha fazla miktarda konut bileşenleri atık üretimi için 

değerlendirilebilir. Bu modelleme standart panel boyutları ve benzer uygulamaların 

yapıldığı prefabrikasyon ile uyumlu çalışır ve böylece atık sınırlandırılmış olur (Treloar 

vd. 2001). 

 

4.2.3.6 Binaların yıkım aşamasında ve bertaraf sürecinde ortaya çıkan faktörler 

 

Yıkım ve yıkım sonrası sürecindeki enerjiyi üç aşamada inceleyecek olursak, ilk aşama 

yapının kullanım ömrünü tamamlamasıyla yapının yıkımı aşamasında harcanan enerji, 

ikinci aşama yapının yıkımı sonrasında oluşan katı atıkların yapının bulunduğu alandan 

uzaklaştırılması için harcanan enerji ve üçüncü aşama da bertaraf için getirilen atıkların 
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geri dönüşümü aşamasında harcanan enerjidir. Bu süreçlerde harcanan enerji, yapının iş 

makinesi (çalışma süresi ve saatlik yakıt tüketimleri), dinamit gibi hangi yıkım prosesini 

kullandığına da bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Benzer olarak, yapının yıkımı 

sonrasında oluşacak katı atıkların nakliyesinde kullanılan araçların modeli ve araçların 

atık sahasına ulaşımı süresince harcadıkları yakıt tüketimleri de önemlidir. Geri 

dönüşüm tesislerinde harcanan enerji ise geri dönüşüm teknolojisine bağlı olacaktır. 

 

4.3 Literatür ve Vakanın Değerlendirilmesi 

 

Yapıların yaşam enerji döngüsü kapsamda yapılan seçilmiş çalışmaların sonraki bu 

çalışmanın teorik sonuçlarını güçlendirerek dayanak oluşturmaları açısından incelenmiş 

ve aşağıda özetlenmiştir: 

 

Son zamanlarda yapılmış bir araştırmada, yapılarda ortaya çıkan somutlaşan enerji 

üzerine çalışmaların oldukça belirsiz ve büyük ölçüde değişiklik gösterdiği ve 

somutlaşan enerjinin hesaplanmasındaki bu değişikliğin farklı parametrelerin ve 

raporların kullanılmasından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Bu çalışma ve benzer diğer 

araştırma sonuçları yaşam döngüsü değerlendirmesinde herhangi bir standart 

uygunluğundan bahsedilememektedir (Dixit vd. 2012). 

 

Ramesh vd. (2013) tarafından binanın operasyonel enerjisi, e-Quest enerji simülasyon 

yazılımı kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre bir binanın yaşam 

döngüsü enerjisine en büyük katkıyı % 89 ile operasyonel enerjinin ve ardından % 11 

ile somutlaşmış enerjinin sağladığını göstermektedir. Duvarların yapımı ve çatı kaplama 

için gaz beton blokların kullanılmasını enerji tasarrufu stratejisi olarak incelenmiş ve 

bunun binanın toplam yaşam döngüsü enerji talebini % 9,7 tespit edilmiştir. 

 

Başka bir vaka çalışmasında ise farklı yapı malzemeleri kullanımının potansiyel uzun 

vadeli etkilerinin yanı sıra, tasarım sürecinin erken aşamasında somutlaşan enerjiyi 

tahmin etmenin önemini ön plana çıkarmıştır. Tasarım aşamasında yapılan bu analiz, en 

az çevresel etkiye sahip olan malzemelerin kullanımını sağlamakta ve bu malzemelerin 
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yerine kullanılabilecek malzemeler için bilgi vermektedir. Örneğin, bu çalışmada kütle 

beton temeli yerine demir kazık kullanılarak yapı tekrar tasarlanmış ve böylece beton 

kullanımı % 40 oranında azaltılmıştır. Bununla birlikte somutlaşan karbonun toplamda 

% 30 üzerinde azaltıldığı görülmüştür (Alwan vd. 2014).  

 

Morela vd. (2000) tarafından Güney Fransa’daki küçük konutların inşaat işlerinde 

kullanılan malzemelerin seçimi, tasarımı ve inşaat süreci analiz edilmiştir. İnşaat 

malzemelerinin çevresel etkilerini en aza indirmek için yerel kaynaklı malzemeler bina 

inşaatında kullanılmıştır. Özellikle malzeme seçimi sürecinde, yerinde toprak karışımlı 

harç, yığma taş ve geleneksel inşaat düzeni seçilmiştir. Bu çalışmada yerel malzemeler 

kullanılarak somutlaşan enerji miktarı % 215 ve ulaşımın etkisi ise % 453’e kadar 

azaltılabileceği ortaya konulmuştur.  

 

Thormark (2006) tarafından 50 yıl ömürlü bir binanın somutlaşan enerji beklentisi % 40 

olduğu belirtilmiş ve malzeme ikamesi sayesinde, somutlaşan enerji yaklaşık % 17 

oranında azaltılabileceği veya yaklaşık olarak % 6 oranında artırılabileceği tespit 

edilmiştir.  

 

Seçilmiş araştırmaların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde; 

somutlaşan enerjinin ve buna bağlı olarak karbon salınımının indirgenebileceği ortaya 

çıkmaktadır. Bu amaçla yapım işleri ve özellikle yapıların kullanımı aşamalarına 

yönelik enerji analizinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemli rolünün olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Esasen planlama aşamasından inşaat süreci, yapımın gerçekleşmesi 

ve binaların kullanım aşamalarında enerji etkinliği ve verimliliğinin bir bütün olarak 

yerel ve merkezi idarelerin öncelikleri arasına alınması ve kentsel dönüşüm ve yenileme 

çalışmaları başta olmak üzere eskimiş ve riskli yapıların yıkımı aşamalarında geri 

kazanım ve yeniden kullanım olanaklarının irdelenmesi, çevre koruma ve 

sürdürülebilirlik yönlerinden zorunlu görülmektedir.  
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5. GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Artan nüfusun fosil yakıt kullanımının yükselmesi ile birlikte atmosferdeki sera 

gazlarının aşırı birikmesi sonucu küresel ısınma sorunu yaşanmakta ve bu soruna etkili 

önlem alınması halinde canlı yaşamının geleceği yönünden ciddi boyutlara ulaşması 

öngörülmektedir. Sera gazlarının artışında % 35 ile % 40 arasında değişen oranlarda 

yapıların yaşam döngüsünde somutlaşan ve operasyonel enerji olarak bilinen enerjilerin 

sonucu olarak ortaya çıkan karbon salınımlarının etkili olduğu bilinmektedir. Yapıların 

yaşam döngüsünde ortaya çıkan karbon miktarının azaltılması için yapıların yaşam 

döngüsünün değerlendirilmesi ve bu döngüde ortaya çıkan somutlaşan enerji ve 

operasyonel enerjinin analiz edilip, söz konusu enerjilerin kullanımının çok boyutlu 

olarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir. Karbon salınımlarını 

azaltmak için ulaşımda, binaların ısıtılıp soğutulması ve endüstride kullanılan enerjide 

verimliliği artırmak gerektiği açıktır. Bunların arasında binalardaki izolasyonların daha 

etkin hale getirilmesi, teknolojik olarak en hazır uygulama olarak görülmektedir. 

Tasarım aşamasında belirtilen noktalara dikkat edilmemiş yapılar, daha sonra yüksek 

enerji kaybına ve dolayısıyla önlenmesi güç karbon salınımlarını neden olabilmektedir. 

Kamu politikalarında enerji verimliliği yüksek yapıların inşaatı için teşvikler verilmesi 

önemli bir karbon salınımı indirgeme yolu olacaktır. 

 

Türkiye’de kentsel gelişme ve politika arayışları aşamasında yapım, kullanım ve 

dönüşüm süreçlerinde yapılması gereken birçok çalışma ve düzenleme konusu 

bulunmaktadır. Kyoto protokolüne taraf olan Türkiye’nin karbon azaltılması konusunda 

yaptığı çalışmalar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sera Gazı 

Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması” hakkında yayımlanan yönetmelik ve tebliğ 

ile fosil yakıt tüketen sektörlerdeki çok sayıda firmanın sera gazı emisyon izleme planı 

oluşturarak yıllık sera gazı emisyonlarının doğru olarak hesaplanması ve bunlara 

kaynaklık eden faktörler daha net bir şekilde belirlenmesine olanak tanıyarak 

Türkiye’nin karbon salınımının kontrol altına alınmasında etkin olacaktır. Diğer önemli 

bir atılım ise, Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirerek, ülkemizin toplam 

kurulu gücündeki yenilenebilir kaynak payını 2023 yılı itibarıyla % 30 gibi dikkat 

çekici bir seviyeye çıkarmayı öncelik haline getirmiş, diğer taraftan gerek bireysel 
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gerekse kurumsal düzeylerde enerji tasarrufuna yönelik ilkeleri belirleyen yasalar 

çıkararak enerji verimliliği kavramını hayata geçirmekle ulusal bir politika 

oluşturmuştur. 

 

Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak alınabilecek başlıca önlemlerin 

ülkelerin gelişmiş düzeyleri ile ilişkili olması, alınan önlemlerin gerektirdiği yatırımın 

tutarı, üretim maliyetlerine etkisi ve doğal olarak rekabet gücünün korunmasına yönelik 

teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönlerinden önem taşımaktadır. 

Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kişi başı yıllık karbon salınımının 

gelişmiş ülke ortalamasının altında olması, tek taraflı imzalanan Kyoto Protokolü’nün 

bir bağlayıcılığı bulunmaması ve önlem amaçlı nispeten yüksek maliyetli yatırımların 

yapılabilmesi için gerekli olacak finansmanın Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler 

gibi kuruluşlardan alınacak teknik ve mali yardımlarla karşılanması gibi avantajların 

varlığı gözden uzak tutulmamalıdır. Esasen belirtilen hususların gelişmekte olan 

ülkelerde karbon salınımı azaltım politikasının temelini teşkil etmesi gerekir.  

 

Gelişmiş ülkeler açısından konuya yaklaşıldığı zaman, Kyoto protokolü kapsamında 

gelişmiş ülkelerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu 

çerçevesinde, söz konusu ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenmesi zorunlu 

olmuş ve bu amaca yönelik yatırımların yapılması da hemen her gelişmiş ülkenin 

politikaları arasında yerini almıştır. Konu sadece karbon salınımının azaltılması değil, 

aynı zamanda gelişmiş ülke halkının refahının korunması ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi yönünden de söz konusu ülkelerde önemli görülmektedir. Sonuç olarak 

dünyada canlı yaşamının sürdürülmesi ve insanların refah düzeyleri ve özellikle yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi yönlerinden hemen bütün devletlerin karbon salınımı 

azaltma, karbon ticareti ve ticarete konu olacak kıymetli evrakların yasal ve kurumsal 

altyapısının hazırlanması ve bu süreçte yüksek düzeyde karbon salınımı olan bütün 

sektörlerdeki teknoloji, girdi kullanımı ve tasarım esaslarının bir bütün olarak gözden 

geçirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.      
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