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İnsanoğlu, yaratıldığı ilk günden beri barınma 
ihtiyacı için bir yer arayışı içinde olan bir varlıktır. 
Bu temel barınma ihtiyacını ilk zamanlarda 
mağara, oyuk gibi korunaklı yerlerde karşılamıştır. 
Daha sonra taş, toprak, ağaç gibi materyalleri 
kullanarak, yaşam alanlarını değiştirmiş ve 
geliştirmiştir. Betonarme, gibi modern yapı 
elemanlarının da icadı ile mimari ürün çeşitliliği 
artmış, konut yapılarından kamusal yapılara kadar 
pek çok alanda bu yeni teknik ve ürünler 
kullanılmaya başlamıştır.
 
Türkiye’ de ise, 1930’ lu yıllarda ilk betonarme 
yapılar inşa edilmeye başlamıştır. Günümüzde 
Türkiye’de ki yapıların yaklaşık %91’ lik kısmı, 
yerinde dökme betonarme taşıyıcı sistem ile 
üretilmiştir. Ülkemizde bu kısa ömürlü olarak ve bu 
yoğunlukta üretilen betonarme yapılar, yaşam 
sürecini tamamladıktan sonra veya doğal afetlerle 
kullanılabilirliğini yitirmesinin ardından,  gerisinde 
yoğun bir atık topluluğu bırakmaktadır. Özellikle 
bölge planlamasıyla, kentsel dönüşüme giren 
betonarme yapılardan arta kalan atık malzemeler, 
biran önce geri dönüşüme ihtiyaç duymakta ve tüm 
hızıyla devam eden yapılaşma sürecine uygun ve 
sürdürülebilir bir şekilde dahil olmak 
mecburiyetindedir. Ülkemizde yıllık 11 milyon 
tona ulaşan yıkıntı betonarme atık malzeme 
olmasına rağmen, bunun sadece %1’ lik kısmı, yani 
1,13 milyon tonluk kısmı geri dönüştürülebilmiştir. 
Geri dönüşüm oranının bu derece düşük olmasının 
sebebi ise, yıkıntı atıklarının geri dönüşüm 
aşamalarının bilinmemesi, bunun için gerekli tesis 
ihtiyacının karşılanamaması ve geri dönüşümün 
fiziksel çevreye katkılarının algılanamamasıdır. Bu 
çalışmada betonarme atıkların geri dönüşüm 
aşamaları  ve fiziksel çevreye olan katkıları 
incelenmiştir.

Bir maddenin geri dönüşümünü sağlamak, o 
maddeyi üretmekten genellikle daha kolay olmakta 
ve daha az enerji gerektirmektedir. Özellikle 
Türkiye gibi yatırım politikaları doğrultusunda 
inşaat alanında yoğun enerji harcayan bir ülke, 
daha az enerji kullanarak kamu altyapı projelerini 
geri dönüşümden kazandığı materyaller ile 
gerçekleştirebilir. Betonarme atıklarının geri 
dönüşümü temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. 
Birincisi yapı stoğundan elde edilmiş hacimsel 
olarak büyük boyutlu beton bileşimlerinin, belli 
standartlar çerçevesinde, ürünün orijinal hali ile 
beraber veya yalnız olarak kullanılabilecek, daha 
küçük boyutlu ve parçalı hale getirilmesidir. Kırma 
denilen bu aşama ile elde edilen ürünler, mıcır, 
asfalt, dolgu, drenaj çalışmalarına, geçici ve servis 
yollarından çevre düzenlemeleri, peyzaj işleri ve 
sosyal park alanlarına kadar pek çok alanda 

kullanılmak üzere geri dönüştürülmüş agrega 
(kırmataş), dolgu yapılması gereken bentlerin ve 
peyzajın diğer alanlarının oluşumunda kullanmak 
için dolgu malzemesi,  dayanıklılığın önemli 
olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak 
kullanılan düşük dayanımlı beton bileşiminde 
kullanılmak üzere de  agrega (grobeton) dır. Ondan 
sonra gelen bir diğer önemli aşama ise ufalamadır. 
Bu aşamada da küçük parçalar haline gelmiş 
betonarme atıklar yol yapımında alt yapı 
malzemesi olarak kullanılmak amacıyla veya  
parke taşı ve sıvaya dönüştürülmek suretiyle yapı 
sürecine kazandırılır.

Betonarme atıklarının fiziksel çevreye etki ve 
katkılarına baktığımızda ise inşaat sektöründen 
kaynaklanan ve bilinçsiz ve kontrolsüz olarak 
yeryüzüne terk edilen atıkların, estetik ve görsel 
olarak oluşturduğu kirlilik ilk aşamada göze 
çarpmaktadır. Özellikle bu atıkların kentlerin belli 
bölgelerinde de olsa, yok olmağa terk edilmesi ve 
doğada yaratılan düzene, toprağı kirleterek veya su 
kaynaklarını olumsuz etkileyerek dahil olması 
kabul edilemeyecek bir durumdur. Özellikle bu 
atıkların geri dönüştürülmemesi halinde, 
yeryüzünde kapladığın alan ve yeryüzüne 
yüklediği yük, büyük olumsuz sonuçları 
beraberinde getirecektir. Ancak yıkıntı betonarme 
atıklarını geri dönüştürür ve bir şekilde yeni 
kullanımlarımızda onlara yer verirsek, yerinde 
yapamadığımız sürdürülebilirliğe, bu şekilde 
ulaşmış oluruz. Yeni üretimlerimizde kullanılan 
enerjiyi minimum seviyelere indirerek, 
oluşturduğumuz materyallerle yol, yapı, peyzaj 
gibi görsel ve işlevsel nitelikli ekonomik ve fiziksel 
çevre ögelerini sürdürülebilir bir hale getirebiliriz. 
Beton bileşiminin hacimsel olarak %65-75’nin 
agrega (kırmataş) olduğu ve kaliteli agrega 
kaynaklarının tükenmekte olduğunu göze önüne 
aldığımızda ise geri dönüşümle sağladığımız 
minimum enerji ve hammadde kaynaklarını 
koruyabiliriz. Böylece temel hammadde 
kaynaklarının, gerek geri dönüştürülmüş 
malzemeler ile harmanlanarak gerekse sadece geri 
dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı sağlanarak, 
daha uzun süre yaşamasını sağlayabiliriz. 
Ekonomik ve finansal sürdürülebilirliği de bu 
sayede sağlayabiliriz.

Betonarme atıklarının geri dönüşümünün tüm bu 
faydalarının, kentsel ve bölgesel ölçekte okunabilir 
olmasını sağlayacaksa, geri dönüştürülmüş 
malzemelerin tasarımcılar tarafından kullanılması 
ve tercih edilmesidir.  Geri dönüştürülmüş beton 
atık malzemelerin tasarımcılar ve kullanıcılar 
tarafından aranan bir çeşit ve ürün olması, bu 
alandaki girişim ve yatırımları da beraberinde 
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getirecektir. Hem insanlara yeni istihdam alanları 
oluşturacak ve hem de büyük ekonomik kazanımlar 
sağlayacaktır.
  
Sonuç olarak, özellikle son zamanlarda yapı 
tasarımında önemli bir girdi olarak karşımıza çıkan 
sürdürülebilirlik kavramı, Türkiye gibi yurt içinde 
ve yurt dışında yoğun inşaat faaliyetleri 
gerçekleştiren ülkelerde, ilk aşama olarak 
betonarme atıkların geri dönüştürülüp kullanılması 
ile sağlanabilir. Betonarmenin yoğun kullanımını 
durdurulamasa da, en azından var olanı 
değiştirmek, dönüştürmek suretiyle kazanımını 
sağlayabiliriz. Betonarme malzemelerinin, yıkılıp 
ayaklar altında kaldıktan sonra tekrar geri 
dönüştürerek yanımıza ve başımızın üstüne 
kaldırabiliriz.
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