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Teknoloji Tasar›m ve
Çevre ‹liflkisi 

Gerçek problemi ortaya ç›karma ve sorunu “yeniden”
tan›mlama yetisi, çözüm üretmeye bafllaman›n belki
de en önemli aflamas›. Teknoloji ve tasar›m, insan›n
yaflam kalitesini yükseltmek amac›yla aray›fllar›n› ara-
l›ks›z sürdürür. Fabrikalar, artan gereksinimi karfl›la-
mak amac›yla yeni teknolojileri kullanarak yeni ürün-
leri ortaya ç›kar›r. Bunun için yeryüzü kaynaklar› tüke-
tilirken, enerji ba¤›ml›l›¤›m›z artar ve kaç›n›lmaz olarak
bu eylemler gezegenimizi kirletir. Bu durumda, üret-
menin ve daha çok üretmenin giderek artan yan etki-
leri oldu¤u ve ortaya ç›kan istem d›fl› etkilerin dünya-
m›z› tehdit etti¤i çok aç›k. 

Do¤al kaynaklar›n daha verimli kullan›m›n›n, daha ko-
lay ve daha ekonomik üretim yöntemleriyle daha te-
miz üretim çözümlerinin ortaya ç›kar›lmas›n› hedefle-
mek zorunday›z. Gezegenimizdeki do¤al kaynaklar›n
s›n›rl› oldu¤u bilinci, verimlili¤in art›r›lmas› ve yeni al-
ternatif kaynaklar› ortaya ç›karmay› hedefleyen çözüm
aray›fllar›na artan gereksinimi anlaml› k›l›yor. Öte yan-
dan, kaynaklar›n geri dönüflümlü bir flekilde ve daha
verimli kullan›lmas›n› hedefleyen özgün tasar›m çö-
zümlemelerine olan gereksinim, teknoloji ve tasar›m
iliflkilerine giderek yeni boyutlar kat›yor. 

Her türlü çevresel ve endüstriyel at›¤›n yeniden de¤er-
lendirilmesi düflüncesi ve iste¤i güzel. Ancak, ürüne
dönüflen ve h›zla tüketilen her tür malzemenin, bir
gün tekrar kullan›labilecek biçimde tasarlanmas› da
gerekli. Ürünlerin üzerinde yer alan iflaretler, çöplerin
ayr›flt›r›lmas› ve geri kazand›r›lmas› bilinci önem
kazan›yor. Bunun yan›nda, yenilenebilir kaynaklar›n
kullan›lmas›n› özendirmek gibi, üretim kirlili¤i sonucu
oluflan çevresel etkilerin azalt›lmas› yönündeki çaba ve
giriflimler, daha temiz teknolojilere yönelmemizi ve in-
san/çevre için daha duyarl› bir tasar›m bilincinin flekil-
lendirmesini zorunlu k›l›yor.

Tüketti¤imiz ürünlerin, plastik, kâ¤›t, ahflap ve metal
kutularla kaplar›n kullan›m sonras› olas› serüvenlerini
düflünelim. Ödedi¤imiz ücretin asl›nda ne kadar›n›n
sadece ambalaj için harcand›¤›n› birkaç dakika
düflündü¤ümüzde, sonuçlar›n bizi flafl›rtmas› da ne
bir baflka temel sorun. Kentlerde üretti¤imiz organik
at›klar›n, asl›nda evlerimizde kullan›lan enerji türleri-
ne alternatif bir kaynak potansiyeli oldu¤unu biliyor
musunuz? 

Tasar›m, en evrensel tan›m›yla bir
problem çözme sanat›. Di¤er bir de-
yiflle, çevremizdeki olaylara, nesne
ve mekânlara yönelik iliflkilerin, ken-
dine has bir bak›fl aç›s›yla farkl› bir
düzen içinde yeniden de¤erlendirile-
bildi¤i bir tür kurgu. Gözlem ve arafl-
t›rma yeteneklerimizle, “çevreyi farkl›
alg›lama” becerisi kazand›r›yor. Ayr›-
ca, teknolojiyi verimli ve etkili kullan-
ma yetisiyle duyarl›, ak›lc› ve estetik
bir çerçevede alternatif çözüm üret-
meyi hedefliyor. Tasar›m, giderek
yükselen bir meslek dal›. Bu iliflkileri
bir tan›m içerisinde birlefltirdi¤imizde
tasar›m kavram›, özgünlü¤e dayal›,
ak›lc› ve estetik bir problem çözme
sanat› olarak ortaya ç›k›yor.
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Bu çerçevede elde etti¤iniz sonuçlar› arkadafllar›n›zla
tart›flt›¤›n›zdaysa, düne kadar evsel / endüstriyel at›k
diye nitelendirdi¤iniz her tür malzemenin asl›nda ye-
ni alternatif kaynaklar oldu¤unu; kullan›lmayan ve
do¤aya b›rak›lan pek çok tür at›¤›n, PET fliflelerin ve
TetraPak kutular›n ne kadar dayan›kl›, hatta pek çok
canl›dan daha uzun ömürlü oldu¤unu hiç düflündü-
nüz mü? Bilim dünyas›nda, bu at›k türlerinin etkileriy-
le mücadele etmek amac›yla, sadece bu art›klarla
beslenmesi hedeflenen mikroskobik canl› türleri gelifl-
tirme çal›flmalar› yap›ld›¤›n› ve baflar›l› sonuçlar al›n-
d›¤›n› okudunuz mu? 

Sadece evsel at›klar›n bile, düzenli toplanmalar› ya da
bir flekilde çöplerin ayr›flt›r›lmas›yla, h›zla yeniden üretil-
me potansiyeline sahip oldu¤unu biliyor musunuz?! Pek
çok plastik malzemenin üzerinde yer alan uluslararas›
iflaret sisteminin anlamlar› (flekil 2-3) ve kullan›m yön-
temlerine iliflkin bilginiz var m›? 

Çöpü azaltma çabas› kadar,  at›klar› düzenli ve kon-
trollü bir flekilde toplama etkinli¤i de yaflamsal önem
tafl›r. Bununla birlikte, do¤ru teknoloji ve de¤iflik at›k-
lar kullan›larak yeni ürünler tasarlama becerisiyle de
gelece¤e yönelik ciddi katk›lar sa¤lanabilece¤i hiç ak-
l›n›za geldi mi?

Geri dönüflümlü at›k ürünlerin tekrar de¤erlendirilme-
sine yönelik yar›flmalar ve yarat›c› gücün ortaya ç›kar›l-
mas›n›n teflvik edilmesiyle ilginç ürünler ortaya ç›kt›¤›
gözleniyor. Aflfla¤›dakiekilde gördü¤ünüz ve farkl› pet
fliflelere de uygulanabilen tasar›m, etkileyici bir çözüm-
leme örne¤i ile ödül alm›flt›.

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

Plastik malzemelerin türlerine göre geridönüflüm kodlar›

Uluslararas› plastik geridönüflüm kodlar›

Uluslararas› plastik geridönüflüm logosu ve uygulamalar›

Geridönüflümlü malzemeyle basit bir çiçek sulama ürünü 
oluflturulmas›, 2005 MACEF Tasar›m ödülü
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