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Teknoloji Tasar›m ve
Çevre iliflkisi 2
Çok iyi bildi¤imiz geridönüflüm simgesi üzerindeki ok iflaretlerinin hangi de¤erlere karfl›l›k geldi¤ini tart›flarak yaz›m›za kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz. Endüstriyel bir kod
olarak kullan›lan yandaki dönüflüm

Günümüzde çevre sorunlar›n›n artan önemi nedeniyle,

simgemiz, 1969 y›l›nda, çevre bilin-

bu üç simgenin ve tafl›d›¤› de¤erlerin çevre bilinci için

cini gelifltirmek ve at›k kâ¤›tlar›n ge-

yeterli olmad›¤› düflünüldü. Böylece 2005 y›l›nda bu

ri kazan›m›n› sa¤lamak amac›yla Ca-

kavramlara ek olarak “yeniden düflün” süreci ortaya ç›kt›. Bu da dördüncü ok olarak belki de çok yak›nda sim-

lifornia’da düzenlenen bir yar›flma

ge içerisinde yerini alacak. Ürünlerin ve ambalajlar›n

kapsam›nda, 23 yafl›nda bir tasar›m

kullan›ld›ktan sonra ne olaca¤› /ne olabilece¤i, ne flekil-

ö¤rencisi olan Gary Anderson tara-

de geri kazan›labilece¤i ya da baflka bir ürüne dönüflebilece¤i yaklafl›mlar› da bütünsel tasar›m eyleminin ses-

f›ndan yarat›lm›flt›. Günümüzde yüz-

siz ve etkili bir boyutu haline geldi. Art›k günümüzde

lerce farkl› renk ve tasar›mla ortaya

bu içerikte düzenlenen yar›flmalar giderek önem kazan›-

ç›kan bu evrensel geridönüflüm simgesi, art›k dünyan›n en tan›nan ve

yor; yaln›zca “art›k” malzemeler kullan›larak

yap›lan

ürünlere verilen de¤er zorunlu olarak art›yor.
Ekonomik tüketim

bilinen simgelerinden biri. ‹çerdi¤i
üç adet ok, “Ekonomik Tüketimi”,
“Yeniden Kullan›m›” ve “Malzemelerin Geri Kazan›m›n›” simgeliyor.

Yeniden
Düflünme

Yeniden
Kullan›m

Dünyada çevre bilincinin bafllad›¤›
dönem olarak kabul edilen 1970’li

Geri Kazan›m

y›llardan beri rastlad›¤›m›z bu simge, önceleri yaln›zca kâ¤›t ve kâ¤›t
türevleri için kullan›l›rken, kapsad›¤›

Son dönemde, elektronik ürünlerin kullan›m sonras› geri kazan›m› ya da dönüflüm süreçleri de art›k s›k sorgulanan, bu nedenle üretici firmalar taraf›ndan ciddiyetle

malzemeler giderek çeflitlendi ve

de¤erlendirilen bir sorumluluk olarak gündeme ge-

çevre duyarl›l›¤›n› art›rmak amac›yla

liyor. Giderek yükselen “yeniden düflün” kavra-

bütün dünyada yayg›n biçimde kullan›l›r oldu.
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m›, elektronik firmalar›nca bir slogan olarak
yeni logolarla ürün ambalajlar›nda kullan›lmaya baflland›.

!

!

tekno

!

!

23/5/5

!

14:47

!

Page 2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Y›ld›z Tak›m›

Do¤ada yok olmalar› yüzlerce y›l alan pet flifleler bu tür tasar›mlarda kullan›labilir.

Yeniden düflün + yeniden kullan tasar›m yar›flmalar›n-

Son örne¤imizse, fleffaf s›v› kar›flt›r›c›lar›n›n toplanarak

daki yarat›c› çözümlerin s›n›rs›zl›¤› konusunda bilgi ver-

geri kazan›m›n› hedefleyen baflka yarat›c› bir çözümü

mek amac›yla örneklerimize bu say›da da devam ediyo-

kaps›yor (Bu tasar›m da MACEF 2005 tasar›m yar›flma-

ruz. ‹lk örnek çok basit bir çözümle pet fliflelerden çok

s›nda finale kalan ürünlerden).

kullan›fll› ev eflyas› yap›m›n› içeriyor.
Yeniden düflün + yeniden kullan kavram›, at›k olarak
Di¤er bir örnekse, yine bir kullan›lm›fl pet flifle ambala-

de¤erlendirilen her türlü ürüne öncelikle kullan›c›n›n

j›yla, aç›kta duran meyveleri kanatl› haflarattan koru-

bir kez daha, “yeniden” ve farkl› bir gözle bakmas›n›

maya yönelik basit ama yarat›c› bir çözümleme olarak

gerektirecek ilgiyi yaratman›n yan›nda, at›klarla ilgili s›-

ortaya ç›km›fl. Bu tasar›m, MACEF 2005 tasar›m yar›fl-

n›rs›z bir yarat›c›l›k potansiyeli de ortaya ç›karak da ta-

mas›nda finale kalm›fl.

sar›m mesle¤ine ilgi duyanlar›n keyifle izlemesi gereken yeni ve s›n›rs›z uygulama alanlar› sunuyor.

Plastik kar›flt›r›c›lar bir araya getirilerek yap›lan bir avize.

Hakan Gürsu
Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
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