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Kâ¤›t ve kâ¤›t türevlerinin ana malzemesinin do¤al se-

lüloz oldu¤unu, selülozun elde edilmesinin, öncelikle

do¤al su kaynaklar›m›z›n yo¤un kullan›m›n› gerektirdi-

¤ini ve oksijen ihtyac›m›z› destekleyen ormanlar›m›za

dayand›¤›n› bir kere daha hat›rlayal›m. Dünyada 70’li

y›llarda geliflmeye bafllayan çevre bilinci ve at›k malze-

melerin geri kazand›r›lmas› çabas›ndaki ilk hedef mal-

zemenin “kâ¤›t” oldu¤unun alt›n› çizelim. Tasar›mc›la-

r›n, at›k kâ¤›t kullan›m›na yönelik yarat›c› çözüm aray›fl-

lar›n›n ve çabalar›n›n 80‘li y›llardan beri süregeldi¤ini,

süreç içinde ilginç çözümlere ulafl›ld›¤›n› ve araflt›rma-

lar›n artan bir bilinç ve h›zla sürdü¤ünü belirtelim. 

Günümüzde pek çok alternatif ürün, art›k endüstriyel

ambalaj at›klar›ndan ve her çeflit at›k kâ¤›tlardan üretile-

biliyor. Hollandal› tasar›mc› David Graas’a ait üründe ol-

du¤u gibi, basit çözümlerin s›n›rs›zl›¤› insan zekâs›n›n

gücünü bize sergiliyor.

Di¤er bir çarp›c› örnekteyse, malzeme kullan›m›ndaki

s›n›rlar›n, yarat›c›l›kla nas›l afl›ld›¤›n› çarp›c› bir biçimde

görüyoruz. Ürün tasar›m›, say›s›z plastik ve tahta örne-

¤in yer ald›¤› bir alanda, geri dönüflümlü kâ¤›t kullan›-

m›yla gerçeklefltirilmifl. Bu basit, ucuz ve ekonomik al-

ternatif ask› projesi Rus tasar›mc›lar Alexey Chugunni-

kov ve Alexander Sekirash taraf›ndan gelifltirilmifl.

Gezegenimizde en çok tüketilen malzeme nedir? Bu konuyu düflündü¤ümüz-

de akl›m›za neler geliyor? Yarat›c› düflünceye ufuk açmak ve gezegenin kay-

naklar›n› daha verimli kullanmak, bireylerin rolününün alt›n› tekrar çizmek

amac›yla, bu bölümden bafllayarak en bilinen ve yayg›n olarak çevre kirlili¤i

yaratan malzemelerin geri dönüflümünü ve at›k malzemelere alternatif kulla-

n›m olanaklar› yaratan özgün, duyarl› ve yarat›c› çözüm örnekleri üzerinden

tart›flmak istiyoruz. 

Teknoloji Tasar›m ve
Çevre iliflkisi 3

Ambalaj kâ¤›tlar›ndan alternatif ürün çözümlemeleri 

Hollandal› tasar›mc› David Graas’a ait 2 farkl› ürün
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Kâ¤›t kullan›m›nda s›n›rs›zl›¤› zorlayan örnekler üzerin-

den devam ederken, bir Hint tasar›m› karfl›m›za ç›k›yor.

Özellikle at›k kâ¤›tlar›n yeniden kullan›m›n› de¤erlendi-

ren bu zanaat a¤›rl›kl› çal›flma, ev kad›nlar›na gelir sa¤-

layacak bir olanak sunup kâ¤›tlar›n yeniden kullan›m›

konusunda çevreci bir yaklafl›m sergiliyor. 

Filipinler’den bir baflka örnekteyse, alt›n madeninde ça-

l›flan kad›nlarca yeniden üretime kazand›rmak amac›yla

kullan›lm›fl eski dergilerden yap›lan dekoratif matlar yer

al›yor. Rulo yap›larak yüzey kazand›r›lan kullan›lm›fl der-

gi sayfalar›n›n bir araya getirilerek dikilmesiyle, son de-

rece dekoratif ve kolay üretilebilen ürünler, ilginç bir ör-

nek olarak hayranl›k uyand›r›yor.

Di¤er bir yayg›n kullan›m alan› da, at›k kâ¤›tlar›n endüs-

triyel yöntemlerle kâ¤›t hamuru olarak geri kazan›lmas›

sonucunda gündelik hayatta kullan›lan pekçok ürünün

ambalaj› olarak de¤erlendirilmesi uygulamas›d›r. 

Ve gelecek! K›s›tl› kaynaklar›n giderek artan bir flekilde

kullan›lmas›n›n kaç›n›lmaz› olarak tasar›m ve teknoloji

aray›fllar›n› sürdürecek, kaynaklar›n en ekonomik ve

yarat›c› flekilde kullan›lmas› çabas›n› geniflleterek gün-

delik yaflant›m›zdaki pekçok ürünün alternatifleriyle ya-

k›n dönemde buluflmam›z› sa¤layacak gibi gözüküyor.

Son çarp›c› örnekse, çok yak›nda karfl›m›za ç›kmas›

beklenen bir kâ¤›t telefon ürünümüz. Belki de yak›n

bir gelecekte telefonlar›m›z›n kâ¤›ttan olabilece¤ini dü-

flünebiliyor muyuz? 

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

Rus tasar›mc›lar Alexey Chugunnikov ve Alexander Sekirash
taraf›ndan gelifltirilmifl ka¤›t ask› 

Kâ¤›t hamurundan elde edilmifl endüstriyel ambalajlar

Geri dönüflümlü kâ¤›t sandallar 

%100 geri dönüflümlü bir kâ¤›t cep telefonu tasar›m›

Filipinlerden kullan›lm›fl dergi 
sayfalar›ndan üretilmifl bir mat
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