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Özet 

ĠnĢaatların yapımı esnasında ve yıkımdan sonra ortaya çıkan atıklar en ağır ve hacimli 

atıklar arasında yer almaktadır. Bu çalıĢmada inĢaat ile ilgili kurumların ve kuruluĢların 

inĢaat ve yıkım atıkları (ĠYA) konusuna yaklaĢımları ve konu hakkında farkındalıkları 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. ĠnĢaat sektöründe karar verici konumda bulunan belediyeler, 

özel sektörden yüklenici firmalar ve yapı denetim kuruluĢları ile anketler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların sonucunda ekonomik olarak geliĢmiĢ 

belediyelerin bu konudaki duyarlılığının ve faaliyetlerinin ciddi boyutlarda olduğu 

gözlendi. Özel sektörde ise yüklenicilerin konuya duyarsız olmadıkları, belediye ve yapı 

denetim firmalarınca kendilerine yapılan uyarıları dikkate aldıkları, ancak katı atıklar 

konusunda geri dönüĢüme uygun malzeme kullanımı gibi maliyeti artıracak konulara 

pek de sıcak bakmadıkları görülmektedir. Gerek yapı denetim firmaları ve belediyelerin 

gerekse de yüklenicilerin yapısal katı atık yönetiminin yapının projelendirme 

aĢamasında baĢladığı ve geri dönüĢümü mümkün olan çelik vb. malzemelerin 

kullanılması gerektiği, mevcut yapıların yıkımı ve kazı sonucu açığa çıkan hafriyat 

malzemelerinin düzenli depo sahalarında depo edilmesi gerektiği konusunda hemfikir 

oldukları görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Yapı Denetim, Yıkıntı Atığı, Yüklenici, Belediye, Depolama. 

GiriĢ 

Atık, bertaraf edilen veya edilmek istenen veya edilmesi gereken herhangi bir madde 

veya nesnedir. ĠnĢaatların yapımı esnasında ve yıkımdan sonra ortaya çıkan atıklar en 

ağır ve hacimli atıklar arasında yer almaktadır. Tüm katı atıkların içinde beton, tuğla, 

alçı, ahĢap, cam, metaller, plastikler, asbest ve kazılmıĢ toprak –hafriyat- gibi 

maddelerin önemli bir yüzdeye sahip olduğu görünmektedir. Ancak aslında bu atıkların 

büyük bir kısmı geri dönüĢtürülebilir. Genelde ve özelde inĢaat sektöründe atık 

yönetiminde Ģu adımlar dikkate alınmalıdır: 

a. önleme; 

b. tekrar-kullanım için hazırlama; 

c. geri-dönüĢüm; 

d. diğer geri-kazanım; ve 
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e. bertaraf etme. 

 

1970‟lerden beri dünyada yapısal atık oluĢumunu önlemek, azaltmak, yeniden 

kullanmak ve geri dönüĢtürmek için birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Lauritzen (1994), 

Belçika‟da inĢaat ve yıkım atıklarının 1994 yılında 4,6 milyon ton‟a yaklaĢtığını 

belirlemiĢ, bu atıkların % 40‟ının beton, % 40‟ının tuğla, % 12‟sinin bitümlü briket 

malzemeler, % 3.4‟ünün seramik ve geri kalan bölümünün ise diğer atıklar olduğunu 

tespit etmiĢtir. 

Japonya‟da çeĢitli Ģantiyelerde yapılan araĢtırmalarda, geri kazanım ve yeniden 

kullanım faaliyetlerini ekonomik ve teknik anlamda güçleĢtiren faktörler araĢtırılmıĢ ve 

bu konuda aĢağıda sıralanan koĢulların etkin olduğu belirlenmiĢtir (Acar, 1999): 

 Binaların ömürlerinin sonunda sökülebilecek biçimde tasarlanmıyor olmaları 

 Tasnifi yapılan malzemelerin nitelik ve niceliklerin net olarak saptanamaması 

 Binaların yıkılmaları yerine sökülmelerinin tercih edilmesinin, emek-yoğun bir 

nitelik taĢıması ve iĢgücünün pahalı olduğu durumlarda tercih edilmemesi 

 Günümüzdeki kompozit malzemelerin sayısındaki artıĢın yeniden kullanım ve 

geri dönüĢüm faaliyetlerini olumsuz etkilemesi 

 YapıĢtırma yöntemi ile yapılan birleĢimlerin yeniden kullanım ve geri dönüĢüm 

faaliyetlerine olanak vermemesi 

 Plastik esaslı malzemeleri ayrıĢtırmakta kullanılabilecek teknolojilerin tam 

anlamıyla geliĢtirilmemiĢ olması olarak sıralanmaktadır. 

 

Tayland‟da inĢaat atığı üretimi ve mevcut atık yönetimi ile ilgili yapılan bir çalıĢmada 

2002 ve 2005 yılları arasında ortalama yıllık inĢaat atığı miktarının 1,13 milyon ton 

civarında olduğu belirlenmiĢtir. Etkin bir atık yönetim planı ile yıllık enerji tasarrufunun 

ortalama 3,5×10
5
 GJ olacağı tespit edilmiĢtir (Kofoworola ve Gheewala, 2009). 

BaĢar (2007), Topal (2009), ve Akarsu (2009) tarafından Türkiye‟de yapısal atık 

yönetimi ve sorunlarına değinilmiĢtir. Deprem ve imar nedeniyle yıkılan yapılardan 

çıkacak olan yapısal atıklar için yönetim stratejileri incelenmiĢtir. Yapısal atık 

miktarının azaltılmasının özendirilmesi, çevre dostu teknolojilere destek verilmesi, yerel 

yönetimlerin yeterli yapısal atık yönetimi uygulaması yapılması gerektiği tespit 

edilmiĢtir. Atık betonların agrega olarak kullanılmasının hem ekonomik fayda hem de 

çevreye duyarlı bir yol oluĢturduğu açıktır. SavaĢ (2002) ve Açıkgenç (2009) tarafından 

yapılan araĢtırmalara göre beton atığı örneklerinin taĢıyıcı olmayan betonlarda, koĢu 

yolu betonlarında, stabilize yol dolgularında agrega olarak kullanılabilirliği sonucuna 

varılmıĢtır. CoĢgun (2009) ise tasarım aĢamasında tasarımcının rolünü irdelemiĢ ve 

yapısal katı atıkların oluĢumunun önlenmesi ve geri dönüĢümünün sağlanabilmesi için 

en önemli faktörün tasarım aĢaması olduğu sonucuna varmıĢtır. 
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Bu araĢtırmalar göstermektedir ki, yapısal katı atıklar önemli bir sorun oluĢturmaktadır 

ve çözüm için iyi bir yönetim planının oluĢturulması Ģarttır. Ancak öncelikle bu 

konudaki mevcut yasal düzenlemelerin daha etkin uygulanması da sağlanmalıdır. Bunun 

bir yolu da bu konuda farkındalığın artırılmasından geçmektedir. Hatay bölgesinde 

inĢaat sektöründe katı atık yönetimi konusunda, konu ile ilgili ve yetkili kiĢilerin 

konuya olan duyarlılığının ve farkındalığının ortaya çıkarılabilmesi için yapılan 

çalıĢmada, yüklenici firmalar, belediyeler ve yapı denetim kuruluĢları ele alınmıĢtır. 

Belediyeler, yapı denetim kuruluĢları ve yüklenici firmalar ile yapılan araĢtırmalarla 

yapısal atıkların ve hafriyat toprağının, projelendirme aĢamasında dikkate alınarak geri 

dönüĢebilir malzemelerin daha sık kullanımı, hafriyat toprağının olumlu kullanılması ve 

yıkılan binaların oluĢturduğu atıkların geri dönüĢüm ve düzenli depo edilmesi hususları 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada bu kurum ve kuruluĢlar ile yüz yüze görüĢülerek yanıtlar 

değerlendirilmiĢtir. 

Belediyelerde Yapılan Anket ÇalıĢması 

Hatay ilindeki dokuz adet il ve ilçe belediyesi ile yüzyüze yapılan araĢtırmalarda 

belediye yetkililerine 16 adet soru yöneltilmiĢtir. Belediyelerden alınan yanıtlar yüzde 

Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 

Hafriyat toprağı, inĢaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici 

biriktirilmesi, taĢınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili hazırlanmıĢ bir 

yönetim planı bulunup bulunmadığı sorusuna belediyelerin %33‟ü evet, %55‟i hayır, ve 

%12‟si ise halen konu ile ilgili hazırlık aĢamasında olduklarını belirtmiĢlerdir. Evet 

cevabı veren belediyeler ekonomik olarak daha büyük belediyeler olmuĢtur. Daha az 

nüfuslu ve küçük bütçeli belediyeler ise hayır cevabı vermiĢlerdir. 

Hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri, sahaları ile depolama 

sahalarının belirlenmesi ve iĢletmeye açılması ile ilgili olarak belediyelerin %33‟ü evet, 

%55‟i hayır, ve %12 si ise halen konu ile ilgili hazırlık aĢamasında olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Yani henüz belediyelerimizin ciddi bir bölümünde geri kazanım tesisi 

bir yana düzenli depo sahası bile mevcut olmadığı söylenilebilir. Depolama sahası 

yerinin seçimi, inĢaatı veya iĢletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz 

etkilemeyecek Ģekilde gerekli tedbirleri alınmıĢ ya da aldırılmıĢ mıdır sorusuna 

belediyelerin %44‟ü evet, %22‟si hayır, ve %34‟ü ise halen konu ile ilgili hazırlık 

aĢamasında olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taĢınması ve bertaraf bedeli 

belirlenmiĢ midir sorusuna belediyelerin %44‟ü evet ve %56‟sı hayır cevabı 

vermiĢlerdir. 

Hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıkları için toplama, taĢıma hizmeti verecek firmaların 

adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği Ģekilde ilan 

edilmiĢ midir sorusuna belediyelerin %33‟ü evet ve %67‟si hayır cevabı vermiĢlerdir. 
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Hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taĢınması 

ve bertarafı faaliyetleri denetlenmekte midir ve bu hususta yeterli personel ve ekipman 

mevcut mu sorusuna belediyelerin %33‟ü evet ve %67‟si hayır cevabı vermiĢlerdir. 

Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıkları için geri kazanım 

tesisleri var mı ve bu konuda herhangi bir izin çalıĢması oldu mu sorusuna belediyelerin 

%33‟ü evet ve %67‟si hayır cevabı vermiĢlerdir. 

Belediye sınırları içinde oluĢan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat 

toprağı ile inĢaat/yıkıntı atıklarına iliĢkin istatistik bilgileri valilikler aracılığı ile 

yılsonunda Bakanlığa bildirilmekte midir sorusuna belediyelerin %22‟si evet ve %78‟si 

hayır cevabı vermiĢlerdir. Bu husus yönetmeliklerde özellikle istenilmektedir. 

Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluĢturulan kriz 

merkezi kararları var mıdır ve bu konuda bir planlama yapılmıĢ mıdır sorusuna 

belediyelerin %44‟ü evet ve %56‟sı hayır cevabı vermiĢlerdir. 

Yapı üretimi aĢamasında en fazla oluĢan yapısal atık türleri nelerdir ve bu konuda 

herhangi bir izin çalıĢması oldu mu sorusuna belediyelerin %88‟i hafriyat toprağı, 

%55‟i tuğla-kiremit, %22‟si beton, %33‟ü metal ve %11‟i ahĢap cevabı vermiĢtir. 

Burada en fazla çıkan atık maddenin hafriyat toprağı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile 

öncelikle kazı sonucu çıkarılacak hafriyat toprağının yönetimi konusunun planlanması 

gerektiği görülmektedir. Ayrıca beton ve metal atıklarının da ciddi bir miktar olduğu ve 

bu maddelerin de düzenli depolanması ve geri dönüĢüme kazandırılması hususunda 

planlamalar yapılması gerektiği göz önüne alınmalıdır. 

Yapı üretiminde doğal çevrenin bozulması ve doğal kaynakların azalmasına karĢı ne 

yapıyorsunuz / neler yapılabilir sorusuna belediyelerin %22‟si geri dönüĢüm 

performansı yüksek malzemeler kullanılmalı (çelik yapılar); %77‟si geri dönüĢümü 

yüksek yapılar maliyeti nedeni ile kullanılmıyor; %11‟i teĢvik edilmeli (bu tür yapı imal 

edenlere vergi vb. kolaylıklar sağlanmalı ve ilgilileri uyarılmalı); ve %44‟ü tasarımda 

doğaya tekrar kazandırılabilecek malzemeler kullanılmalı cevabı vermiĢtir. Sonuç 

olarak geri dönüĢümü mümkün ve kazançlı olan çelik gibi malzemelerin kullanılmasının 

gerektiği ancak yapım aĢamasında ortaya çıkan maliyetler nedeni ile yapımının 

zorlaĢtığı görülmektedir. Bu hususta devlet tarafından sağlanacak teĢvikler ile 

dönüĢümü mümkün olan çelik gibi malzemelerin kullanılması özendirilebilir. 

Yapısal atıkların nasıl azaltılabileceği sorusuna belediyelerin %77‟si tasarımda geri 

dönüĢtürülebilecek malzeme kullanımına önem verilmeli, %44‟ü tasarım uygulamaları 

geliĢtirilmeli (geliĢmiĢ ve prefabrike yapım sistemlerinin kullanımına yönelik tasarımlar 

yapılmalı), ve %11‟i müĢterilere tavsiyede bulunulmalı cevabı vermiĢtir. Bu soruya 

verilen cevaplardan da tasarımda geri dönüĢebilen malzemelerin kullanılmasının önemi 

ortaya çıkmaktadır. 
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ġantiyede oluĢan yapısal atıklar nasıl kontrol altına alınabilir sorusuna belediyelerin 

%11‟i alınamaz, %66‟sı atıklar sınıflarına göre yüklenici tarafından ayrılıp yetkililerce 

toplanılmalı ve bu iĢin taĢıma ve depolama maliyeti yükleniciye ödetilmeli ve %55‟i 

yapısal katı atıklarını kontrol etmeyen yükleniciye cezai yaptırımlar uygulanmalı cevabı 

vermiĢtir. Belediyelerin cevaplarına bakıldığında atıkların depolanması maliyetlerinin 

yükleniciler tarafından karĢılanması ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükleniciye 

cezai yaptırım uygulanması yönünde görüĢ ağır basmaktadır. 

Yapısal atık yönetiminde en önemli faktör nedir sorusunu belediyelerin %88‟i atık 

maddelerin geri dönüĢümü sağlanmalı, %33‟ü yeniden kullanıma önem verilmeli, 

%33‟ü atıkların sınıflandırılarak depolanması sağlanmalı ve %22‟si kaynakta azaltma 

uygulanmalı cevabı vermiĢtir. 

Türkiye'de geliĢmiĢ bir ikinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı 

malzemesi sektörü oluĢması için nelerin gerektiği sorusuna belediyelerin %66‟sı bu 

malzemelerin kullanımı devlet tarafından teĢvik edilmeli ve kullanımı özendirilmeli, 

%22‟si kamuoyu konu ile ilgili eğitici /bilgilendirici yayınlarla konuya özendirilmeli, 

%11‟i konunun ekonomik boyutu konuya ilgi duymamızı gerektirecek büyüklükte 

değil, ve %44‟ü devlet tarafından bu iĢ ile ilgili sanayi kolunda iĢ kuranların vergi, SSK 

gibi konularda fiyat indirimi ya da muafiyeti sağlanarak konuya geniĢ sermaye 

çevrelerince ilgi gösterilmesi sağlanmalı cevabı vermiĢtir. Cevaplara bakıldığında 

devletin teĢvikinin bu konudaki önemi vurgulanmaktadır. Yanıtlayanlar maliyetlerin 

yüklenici tarafından karĢılanması gerektiği ancak SSK ve vergiler gibi yükümlülüklerde 

yükleniciye kolaylık sağlanması ve konunun özendirilmesini belirtmiĢlerdir. 

Ġkinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı malzemesi türü malzemelerin 

kullanımının doğal çevrenin ve kaynakların korunmasına olan etkisi nedir sorusuna 

belediyelerin %55‟i çok etkili/etkili olabilir, %66‟sı yeniden kullanım aktiviteleri 

sektörde yeni bir istihdam alanı doğurur ve %88‟i rağbet olmaz, dolayısı ile etkili olmaz 

cevabı vermiĢtir. 

Yüklenici Firmalarda Yapılan Anket ÇalıĢması 

Atıkların oluĢumu, taĢınması ve depolanması aĢamalarında gerekli izinler ve onaylar 

alınıyor mu sorusuna seçilen ondokuz adet yüklenici firmanın %69‟u evet ve %31‟i 

hayır cevabı vermiĢtir. 

ĠnĢaat faaliyetleri sırasında atıklar bileĢenlerine göre ayrı toplanıp, geri kazanma, 

biriktirme ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı maddeleri ayırma iĢlemleri 

yapılıyor mu sorusuna yüklenici firmaların %23‟ü evet, %69‟u hayır, %8‟i bu konuda 

yetkililerce uyarılmadım bir bilgim yok cevabı vermiĢtir. Olumlu cevaplar büyük ve 

ekonomik olarak kalkınmıĢ belediyelerden gelirken daha küçük ve ekonomik olarak 

daha sıkıntılı bölgelerde böyle bir ayrımın yapılmadığı görülmektedir. Küçük bir kesim 

ise bu konuda denetim firması ya da belediyeden konu ile ilgili herhangi bir uyarı 

almadığını bu nedenle bir bilgisinin de olmadığını belirtmektedir. 
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Faaliyete baĢlamadan önce, atıkların taĢınması ve depolanması ile ilgili olarak “Atık 

TaĢıma ve Kabul Belgesi” alınıyor mu sorusuna yüklenici firmaların %15‟i evet, %46‟sı 

hayır ve %39‟u yetkililerin bu konuda bir talebi olmadığı için ben de duyarsız kaldım 

cevabı vermiĢtir. 

Atıklar belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi 

dıĢındaki yerlere dökülüyor mu sorusuna yüklenici firmaların %15‟i evet, %85‟i hayır 

cevabı vermiĢtir. Ancak buralarda belediyeden alınan izinden kasıt düzenli depolama 

alanları değil daha ziyade belediyenin dökülmesine herhangi bir yaptırım uygulamadığı 

alanlardır.  

Ġlinizde bir geri dönüĢüm tesisi olsa inĢaattan kaynaklanan yıkıntı ve katı atıklarınızın 

bu tesise taĢınması için doğacak maliyet ile ilgili düĢünceniz nedir sorusuna yüklenici 

firmaların %30‟u memnun olurum, %69‟u devlet ödemenin bir kısmını karĢılarsa 

isterim, %15‟i devlet ödemenin tamamını yaparsa isterim cevabı vermiĢtir. Sonuçlar 

incelendiğinde koĢulların uygunlaĢtırılması yani devletin maliyetin bir kısmını 

karĢılaması halinde yüklenicilerin konuya sıcak baktığı görülmektedir. Soruya olumsuz 

yanıt veren yüklenici olmamıĢtır. 

Hafriyattan çıkan tarım toprağını ne yapıyorsunuz sorusuna yüklenici firmaların %7‟si 

tarım arazilerine boĢalttırıyorum, %53‟ü belediyenin izin verdiği herhangi bir yere 

boĢaltıyorum, %84‟ü dolguda kullanıyorum cevabı vermiĢtir. 

ĠnĢaatlarınızda ikinci el onarımdan geçen herhangi bir malzeme kullanıyor musunuz 

sorusuna yüklenici firmaların %30‟u kullanıyorum, %32‟si kullanmıyorum çünkü 

yeterince kaliteli bulmuyorum ve %38‟i kullanmıyorum çünkü ülkemizde geri dönüĢüm 

ve çevre bilincinin geliĢmediğini dolayısıyla ne kadar kaliteli de olsa müĢterilerimin 

hoĢlanmayacağını düĢünüyorum cevabı vermiĢtir. 

Yaptığınız yapıların ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra nasıl yıkılacağını ve 

kullandığınız malzemelerin ne kadarının geri dönüĢüme uygun malzemeler olduğunu 

proje müellifiniz ile kararlaĢtırıyor musunuz sorusuna yüklenici firmaların %38‟i hayır 

böyle bir talebim olmadı, %38‟i talebim olsa da proje müellifleri bu konuya duyarsız 

kalır, %12‟si geri dönüĢümü mümkün malzemeler kullanmam çünkü maliyetimi artırır 

dolayısıyla proje müellifim istese de ben istemem, ve %12‟si bu konunun müĢterilerim 

tarafından önemsenmeyeceğini ve bir getirisi olmadığını düĢünüyorum cevabı vermiĢtir. 

Yanıtları incelediğimizde yine konunun ekonomik boyutunun ön plana çıktığı ve proje 

müelliflerinin de konuya pek de duyarlı olmadığı, ayrıca konunun iĢ sahipleri tarafından 

önemsenmediği ortaya çıkmaktadır. 

Yapı üretimi aĢamasında en fazla oluĢan yapısal atık türleri nelerdir sorusuna yüklenici 

firmaların %61‟i hafriyat toprağı, %46‟sı tuğla-kiremit, %38‟i beton, %23‟ü metal ve 

%7‟si ahĢap cevabı vermiĢtir. 
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Yapı üretiminde doğal çevrenin bozulması ve doğal kaynakların azalmasına karĢı ne 

yapıyorsunuz /neler yapılabilir sorusuna yüklenici firmaların %10‟u geri dönüĢüm 

performansı yüksek malzemeler kullanılmalı (çelik yapılar), %23‟ü geri dönüĢümü 

yüksek yapılar maliyeti nedeni ile kullanılmıyor (teĢvik edilmeli, bu tür yapı imal 

edenlere vergi vb. kolaylıklar sağlanmalı), %46‟sı ilgililer uyarılmalı, ve %30‟u 

tasarımda doğaya tekrar kazandırılabilecek malzemeler kullanılmalı cevabı vermiĢtir. 

Yapısal atıkların nasıl azaltılabileceği sorusuna yüklenici firmaların %69‟u tasarımda 

geri dönüĢtürülebilecek malzeme kullanımına önem verilmeli, %30‟u tasarım 

uygulamaları geliĢtirilmeli (geliĢmiĢ ve prefabrike yapım sistemlerinin kullanımına 

yönelik tasarımlar yapılması), ve %15‟i müĢterilere tavsiyede bulunulmalı cevabı 

vermiĢtir. 

ġantiyede oluĢan yapısal atıklar nasıl kontrol altına alınabilir sorusuna yüklenici 

firmaların %7‟si alınamaz, %15‟i fikrim yok, %76‟sı atıklar sınıflarına göre yüklenici 

tarafından ayrılıp yetkililerce toplanılmalı (bu iĢin taĢıma ve depolama maliyeti 

yükleniciye ödetilmeli), ve %7‟si yapısal katı atıklarını kontrol etmeyen yükleniciye 

cezai yaptırımlar uygulanmalı cevabı vermiĢtir. 

Yapısal atık yönetiminde en önemli faktör nedir sorusuna yüklenici firmaların %46‟sı 

atık maddelerin geri dönüĢümü sağlanmalı, %23‟ü yeniden kullanıma önem verilmeli, 

%46‟sı atıkların sınıflandırılarak depolanması sağlanmalı ve %7‟si kaynakta azaltma 

uygulanmalı cevabı vermiĢtir. 

Türkiye'de geliĢmiĢ bir ikinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı 

malzemesi sektörü olması nasıl sağlanabilir sorusuna yüklenici firmaların %23‟ü bu 

malzemelerin kullanımı devlet tarafından teĢvik edilmeli ve kullanımı özendirilmeli, 

%30‟u kamuoyu konu ile ilgili eğitici /bilgilendirici yayınlarla konuya özendirilmeli, ve 

%76‟sı devlet tarafından bu iĢ ile ilgili sanayi kolunda iĢ kuranların vergi, SSK gibi 

konularda fiyat indirimi ya da muafiyeti sağlanarak konuya geniĢ sermaye çevrelerince 

ilgi gösterilmesi sağlanmalı cevabı vermiĢtir. 

Ġkinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı malzemesi türü malzemelerin 

kullanımının doğal çevrenin ve kaynakların korunmasına olan etkisi nedir sorusuna 

yüklenici firmaların %46‟sı çok etkili /etkili olabilir, %38‟i yeniden kullanım 

aktiviteleri sektörde yeni bir istihdam alanı doğurur, ve %23‟ü rağbet olmaz, dolayısı ile 

etkili olmaz cevabı vermiĢtir. 

Yapı Denetim Firmaları Ġle Yapılan Anket ÇalıĢması 

Hatay ilinde faaliyet gösteren 10 adet yapı denetim firması ile yüz yüze anket çalıĢması 

yapılmıĢ ve sonuçları aĢağıdaki bölümde verilmiĢtir. 

 Yapı denetim firmalarına “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının 

Kontrolü Yönetmeliği”ne uyup uymadıkları kontrol ediliyor mu sorusuna yapı 

denetim firmalarının %33‟ü evet, %66‟sı hayır yanıtını vermiĢtir. Burada 
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%66‟nın hayır yanıtını vermesi konunun inĢaat denetiminden sorumlu firmalarca 

önemsenmediğini göstermektedir. Bu hususta eksikliklerden biri de 4708 sayılı 

Yapı Denetim Kanunu‟nda atıklar ile ilgili özel bir düzenlemenin 

bulunmamasıdır. Bu konuda Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüklerinin atık yönetimi 

hususunda da denetim firmalarını denetlemesi uygun olabilecektir. Burada göz 

önüne alınması gereken diğer bir sıkıntı ise düzenli depolama vb. hususların 

Çevre ve Orman Müdürlüklerince belirlenmesi ve denetim altına alınmaya 

çalıĢılması ancak yapı denetim firmalarının Bayındırlık ve Ġskân 

Müdürlüklerince denetleniyor olmasıdır.  

 Belediyelerden hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri 

sahaları ile depolama sahaları ile ilgili bir talepte bulunuldu mu sorusuna yapı 

denetim firmalarının %55‟i evet, %45‟i hayır yanıtını vermiĢtir. Burada alınan 

olumsuz yanıtlar özellikle geliri ve nüfusu küçük belediyeler ile ilgilidir. 

Belediyelerin talebi geri kazanımdan ziyade depolama hususundadır. Dolayısıyla 

geri kazanım konusu henüz ne yüklenici firmaların ne de yapı denetim 

firmalarının gündeminde değildir. 

 Proje kontrolü sırasında oluĢacak hafriyat toprağının ve yıkıntıların ve 

molozların yönetimi ile ilgili bir çalıĢma yapılıyor mu sorusuna yapı denetim 

firmalarının %22‟si evet, %78‟i hayır yanıtını vermiĢtir. Burada %78‟in hayır 

yanıtını vermesinin konunun projelendirme sırasında da önemsenmeyen bir konu 

olduğunu gösterdiği söylenebilir. Yapım iĢinin hafriyat/yıkım söküm iĢi ile 

baĢlayan bir iĢ olduğu ve bu Ģekilde çıkan atık malzemenin nasıl 

değerlendirileceğine dair bir çalıĢma yapılmaması bir sebep olarak gösterilebilir. 

Diğer bir yönden yapının ekonomik ömrünün sonunda nasıl geri dönüĢüme 

kazandırılacağının ve geri dönüĢümü mümkün olmayan yapı elemanlarının 

bertarafının nasıl yapılacağı konusunda da çalıĢma yapılmamaktadır. Ayrıca, 

proje hazırlama aĢamasında mimarların ve mühendislerin konuya yeterli ilgiyi 

göstermedikleri de söylenebilir.  

 

 Proje kontrolü sırasında yapının ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra nasıl 

yıkılacağı ve geri dönüĢümü ile ilgili bir çalıĢma yapılıyor mu sorusuna yapı 

denetim firmalarının %100‟ü hayır yanıtını vermiĢtir. Burada %100‟ün hayır 

yanıtını vermesi planlarımızın ne kadar kısa vadeli ve gelecekte karĢılaĢacağımız 

sorunların nasıl görmezden gelindiğini göstermektedir.  

 

Kazıdan çıkan malzemenin eğer uygunsa dolguda kullanılması sağlanıyor mu sorusuna 

yapı denetim firmalarının %100‟ü evet yanıtını vermiĢtir. Burada %100 oranında evet 

yanıtı verilmesi esasen kısa vadedeki kar ve zararın düĢünüldüğünü göstermektedir. 
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Hafriyatın taĢınması ve depolanması usullerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor mu 

sorusuna yapı denetim firmalarının %80‟i hayır, %20‟si evet yanıtını vermiĢtir. Burada 

%80‟in hayır yanıtını vermesinin nedeni denetleyici konumundakilerin konu ile 

ilgilenmemesi, kendilerini denetleyen kamu kuruluĢlarınca herhangi bir uyarı 

gelmemesi, yönetmeliklerin denetçi kuruluĢ ve taĢra belediyelerince de bilinmemesi, 

bilinse dahi imkânsızlıklar nedeni ile gereken hassasiyetin gösterilememesi olarak 

düĢünülmektedir.  

Yapı üretimi aĢamasında en fazla oluĢan yapısal atık türleri nelerdir sorusuna yapı 

denetim firmalarının %88‟i hafriyat toprağı, %55‟i tuğla-kiremit, %22‟si beton, %55‟i 

metal, %44‟ü ahĢap yanıtını vermiĢtir. Burada en önemli atığın hafriyat toprağı olduğu 

görünmektedir. Hafriyattan çılan malzemenin dolguda kullanılacak kalitede olması 

durumunda bu önemli bir sorun teĢkil etmemektedir. Ancak dolguda kullanılamayacak, 

sıkıĢtırılması zor bir malzeme olması durumunda bu malzemenin değerlendirilmesi 

sorunu doğmaktadır. 

Yapı üretiminde doğal çevrenin bozulması ve doğal kaynakların azalmasına karĢı ne 

yapıyorsunuz/neler yapılabilir sorusuna yapı denetim firmalarının %33‟ü geri dönüĢüm 

performansı yüksek malzemeler kullanılmalı (çelik yapılar); %55‟i geri dönüĢümü 

yüksek yapılar maliyeti nedeni ile kullanılmıyor, teĢvik edilmeli; %11‟i bu tür yapı imal 

edenlere vergi vb. kolaylıklar sağlanmalı, ilgililer uyarılmalı; ve %22‟si tasarımda 

doğaya tekrar kazandırılabilecek malzemeler kullanılmalı yanıtını vermiĢtir. Firmalar 

geri dönüĢüm performansı yüksek malzemelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Ancak geri dönüĢümü kolay malzemeler ile yapılan yapılar maliyetlere ilave bir yük 

getirmektedir. Bu yükün kim tarafından taĢınacağı en önemli sorudur. Bu yükü 

kullanıcılar yani müĢteriler taĢımak istememektedirler. Tüketiciler açısından yapının 

konforu, sağlamlığı, konumu ve fiyatı en önemli kriterleri oluĢturmaktadır, ancak 

yapının ekonomik ömrünün sonunda ne olacağına dair bir öngörüde bulunmak 

istememektedirler. Konunun ekonomik ve çevresel boyutu ile ilgili yeterli bir bilinç 

oluĢmamıĢtır. Denetim firmaları bu konuda dönüĢüme uygun malzemelerle inĢa edilen 

yapılar için vergi indirimi ve devlet teĢvikinin etkili olabileceğini belirtmiĢlerdir.  

Yapısal atıklar nasıl azaltılabilir sorusuna yapı denetim firmalarının %55‟i tasarımda 

geri dönüĢtürülebilecek malzeme kullanımına önem verilmeli, %22‟si tasarım 

uygulamaları geliĢtirilmeli (geliĢmiĢ ve prefabrike yapım sistemlerinin kullanımına 

yönelik tasarımlar yapılması), %66‟sı müĢterilere tavsiyede bulunulmalı yanıtını 

vermiĢtir.  

ġantiyede oluĢan yapısal atıklar nasıl kontrol altına alınabilir sorusuna yapı denetim 

firmalarının %22‟si alınamaz, %11‟i fikrim yok, %55‟i atıklar sınıflarına göre yüklenici 

tarafından ayrılıp yetkililerce toplanılmalı, bu iĢin taĢıma ve depolama maliyeti 

yükleniciye ödetilmeli, ve %44‟ü yapısal katı atıklarını kontrol etmeyen yükleniciye 

cezai yaptırımlar uygulanmalı yanıtını vermiĢtir.  

Yapısal atık yönetiminde en önemli faktör nedir sorusuna yapı denetim firmalarının 

%44‟ü atık maddelerin geri dönüĢümünün sağlanması, %56‟sı yeniden kullanıma önem 
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verilmesi, %56‟sı atıkların sınıflandırılarak depolanmasının sağlanması, %44‟ü 

kaynakta azaltma uygulanmalı yanıtını vermiĢtir.  

Türkiye'de geliĢmiĢ bir ikinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı 

malzemesi sektörü oluĢması için yapılması gerekenler nelerdir sorusuna yapı denetim 

firmalarının %44‟ü bu malzemelerin kullanımı devlet tarafından teĢvik edilmeli, 

kullanımı özendirilmeli; %22‟si kamuoyu konu ile ilgili eğitici/bilgilendirici yayınlarla 

konuya özendirilmeli; %22‟si konunun ekonomik boyutu konuya ilgi duymamı 

gerektirecek büyüklükte değil; ve %77‟si devlet tarafından bu iĢ ile ilgili sanayi 

konunda iĢ kuranların vergi, SSK primleri gibi konularda fiyat indirimi ya da muafiyeti 

sağlanarak konuya geniĢ sermaye çevrelerince ilgi gösterilmesi sağlanmalı yanıtını 

vermiĢtir.  

Ġkinci el yapı malzemesi ve/veya geri dönüĢtürülmüĢ yapı malzemesi türü malzemelerin 

kullanımının doğal çevrenin ve kaynakların korunmasına olan etkisi nelerdir sorusuna 

yapı denetim firmalarının %11‟i çok etkili/ etkili olabilir, %66‟sı yeniden kullanım 

aktiviteleri sektörde yeni bir istihdam alanı doğurur, %22‟si rağbet olmaz, dolayısı ile 

etkili olmaz yanıtını vermiĢtir. 

Sonuçlar 

ĠnĢaat sektöründe bulunan ve karar verici mevkide bulunan kamu kuruluĢu olarak 

belediyeler, özel sektörden yüklenici firmalar ve yapı denetim kuruluĢları ile anket 

düzenlendi. ÇalıĢmada yapım esnasında ve yıkım sonrasında ortaya çıkan katı atıkların 

yönetimi konusunda algılamaların belirlenmesi ve farkındalığın ortaya konulması 

amaçlandı. Yapılan anketlerde konu ile ilgili sorulara alınan yanıtlar 

değerlendirildiğinde aĢağıdaki sonuçlara ulaĢıldı. 

Gerek kamu olsun gerekse özel sektör olsun konu ile ilgili farkındalık düzeyinin düĢük 

olduğu gözlenmiĢtir. Hafriyat toprağı ve yıkıntı atıkları ile ilgili yönetmeliğin birçok 

belediyede istenildiği gibi uygulanamadığı görülmüĢtür. 

Belediyeler nezdinde yapılan çalıĢmalarda belediye yetkililerinin kanun ve yönetmelik 

gereği yapması gerekenleri yapmak istediği ancak imkânlarının yetersiz olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Yüklenici firmaların yapı denetim firmalarınca ve belediyece 

kendilerine yapılan uyarıları dikkate aldığı ve atık kontrolü konusunda denetim firması 

ve belediye tarafından isteneni yaptığı ancak küçük belediyelerde bu konunun yeterli 

oranda denetlenmediği ve bazı belediyelerde atıkların nereye döküleceğinin dahi 

bilinmediği gözlemlenmiĢtir. Yapı denetim firmaları nezdinde yapılan çalıĢmalarda, katı 

atıklar konusunda bir denetlemenin hemen hiç yapılmadığı görülmektedir. Bunun 

nedeni olarak da 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve 3784 Sayılı Ġmar Kanununda 

atıklar hususunda Yapı Denetim Firmalarının görev ve sorumlulukları açıkça 

belirtilmemesi sayılabilir. Bu nedenle Yapı Denetim Kanununda, yapı denetim 

firmalarının katı atıkların kanun ve yönetmeliklere uygun bir Ģekilde depolanması veya 

bertaraf edilmesi hususundaki sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. 
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Yine yükleniciler tarafından belirtilen bir diğer husus iĢ sahiplerinin konuya olan 

ilgisizliğidir. Yükleniciler, yaptıkları yapıları alacak olan müĢterilerin çevreye duyarlı 

geri dönüĢümü mümkün malzemeler kullanılması ve yapının ekonomik ömrünün 

sonunda nasıl yıkılacağı ve çevre ile ilgili sorunların nasıl çözüleceğinden ziyade, 

yapının dayanıklılığı, ilk maliyeti ve konforunu dikkate aldıklarını belirtmektedirler. 

Mevcut yapıların yıkılması veya hafriyat atıklarının denetimi gibi hususlarda yasal 

zorunluluklar vardır. Benzer Ģekilde çevreye duyarlılık ve geri dönüĢüm konusunda da 

bazı yasal düzenlemelerin olması konuya yükleniciler, belediyeler ve denetim firmaları 

gibi ilgili tarafların daha ciddi yaklaĢımına yol açacaktır. 
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