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Teknoloji Tasar›m ve
Çevre iliﬂkisi 5
Bu bölümde geri dönüﬂümlü malzemelerden yap›labilecek basit ama kullan›ﬂl› ve oldukça ucuz çözümlemelerin örnekleri üzerinde duraca¤›z.
Seçti¤imiz malzemeler, ahﬂap ve ahﬂap türevi ambalaj art›klar›, kutular›
ve palet parçalar›... Bunlara genellikle art›k, çöp ya da yak›lacak malzeme diye bakman›n ötesine geçip; bu malzemelerden neler yapabiliriz,
nas›l kullanabiliriz, nas›l e¤lenceli bir biçimde onlar› geri kazanabiliriz
sorular›na cevaplar arayaca¤›z.
Günümüzde, gündelik hayatta kulland›¤›m›z ürünleri,
kullan›m ömürlerini tamamlad›ktan sonra nas›l de¤erlendirebilece¤imiz ve geriye kazan›m biçimimiz giderek önem kazan›yor. Özellikle, ambalaj malzemelerinin k›sa yaﬂam ömürlerini tamamlad›klar› süreçler sonunda, onlara yeni kullan›m olanaklar› yaratma becerisi, tasar›mc›, üretici ve tüketici üçgeninde giderek
heyecan uyand›ran bir u¤raﬂa dönüﬂüyor. Dünyay›
daha temiz ve anlaml› k›lmak için, yarat›c›l›¤›n gücünün ön plana ç›kt›¤› yeni bir boyut olarak güncel ve
e¤lenceli süreçleri tan›ml›yor.
Günümüzde çevre sorunlar›n›n artan önemi, sadece
döngüsel olarak çevre bilinci için yeterli görülmüyor.
Bu düﬂünceyle 2005 y›l›nda yeni bir kavram olarak “yeniden düﬂün” sürecinin de ortaya ç›kt›¤›n› daha önce
tart›ﬂm›ﬂt›k . Ürünlerin ve ambalajlar›n kullan›ld›ktan
sonra ne olaca¤› /ne olabilece¤i, ne ﬂekilde geriye kazan›labilece¤i ya da baﬂka bir ürüne dönüﬂebilece¤i
yaklaﬂ›mlar› da bütünsel tasar›m eyleminin sessiz ve etkili bir boyutu haline geldi. Art›k günümüzde bu kapsamda düzenlenen yar›ﬂmalar giderek önem kazan›yor; salt “art›k” malzemeleri kullanarak yap›lan ürünlere
verilen “yarat›c›” de¤er zorunlu olarak art›yor.
Muzzy adl› ürün, ambalaj sanayinde yayg›n olarak kullan›lan 8 mm kontraplak levhalar›n, geriye kazan›m› yoluyla, iç ve d›ﬂ mekanlarda rahatl›kla kullan›labilecek bir
oturma birimi.
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Y›ld›z Tak›m›



Malzemesi, kontrplak ve keten iptir. Ürünün tasar›m›n-

lel iplerin oluﬂturdu¤u oturma yüzeyi, esnekli¤iyle

da; al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda herhangi bir metal ürün; çivi, vi-

rahatl›¤› art›r›yor.

da hiç bir kimyasal ba¤lay›c›, yap›ﬂt›r›c› kullan›lmamas›yla, bütün malzemelerin %100 geri dönüﬂümü hedeflenmiﬂ. Ürünün yap›m› kadar, bak›m› ve onar›m› çok
kolay bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmesi mümkün.

Aﬂa¤›da aç›k ﬂekli görülen sandalyenin, parçalar›n›n azl›¤› ve kolay üretilebilirli¤i kadar, e¤lenceli montaj kolayl›¤›yla, özellikle d›ﬂ mekan kullan›m› düﬂünüldü¤ünde il-

Ürün, kendin birleﬂtir yap ﬂeklinde düﬂünülmüﬂ. Pa-

ginç bir çözümleme olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.

nel yüzeyler ve ipler ile yap›sal dayan›kl›l›k sa¤lanmas› hedeflenmiﬂ. Oturma yüzeyleri, minderler ile des-

Hakan Gürsu

teklendi¤inde, kullan›c› rahatl›¤› art›r›labiliyor. Para-

Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
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