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Endüstriyel At›klar›n
Gizli Gücü
Günlük kullan›mda h›zla tüketilen, eskiyince terk edilen ve kullan›m d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda ya da iﬂlevini yitirdi¤inde çöpe, hurdaya ve at›¤a dönüﬂen yüzlerce malzeme bulunuyor. Bu say›da, bu malzemelerden bir k›sm›n›n yarat›c› düﬂüncenin
ele¤inden geçmesiyle, her bir grubun iﬂlevsel ve bir o kadar da e¤lenceli ürünlere dönüﬂebilece¤inin örneklerini inceleyece¤iz.
“Yeniden de¤erlendirmek, geri kazanmak, dönüﬂtürmek ve daha ekonomik biçimde tüketmek” sloganlar›m›z çerçevesinde çevremize farkl› bir gözle bak›p, say›s›z at›k malzemenin yeniden ve farkl› alanlarda kullan›m potansiyelini yarat›c›l›kla örtüﬂtürdü¤ümüzde, ortaya ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlar ç›kabilir. Bu temaya ba¤l› olarak
bu ay, ayd›nlatma elemanlar› üzerinde yo¤unlaﬂarak
de¤ersiz at›klardan yap›lan birbirinden çok farkl› çözümleri tart›ﬂmak istiyoruz.
Tükenmez kalemler, deterjan ﬂiﬂeleri, plastik hortumlar, eski mutfak malzemeleri, hatta kullan›m d›ﬂ›na
ç›km›ﬂ hurda çamaﬂ›r makinesi parçalar›, ask›lar, tarihi atlaslar ve s›radan su ﬂiﬂelerinden yeniden ﬂekillenen ürünlerin ﬂaﬂ›rt›c› görüntüsü, insan zekâs›n›n s›n›rlar›n›n asl›nda ne kadar yüksek oldu¤unun bir
baﬂka göstergesi.

dönüﬂleri sayesinde oluﬂturulmuﬂ. Sonuçlar›n ﬂaﬂ›rt›c›
olmas›n›n ötesinde, say›lan bu gereçler yeni görevlerinde hem iﬂlevsel hem de son derece e¤lenceli ürünlere dönüﬂmüﬂler.
Metal malzemenin doluluk ve boﬂluk potansiyelinin
›ﬂ›k geçirgenli¤i ile birleﬂmesinin sonuçlar›, oldukça iﬂlevsel görünüyor. Rendenin sap› bile taﬂ›nabilir bir ›ﬂ›l-

‹lk örne¤imiz, 1970’lerde kullan›ma
giren ve hâlâ klasik bir ürün olarak
varl›¤›n› sürdüren basit tükenmez kalem gövdelerinden yap›lm›ﬂ olan bir
ayd›nlatma ürünü. ‹spanyol Tasar›mc› “En Pieza”ya ait olan bu ödüllü
ürün, 2007 y›l›nda tasarlanm›ﬂ ve
üretilmeye baﬂlam›ﬂ.

At›k malzemenin yeni ve iﬂlevsel bir boyuttaki geri dönüﬂümü, son derece ilgi çekici.
Di¤er bir grup örnekse, bildi¤imiz mutfak ürünlerinden süzgeç, rende ve bir eski çamaﬂ›r makinesi tamburunun, “iﬂleri bitti” dedi¤imiz noktadaki muhteﬂem
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dak için kullan›larak iﬂlevselli¤ini korumuﬂ.
Bu tavan ayd›nlatmas›n›n asl›nda bir eski çamaﬂ›r makinesi tamburundan üretildi¤ini kim düﬂünebilir?
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Y›ld›z Tak›m›

Peki, eski ucuz ve s›radan metal ask›lar bir araya geldiklerinde oldukça ﬂaﬂ›rt›c› bir birliktelikle, son derece estetik ve modern bir ayd›nlatma eleman›na dönüﬂebilir mi?
Plastik art›k malzemelerin geri dönüﬂümünün di¤er bir yolunun da
onlara yeni kullan›m alanlar› açmak oldu¤u düﬂünülebilir. Bu çerçevede baz› s›radan plastik at›klar›n yeniden kullan›m›na örnekler
vermek gerekirse, ilk olarak pet su
ﬂiﬂelerinin biriktirilmesi ve kesilerek
gruplanmas›yla oluﬂan ilginç bir
üründen söz edebiliriz.
Di¤er örnekse, ﬂeffaf su hortumunun, geometrik bir dizin içerisinde
sar›lmas›yla oluﬂan bir baﬂka modern ayd›nlatma eleman›. Art›k su
hortumu gibi durmuyor de¤il mi?!
Belki de bu örneklerin aras›nda en h›zl› toparlanabilecek at›klar, gündelik kullan›mdaki say›s›z ebat ve miktardaki cam ﬂiﬂelerdir. Bu
çerçevede ilk çarp›c› örnek,
süt ﬂiﬂelerinin modern bir
ayd›nlatma eleman›na dönüﬂtürüldü¤ü bu ürün.

Son örne¤imizse, bir deterjan ambalaj›n›n abajura dönüﬂtü¤ü bu çarp›c› örnek. Bu abajurun tasar›m› Stuart
Haygarth /Design Miami taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ.
Ürünlerin at›klar kullan›larak tasarlanmas›, giderek ilgi
çeken ve yarat›c›l›kta s›n›r tan›mayan yeni bir süreç.
Bu tür ürünlerde, kullan›lan tüm ayd›nlatma elemanlar›n›n enerji tasarrufu sa¤layan ürünlerden seçilmesine dikkat edildi¤i de unutulmamal›. Peki sizin çevrenizde bunlara benzer at›klardan yap›lm›ﬂ ürünler var
m›? Siz de gündelik at›klar› ayr›ﬂt›r›rarak, biriktirirerek
ve yeniden kullanarak bu ürünler gibi ﬂaﬂ›rt›c› tasar›mlar yapmak ister misiniz? Eski bir kitaba yeniden hayat
veren yarat›c› bir çözümle bu yaz›m›z› bitirelim ?
Eski bir atlastan türetilmiﬂ modern bir ayd›nlatma eleman›.

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