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ÖZET 

Uygarlık tarihi boyunca insan, sahip olduğu akıl gücü sayesinde etkileşim 
içinde olduğu çevreyi şekillendirmeye çalışmıştır. Alet kullanma becerisine 
sahip olduktan sonra yerleşik hayata geçmiş ve içinde yaşadığı çevreyi 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeyi öğrenmiştir. Teknolojiyi kullanarak 
bir yandan hayatını daha konforlu hâle getirirken, diğer yandan sahip olduğu 
gücü, doğayı kontrol altına alma amacına yönelik olarak kullanmaya 
başlamıştır. Sanayinin ve üretimin merkezini oluşturan şehirler, teknolojik 
gücün bir simgesi hâline geldi. Dünyadaki şehirli nüfusu arttıkça sanayi ve 
hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu doğal kaynak miktarının artması, bu 
kaynaklar üzerindeki aşırı baskıyı da beraberinde getirdi. Bu ihtiyaç öylesine 
arttı ki, doğanın kendini yenileme gücüne zarar vermeye başladı. Sonuçta 
çevresel bozulma sonucu ortaya çıkan çevre sorunları da giderek küresel bir 
boyut kazandı. Problemin önemini anlayan ve teknolojinin çevre üzerindeki 
yıkıcı etkisinden rahatsız olan bazı insanlar, önceliklerini değiştirmeye 
başladılar. Bu çalışmanın amacı, insanoğlunun teknoloji üzerine kurduğu yeni 
ve modern yaşam tarzının yol açtığı çevre sorunlarına değinmek ve bunun 
sonucunda önceliklerde meydana gelen değişiklikler üzerinde durmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, çevre dostu teknoloji, kentleşme.  

ABSTRACT 

Environmental Problems, Technology, and Changing Priorities 

Throughout the history of civilization, history of human beings have worked 
to shape environment interacted with via their mind. After getting tool use skill, 
they had settled life style and learnt shaping environment in which they live 
towards their necessities. In one side, they had more comfortable life using 
technology and started to use this power to get nature under control on the other 
side. Cities forming center of industry and production have began symbol of 
technological power. Amount of natural sources that industry and service sector 
needed increased rapidly because of increasing world population. As a result of 
this situation, an excessive constraint occurred on the natural resources. This 
necessity increased so many that, power of nature’s renewal itself started to 
damage. Eventually, environmental problems which were result of 
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environmental degradation gained global dimension. Some people 
understanding importance of problem and worrying about destructive effect of 
technology on the environment started to change their priorities. Mentioning 
environmental problems appeared with new and modern life style that human 
built it with technology and evaluating priority changes being a result of these 
problems is aim of this study.  

Key Words: Environmental problems, environmentally friendly technology, 
urbanization.                  

GİRİŞ 

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en temel farklılıklardan bir tanesi, 
doğal çevreyle etkileşim şeklidir. Bu etkileşim, insanın kendisini diğer tüm 
canlılardan ayıran aklı sayesinde doğal çevreyi aynı zamanda ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirmesiyle ilişkilidir. İlk olarak avcı toplayıcı bir yaşam 
tarzına sahip olan insanın doğal çevre ile etkileşimi, insanın tarım yapmayı 
keşfederek yerleşik hayata geçmesi ve bu sayede nüfusunun artmasıyla kalıcı 
olarak değişmiştir. Bu etkileşim, bir süre sonra insanın doğal çevreyi ve onun 
kaynaklarını, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, denetim altına alma 
hedefine yönelmiştir. İnsanın doğa üzerindeki etkisi, genellikle bilgi düzeyi, 
teknoloji seviyesi ve geliştirdiği aletlerle olmaktadır. Çevre sorunlarına giden 
yolun temellerinin bu süreçte atıldığını söylemek mümkündür.  

Doğayı denetim altına alma yolunda teknolojik ilerleme yıllar geçtikçe 
hızlanmış ve insanoğlu geçen zaman içerisinde doğal kaynakları kullanmada 
kendisini doğanın hâkimi olarak görmeye başlamıştır. Bu görüş, sanayi 
devriminden sonra büyük bir ivme kazanmıştır. Doğayı kontrol etme isteği artık 
insanın sonsuz hırsıyla birleşmiş ve teknoloji-hammadde-enerji üçgeninde insan 
uygarlığı baş döndürücü bir hızla gelişmeye başlamıştır. Doğal kaynaklar 
üzerindeki bu aşırı baskı ve her şeye rağmen gelişme hırsı, büyük çevre 
sorunlarının başlangıcı olmuştur.  

Yukarıda belirtilen süreç, insanlığın düşünme tarzında da köklü 
değişikliklere yol açmıştır. Sanayi devrimi sonrası bazı ülkeler gelişme yolunda 
güç kazanmıştır. Bu ülkelerde hızla gelişen teknoloji için gerekli olan 
hammaddeyi karşılama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Doğal kaynaklar üzerinde tek 
başına hâkimiyet kurma isteği ülkelerin tüm hareketlerini kontrol eder hale 
gelmiştir. Bu istek insanlığı öyle bir noktaya getirmiştir ki, 1970’li yıllara kadar 
bu hırsın doğal çevrede ne gibi tahribatlara yol açabileceği hususu akla 
getirilmemiştir. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan önemli çevre sorunları 
karşısında insanoğlu büyük endişelere kapılmamıştır. Çünkü insanoğlu, yarattığı 
teknolojinin çevre sorunlarının üstesinden geleceğine dair inancını hiçbir zaman 
yitirmemiştir.  
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İnsanlar, petrol krizini izleyen süreçte, teknolojinin, giderek tehlikeli 
boyutlara gelen çevre sorunlarını çözmediğini, tam tersine bu sorunların bizzat 
sebebi olduğunu düşünmeye başlamıştır. Bu düşünce, günlük yaşam tarzında 
bazı tercihlerden vazgeçilmesine kadar uzanan bir dizi öncelik değişimine yol 
açmıştır. Öyle ki, önceliklerdeki değişimin temellerinin 1973 yılındaki petrol 
krizine dayandığını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, insanoğlunun 
teknoloji üzerine kurduğu yeni ve modern yaşam tarzının yol açtığı çevre 
sorunlarına değinmek ve bunun sonucunda önceliklerde meydana gelen 
değişiklikler üzerinde durmaktır.  

1. Bölüm 

a) Çevre: Dünyada bütün canlılar organik ya da inorganik maddelerden 
oluşmuş belli bir ortamda ve karşılıklı etkileşim içinde yaşamlarını sürdürürler. 
Canlı varlıkların yaşamsal bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve aynı 
zamanda çeşitli yollardan etkilendikleri bu alana çevre ya da ortam denir. Başka 
bir ifadeyle, bir yuva veya evden dünyanın tümüne kadar canlıların yaşadığı 
ortamların tümü çevredir (Alım, 2006: 599).  

b) Çevre Sorunları: Çevre sorunları her şeyden önce daha iyi bir çevre ile 
daha çok üretim, ya da bugünkü kuşakların gereksinimleri ile gelecektekilerin 
gereksinimleri arasında bir karar verme sonucudur (http://www.geocities.com).  

Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya 
çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla 
başlamıştır.  

İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle 
oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana 
gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep 
olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır (www.cevreorman.gov.tr).  

Ulusal kaynakların ülke çıkarlarına uygun değerlendirilememesi ve çevre 
duyarsızlığının, uluslar arası alandaki iş birliği ve barışçıl diyalog eksikliği ile 
birleşmesi; Çevre Sorunlarının tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır 
(http://www.geocities.com).   

c) Çevre Sorunlarının Tarihî Gelişimi: Canlı yaşamı, içinde bulunduğu 
ortamın bir ürünü olduğundan çevrenin, doğal ya da çeşitli müdahalelerle 
değişmesi o bölgede bulunan tüm canlılık faaliyetlerini de aynı oranda 
etkilemektedir. Bu sebeple 21. yüzyılda çevre konularına gösterilen hassasiyet 
ve bu konuda uygulanması gereken yaklaşımlar artarak önem kazanmıştır. 
Çevre kirlenmesi insanlığın en önemli konulardan biri olmuş, bu kirlenmenin 
önlenmesi ve çevrenin korunması ulusal sınırları aşan bir boyut kazanmıştır. 
Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak 
için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, bir zorunluluk hâline gelmiştir (Şahin 
ve diğ., 2004: 114).  
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Çevre sorunları ilk kez II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıktığında, bunların 
son tahlilde sanayileşmenin bir sonucu olduğu ve sadece bulundukları bölgeleri 
ilgilendirdiği sanılıyordu. Böylece, bunlarla ilgili çözüm ve bilinç de bölgesel 
ve mahallî olarak düşünülüyordu. Çevre sorunlarının ortaya çıktığı 
bölge/bölgelerde yaşamayan insanlar bu sorunlara ilgi duymadıkları gibi, 
çözümü konusunda da bir endişe hissetmiyorlardı. Ancak, çevre sorunlarının 
sebep olduğu bazı sonuçlarının evrenselliği anlaşıldıktan sonra küresel anlamda 
bir çevre bilinci uyanmaya başladı. İnsanlar ancak o zaman anlayabildiler ki: 
Tek bir dünyamız var. Hepimiz aynı gezegenin üzerindeyiz. Bir çevre 
düşünürünün kullandığı simge ile “aynı gemideyiz, bu geminin batması ile 
hepimiz batacağız. Her ne kadar üst güvertede yaşayanlar daha çok sorumlu 
olsa da.”      

Belirtildiği gibi “çevre sorunlarının” insanlık üzerindeki etkilerinin tam 
olarak anlaşılması son yirmi yılda meydana geldi. Daha önceleri su ve hava 
kirlenmesi olarak görülen ve daha çok sanayi bölgelerinde rastlanan çevre 
sorunlarının, zehirli atıklardan, ozon tabakasının incelmesine, tabiattaki 
biyolojik zenginliğin yok olmasına, yani bazı canlı türlerinin bir daha 
dönmemecesine yok olmasına, iklim değişikliklerine, deniz ve okyanusların 
kirlenmesine kadar uzandığı görüldü. Ayrıca çevre kirliliğinin sadece insanın 
maddî ve ruh sağlığını tehdit etmediği; medeniyet ve kültürel varlıkları da tehdit 
ettiği ortaya çıktı. Dahası bu sorunlar sadece zengin ve gelişmiş ülkeleri değil, 
gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeleri de aynı derecede etkilemektedir. Bu 
sorunların bazıları küresel iken, bir kısmı bölgesel ve diğer bir kısmı ise mahallî 
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tüm insanlığı tehdit eden küresel çevre sorunlarının başlıcaları: İklim 
değişmesi, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi ve hızlı nüfus artışıdır. 
Dünyamız âdeta bir canlı gibi hassas eko sistemlerden meydana geldiğinden, 
küresel çevre sorunlarının sonuçlarından tüm canlılarla beraber insanlar da 
etkilenmektedirler. Bu nedenle, bu sorunlar sadece meydana çıktıkları 
yerlerdeki insanları ve çevreyi tehdit etmiyorlar. Tüm insanların sağlığını ve 
geleceğini tehdit ediyorlar.  

Bölgesel Çevre Sorunları ise daha çok ortaya çıktıkları bölgedeki eko 
sistemleri ve dolayısıyla insanları tehdit eden sorunlardır. En önemlileri ise, Eko 
sistemlerin tahribi ve Biyolojik zenginliğin kaybolmasıdır.  

Mahallî Çevre Sorunlarına gelince, bunlar daha çok ortaya çıktıkları yerleri 
tehdit eden sorunlar olup başlıcaları: Atık maddeler (çöpler), sanayi atıkları, 
kimyasal ve zehirli atıklardır. 

Birkaç yıl öncesine kadar çevre sorunları konusunda insanları aydınlatmak 
bazen zor olabiliyordu. Yerel yönetimleri ve yetkilileri uyarmak için bilimsel 
raporlara ihtiyaç duyuluyordu. Birçok insan ise çevre sorunlarını ciddiye 
almıyordu. Ancak, günümüzde herkes bir şeylerin ters gittiğini bizzat kendi beş 
duyusuyla tecrübe edebiliyor: Kirlenen hava, su ve denizin yanında, yok olan 
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ormanlar ve buralarda yaşayan canlılar. Bunların sonucu olarak iklim 
değişmektedir. Artık insanlık çevre üzerindeki tahribatlarının sonuçlarını, bir 
yandan kavurucu sıcaklar, bir yandan sel felaketleri yaşayarak açıkça 
görmektedirler (http://www.cekud.org).  

d) Kentleşme, Teknolojik Problemler ve Teknolojik Çözümler: 200 
yıldan beri süregelen bilimsel çalışmalar ve teknik gelişmeler, insanlara daha 
modern yaşama imkânları sağlamıştır. Diğer taraftan, geçmişte, endüstrileşmede 
elde edilen başarıların negatif bir etkisinin olacağı düşünülmemiştir. Nitekim 
toprak, su ve hava kirliliklerinde artış tespit edilmiş fakat bu kirliliklerin de 
ileride daha büyük sorunları ortaya çıkaracağı ciddiyetle incelenmemiştir. Hatta 
1950’lerde Vinil Klorür gibi kanserojen maddeler narkoz ilacı olarak 
kullanılmıştır (Pehlivan, 1994: 14).  

Teknolojik gelişmenin beraberinde getirdiği kolaylıklar ve imkânlar sonucu 
insanoğlunun ömrü (özellikle gelişmiş ülkelerde) uzamış ve bu da beraberinde 
nüfus artışını getirmiştir. Özellikle Çin, Asya ve Afrika’daki hızlı nüfus artış 
oranı sonucu özellikle şehirli nüfus oranında ciddi bir yükselme meydana 
gelmiştir. 2005 yılında şehirli nüfus 3.18 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu miktar, 
toplam dünya nüfusu olan 6.46 milyar kişinin % 49’una denk gelmektedir. 
Yakın bir gelecekte, dünya uygarlık tarihinde ilk defa, şehirli nüfus oranı kırsal 
nüfus oranını geride bırakacaktır (http://www.worldwatch.org).  

Kentleşmenin bu derece hızlı olması, özellikle Sanayi Devriminden sonra 
yukarıya doğru hızlı bir ivme kazanan teknolojik gelişimin önemli bir 
sonucudur. Sanayi alanında meydana gelen ilerleme sağlık alanını da etkilemiş 
ve tarih boyunca çare bulunamayan veba, kolera, cüzam, sıtma gibi pek çok 
ciddi hastalığın tedavisi bulunmuştur. Ancak dünyanın en fakir bölgelerinde, en 
çok Afrika’da, bu hastalıklar halen can almakta ve Malthausian etkisi 
yaratmaktadır. Besin maddeleri hızla artan nüfusa oranla çok daha yavaş 
artmakta ortaya ciddi bir açlık sorunu çıkmaktadır. Kırsal alandaki bozulmalar 
insanları imkânların daha iyi olduğu şehirlere yönlendirmekte ancak buralardaki 
olumsuz koşullar (kalabalık nüfus, kirli yaşam koşulları) hastalıklar için çok 
elverişli ortamlar hazırlamaktadır. 2020 yılında en az 68 milyon kişinin 
AIDS’den ölmesi beklenmektedir. Bunların çoğunluğu da (55 milyon) Güney 
Afrika’da olacaktır. Tüm bu sorunların aşılıp daha yaşanabilir bir dünyanın 
oluşturulmasında en büyük rol, doğal kaynakların ve zenginliğin en büyük 
payına sahip olan gelişmiş ülkelere düşmektedir (McKinney, 2004: 4).     

İnsan ömrünün uzaması ve kentlerin sunduğu imkânlar, kırsal alanlardan 
şehirlere ciddi bir göç dalgası yaratmış ve kentlerin nüfusu hızla artmaya 
başlamıştır. Ancak bu hızlı artış, doğal kaynaklar üzerinde daha önce benzeri 
görülmemiş bir baskı yaratmıştır. Önceleri gelişmişliğin bir göstergesi olan 
şehirler, bir süre sonra endüstri nüfus bağlamında değişik kültürlerden gelen 
insanların hızlı göçü sonucu ekolojik ilişkilerin bozulmasına bağlı çevre 
sorunlarının kaynağı olmuştur. Bu hızlı şehirleşme ve şehirlerin hızla büyüyerek 
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geniş bir alana yayılması, dünya genelinde birçok çevre sorununu da 
beraberinde getirmiştir. Özellikle canlıların doğal yaşama kaynakları olan hava, 
su ve topraktaki kirlenme insan sağlığını bile tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 
Bununla birlikte, plansız ya da plana uymayan şehirleşmenin bir sonucu olarak, 
geniş alanlarda ortaya çıkan yeşil alan kayıpları dolaylı olarak insanın sağlıklı 
yaşamını engelleyen şartların oluşmasına neden olmaktadır (Kaya, 2005; 193).  

Şehirlerde yaşayan ve sayısı her geçen gün artan insanların günlük 
ihtiyaçlarını karşılamak gittikçe zorlaşmakta ve doğal kaynaklar üzerindeki 
baskı da her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Su kaynakları tükenme noktasına 
gelmekte, canlı türleri yok olmakta ve küresel iklim değişiklikleri 
yaşanmaktadır. Bu değişiklikler, daha çok gelişmekte olan ülkeleri etkilemekte, 
gelişmiş ülkeler teknoloji yardımıyla ve bilinçli çevre korumacıların 
çalışmalarıyla bunlardan daha az etkilenmektedirler. Ancak çevre sorunlarının 
artık dünya genelinde etkisini göstermesi ve şimdiye kadar bu konuda 
sorumluluk almaktan kaçınan gelişmiş ülkelerin de ciddi çevre problemleriyle 
uğraşmak zorunda kalması, sorunların görmezden gelinmesini zorlaştırmakta ve 
gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı doğal kaynaklar 
bırakılmasını insanlığın en önemli görevi hâline getirmektedir.  

Şehirleşme günümüzde artık çözüm olmaktan ziyade bir problemdir. 
Kentlerin yoksul bölgelerinde yaşayan insan nüfusu sürekli artmakta ve hızlı 
ekonomik büyümeye bağlı olarak endüstriyel kirlilik havayı ve suyu ciddi 
oranda kirletmektedir. Ancak şehirlere olan göç dalgası kısa vadede 
yavaşlayacak gibi görünmemektedir. Çünkü şehirlerin sahip oldukları yaşam 
avantajları ve sundukları seçenekler gelişmekte olan ve hatta fakir ülkelerde bile 
kentsel yerleşimleri halen ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda yapılabilecek 
tek ve en yararlı şey şehirlere çevre ve doğayla daha dost, çevreye daha az zarar 
veren ve doğal kaynakları daha akılcı kullanan bir yaşam tarzını egemen 
kılmaktır. Çalışmanın bu kısmında şehirlerde ve kırsal alanlarda teknolojik 
imkânlardan da yararlanılarak oluşturulan çevre dostu faaliyetlere ve yaşam 
tarzlarına örnekler verilecektir.  

2. Bölüm  

Teknolojiyi Akılcı Kullanarak Çevreye Zarar Vermeden 
Yaşayabilmenin Yolları 

a) Uygulama Bahçeleri: Özellikle okullarda uygulanan ve şehirlerde 
yaşayan öğrencileri uzakta kaldıkları doğayla ve onun zenginlikleriyle 
buluşturmayı amaçlayan bir projedir. Özellikle batılı ülkelerde çok olmasına 
rağmen Türkiye için çok yeni bit uygulamadır. Şehirlerin hızlı ve doğadan uzak 
yaşantısının çocuklara doğayı ve doğadaki canlıları unutturmasının önlenmesi 
ve müfredatlardaki çevre eğitimi konularının verimliliğinin artırılması amacıyla 
eğitim öğretim programlarına eklenmiştir. Öğrenciler bu bahçelerde hayvan ve 
bitki yetiştirmekte, toprakla uğraşmakta ve dünyadaki diğer canlılara saygıyı 
öğrenmektedirler.  
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Örneğin, Hollanda’da ana sınıflarında ve şehirlerdeki ilköğretim okullarında 
tarım dersi vardır. Her okulun şehir dışında bir uygulama bahçesi 
bulunmaktadır. Ana sınıfındaki çocuklar plâstik yoğurt kaplarında çiçek 
yetiştirmektedirler. Şehir okullarında tarım dersi işleneceğinde, belediye 
otobüsleri ücretsiz olarak öğrencileri uygulama bahçelerine taşımakta; 
öğrencilerin uygulama bahçelerinde çiçek, sebze, meyve ve ağaç yetiştirmekte, 
hayvan beslemekte ve elde ettikleri ürünleri evlerine götürüp zevkle 
yemektedirler (http://www.cagdasegitim.org).  

b) Ortak Bahçeler: Eğitim amaçlı kullanılan bu bahçelerin benzerleri yine 
şehirlerin hızlı yaşam temposuna ayak uydurmak zorunda kalan ve bu şekilde 
çok fazla yıpranan yetişkin insanlar için de yapılmaktadır. Şehrin kullanılmayan 
atıl vaziyetteki herhangi bir bölgesi (hurdalık, çöplük, yıkık ve terkedilmiş 
yerleşim alanları gibi) temizlenmekte, varsa beton ve asfalt zemin kazılarak 
toprak açığa çıkarılmaktadır. Daha sonra isteyen insanlar zamanlarının belirli 
bir bölümünü bu bahçeye ayırmakta ve burada çeşitli tarımsal faaliyetler 
gerçekleştirerek şehir hayatının zorluklarından uzaklaşıp kendilerini doğaya 
daha yakın hissetme imkânı bulmaktadırlar.  

c) Yeşil Binalar: İnsanların içinde yaşadıkları, çalıştıkları ve oyun 
oynadıkları binalar, onları doğanın çeşitli tehlikelerinden korurlar. Ayrıca 
insanların çevrelerini ve sağlıklarını sayısız yollardan etkilerler. Binalar, 
tasarım, yapım, işletim ve bakım işlemleri sırasında önemli miktarda enerji, su, 
materyal kullanılır ve büyük oranlarda atık, hava ve su kirliliği üretirler. Aynı 
zamanda ciddî su ve ısı kayıpları yaşanır. Bu yapılar aynı zamanda bir dizi 
sağlık sorunlarının yaşanabildiği kendi iç çevrelerini yaratırlar. İnşa edilme 
tarzları ve yapıldıkları mekânlar, tüm insan yaşamını olduğu gibi, vahşi yaşamı, 
yaşam koridorlarını ve su döngüsünü etkiler.  

Binaların çevre üzerindeki etkisi açıkça anlaşıldığından bu yana yeşil 
binalar olarak adlandırılan yeni bir alanda çalışmalar hız kazandı. Yeşil ya da 
sürdürülebilir bina terimi, tasarım, yapım, işletim, bakım ve zarar verme 
anlamında kaynakları daha iyi kullanma örnekleri ve daha sağlıklı modeller 
yaratma uygulamasını ifade etmektedir.  

Araştırmalar ve deneyimler, binaların, fikir anlamında kendi yaşam 
döngüleriyle birlikte tasarlanıp yönetildiğinde, ciddi anlamda çevresel, 
ekonomik ve sosyal yararlar sağladığını göstermektedir. Yeşil binaların 
unsurları şunlardır; 

• Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji,  
• Verimli su kullanımı,  
• Çevreye daha yararlı bina materyalleri ve ayrıntılar,  
• Atıkları azaltmak,  
• Toksinler,  
• Binanın iç çevresi,  
• Akılcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma.  
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Binalar Amerika’da; 
a) Toplam enerjinin % 39’unu kullanırlar,  
b) Toplam suyun % 12’sini tüketirler,  
c) Toplam enerjinin % 68’ini kullanırlar,  
d) % 38 oranında karbon salınımı yaparlar.  

Bir çevre inşa etmek, doğal çevre, insan yaşamı ve ekonomi üzerinde ciddi 
bir etkiye sahiptir. İnsanlık, yeşil bina stratejilerini benimseyerek, ekonomiyi ve 
çevreyi birbirine zarar vermeden inşa performansını en üst düzeye çıkarabilir. 
Yeşil bina metotları, tasarımdan inşaya, yenilemeden yıkıma kadar, inşa 
aşamasının herhangi bir aşamasına eklemlenebilir. Ancak, yeşil bina yapımında 
en büyük fayda, inşa aşamasının başında gerekli planların yapılıp sonraki 
aşamayı bunları takiben şekillendirme yoluyla edinilebilir. Yeşil bina yapımının 
muhtemel yararları ise; 

Çevresel Yararları 

• Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korur ve geliştirir.  
• Havanın ve suyun kalitesini artırır.  
• Atıkları azaltır.  
• Doğal kaynakları korur ve yeniler.  

Ekonomik Yararları 

• İşletme giderlerini azaltır.  
• Yeşil üretim ve hizmet için pazarlar yaratır, bunları genişletir ve 

şekillendirir.  
• Yaşam döngülü ekonomik performansı en üst seviyeye çıkarır.  
Sosyal Yararları 

• Sakinlerin konforunu ve sağlık durumunu olumlu yönde etkiler.  
• Yerel sistem üzerindeki baskıyı en az seviyeye indirir.  
• Yaşam kalitesini bütünüyle yükseltir (http://www.epa.gov).   
d) Alternatif Teknoloji Merkezleri: Çevreye zarar veren teknolojiyi, çevre 

dostu bir şekle dönüştürme amacıyla inşa edilen ve yapım aşamasından işletime 
kadar her yönüyle çevreye en az zarar verme amacını güden alternatif yaşam 
mekânlarıdır. Özellikle 1973 yılındaki petrol krizinin ardından önem kazanan 
bu yeni anlayışta başlıca amaçlar; 

• Çevre dostu bir yaşam tarzını sürdürmeye yönelik önlemler almak.  
• Teknolojiyi bu hedef doğrultusunda kullanmak.  
• Doğal kaynakları mümkün olduğunca akılcı kullanarak kendine yetebilen 

sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak, bu kaynaklardan gelecek nesillerin de 
yararlanma hakkına sahip olduğunu eğitim yoluyla yarının büyükleri çocuklara 
öğretmek.                       
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Alternatif teknoloji merkezlerinin dünyadaki en önde gelen örneklerinden bir 
tanesi ve bu merkezlerin öncüsü Orta Galler’de 1974 yılında bir taş ocağının 
kıyısına kurulan CAT (Center for Alternative Technology-Alternatif Teknoloji 
Merkezi)’dir.  

CAT (Alternatif Teknoloji Merkezi): Dünyanın kendi alanındaki en 
önemli temsilcisidir. 1974 yılında bir grup insanın kendi elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılama, 1973 yılındaki petrol krizinin ardından alternatif 
teknolojileri geliştirme ve araştırma gibi fikirleri bu merkezin kurulmasına ön 
ayak oldu. Kendine yeterli bir yaşam biçimi oluşturabilmek bu merkezin 
kurulmasının ana fikrini oluşturmaktadır.   

Merkezde doğaya olan saygı daha girişte kendisini göstermektedir. Örneğin, 
yürüyerek ya da bisikletle gelen ziyaretçilerden yarı giriş ücreti alınmaktadır. 
Alternatif Teknoloji’nin ziyarete açık kısmı daha çok eğitim amacıyla 
kurulmuştur. Çevreci temalar eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır. Nefes alıp veren 
duvarlardan kurulu, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeden çevresiyle 
uyum içinde varlığını sürdüren evler ziyaretçilere doğayla uyum içinde 
yaşamanın yollarını göstermektedir. Çöpler atılmadan evlerde ayrıştırılmakta ve 
böylece çevreye verilen zarar en alt seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. 
Böylece insanlara, onların doğaya hükmetmeye çalışmalarından ziyade onun bir 
parçası olmaları gerektiği anlatılmakta ve temeli doğaya saygı olan bir yaşam 
şeklinden örnekler verilmektedir (Alagöz, 2006: 2).           

SONUÇ 
Aklını kullanarak dünyadaki tüm canlılara üstünlük sağlayan ve doğayı 

kontrol altına alma hırsı yüzünden doğal kaynaklara ciddi zararlar veren 
insanoğlu, Sanayi Devriminin ardından daha büyük bir güce sahip olmuştur. O 
zamana kadar kullanılan teknoloji bambaşka bir çehreye bürünmüş ve çevre 
üzerindeki yıkıcı etkisini her geçen gün hızla artırmıştır.  

Teknolojinin özellikle 20. yüzyılda büyük bir ilerleme kaydetmesi, ilk 
yıllarda insanoğlunun hayatını kolaylaştırıyor gibi görünse de doğal çevre 
üzerindeki yıkıcı etkisi yüzyılın ikinci yarısının ardından anlaşılmaya 
başlanmıştır. İnsan nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak artan enerji, 
besin, sağlık, teknolojik imkân talebi özellikle gelişmekte olan ve fakir 
ülkelerdeki şehirlerin olumsuz ve sağlıksız yaşam şartları ve sınırlı doğal 
kaynak koşullarıyla birleşince çevre sorunları ortaya çıkmış ve günümüze 
gelindiğinde artık tüm dünyanın sorunu hâline gelmiştir.  

Her ne kadar önlem alınmaya çalışılsa da sürekli artan dünya nüfusu doğal 
kaynaklar üzerinde ciddi bir baskı unsuru yaratmakta ve bunların gelecek 
nesillere ulaştırılamayacağı endişesini doğurmaktadır. Bu gibi olumsuz şartlar 
altında yapılabilecek akıllıca ve yararlı bir girişim de var olan teknolojik 
imkânları, çevre dostu, çevreye zarar vermeme ve doğal kaynakları mantıklı ve 
tutumlu kullanma amaçları doğrultusunda değiştirmektir. Teknolojiyi bu şekilde 
kullanma girişimleri 1973 yılındaki petrol krizinin ardından ciddi bir şekilde hız 
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kazanmış ve günümüzde artık Alternatif ve Temiz Teknoloji olarak 
adlandırılabilecek bir çalışma ve yaşam sahası hâline gelmiştir. Teknolojinin 
dünyaya yararlı bir şekilde kullanılması, bu gezegeni paylaşan tüm canlılar 
açısından çok önemli bir noktadır ve insanoğlunun kendisinden başka yaşayan 
canlılara da yaşama hakkı tanıdığının en bariz göstergesidir.            
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