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GRAFİK TASARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
VE “BIOPOSTER” TASARIMI
Danışman: Doç. Serdar PEHLİVAN
Yazar: Semih ODUNCU
ÖZ
Teknolojinin ilerleyişinin ve sanayileşmenin sonuçlarından en fazla olumsuz yönde
etkilenen kuşkusuz ekolojik sistem ve doğadır. Teknolojinin gelişmesi ve
endüstrileşme, benmerkezci ve kendi dışındaki yaşam formlarını önemsemeyen
bir insan modeli ile doğayı karşı karşıya bırakmıştır. Ekolojik krizin temel sebebi
insanların tüketim konusundaki bilgilerinin yetersizlikleri, savurgalıkları ve doğa ile
iletişim kurma yetilerinin kaybolmasıdır.
Bu araştırma, ekoloji alanında yaşanan sorunlar hakkında farkındalık uyandırmak
için,

sosyal

sorumluluk

projesi

olarak

tasarlanmıştır.

Proje

kapsamında

Bulgaristan’da bulunan ulusal ve uluslararası dört farklı eğitim kurumunda dört
çalıştay ve iki sergi gerçekleştirilmiştir.
Tez kapsamında ekolojik sistem, doğaya dost olan yeni alternatif yöntem ve
materyaller, sürdürülebilir tasarım ve grafik tasarımın sürdürülebilirlik içerisindeki
yeri

araştırılmıştır.

BIOPOSTER

olarak

Uygulama

kapsamını,

isimlendirilen

bir

yenilikçi

uygulama

bir

yaklaşım olan

tekniği

ve

oluşturmaktadır.

Uygulamada atık kağıtlar geri dönüştürülmüştür ve yaratılan biçimler için mürekkep
yerine tohum kullanılmıştır. Aynı zamanda kağıt içerisindeki tohumların yeşerip
mesajı katılımcıya iletebilmesi için gereken şartlar araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda, birbirleri ile bağlantılı olan altı farklı BIOPOSTER tasarımı
üretilmiş ve sergilenmiştir.
BIOPOSTER tasarımı izleyenlerin de katılımını gerektiren bir sürece sahip olduğu
için “etkileşimli olma” özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte, insanların doğa ile
kurdukları iletişimi, grafik tasarım aracılığı ile dokunsallaştıran bir nitelik
taşımaktadır. Bu şekilde verilmek istenen mesaj sadece görsel duyular kullanılarak
değil, dokunma duyusu kullanarak da tecrübe edilebilecektir.
Anahtar Sözcükler: Grafik tasarım, Ekotasarım, Sürdürülebilirlik, Kendin yap,
BIOPOSTER.
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THE ROLE OF GRAPHIC DESIGN IN SUSTAINABILITY
AND “BIOPOSTER” DESIGN
Supervisor: Assoc. Prof. Serdar PEHLİVAN
Author: Semih ODUNCU
ABSTRACT
It is undoubtedly the ecological system and nature that are most adversely
affected by the progress of technology and the consequences of industrialization.
The development of technology and industrialization have confronted nature with a
human model that is self-centered and does not care about life forms outside of
itself. The main reason for the ecological crisis is the inadequacy of people's
knowledge about consumption, their wastefulness and the loss of their ability to
communicate with nature.
This research was designed as a social responsibility project to raise awareness
about the problems in the field of ecology. Within the scope of the project, four
workshops and two exhibitions were held in four different national and international
educational institutions in Bulgaria.
Within the scope of the thesis, ecological system, new and alternative
environmentally friendly methods and materials, sustainable design and the place
of graphic design in sustainability are investigated. The scope of application
consists of an innovative approach called BIOPOSTER. This is done by spreading
plant seeds onto hand crafted sheets made by recycled waste paper. By using
pre-cut templates, plant seeds are used to create visuals and the right conditions
are created for the seeds to germinate. As the seeds grow, the artistic message of
the poster becomes visible in time. In accordance with the results obtained, six
different BIOPOSTER designs have been produced and exhibited.
BIOPOSTER design carries an interactive feature that requires the participation of
the audience by inviting them to touch the posters and allowing them to receive
the conveyed message using both senses, visual and touch. By doing so, a tactile
environment is created which communicates nature through graphic design. The
interaction between the poster and the audience is observed.
Keywords: Graphic design, Ecodesign, Sustainability, DIY (Do it yourself),
BIOPOSTER.
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GİRİŞ
Sanayi devrimi ile tasarımcıların insanları tüketime yönlendirmeleri ve bu
doğrultuda üretim aşamasında hiç etkin olmayan, sadece tüketen “saf tüketici”
sınıfının oluşması,

tasarımın ve insanın doğaya yabancılaşmasına neden

olmuştur. Günümüzde yaşanan teknolojinin doğadan bağımsız gelişmesi, plansız
kentleşme, aşırı tüketim gibi ekolojik krize yol açan olumsuz gelişmelerin temelinde
yatan en büyük etken insanın doğa ile arasındaki bağın kopma noktasına gelmiş
olmasıdır.
Tasarım bu süreçte en etkin role sahip araç olmuştur. Fakat teknolojinin ilerlemesi
ve üretimin artması ile yapılan tasarımlar çoğunlukla tüketime yönlendiren nitelik
taşımıştır. Ken Garland’ın “First Things First” manifestosunda da belirttiği gibi
tasarımın insanları doğru amaçlara yönlendirmek için kullanımı ve insanların
bilinçlenmesi, karşı karşıya kalınan sorunların çözümü için atılacak etkin bir adım
niteliği taşımaktadır.
Araştırma teknolojinin, yapılanmanın, insanların ve doğaya duyarsız bir üretim
anlayışının ekoloji üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkilerin olumsuz sonuçlarını
içermektedir. Bununla birlikte, olumsuz sonuçların en aza indirgenebilmesi
konusunda grafik tasarımın yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için sorgulamalar
yapmak ve çözüm önerileri sunmak, tasarım alanı dolayımıyla insanları
bilinçlendirirken, bu amaca hizmet edecek yeni bir yöntem bulabilmek ve bunun
için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek, amaçlamaktadır. Bu süreçte, baskı
teknolojileri ve dijital mecra dışında insanların etkileşime girebilecekleri ve tasarım
sürecine katılabilecekleri farklı yöntemlerin mümkün olup olamayacağı sorusu için
bir çözüm arayışına girilmiştir. Aynı zamanda insanların tasarım sürecine dahil
edilirken “saf tüketici” sınıfından çıkarılıp üretimde rol sahibi olmalarının ve
tasarımda

kişiselleştirmenin

bu

süreçte

ne

kadar

etkin

olabileceğinin

değerlendirmeleri yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda araştırmanın birinci bölümünde,
teknolojiyi doğanın

yararına

kullanmak

yerine

çoğunlukla

kendi

çıkarları

doğrultusunda kullanan ve maddi kazançlar üzerinde biçimlendiren toplum, bu
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sebeplerle giderek yok olan ekoloji, ve doğa kavramları ele alınmıştır. Bununla
birlikte son dönemde doğaya verilen zararların önlenmesi adına ortaya çıkan ve
doğa temelinde biçimlenen Zero Waste tüketim ve çevre felsefesi, döngü
içerisinde yer alan canlı varlıkların doğaya verdikleri zararın boyutlarının daha
rahat kavranabilmesi açısından “”Ayak İzi” kavramları incelenmiştir.
Araştırmanın ikinci bölümünde sürdürülebilir tasarım ve Kendin Tasarla hareketi
ele alınmış, uluslararası anlaşmalarda ve tasarım alanında sürdürülebilirliğin yeri
araştırılmıştır. Aynı zamanda sürdürülebilir tasarım kapsamında farklı disiplinlerin
de kullandığı doğaya dost yeni alternatifler incelenmiş ve tasarım alanında yapılan
yeniliklerin genişleyen sınırlarına yer verilmiştir. Ekolojiyi konu alan poster
tasarımlarının tarihsel süreçteki gelişimi de bu bölümde incelenmiştir. Bununla
birlikte eko tasarımda alanında geniş çapta yankı uyandıran projeler üreten ve
uluslararası alanda başarılar elde etmiş Blond & Bieber Ajansı ve Harmonya
Ekotopya’nın kurucusu Melih Aşanlı ile gerçekleştirilen röportajlar aktarılmıştır.
Üçüncü bölümde, grafik tasarımın sürdürülebilir gelecekteki yerini ve önemini
vurgulamak ve daha geniş kitlelere yayabilmek amacıyla, bir sosyal sorumluluk
projesi tasarlanmıştır. Proje için “Bioposter” olarak isimlendirilen doğal poster
yapım sistemi geliştirilmiştir ve süreçleri kayıt altına alınmıştır. Uygulama
kapsamında Bulgaristan’ın sanat liselerinde ve üniversitelerinde gerçekleştirilen
çalıştay, sunum ve sergilere bu bölümde yer verilmiştir.
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1. BÖLÜM: EKOLOJİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE AYAK İZLERİ

Günümüzde, teknoloji ile doğa arasındaki etkileşim çoğunlukla ters orantı ile
ilerlememektedir. Teknolojik gelişmeler çevre kirliliği, doğal kaynakların hızla
tüketilmesi, insanların çevreleri ile olan iletişimlerinin azalması ve fiziksel çevrenin
bozulması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir (Değerliyurt, Çabuk, 2015,
s.295). Erer’ göre teknolojinin ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların
günümüzde nitelik ve nicelik olarak hızlı bir gelişme sürecine girmeleri, bu
kuruluşlara ait atıkların önemli bir kirlilik sorunu haline gelmesine sebep olmuştur
(Erer, 1992, s.59). Kontrolsüz endüstriyelleşme ve fosil yakıt kullanımının giderek
yükselmesi, yerküre ve atmosferde bulunan atık, kirlilik ve sera gazı oranını büyük
ölçüde arttırmış, bu yoğun baskılar ise biyo-iklimsel döngüler ve ekosistemi bozma
noktasına getirerek doğanın kendini yenileme özelliğini yerine getiremez duruma
getirmiştir (Aytıs, Polatkan, 2010). 2004 yılında dünya nüfusu %50 artış
göstermişken kaynak tüketimimiz %1000 artmıştır. Bu sonuç sadece nüfus
artışının değil

aynı

zamanda

tasarlanan,

üretilen

ve

tüketilen

ürünlerin

sürdürülebilir nitelikte olmayışından da kaynaklanmaktadır. (Chapman’dan akt.
Turhan, 2011, s.126). Bütün bu zararlı sonuçları sadece teknolojik gelişmelere
bağlamak ne kadar doğru bir yaklaşımdır?
“Ekoloji ile ilişkili bu sorunlarının çoğunu teknolojinin üzerine yıkmak doğru olacak
mıdır?” sorusunu sormamız, ekosisteme sadece teknolojinin zarar veriyor olduğu
yanılgısına çözüm önerisi niteliğinde atılacak ilk adımdır”.
Bookchin’e göre ekolojiye asıl zararı veren, teknolojik gelişmeler değil teknolojik
gelişmelerin kötüye kullanımıdır ve teknolojik aletler, daha derindeki ’teknolojinin
toplumsal temelde kötüye kullanımı’ nın göz ardı edilmesi için bir hedef haline
getirilmiş durumdadır (Bookchin, 1988, s.41).
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1.1. Ekoloji Ve Ekosistem Hakkında

1.1.1 Ekoloji
İnsanoğlu var olduğu andan itibaren doğayı evi olarak sahiplenmiş ve her koşulda
doğaya sığınmış ondan faydalanmıştır. “Ekoloji” terimi incelendiğinde bu durum
daha çok netlik kazanmaktadır.
Kelimenin kökeni incelendiğinde, Eski Yunanca’da oikos, “ev, eve ait” anlamlarına
gelirken “logos” sözcüğü “bilim, araştırma, çalışma” anlamlarını karşılamaktadır.
Sözlükte ise ekoloji; “canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri” olarak
tanımlanır (Odum, Barrett, 2008, s. 2).
Ekoloji terimi ilk olarak 1860’lı yıllarda, Alman biyoloji bilgini Ernst Haeckel’in
yazdığı bir makalede kullanılmıştır. Biyologların "organizmanın çevre ile olan
ilişkilerini, her bir organizmanın doğanın evinde, doğa ekonomisinin tam
merkezinde yer aldığını" göz ardı ettiklerini kaleme almıştır (Robertson, 2014,
s.12). Haeckel ekolojiyi şu şekilde tanımlamıştır: “Canlıların birbirleriyle ve
yaşadıkları ortamla olan ilişkileri dahil, doğal çevrenin çalışılmasıdır (Odum,
Barrett, 2008, s. 2).
Ekoloji bilimi Haeckel’in tanımlamasından sonra kapsamı ve etkilediği alanlar
tartışma konusu olmuştur. O dönemlerde kapsamı netlik kazanmayan ekoloji
terimi, üç farklı şekilde tanımlanmıştır.
Birinci grup ekolojiyi “canlıların içinde yaşadığı fiziksel mekanı araştıran bilim dalı”
olarak tanımlarken ikinci grup “karşılıklı ilişkiler bütünü” olarak tanımlamış ve
ekoloji içerisinde yer alan canlı ve cansız varlıkların birbirleri ile olan ilişkilerinde
vurgu yapmıştır. Üçüncü grup ise “doğal varlıkların yapı ve özellikleri ile
aralarındaki karşılıklı ilişki” tanımlamasını yapmıştır. Bu süreçlerden sonra kapsam
günümüzdeki sınırlarına ve tanımına kavuşmuştur (Şahin, 2001, s.1).
Ekoloji kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; tür ekolojisi, kommünite
ekolojisi, popülasyon ekolojisi, ekosistem ekolojisidir (Şişli, 1999, s.11).
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1.1.2 Ekosistem
Bir ortamda var olan canlı organizmaların cansız çevre ile kurduğu güçlü bağ
doğrultusunda tanımlanacak olursa ekosistem: çeşitli coğrafi özelliklere sahip
alanlarda yaşayan canlıların hem birbirleriyle hem çevreleriyle olan ilişkileri
sayesinde ortaya çıkan sistemsel yapıya ve bu sistem içerisindeki canlı ve cansız
varlıkların arasındaki yaşamsal döngüye verilen isimdir (Odum, Barrett, 2008, s.
18).
Örnek

vermek

gerekirse,

bir

ormanda

gezintiye

çıktığınızda,

ağaçlarla

çevrelenirsiniz, Her ağaç bireysel, kendi aralarında ayrılmaz bir sistemle
bağlantılanmıştır. Ağaçlar aynı zamanda binlerce sakini olan, kendilerine düşen
görevi yerine getirebilmek bir ağ düzeni içerisinde etkileşerek yaşayan,
yaşanabilecek

favori

yerler

olarak

nitelendirilebilecek

ve

hassas

ayarda

uzmanlıkları olan toplulukları oluştururlar (Robertson, 2014, s.3).
İngiliz bitki ekolojisti A.G.Tansley doğanın biyolojik ve fiziki parçalarını bir araya
getiren şeyin hayvanların ve bitkilerin fiziki çevrelerine olan bağlılıkları olduğunu ve
aynı zamanda fiziki çevrenin devamlılığına katkıda bulunduklarını öngörmüştür
(Ricklefs, 1993, s.103). Ekosistem tanımlaması Tansley’in bu tespiti üzerine
biçimlenmiştir ve Tansley, canlılar arasında gözlemlediği etkileşim sistemine
ekosistem adını vermiştir ve bu terimi ilk kez 1935 yılında bir makalesinde
kullanmıştır (Robertson, 2014, s.12).
Ekosistem belli başlı öğeler ile bütünlüğünü sağlar. Bunlar;
- Abiyotik Maddeler: Çevrenin temel inorganik ve organik bileşenleridir.
- Yapıcılar: Ototrof organizma sınıfıdır. Yeşil bitkiler olarak örneklenebilir.
- Tüketiciler: Heterotrof organizmalardır. Diğer organizmalar ile beslenerek
varlıklarını sürdürürler. Genel olarak hayvansal canlılar olarak nitelendirilebilirler.
- Ayrıştırıcılar: Bakteri ve mantar sınıfıdır. Ölü protoplazmaların karmaşık
yapılarını daha basite indirmek suretiyle parçalama işlevine sahiptirler. Parçalanan
organik yapıların bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılırken kalan kısım
yapıcılar tarafından kullanılmak üzere serbest bırakılır (Şişli, 1999, s.11).
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Ormanda bir yürüyüşe çıkıldığında, atılan her adım aralığında toprağın içerisinde
tam anlamıyla milyarlarca oluşum vardır. Bunların hepsi birbirine doğrudan
ekosistem yoluyla bağlantılanmıştır ve toprak içerisindeki maddeler, parçacıklar ve
kökler onların dünyalarını oluştururlar. Aynı zamanda her ağaç, ormanı oluşturan
bir parçadır. Toprak, su, atmosfer ve diğer ağaçların oluşturduğu topluluk ile
(Robertson, 2014, s.3).
Ekosistemlerin en belirgin özellikler her boyutta var olabilmeleri, aynı zamanda var
olmak için sistemsel bütün olma zorunluluğudur. Her ekosistem enerji ve madde
akışı ile birbirine bağlıdır ve birbiriyle alışveriş halindedir (Yeang, 2012, s.30).
İlkel dönemlerde doğa ile birincil derecede etkileşimde bulunan insanoğlu
doğadaki bitkileri, hayvanları, kendisine faydası olacak ya da zarar görebileceği
çevresel etkenleri tanımak zorundaydı. Bu tanıma sürecinde geliştirdiği aletler ve
ateşin keşfi gibi dönüm noktası niteliği taşıyan gelişmeler doğrultusunda insan
doğayı biçimlendirmeye başlamıştır. Bu durum, zaman ilerledikçe teknoloji ve
bilimin gelişmesini, bununla beraber hayat standartlarının da yükselmesini
sağlamıştır. Yükselen standartlar, doğal hayat ile birebir etkileşimde bulunan
insanın kendine yeni ve daha korunaklı barınaklar inşa etmeye yönlendirmiştir.
Artık doğada avlanma ile yiyecek bulma telaşından kurtulan insanın doğayla
bağlantısı bu doğrultuda zayıflamaya başlamıştır. Aslında hava, su ve yiyecek için
doğaya bağlı olan insan, doğaya bağlı oluşu konusundaki farkındalığını neredeyse
kaybetmiştir (Odum, Barrett, 2008, s. 2).
Aldıkları enerji kaynağına ve miktarlarına göre 4 farklı ekosistem tipi tanımlanmıştır
(Bkz. Görsel 1).
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Görsel 1. Ekosistemlerin enerji kaynağına ve enerji düzeylerine göre sınıflandırılmasını gösteren
tablo, (Odum ve Barett, 2008, Ekolojinin Temel Kavramları)

Tabloda yer verilen “güç” terimi sistemin varlığını sürdürebilmesi için gerekli enerji
miktarı olarak varsayılabilir.
İnsanın doğa karşısındaki duyarsızlığın gün geçtikçe daha çok büyümesi sorunu,
doğaya dair yapılan ve geri dönüşü olmayan tahribatın da öneminin anlaşılmasını
zorlaştırmaktadır. İnsanların duyarsızlaşmasının, doğaya karşı izlenilen duyarsız
tutumun sebeplerinden bir tanesi Cornucopizm Yaklaşımı’dır.

1.1.2.1

Cornucopizm Yaklaşımı

Cornucopizm yaklaşımında, insanların doğaya ve doğanın sunduğu olanaklara
karşı duyarsızlaşmaları bazı nedenlere bağlamış ve tanımlamıştır.
Ekonomik sistemin, doğanın insana sunduğu besin ve olanaklara çok az maddi –
parasal değer koyması, herhangi bir bedel ödenmeden bize verilen bu ürünlerin
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değerini anlayamamamıza sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda bize
sunulan doğal kaynakların asla tükenmeyeceği veya kaynakların yerini teknolojik
gelişmelerin sunacağı çözümlerin tutabileceği yanılgısına düşmemize de sebep
olmaktadır. Bu yaklaşım “Cornucopizm yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır (Odum,
Barrett, 2008, s. 2).
Bu görüşün oluşumunun sanayi devrimine dayandığını söylemek yanlış değildir.
Çünkü savaş sonrasında gelişkin bir üretim sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu
yüzden dönemin sürdürülebilir olmayan teknolojisi ile artan üretimin ortaya
çıkardığı olumsuz sonuçlar ve doğaya verdiği zararlar görmezden gelinmiştir.
Klasik iktisatçıların doğal kaynakların kendi kendini türeten, sınırsız bulunabilirlik
özelliklerine sahip olduğu varsayımları bu sorunların daha da ilerlemesine, daha
ciddi sonuçlar doğurmasına sebep olmuştur (Kaypak, 2011, s. 23). İnsanlarda
görülen, kaynakların kendini yenileyebilmesi düşüncesi doğrultusunda rahatlıkla,
büyük bir hızla ve aşırı tüketim eğilimi, doğal kaynakların aslında yenilenebilir
olmadığı gerçeği ile yüzleşildiğinde yerini, yenilenemeyen kaynaklara teknolojinin
çözüm olabileceği düşüncesine bırakmıştır.
Atık, yüksek teknolojilerin çözebileceği bir problem değildir. Teknoloji, atıkları
oluşturan bileşenlerin, ustaca ve dikkatli bir şekilde seçilmesi durumunda aktif rol
oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm
temelinde bir atık stratejisi olarak değerlendirilen Sıfır Atık teknolojiyle ilgili değildir
ve bu strateji, iyi bir endüstriyel tasarım ile başlayıp, atıkları kaynaklarına göre
ayırma ile son bulmaktadır (Connet & Sheehan, 2001, s.7).
Andrew Brown, Güncel Sanat ve Ekoloji isimli kitabında, insanın doğal kaynakları,
tükenmeyecek sonsuz bir kaynakmış gibi görüyor oluşuna yer vermiştir. Brown’a
göre; sanayi devrimi ile birlikte, gelişme adı altında, bacalarından kirlilik tüten
fabrikalar inşa edilmeye ve onları besleyecek yüksek miktarda fosil yakıtlara ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır. Bu, insanlığın çevreyi zenginlik ve daha çok ilerleyebilme
adına, sonsuz hazineleri olan, yağmalanacak bir kaynak ve sonra da istenmeyen
atıklarını dökebileceği dipsiz bir kuyu olarak gördüğü bir çağa atılan ilk adımlardır.
Doğanın kutsallığı artık satın alınacak ve satılabilecek bir emtia niteliğine
dönüştürülmüştür (Brown, 2014, s. 9). Bu açıdan değerlendirildiğinde Brown’ın
bahsettiği,

gelişebilmek

adına

doğanın

sonsuz

sanılan

kaynaklarını
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yağmalanmaya başlandığı bu süreç, Cornucopizm Yaklaşımı’nın da tırmanışa
geçtiği süreç olarak nitelendirilebilir.
Mimar Dilek Karaköz’ün, sanayi devrimi ve mimarlığı konu alan araştırmasında
Lewis Mumford’tan aktardığı üzere; Mumford, 1934’ te yazdığı “Teknikler ve
Uygarlık” kitabında batıda gerçekleşen teknik gelişmeleri ve sanayileşmeyi 3
döneme ayırarak değerlendirmiştir. Bunlar “Eoteknik Dönem” (su ve rüzgar gücü
kullanarak, cam ve ahşap tekniklerinin kullanıldığı dönem), “Paleoteknik Dönem”
(kalabalık fabrikalar, devasa makineler ve demir yığınları ile kararmış şehirlerin
oluştuğu dönem) ve son olarak “Neoteknik Dönem” (alaşımların, hafif metallerin,
sentetik bileşenlerin ve kimyasal süreçlerin bilinmezliğinin oluşturduğu ve özellikle
her adımda elektriğin kullanıldığı dönem). Mumford aynı kitabının sonlarında
biyoteknik dönemi de işaret etmektedir (Karaköz, 1997, s.1).

1.2

Çevre Kirliliği Hakkında

Gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünya beraberinde hayat standartlarını daha da
yükseltmiş yükselen hayat standartları da beraberinde artan ihtiyaçları ve
gereksinim dışı aşırı tüketimi de getirmiştir. Hızla artmaya devam eden nüfus göz
önünde bulundurulduğunda çevre sorunlarının da aynı doğrultuda artacağını
öngörmek zor değildir. Kaynaklarımızın sınırsız olmadığını ve bazı alanlarda artık
ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak noktaya geldiğini anladığımızda, doğal kaynakları
korumamız zorunlu hale gelecek ve çevreye olumsuz etkileri daha az olan bir
üretim biçimini benimseme gerekliliği ortaya çıkacaktır. Fakat doğaya uyumlu bir
üretim sisteminin altyapısına sahip olmadığımızdan, doğaya verilen zararı
azaltmak için belirlediğimiz sınırlar aşılacaktır.
Odum ve Barret’in bu durum karşısında önerisi, insanların tüketim sınırını
aşmalarını engellemek değil, dijitalleşmenin getirdiği aşırı büyüme hızını, kaynak
tüketimini ve bunlara bağlı olarak çevre kirliliğini azaltarak daha uzun süre belli
standartlar doğrultusunda insanın ve toplumun varlığını sürdürmesidir

(Odum

Barret, 2008, s.25)
Çevre kirliliği çoğu zaman yanlış anlaşılmakta, “çevre” teriminin kapsadığı alan
daraltılmakta ve bu yanlış tanımlama doğrultusunda, bu tanım temel alınarak
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yapılan bütün bağlantılı durum ve diğer olgular bu hatanın ilerlemesine sebep
olmaktadır. “Çevre” ve “civar” birbirinden farklı alanları kapsamaktadır.
“Çevre” terimi çok daha geniş bir alanı tanımlamaktadır. Öyle ki bir canlıya yaşam
koşullarını sağlayan tüm fiziksel kimyasal ve biyolojik faktörler bu terim içerisinde
yer almaktadır. Civar ise bir canlının etki alanı olarak sınırlı bir alanı kapsayan bir
terimdir. Dolayısıyla bir parktaki pet şişelerin atılmış olması durumu çevre kirliliği
yaratmaz. Bu durum civar ya da etraf kirliliği olarak tanımlanabilir. Çünkü etki
gören alan “çevre” denilemeyecek kadar dar bir alandır. Bu bağlamda söz konusu
pet şişelerin temizlenmesi de çevre kirliliğini yok etme adına atılmış bir adım
sayılamayacak kadar küçük bir etki alanı ile sınırlıdır. Verilen örnekten yola
çıkılacak olursa bir çevre temizliğinin söz konusu olabilmesi için plastik şişelerin
içindeki karbon, hidrojen, oksijen başta olmak üzere şişeyi oluşturan maddelerin
tümünün ekosistem içerisinde kendine yer bulması ve bu döngü içerisinde bir yer
edinmesi gerekmektedir. Fakat plastik ve sayılabilecek diğer yapay ve doğada
çözünmesi

çok

uzun

yıllar

alan

üretim

materyalleri

için

bu

döngüyü

tamamlayabilmeleri ve tekrardan doğada bitkilerin fotosentez yapmak için
kullanacakları noktada olmaları durumu söz konusu değildir. Birer besin maddesi
olarak kullanılmaları çok uzun zaman almaktadır (Şahin, 2001, s.12-13).
Etrafımızı temiz tutmamız kesinlikle bir gerekliliktir ve bunun doğaya katkısı da
vardır. Fakat daha önce tanımladığımız kapsam göz önünde bulundurulduğunda
daha geniş bir alana etki edebilmek için ortaya çıkan sonuçlar üzerinde geçici
çözümler üretmek yerine sorunun sebeplerini ele almak daha doğrucu bir yaklaşım
olacaktır. Bir parkı temizlemek yerine bu kirliliğe sebep olan, doğaya karışamayan
ya da çok uzun zamanda karışan materyallerin, insanların gündelik hayatta çok sık
kullandıkları veya ihtiyaç duydukları ürünlerin ambalajında veya içeriğinde
kullanılması sorununa yönelik ortaya konulacak bir çözüm önerisi, çevre kirliliğinin
çözümüne yönelik atılacak daha büyük bir adım olarak nitelendirilebilir.
Kullandığımız ürünlerin hammaddelerinde organik olma özelliği taşıması bir çözüm
önerisidir fakat bunun yanında farklı ihtimaller de değerlendirilmelidir. Doğa
sadece kendi ürettiğini parçalayabilecek özelliktedir. Bu yüzden insanlar ürettikleri
inorganik ürünleri parçalayabilecek özellikte bakteri geliştirme girişimlerinde
bulunmalıdırlar. Öyle ki söz konusu bakterilerin, organik bir ürünün doğada
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parçalanma ve tekrar döngüye dahil olması sürecine benzer hızda ve nitelikte
sonuçlar verecek özelliklere sahip olması gerekmektedir (Şahin, 2001, s.13).
Çevre kirliliği ele alındığında sorunun temelinde yine insanın bireysel ve toplumsal
gelişime yönelik algısındaki yanlışlar ve strateji hataları söz konusudur. Bireysel
düşüncenin ve kişisel çıkarların çevresel endişelerin önüne geçmesi, doğal hayatın
temellerinin sarsılmasına sebep olmaktadır. Fakat kişisel çıkarların, insanların
görüş açılarını perdelemesiyle süregelen “deformasyona alışma süreci” büyük bir
hızla sürüklendiğimiz ekolojik sarsıntı ve yok oluşun olumsuz etkilerini görmezden
gelmemize sebep olmaktadır.
Hatice Server Aydın, oyuncak tasarımlarında sürdürülebilirliği konu alan
araştırmasında, Amerikalı yazar Murray Bookchin kapitalist toplumun ilişkileri
sonucunda kirlenen ve aynı doğrultuda bu soruna çözüm olarak hiyerarşik
yapılanmanın tekrar sorgulanmasını önerdiğinden bahseder. Çünkü Aydın’ın
Çağlayan’dan aktardığı üzere, Bookchine göre asıl kirlilik doğadaki kirlilikle doğru
orantılı olarak büyüyen bilinç, zihin ve vicdan kirliliğidir (Aydın, 2012, s.55).
Odum ve Barrett’e göre günümüzün insan toplumlarında gelişme ve büyüme
konularında derin bir saplantı ve önyargı bulunmaktadır. İnsan bireysel
gelişiminden itibaren, ailesel, kurumsal, ulusal düzeyler fark etmeksizin daha
güçlü, büyük ve zengin olma amacıyla temel insan değerleri göz ardı edilerek ve
doğal kaynaklar sanki hiçbir zaman tükenmeyecekmişçesine plansız bir şekilde
tüketilmektedir (Odum, Barrett, 2008, s. 462).
Çevre konulu kitapların yayımlanması, konferanslar düzenlemesi, okullarda çevre
odaklı derslerin verilmeye başlanması, çevre açısından özellikle batı toplumunu
etkisi

altına

alan

bir

eko-bilinç hareketi

1970’li

yıllarda

gözlemlenmeye

başlanmıştır. Bu çevreci hareketin temellerinin atılmasının ve daha geniş kitlelere
yayılmasının altında, 1962 yılında biyolog Rachel Carsen tarafından kaleme alınan
Sessiz Bahar (Silent Spring) kitabı vardır. Kitap uzun süre çoksatanlar listesinde
yerini almıştır (Robertson, 2014, s.13).
Sessiz Bahar kitabı tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı sonucunda çevre
üzerinde meydana gelen olumsuzluklara atıfta bulunmaktadır ve bu durumu
apaçık bir şekilde Amerikan halkının önüne koymuştur. Bu durum A.B.D. ile birlikte
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genç bir kuşağı harekete geçirmiş ve daha önce benzeri görülmemiş bir aktivizmi
körüklemiştir. Bu durum da birçok farklı baskı grubunun ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Gelişen olaylar doğrultusunda 1970 yılında Birleşik Devletler Çevre
Koruma Ajansı (US Environment Protection Agency) kurulmuştur (Brown, 2014, s.
10).
1970’li yıllar, Dünya Gözlem Enstitüsü (Worldwatch Institue), Greenpeace ve
Doğal Kaynakları Savunma Konseyi (Natural Resources Defense Concuil) gibi
önemli çevresel aktivist oluşumların da gerçekleştiği yıllardır (Robertson, 2014,
s.14).
Çevre kirliliğinin diğer sebeplerinden bir diğeri de, insanların bakış açısı
değerlendirildiğinde yine insan elinde son bulan on farklı sebepten ötürü ortaya
çıkmaktadır. İnsanlık olarak, üzerinde yaşadığımız gezegen ile ortak bir paydada
bir çözüm arıyorsak, Bu on kural en baştan kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.


Kaynak ayırımı: Pahalı ve potansiyel birer tehlike oluşturan yakma
fırınlarından ve devasa bölgesel atık bölgelerinden kaçınmalı, kendi atık
materyallerimizi, doğru olarak tanımlanmış şekillerde muhafaza etmeliyiz. Bu
tanımlama

şekilleri;

kullanılabilen

atık

materyaller,

dönüştürülebilen materyaller,

olması

önlenebilen

materyaller,

kompostlanabilen

materyaller,

yeniden
geri

toksik materyaller, yeniden tasarlanabilen

materyallerdir.
Bu birbirinden ayrıştırılmış materyaller de aşağıda geriye kalan dokuz başlık
doğrultusunda ele alınmalıdır.


Toplama sistemleri,



Önlenebilir atıklar ve atık azaltma stratejisi,



Yeniden kullanılabilen atıklar, yeniden kullanım ve tamir merkezleri,



Kompostlanabilen atıklar ve kompostlama tesisleri,



Geri dönüştürülebilen atıklar ve geri dönüşüm ekonomisi,



Kaynak kurtarma parkları ve ekoparklar,
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Toksik ve ev için tehlikeli olan atıkları toplama ve geri alma programları,



Artıkları eleme tesisleri,



Daha iyi bir endüstriyel tasarım (Connet & Sheehan, 2001, s.7-8).

Günümüzde, insanlığın sahip olduğu standartları korumak için ve alışkanlıkların
devamlılığını sağlayabilmek için gelecek kuşakların imkanları harcanmakta, yok
edilmektedir. Bunun sebebi, günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için süratle ve
gelecek kuşakların ve ihtiyaçları düşünülmeden doğal kaynakların harcanmasıdır.
Bu durumun devam etmemesi için sahip olunması gereken anlayış; kaynakları
sonu yokmuşçasına kullanmak yerine, devamlılığı sağlanacak bir şekilde ele
alınması kullanılmasıdır (Baykal ve Baykal, 2008, s.5).

1.3 Teknolojinin Ekoloji Üzerindeki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
Dijitalleşen dünyanın hayatımızın neredeyse her anına etki ettiği bir dönemde
yaşamaktayız. Teknoloji geliştikçe hayatımıza daha çok eklemlenmekte, varlığını
ve etkilerini her alanda daha çok hissettirmektedir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması,
mesafelerin daha da kısalması, üretim hızının artması ve hayat standartlarımızın
da bu doğrultuda yükselmesi teknolojinin hayatımızdaki olumlu yansımalarından
sadece birkaçıdır.
Teknoloji aynı zamanda doğa açısından da büyük önem taşımaktadır. Doğru
amaçla kullanılan, doğayı göz ardı etmeden, onu iyileştirecek doğrultuda
geliştirilen teknolojiler oluşumunu sürdürmektedir. Fakat teknolojinin sadece
olumlu etkilerini değerlendirmek ve olumsuz etkilerini göz ardı etmek ne yazık ki
mümkün değildir.
Örneğin bitki zararlılarını ve hastalıklarını kontrol altında tutmak ya da yok etmek
için teknolojiden faydalanılmaktadır. Fakat diğer açıdan bakıldığında da aşırı
oranda kimyasal ve makineler kullanıldığı için teknolojinin bu yollarla havayı, suyu
ve toprağı kirletmesidir. Bir başka örnek ise ABD’ nin büyük bir kısmına elektrik
sağlayan fakat enerji üretiminde kömür kullanılan güç santralleridir. Çünkü bu
santralleri aynı zamanda asit yağmurları oluşumunda büyük bir paya sahiptir
(Odum, Barrett, 2008, s. 470).
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Günümüzde yapılmak istenen, olumsuz etkileri bertaraf edilerek, sürdürülebilirlik,
geri

dönüşüm

ve

atık

yönetim

sistemlerinde

teknolojiden

olabildiğince

faydalanmaktır.
Ekosistem döngüsüne verilen zararı azaltmak ve doğayı korumak için birçok farklı
grupların çevreci çalışmaları devam etmektedir. Özellikle kullanılan hammaddelere
gösterilen özenin artması ve üretim yöntemleri açısından önlemler alınması, bunun
beraberinde enerji ve atık yönetim sistemleri gibi konular, insan ve çevre sağlığını
önemseyen üretim süreçlerini ve buna bağlı teknolojik gelişimleri hızlandırmıştır
(Pezikoğlu, 2016, s. 1391).
Her ne kadar teknolojinin olumlu etkileri sayesinde hayat standartlarımız yükselse
de günümüzde, doğaya zarar veren etkenlerin tüketim odaklı olduğu bilinci güç
kazanmaktadır. Bu doğrultuda, son dönemlerde yeni akımlar ve düşünce
sistemleri geliştirilmiştir. Sıfır Atık (Zero Waste) anti-tüketim felsefesi ve atık
yönetim stratejisi bunların en önemlilerindendir.

1.4 Sıfır Atık (Zero Waste) Ve Atık Yönetim Sistemleri
Sıfır Atık (Zero Waste) bir anti-tüketim felsefesi olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu
akım tüketme bilincine bir eleştiri ve karşı koyma hareketi ile gelişmeye
başlamıştır.
Bu akımının benimsenebilmesi için öncelikle, üretim sırasında ve tüketim
sonrasında meydana gelen atıkların doğal döngüye karışmasının mümkün
olmayışının ve bununla ters orantılı olarak üretim hızının ve miktarının artışının
çevre kirliliğini durdurulamaz bir noktaya getirdiğinin farkına varmak ve öncelikle
tüketimin azalması gerektiği ile yüzleşilmelidir.
Bu atık yönetim sisteminin doğuşuna neden olan en önemli sebep, doğa ve içinde
bulunduğu döngü incelendiğinde “çözülemeyen atık” kavramının olmaması,
tüketim sonrası oluşan atıkların kendisinden sonraki sisteme kaynak olmasıdır.
İnsanlık için de bu şekilde olmalıdır. Bir üretim faaliyetinin oluşturduğu atık, başka
bir üretimin başlangıç noktası olmalıdır ve bu doğrultuda endüstri kolları
oluşturulmalıdır (Yaman ve Olhan, 2010, s.54).
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Sıfır Atık terimi ilk kez, 1970 yıllarında, kimyager Paul Palmer tarafından, California
eyaletinin Oakland kentinde kurulan bir firma isminde kullanılmıştır. Firmanın tam
ismi; Zero Waste Systems (ZWS) - (Sıfır Atık Sistemleri) dir (Er. 2012, s.3). Fakat
daha öncesi araştırıldığında sıfır atık anlayışının öncüleri olarak, iki yakın arkadaş
olan George Washington Carver ve Henry Ford ile karşılaşılmaktadır. 1983 yılında
George Washington Carver, yazdığı bir makalesinde, doğanın, kendi sistemi
içerisinde doğal döngüye tekrar girmeyen atığın yeri olmadığını belirtmiş, doğadaki
her küçük parçayı bir bütünün vazgeçilmezleri olarak nitelendirmiştir. Bu
doğrultuda doğanın asıl parçalarından oluşan bitki besini boşa harcanırken,
insanlara

ağacın

yapraklarından,

çamurun

özünden,

kendi

topraklarını

zenginleştirmek için nasıl kullanabileceklerini göstermiştir. Henry Ford ise 1930’lu
yıllarda, genç bir ekip kurarak soya fasulyesinin kullanılabilirliği hakkında
araştırmalar yapmış ve korna düğmesi, vites kolu gibi bazı parçalarda soya
fasulyesi

küspesi

kullanmayı

başarmıştır.

Bu

şekilde

Ford,

atıkların

değerlendirilmesiyle yılda ortalama 19 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. (Ferrell,
2002, s.1-2).
Sıfır Atık Stratejsi sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ile yakından ilgilidir. Bu sebeple
geri dönüşümün önemini ve geri dönüştürebilmenin sınırlarını kabul eder. Bu çevre
hareketinin

vizyonuna

göre,

topluluklar

atık

problemlerini

tek

başlarına

çözemezler, bu yüzden sorumsuz endüstri kuruluşlarının ardından oluşan atıkları
temizlemek için bu topluluklar zorlanmamalıdırlar (Connet & Sheehan, 2001, s.45).
Üretim yapan firmalar, fabrikalar ve bunun gibi ticari alanda faaliyet gösteren yerler
değerlendirildiğinde, Sıfır Atık ve buna benzer diğer anti-tüketim ve geri kazanım
temelinde gelişen akımlarda ana fikir, maliyeti, çevresel riskleri, iş sağlığını ve
güvenliği riskini en aza indirgeme olacaktır. Yani asıl amaç az maliyet ile hem
çevre hem de çalışanlar için en az riskin oluşmasını sağlamaktır. Bu yüzden,
tüketim sonrasında oluşan atıkların belli bir sistemde doğaya kazandırılabilmesini
ve tüketimin azaltılabilmesini kapsayan atık yönetim sistemleri geliştirilmiştir.
Temel atık yönetim sistemleri;


Atık Bertaraf Stratejisi; çevre ve halk sağlığı açısından büyük riskler
taşıması sebebiyle tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Asıl amaç atığın

15

uzaklaştırılmasıdır. Fakat bu düşünce herhangi bir sisteme dayanmadığı için
daha sonrasında yaşanılacak olan çevre sorunları ve riskler de göz ardı
edilmektedir (Er, 2012, s. 4).


Enerji Kazanım Stratejisi; atığın uzaklaştırılması ya da dönüştürülmesi
sırasında, dönüştürülen materyalden enerji elde edilmesi stratejisidir. En iyi
atık dönüştürme yöntemi olarak gösterilse de uygulama esnasında hem
yüksek maliyete sahip olması, hem de çevre ve sağlık açısından riskli
sonuçlar doğurabilmektedir (Er, 2012, s. 4). Enerji kazanım stratejisinde atık,
bertaraf edilmesi ya da dönüştürülmesi sırasında, farklı bir biçim alır ve ikinci
biçiminde kullanılmaya devam edilebilir. Yeniden kullanılabiliyor oluşu göz
önünde bulundurulduğunda, çevreye atık olarak geri dönmeyişi ile kirliliğe
sebep olmaması, tekrar kullanılabilmesi ile enerji tasarrufuna katkıda
bulunması gibi özelliklere sahip olması açısından, verimli bir yöntem olarak
değerlendirilebilir (Çetinkaya, 2019, s.9).



Geri Dönüşüm Stratejisi; kullanım ömrünü doldurmuş olan fakat belli
süreçlerden geçtikten sonra yeniden hammadde olarak değerlendirilebilecek
nitelikte olan atıkların, değerlendirilme stratejisidir (Çetinkaya, 2019, s.9).
Atıkların taşınması ve dönüştürülmesi sırasında harcanacak olan enerjinin
hesaplanarak uygulanması gerekmektedir. Bunun beraberinde ayrı bir
ayırma ve toplama sistemi gerektirdiği için bu alanda çalışacak olan kişilerde
sağlık açısından riskli bir alan oluşturmaktadır (Er, 2012, s. 4).
Bununla birlikte geri dönüşüm stratejisi de kendi içinde açık döngü ve kapalı
döngü olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kapalı döngüde geri
dönüştürülecek olan atık geri dönüşüme girmeden önceki üretim amacı ile
aynı amaca hizmet etmek üzere geri dönüştürülür. Açık döngüde ise durum
tam tersidir. Geri dönüştürülecek olan atık, ilk üretildiği şekil ve işlevinden
bağımsız olarak başka bir ürüne dönüştürülmek üzere işlenir (Öç, 2013, s.
18). Cam bardak, kullanım ömrünü doldurup yeniden kullanım için yine cam
bardağa dönüştürülüyorsa, kapalı döngü, camdan aydınlatma eşyasına
dönüştürülüyorsa açık döngü doğrultusunda geri dönüştürülmüştür.
 Yeniden Kullanım Stratejisi; oluşan atıkların atık olarak değerlendirilmeyip
yeniden kullanılması sürecini kapsamaktadır.
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Oluşan atıklar üretildikleri amaç için kullanım ömürlerini doldurduktan sonra
ekonomik ömrünü tamamlamak için faklı bir amaç ile kullanılmaya devam
edilirler. Geri dönüşüm ile aralarındaki en belirgin fark, geri dönüşüme
gönderilen atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerken, yeniden
kullanımda

atığın

herhangi

bir

fiziksel

ya

da

kimyasal

işlemden

geçmemesidir (Çetinkaya, 2019, s.9).
 Atık Azaltım Stratejisi; her ne kadar sıfır atık stratejisi ile benzerlik
gösterse de hedef atığın tamamen ortadan kaldırılması değil azaltılmasıdır.
Bu strateji, atığın oluşmadan azaltılması ve ürünlerin daha uzun süre
kullanılabilmesi için tedbirler alınması temelinde biçimlenmektedir. En
sonunda kullanım ömrünü dolduran ve işlem gören materyalin, doğal
döngüye katılacak nitelikte olması gerekmektedir (Çetinkaya, 2019, s.10).
 Atık Önlenmesi ve Sıfır Atık Stratejisi; atıkların daha oluşmadan
önlendiği atık stratejisidir. Sıfır atık yönetimi, atıkların sıfıra indirgenmesini
ve sürdürülebilirliğin bu şekilde sağlanabileceği düşüncesini temel alır (Bkz.
Görsel 2). Çözüm, çevre kirliliğinin kaynağı olan insanın, henüz tüketim
sürecindeyken farkına varması ve ona göre tüketmesi, tüketim sonrası
oluşacak atığın vereceği zararı da düşünerek, tüketimi azaltması ve bu
şekilde atıkları da en aza indirgemesidir (Er. 2012, s. 4-5).

Görsel 2. Atık Yönetim Stratejisi Riskler ve Maliyet Karşılaştırması Tablosu,
(Er, 2012, Sıfır Atık Yönetimi ve Ofis Tipi Binalarda Uygulanması)
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Sıfır Atık, yeniden kullanım, onarım, geri dönüşüm, toksik atıkları bertaraf etme ve
kompostlama gibi toplumsal uygulamaları, toksiklerin elimine edilmesi, ambalaj ve
ürünlerin yeniden tasarlanması gibi endüstriyel uygulamaları yirmi birinci yüzyılın
temel talebi için birleştirir: Sürdürülebilir toplumlar ve sürdürülebilir şirketler
geliştirme ihtiyacı (Connet & Sheehan, 2001, s.5).
Sıfır atık stratejisi maliyetli bir yöntem değildir. Sağlık açısından, ekonomik ya da
ekolojik açıdan herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Tüketim süreci başladığı
anda, kullanım sırası ve sonrası hesaplandığı için, tüketim sonrası atık
oluşmamaktadır.
Doğal kaynaklardan daha az faydalanarak üretilen, doğal içeriğe sahip ya da çok
az kimyasal içeren ambalajsız ürünler tercih edilmektedir. Tercih edilen ürünler, ya
tekrar kullanılmakta ya da uzun süre kullanacak şekilde planlanıp o doğrultuda
tüketilmektedir.
“Sıfır Atık”; kaynakları daha verimli kullanılarak gereksiz tüketime karşı önlem
almak,

tüketim sonrası

oluşan

atıkların

oluşum sebeplerinin incelenerek

engellenmesi veya en aza indirgenmesi, oluşan atığın ise, kaynağında ayrı
toplanması ve tekrardan kullanımı ya da geri dönüştürülerek kazanımının
sağlanması temelinde biçimlenen atık yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. (Sıfır
Atık, t.y.). Bu sistemin asıl amacı, bütün ürünlerin ve ürün tasarımlarının henüz
başında iken, ürünün ya da materyalin geri dönüştürülebilirliği ya da tekrar
kullanılabilirliği durumlarının hesaba katılmasıdır. Bunun sonucunda hem ekolojik
döngünün korunacak hem de atık yönetim sistemleri için yapılan harcamaların da
ortadan kaldırılacaktır. Aynı zamanda bu şekilde, doğal kaynakların doğru
kullanımı sağlanacaktır (Mançuhan, 2006).
Sıfır Atık, atıklar henüz oluşma aşamasındayken bertaraf edilmesini sağlayarak
hem maliyet hem de enerji açısından büyük ölçüde tasarruf sağlanmasının önünü
açtığı için, büyük ölçekli üretim yapan endüstri oluşumlarının dışında günlük
yaşamda, birey bazında uygulanmalı ve benimsenmelidir. Çünkü tasarruf ve
duyarlılık değerleri aile ile biçimlenmeye başlamaktadır (Önal, Kaya ve Çalışkan,
2019, s.126).
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Bu açıdan değerlendirildiği zaman bireysel duyarlılıkla, sürdürülebilir gelecek için
atılan her adım, toplumu daha yaşanır bir geleceğe yaklaştıracaktır. Bu yüzden,
daha kitlesel oranda fark yaratamayacak olma düşüncesine yenik düşüp, tüketim
odaklı yaşamaya devam etmektense bireysel alanda bu gelişime katkı sağlamak
ve toplumda her bireyin kendi çevresinde ekolojik farkındalık yaratması durumu,
sıfır atık felsefesinin hedeflediği amaca en uygun hareket olacaktır. En başta
alışkanlıklar ve düşünceler değiştirilmeye başlanılarak sürdürülebilir bir geleceğe
ilk adım atılmış olur.
Sıfır Atık öncelikle düşünce değişimiyle başlar. Bu yüzden öncelikle yapılması
gereken, sürekli tüketip israf etme ve bu doğrultuda atık yaratma alışkanlığımızı,
imalat öncesi ve sonrasında sürdürülebilirliği sağlayabilen ürünleri tercih etmek ile
değiştirmemiz gerekmektedir (Connet & Sheehan, 2001, s.4-5).
Bu

atık

yönetim

sistemi

doğrultusunda

hedeflenen

sonuçlara

varılması

durumunda;
Geri dönüştürülebilir kağıt ve plastik fabrikaları, düzenli depolama alanlarında
çalışan kişi sayısından 60 kat daha fazla istihdam yaratmaktadır, Bu durum, Sıfır
Atık stratejisi kapsamında olan, geri dönüştürülebilir atık ile sonuçlanacak tüketim
yapılması

anlayışı

doğrultusunda,

daha

gelişkin

bir

ekonomik

sistem

sağlanabileceği anlamına gelmektedir.
Sıfır atık sayesinde, tüketicilerin, tüketim sonrası oluşturdukları atığın yönetilmesi
hususunda ortaya çıkacak olan maliyetler ile yüzleşmeleri yerine, üretim sırasında,
tüketim ve sonrası hesaplandığı için, tüketicilere daha kontrollü bir sorumluluk
yüklenmektedir.
Yenilenemez kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan ve kirliliğe sebep olan işlemler
yerine, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji doğrultusunda, çevre
tahribatına yol açmayan, Sıfır Atık Stratejisi standartlarına uygun teknolojilerin
kullanımı Sürdürülebilir Yaşam Çevrimleri’nin temelini oluşturacaktır (Mançuhan,
2006).
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1.5 Ekolojide Nicel Göstergeler
Toplumlar

varlıklarını

sürdürebilmek

için

üretim

ve

tüketim

döngüsünün

devamlılığına ihtiyaç duyarlar. Bu döngünün devam edebilmesi ise enerji
ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır. Dönem içerisinde değişkenlik gösteren bu
ihtiyaç, özellikle günümüzde en üst düzeye ulaşmıştır. Daha önce doğal
kaynaklardan, insan ve hayvan gücünden beslenen bu enerji döngüsü, artık yerini
fosil yakıtlara bırakmıştır (Bkz. Görsel 3).

Görsel 3. 2013 yılı toplam enerji tedariği grafiği
(Turanlı, 2015, Estimation Of Carbon Footprint: A Case Study For Middle East Technical
University)

Yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2013 yılında enerji kaynaklarını, %35,80
oranında petrol, %25,80 oranında doğal gaz, %19,40 oranında kömür, %9,70
oranında nükleer enerji, %5,30 oranında biyoyakıtlar ve atıklar, %2,30 oranında
hidro ve %1,70 oranında da diğer enerji kaynaklarının oluşturduğunu görmekteyiz.
Fosil yakıtların aşırı kullanımı ve doğal kaynakların tüketilmesi ile ekolojik
tahribatın sınırları genişledikçe, doğaya verilen zararları sayısal değerlerle
hesaplayabilmek adına bazı sistemler geliştirilmiştir. Bu şekilde, doğadaki
tahribatın

boyutları

daha

net

gözlemlenebiliyorken,

bu

sayısal

değerler
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doğrultusunda doğaya ve eko-döngüye daha çok zarar verilmesi önlenmekte,
verilen zararların onarımı için çalışmalar yapılmaktadır.

1.5.1 Ekolojik Ayak İzi
Ekolojik Ayak İzi, insanların ekosistem üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilirlik
seviyelerini ölçme amacı ile geliştirilen gösterge araçlarından biridir, gezegenin
kapasitesini ve bu kapasitenin ne ölçüde aşıldığını ortak bir paydada toplayıp
aktaran bir araç niteliğindedir (Pezikoğlu, 2016, s.1393).
Bu araç, Dr. Mathis Wackernagel ve meslektaşı Prof. Dr. William Rees tarafından
doğal kaynakların miktarını, verimliliğini ölçmek ve sınırsız kaynak tüketimi
anlayışının önlenebilmesi için geliştirilmiştir (Ertekin, 2012, s.4).
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature – WWF) ‘nın 2010
yılında yayımladığı Yaşayan Gezegen Raporu’na göre Ekolojik Ayak İzi;
gezegenin kendini yenileme kapasitesi ile insanların yenilenebilir kaynaklar
üzerindeki

taleplerinin

ve

karbon

emiliminin

devam

edip

etmeyeceğinin

belirlenebilmesin bir kıyasıdır (WWF, 2010, s.32).
Genel tanımlama ve değer bazında değerlendirildiğinde ise Ekolojik Ayak İzi; bir
bireyin, topluluğun ya da üretimin tükettiği kaynakları, teknoloji ve kaynak yönetimi
ile yenilemek ve ortaya çıkardıkları atıkları bertaraf etmek için ihtiyaç duyduğu,
ekolojik ve biyolojik açıdan verimli olan toprak ve su alanlarıdır ve küresel hektar
(kha) olarak ifade edilmektedir (Okumuş, 2013, s. 29)
Ekolojik Ayak İzi kendi içerisinde de altı farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar; otlak
alanı ayak izi, orman alanı ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi, tarım arazisi ayak izi,
yapılaşmış alan ayak izi ve karbon ayak izidir (Bkz. Görsel 4) (WWF, 2010, s. 33)
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Görsel 4. Ekolojik Ayak İzi ve Bileşenleri (WWF, 2010)

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ‘nın 2010 yılında yayımladığı Yaşayan
Gezegen Raporu’na göre bu bileşenlerin kısa tanımları aşağıdaki gibidir.
Karbon Ayak İzi: Okyanuslar tarafından tutulan CO2 emisyonunun yanı sıra, fosil
yakıt tüketimi, arazi kullanımında yapılan değişiklikler ve kimyasal süreçlerden
kaynaklanan emisyonların tutulması için gereken orman alanın hesaplanmasıdır.
Otlak Ayak İzi: Et, süt, deri ve yün ürünleri için hayvancılık yapılan alanın
yüzölçümünün yapılmasıdır.
Orman Ayak İzi: Bir ülkenin her yıl tükettiği tomruk, kâğıt hamuru, kereste ürünleri
ve yakacak odun miktarının hesaplanmasıdır.
Balıkçılık Sahası Ayak İzi: 1.439 farklı deniz türü ve 268’i aşkın tatlı su türünün
avlanma verilerine dayanarak, yakalanan balık ve deniz ürünleriyle ortaya çıkan
tahmini birincil üretimin hesaplanmasıdır.

22

Tarım Arazisi Ayak İzi: İnsan tüketimi için gıda ve lif, hayvan yemi, yağ bitkileri ve
kauçuk üretimi için kullanılan alanın yüzölçümünün hesaplanmasıdır.
Yapılaşmış Alan Ayak İzi: Ulaşım, konut, endüstriyel yapılar ve hidrogüç
santralleri de dahil olmak üzere insan altyapısıyla kaplı alanın yüzölçümünün
hesaplanmasıdır (WWF, 2010, s. 33).
Bu bileşenlerin belli değerler aracılığıyla ile incelenmesiyle, insanların ekodöngüye hangi alanda ne oranda zarar verdikleri anlaşılmış olur. 2008 yılında
yapılan bir araştırmada ekolojik ayak izlerini oluşturan bileşenlerin etki oranları
yüzdelik ifadelerle ortaya konmuştur. Araştırmaya göre; ekolojik ayak izlerinin %2’
sini yapılaşmış alan ayak izi, %4’ ünü balıkçılık sahası ayak izi %8’ ini otlak alanı
ayak izi, %10’ unu orman alanı ayak izi, % 22’ sini tarım arazisi ayak izi ve en
büyük oran ise %54’lük yüzdelik dilim ile karbon ayak izine aittir (Borucke v.d.,
2013, s. 526).
Ekolojik Ayak İzi, aşağıda görülen basit bir formül ile hesaplanabilmektedir;
Ekolojik Ayak İzi (ha) = Tüketim x Üretim Alanı x Nüfus (Ertekin, 2012, s.8)
Bülent Yılmaz, Karbon Ayak İzi ile yaptığı araştırmasında Ekolojik Ayak İzi ile
alakalı çarpıcı analizlerde bulunmuştur. Araştırmaya göre; 2007 yılında toplam
ayak izi 18 milyar küresel hektar (gha) olarak hesaplanmıştır ve bireylere
indirgendiğinde toplumda kişi başına düşen değer 2,7 gha dır. Küresel biyolojik
kapasitenin 11,9 milyar gha olduğu göz önünde bulunduğunda normalde kişi
başına düşen değerin aslında 1,8 gha olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu
ilerleyişin hız kesmeden devam ettiği varsayıldığında insanlık 2030 yılında 2, 2050
yılında ise 2,8 dünyaya ihtiyaç duyacaktır (Yılmaz, 2019, s.74).
Döngüde %54’lük dilimi oluşturan Karbon Ayak İzi ve onun kadar kritik durumda
olan, hızla kirlenmeye devam eden Su Ayak İzi’ne araştırmanın devamında
ayrıntılı olarak verilmiştir.

1.5.2 Karbon Ayak İzi
Karbondioksit, büyük bir yüzdesi atıkların yakılması ve üretici firmaların üretim
sırasında önlem almamaları sebebi ile ortaya çıkan, doğaya ve insan sağlığına
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son derece zarar veren, günümüzde yaşanan küresel ısınmanın en büyük
aktörlerinden biridir.
Karbondioksit doğada herhangi bir oluşumun yanması ile ortaya çıkmaktadır ve
fosil

yakıtların

kullanımı

ile

atmosfere

karışmaktadır.

Atmosfere

karışan

karbondioksitin %80-85’i fosil yakıtlardan, %15-20’si canlıların solunumundan ve
mikroorganizmaların ayrıştırması sonucu ortaya çıkmaktadır. Karbondioksit
oranının artışı sanayi devrimi sırasında yaşanan gelişmelerle, makineleşme ve
teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerleme göstermiştir. Sanayi devriminden önce
atmosferdeki toplam karbondioksit miktarının 600 milyar ton olduğu tahmin
ediliyorken, bugün bu rakamın 750 milyar tona çıktığı belirlenmiştir. Fosil yakıtların
aşırı kullanımı ve fotosentez için tonlarca karbondioksit harcayan ormanların ve
bitkisel planktonların etkisi ile atmosferdeki karbondioksit miktarını son 160000
yılın en yüksek olduğu noktaya taşımıştır ve bu yükseliş hızla devam etmektedir (
Özlem, 2013, s. 5).
Bu yükselişin beraberinde getireceği küresel ısınmanın sonuçları ise aşağıda
görüldüğü gibi olacaktır;


Toprakların veriminin azalması,



Isınma ile eriyen buzullar sonucunda yükselen suların adaları yok etmesi ve
denize kıyısı olan ülkelerin sular altında kalması,



Küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıkların orman yangınlarına sebep
olması,



Kuraklık ve çölleşme ile birlikte ağaç eksikliğinden kaynaklanan erozyon gibi
afetlerin oranının yükselmesi, aynı sebeplerden ötürü yaşanacak ölümlerin
artması,



Canlı popülasyonlarında ve biyoçeşitlilikte azalmaların olması,



İnsanların yaşam standartlarına uygun toprakların azalması,



Kuzey kutbundaki buzulların erimesi,



Bulaşıcı hastalıkların yayılma hızlarının artması ve bütün dünyanın bu
durumdan olumsuz etkilenmesi (Yılmaz, 2019, s.69).
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ‘nın 2012 yılında yaptığı araştırmalara göre,
iklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın dünyayı yok oluşa sürüklememesi için
küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması gerekmektedir (WWF, 2012,
146).
Karbon Ayak İzi insan kaynaklı bir ürünün üretimi ya da tüketimi sırasınca,
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde küresel ısınmaya etki eden, o zaman kadar
biriktirdiği karbondioksit emisyonlarının toplamıdır (Wiedmann ve Minx, 2008, s.2) .
Karbon emisyonlarını yok etmek için gereken orman alanı miktarı Karbon Ayak
İzi’ni temsil eder. Karbondioksit emisyonlarının emilimini sağlayan bir diğer kaynak
okyanuslardır. Bu sebeple Karbon Ayak İzi, karbondioksiti dönüştürmek ve yok
etmek için gerekli olan orman alanı, okyanusların karbon çekebilme potansiyeli
göz önünde bulundurularak, insan kaynaklı ortaya çıkan karbondioksitin emilimi
doğrultusunda hesaplanmaktadır (Okumuş, 2013, s. 32).
Her insan doğada ekolojik ayak izi bırakmaktadır ve bu ayak izlerinin büyük bir
kısmı Karbon Ayak İzi’nden oluşmaktadır ve büyüme hızı diğer ekolojik ayak izi
bileşenlerine göre çok daha hızlıdır (Ertekin, 2012, s.9). 1998 – 2010 yıllarında,
Karbon Ayak İzi %35 oranında artış göstermiştir. Bu, Küresel Ekolojik Ayak İzi
oranının yarısından fazlasına denk gelmektedir (WWF, 2010).
Karbon Ayak İzi oranının hızla yükselmesi, çevreye uyumlu olmayan üretim
anlayışının, aşırı tüketimin ve kaynakların bu doğrultuda özensiz kullanımının
artması ile doğru orantıda ilerlemektedir.

Doğaya bireysel olarak bıraktığımız

Karbon Ayak İzleri ise kişisel tüketimlerimiz, kullandığımız ulaşım araçları, günlük
alışverişlerimiz gibi harcamaları kapsamaktadır.
Karbon emisyonlarını tanımlamak için kullanılan Karbon Ayak İzi, yerel fosil
kaynakların kullanımı, elektriğin kullanımı, ticari ürünlerdeki somutlaştırılmış
karbon, ülkelerin uluslararası karbon aktarımı emisyonlarının paylaşılması ve fosil
yakıt sınıfında olmayan kaynaklar gibi belli parametreler içermektedir (Kitzes, Galli,
Rizk, Rees ve Wackernagel, 2008, s.61)
Ekolojik Ayak İzi ya da Karbon Ayak İzi’nden bahsediliyorsa biyolojik kapasitenin
de tanımlanması gerekir. Biyolojik kapasite, gezegenin kendini yenileme
kapasitesidir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya bıraktıkları izlerden
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sonra bu kaynakların kendini yenileme kapsamı biyolojik kapasiteyi tanımlar ve
Ekolojik Ayak İzi’nde olduğu gibi küresel hektar (gha) birimi ile ifade edilir. Yani
1gha 1 hektar arazinin üretim kapasitesini temsil etmektedir (WWF, 2010, s.32).
Aynı zamanda biyolojik kapasitede arazinin yüz ölçümü hesaplanırken, arazide
hektar başına yetişen ağaç miktarını ya da elde edilen ürünü de içine katarak
üretkenlik hacmi de hesaba katılır. Bir ülkenin toprağı ya da denizinin verimlilik
oranı üst düzeydeyse mevcut yüzölçümünden daha büyük bir biyolojik kapasiteye
sahip olabilir (WWF, 2010, s.45). Örneğin, Global Kalkınma Araştırma Merkezi
(GKAM), Londra Şehri'nin, kendi sınırlarının 120 katı kadar daha geniş bir ekolojik
ayak izine sahip olduğunu bildirmektedir (Munier, 2005, 27).
Ekoloji ve Karbon Ayak izi alanlarında, Michael Borucke ve arkadaşlarının yaptığı
araştırmalar doğrultusunda Karbon Ayak İzi hesaplanması formüle edilmiştir (Bkz.
Görsel 5).

Görsel 5. Karbon Ayak İzi Hesaplama Formülü
(Borucke v.d., 2013, Accounting for demand and supply of the biosphere’s regenerative capacity:
the national footprint accounts’ underlying methodology and framework.)

Tabloya göre;
PC

: İnsanların oluşturduğu yıllık karbondioksit salınım miktarını,

SOcean : Okyanusların çektiği yıllık karbondioksit salınım miktarını
YC

: Bir hektarlık orman alanı aracılığı ile tutulan karbondioksit salınımı

ortalamasının oranını,
EQF

: Eşdeğerlik Faktörünü temsil etmektedir (Borucke v.d., 2013, s. 525).

Ulusal Ayak İzini hesaplamak için de formüller geliştirilmiştir (Bkz. Görsel 6).
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Görsel 6. Ulusal Ayak İzi Hesap Formülleri
(Borucke v.d., 2013, Accounting for demand and supply of the biosphere’s regenerative capacity:
the national footprint accounts’ underlying methodology and framework.)

Bireysel Karbon Ayak İzimizi hesaplamak istiyorsak öncelikle formülde geçen
evsel karbon salınımlarımızın analizini, sonra ulaşım karbon salınımının analizini
ve en son da gıda karbon salınımının analizini yapıp bileşenlerine ayırmamız
gerekir. Örnek olarak evsel karbon salınımı öğesini oluşturan ısınma, aydınlanma
gibi ihtiyaçlarımızın

karşılanması

ile

ortaya

çıkan

karbon

emisyonlarının

değerlerinin bilinmesi daha sağlıklı analiz yapılabilmesi için gereklidir.
Her ne kadar formüle edilse de sonuçlar bireysel karbon salınımı konusunda kesin
bilgi verememektedir. Yapılan hesaplamalar ortalamalar doğrultusunda değerler
alınarak yapılmaktadır.
Günümüzde bir üretim yapan bir firmanın karbon salınımının bilinmesi;
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Yasal zorunluluk olması,



Kurumun sosyal sorumluluğunu taşıyor olması,



Müşteri ve yatırımcıların bu doğrultudaki talepleri,



Pazarlama ve kurumun pazardaki imajı,



Firmanın, zorunlu ya da gönüllü olarak sera gazı emisyonunun azaltımı
konusundaki çabaları,



Karbon salınımı alanındaki ticarete katılımı açısından önem taşımakta ve
talep görmektedir (Özlem, 2013, s. 73).

Karbon Ayak İzi iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar; birincil ayak izi ve ikincil ayak izi
olarak isimlendirilmektedir. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım dolayımı
ile fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan doğrudan karbondioksit salınımının
ölçüsünü

tanımlarken,

ikincil

ayak

izi,

kullandığımız

ürünlerin

üretim

aşamalarından tüketim sonrasına kadar olan süreçte ortaya çıkan karbondioksit
emisyonlarının ölçüsünü tanımlar (Karbonayakizi, t.y.).
Fosil yakıt türevleri birincil ayak izi oluşumunda etkendirler ve doğaya yayılan
karbondioksitin %77’sinden sorumludurlar. Ulaşımda kullanılan araçların karbon
emisyonları da bu sınıf içerisinde değerlendirilebilmektedir. Özellikle havayolu
ulaşımları küresel ısınmayı önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir. Her iki
ayak izi ölçümleri benzer şekilde hesaplansa da ikincil ayak izi daha geniş bir alanı
kapsamaktadır. Sosyal aktiviteler, gıda giyim gibi insanların günlük hayatlarında
tükettikleri enerji ve ürünlerin tüm sürecini kapsar (Ünaldı, 2016, s. 70-71).
Bununla birlikte bireylerin kendi Karbon Ayak İzlerini hesaplamaları da mümkündür
(Bkz. Görsel 7). Lynas, doğada bıraktığımız bireysel Karbon Ayak İzimizi
hesaplayabilmemiz için aşağıdaki formülü geliştirmiştir (Demirci, 2018, s. 7).
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Görsel 7. Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama Formülü
(Demirci, 2018, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konutlarda Karbon Ayak İzinin Azaltılmasındaki
Rolü)

Kişiden kişiye göre değişkenlik gösterse de her bireyin doğada bıraktığı Karbon
Ayak İzi ve bu yüzdelik dilimleri oluşturan etmenler aşağıdaki grafikte görüldüğü
gibidir (Bkz. Görsel 8).

Görsel 8. Bir insanın Karbon Ayak İzi’ni oluşturan etmenler ve oranları
(Ünaldı, 2016, Yeşil Pazarlamada Karbon Ayak İzi Kavramının Değerlendirilmesi: Çorum İli’nin
Dünya Üzerindeki Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması)

Karbon Ayak İzi limitlerinin azaltılabilmesi mümkündür. Bunun için yapılması
gerekenler şu şekilde sıralanabilir;
Enerji verimliliği: Enerjinin ergonomik şekilde kullanımını tanımlar. Enerji
kullanımı biçimlerinin gözden geçirilmesi sayesinde azaltılacak olan enerjinin
doğada daha az iz bırakması durumudur.
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Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm stratejisinin benimsenmesi ile yeni kaynak
kullanımından çok var olanın tekrardan hammaddeye dönüştürülmesi ile kaynak
kullanımından tasarruf edilmesidir.
Ağaç Dikmek: Bitkilerin fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirmeleri
avantajı kullanılarak ağaçlandırma yapılmasıdır.
Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Bize herhangi bir dönüşü olmayan fosil yakıt
kullanımının

azaltılması

ve

bunun

yerine

yenilenebilir

enerji

kullanımına

yoğunlaşılmasıdır.
Ergonomik Hizmet Tercihleri: Günlük hayatta kullanılacak ürünler için geri
dönüşüme uygun, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu özelliği olan ürünlerin tercih
edilmesidir.
Ulaşım Tercihleri: Bireysel araç kullanımı ve buna bağlı olarak yakıt tüketiminin
arttırılması yerine toplu taşıma araçlarının kullanılmasının tercih edilmesidir.
Yakıt Tercihleri: Eğer toplu taşıma yerine özel araç kullanılıyorsa, emisyonu
düşük olan yakıtların tercih edilmesidir (Yılmaz, 2019 s. 77-78).

1.5.3 Su Ayak İzi
Su,

insanların var olmayı sürdürebilmeleri açısından hava kadar önem

taşımaktadır ve günlük hayat rutininde yapılan birçok aktivitenin de önemli bir
parçasıdır. Tarihsel dönemler incelendiğinde, yerleşik hayatın ilk kez tatlı su
kaynaklarının yanında inşa edilmesi tesadüf değildir. Su her zaman yaşamın
kaynağı olmuştur. İnsani bireysel ihtiyaçlardan tarım gibi daha kapsamlı alanlara
kadar insanlık tarihine yön vermiştir.
Dünya yüzeyinin sularla kaplı olması her ne kadar su sıkıntısı yaşanamayacağı
konusunda insanları görsel açıdan tatmin etse de gerçek tam olarak öyle değildir.
2010 yılında WWF’nin Yaşayan Gezegen Raporunda yer verdiği üzere, insanların
erişebildiği tatlı su oranı yeryüzündeki toplam tatlı suyun %1’inden azdır. Fakat asıl
odaklanılması gereken durum, tatlı su elde ettiğimiz akarsu ve göllerin bulunduğu
ekosisteme zarar vermeden yüksek kalitede ve yeterli miktarda su elde etmeye
devam edebilmemizdir (WWF, 2010, 50).
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Bununla birlikte sanayide, üretimde ve tüketimde de suyun yeri çok önemlidir.
Karbon ayak izinde, kullanılan bir ürünün üretim aşamasından tüketim sonrasına
kadar olan bütün süreçleri sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonları nasıl
doğada iz bırakıyorsa, aynı süreç günlük alışkanlıklarımız doğrultusunda
kullandığımız ürünlerdeki su miktarı için de geçerlidir. Kullandığımız her ürün için
harcanan su miktarı sonucunda doğada bıraktığımız iz Su Ayak İzimizi
oluşturmaktadır.
Su Ayak İzi, insanlar tarafından doğrudan kullanılan temiz su ile üretimde ve
tüketimde dolaylı olarak kullanılan suyun gösterge aracıdır (Hoekstra, Chapagain,
Aldaya, Mekonnen, 2009, s.8). Tarımsal alandan örnek verecek olursak, bir
ürünün üretilebilmesi için kullanılan su, o ürünün yetiştirilmesi ve için kullanılan ve
kirletilen suyun tamamıdır. Bu durum üretimi yapılan her şey işin geçerlidir. Buna
sanal su denir (WWF, 2010, 49). Sanal Su ile Su Ayak İzi arasında faklar vardır.
Ayak İzi hesaplanmasında önemli olan ürünün gerisinde kalan kullanılmış su
hacminin hesaplanmasıyken, sanal su terimi, suyun türü, kullanım yeri ve kullanım
zamanını da ifade edilmektedir (Çankaya, 2019, s. 8).
Su Ayak İzi terimi ilk kez, Su Ayak İzi Ağı (Water Footprint Network – WFN)
ismiyle, Hollanda’da bulunan Twente Üniversitesi tarafından ortaya konmuştur.
(Alper, 2015, s.28).
Suyu Ayak İzi üç farklı sınıfta üç farklı öğeyi temsil etmektedir. Bunlar Mavi Su
Ayak İzi, Yeşil Su Ayak İzi ve Gri Su Ayak İzi’dir. Tarımsal endüstriyel ve evsel
alanlarda Su Ayak İzlerinin yüzdelik dilimleri değişkenlik göstermektedir (Bkz.
Görsel 9).
Mavi Su Ayak İzi: Bir ürünün üretim aşamaları boyunca kullanılan mavi su
kaynaklarının (yüzey ve yeraltı suyu) tüketimini ifade eder. Üretimde kullanıldıktan
sonra buharlaşıp tekrar kaynağına dönen suları kapsamamaktadır. Yoğunlukla
insanlar tarafından kullanılan su sınıfıdır.
Yeşil Su Ayak İzi: Yeşil su kaynaklarının tüketimini tanımlamaktadır. Yeşil su
kaynakları ile yağmur olarak toprağa karışman ve toprakta nem olarak varlığını
sürdüren sular kastedilmektedir.
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Gri Su Ayak İzi: Atık suları tanımlamak için kullanılır. Bununla birlikte, kullanım
sonrası kirleticilerin olumsuz etkilerini seyreltmek ve kirlenen suyun tekrar eski
kalitesine dönmesi için gereken tatlı su hacmini ifade etmek için kullanılır
(Hoekstra v.d. 2009, s.8).

Görsel 9. Su Ayak İzi yüzdeleri ve tarımsal endüstriyel ve evsel alanlarda Su Ayak İzi sınıflarının
yüzdelik dilimler ile grafiği (WWF, 2010, Yaşayan Gezegen Raporu)

Su Ayak İzi hakkındaki en çarpıcı gerçek, günlük hayatımızda çok önemsemeden
yaptığımız tüketimlerin aslında çok büyük izler bıraktığıdır. Bu duruma örnek
olarak neredeyse her zaman tükettiğimiz çay ya da kahve içerken doğada
bıraktığımız Su Ayak İzi verilebilir.
Tüketici, satın aldığı bir bardak çay için harcanılan su miktarının 200 ml olduğunu
düşünürken, içtiği bardağın, karıştırmak için kullandığı çubuğun ya da tatlandırmak
için şekerin yapımında kullandığı suyu hesaba katmaz. Aslında içtiği çay
içerisindeki su miktarı, WWF’nin raporuna göre 30 litredir (WWF, 2014, s.62). Aynı
durum tükettiğimiz kahve için de geçerlidir. Her fincan sade kahvede ortalama 140,
kağıt bardakta içilen sütlü kahvede ise 200 litredir (WWF, 2010, s.49) Farkında
olmadan günlük hayatta kullandığımız ürünlerin bazılar ve doğada bıraktıkları izler
aşağıdaki gibidir (Bkz. Görsel 10).
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Görsel 10. Günlük hayatta sıklıkla tüketilen ürünlerin doğaya bıraktıkları Su Ayak İzleri
(WWF, 2014, Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu)

Su Ayak İzimiz ile tatlı su ekosistemleri üzerinde oluşturduğumuz olumsuz
etkilerden bazıları su kirliliği, aşırı su çekilmeleri ve nehirlerin bölünmesidir (WWF,
2010, 49).
Doğada bıraktığımız Su Ayak İzimizi azaltmak için alacağımız önlemler de
mevcuttur. Bu önlemler doğrudan ve dolaylı önlemler olarak sınıflandırılabilir.
Doğrudan önlem alınması durumunda su tüketimimize her açıdan dikkat edilmesi
gerekmektedir. Banyoda, bahçede mutfakta ihtiyaç kapsamını aşmayacak özeni
göstererek su tüketimi yapılmalıdır. Temizlik malzemeleri kimyasal içerikli olmayan
ürünlerden seçilmelidir ve kullanılan herhangi kimyasal ya da zehirli bir ürün
mutfak ya da banyo giderinden atık su kanallarına karıştırılmamalıdır. Dolaylı
yoldan önlem almak istiyorsak daha titiz davranmamız gerekecektir. Çünkü daha
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geniş bir alanı kapsamaktadır. Öncelikle daha az et tüketimi, kahve yerine çay
hatta su tüketilmelidir. Pamuklu kıyafetler yerine suni elyaftan üretilen giysileri
kullanmak da dolaylı yoldan büyük oranda su tasarrufu sağlayacaktır (Hoekstra
v.d. 2009, s.8).
Bilinçli tüketici olma alışkanlığını kazanıp, sadece ekolojik ayak izi bırakma
endişesinin ötesinde daha minimal ve temiz, daha rahat bir hayatımız olması
açısından önemli bir adım olacaktır. Bireysel farkındalık her ne kadar hayati önem
taşısa da unutulmamalıdır ki büyük üreticilerin, hükümetlerin bu konularda gereken
adımı atmamaları bireysel çabaları da boşa çıkaracaktır. Çünkü insanların tüketim
yoluyla doğaya verdikleri zarar, tüketim ürünlerini üreten büyük firmalara aittir.
İnsanlar alışkanlıklarında değişiklikler yapmayı başarsalar da tüketilen ürünler
doğayla

barışmadıkça,

geleceğe,

tam

anlamı

ile

sürdürülebilir

bir

yön

verilemeyecektir.
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2. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

2.1 Sürdürülebilirlik Nedir?
Sürdürülebilirlik

teriminin

karşılığı

kullanıldığı

alanlara

göre

değişkenlik

göstermektedir. Ekolojik alanda sürdürülebilirlik terimi aralarında biyolojik bir bağ
olan sistemlerin zaman ilerledikçe nasıl daimi ve üretken olduklarını tanımlamak
için kullanılırken, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar gibi insanı temel alan
sistemlerde, var olan potansiyelin devam ettirilebilmesi sürdürülebilmesi anlamını
taşımaktadır (Özdemir. 2016, s.6).
Özünde, "sürdürülebilirlik" kelimesi, uzun zaman dilimlerinde kendi başına
çalışabilecek ve devam edebilen sistemleri ve süreçleri ifade eder. Bununla birlikte
zamanla yarışacak aciliyette harekete geçmemiz gerekmektedir. Çünkü vakit
daralmaktadır ve bu yüzden bozulan yenilenmeli ve gerçek anlamda daha
kapsamlı yenileyici yaklaşımlar bulunmalıdır

(Robertson, 2014, s.3). Doğa ve

ekoloji açısından ele alınacak olursa sürdürülebilirlik, gelecek nesilleri yeşil, düşük
karbonlu ve daha esnek olabilen, kendini yenileyebilen bir ekonomi hedefi ile refah
yaşamı tehdit eden unsurlara karşı çıkmaktır (Enes, 2019, s.25).
Sürdürülebilir tasarım, bir projenin ekonomik sosyal ve çevresel zorluklarını aynı
anda çözüme ulaştırabilecek öneriler yaratır ve bu öneriler güçlerini sürdürülebilir
enerjiden alırlar (Williams, 2007, s.13).
Almanca ’da sürdürülebilirlik anlamına gelen “Nachhaltigkeit” ilk defa 1713 yılında
Hans Carl von Carlowitz’in yazdığı, ormanları konu alan kitabı Sylvicultura
Oeconomica’ da kullanılmıştır. Sürdürülebilirlik ismi, İngilizce olarak ilk defa
1927’de, genel olarak yeryüzünde yaşamı destekleyen sistemlerle bağlantıları
desteklemek için kullanılmıştır (Robertson, 2014, s.4).
“Sürdürülebilir” terimi ilk olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Dennis ve
Donella Meadows’un öncülüğünde bir bilim insanları topluluğu olan Club of
Rome’un 1972 tarihli “Büyümenin Limitleri” raporunda kullanılmaya başlanmıştır
(Özdemir. 2016, s.8). Yaygın bir şekilde kullanımı ise 1987’de Brundtland Raporu
olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunda,
tanımı yapıldıktan sonra gerçekleşmiştir (Heinberg, 2010, s.1).
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1987 de yayımlanan ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak nitelendirilen
“Ortak Geleceğimiz”, bir diğer adıyla Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir
tasarımın tanımına şu şekilde yer verilmiştir; gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme yetilerinden ödün vermeden, geleceği düşünerek, insanların günlük
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, kalkınmayı sürekli hale getirebilme yani sürdürebilme
yeteneğine sahip olmasıdır (Our Common Future, 1987).
Sürdürülebilirlik terimi her ne kadar yakın zamanda kullanılmaya başlanmış olsa
da, doğal kaynakların tükenmesi korkusu ve doğayı koruma güdüsü çok eski
çağlara dayanmaktadır. Eski dönem insanlarının oluşturdukları, temelinde doğaya
saygı ve var olanı koruma temelindeki inanış sistemleri, sürdürülebilirlik
endişesinin

bize

atalarımızdan

kalma

bir

düşünce

sistemi

olduğunu

göstermektedir.
Paleolitik çağda yaşayan atalarımız avlarının soyunun tükenmesinden veya
toprağın veriminin azalmasından endişe duymuşlardır. Geleneksel inanışlar,
gelecek nesilleri düşünmeyi ve insanları bu doğrultuda yönetmeyi emretmiştir
(Kuhlman ve Farrington, 2010, s.3497).
Geçmişten günümüze taşınan fakat varlığı tehlikede olan bu geleneğin kapsamı
çok geniştir. Sürdürülebilirlik, ayaklarımızın altındaki toprak parçasından, “ev”
dediğimiz gezegenimizin bütününe kadar, insanların kendi doğal ortamlarıyla
arasındaki etkileşimlerinden, milyonlarca yıl boyunca su, oksijen, karbon ve
nitrojeni

yeniden

dağıtan

döngülere

kadar

yeryüzündeki

yaşamın

bütün

bölümlerinin ve her parçasının dinamik, döngüsel ve birbirine bağlı olan doğasını
görmek ve tanımak ile ilgilidir (Robertson, 2014, s.3).
Sürdürülebilir olanı elde etmek, aslında öze dönüş olarak da nitelendirilebilir.
Çünkü

insandan

önce

ya

da

insan

ilk

var

olduğunda

“atık”

olarak

nitelendirilebilecek hiçbir şeyin var olmadığını bilmek gerekir. Medeniyetten önce
ve ilk medeniyetlerin oluşumunda her şey doğa içerisinde dönüşümsel bir ritme ve
kendini tamamlayan bir döngüye sahipti.
Çöller, ovalar, nehirler, ormanlar, okyanuslar, toprağın derinliklerinden atmosfere
kadar her çevre, milyonlarca yıl boyunca enerjiyi ve sahip olduğu parçaları ardı
ardına, birbirlerine besin ya da uyumlu bir parça olarak bırakmıştır. Hangi
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ekosistem araştırılırsa araştırılsın hepsinin temelinde bir ağ örgüsü, bağlantı ve
aralarında bir dayanışma olduğu ve hepsinin kendinden önceki ve sonrakini
etkileyecek yapıya sahip olduğu sonucuna varılacaktır (Robertson, 2014, s.4).
Paleolitik çağda insanların korktuğu ve aynı derecede saygı duyduğu doğa
anlayışı, yerini zamanın ilerleyişiyle birlikte akıl, bilim ve matematiğin gücüne
yönelik artan inanca bırakmıştır.
Doğa artık korkulan veya saygı duyulan bir şey olmanın dışına çıkmış,
araştırılabilecek, anlaşılıp evcilleştirilecek ve hatta insan iradesi ile yeniden
biçimlendirilecek bir alan haline gelmiştir. 18. yy. da gerçekleşen Sanayi Devrimi
ile gezegenimizdeki doğal kaynakların küresel düzeyde toplanması kontrol altına
alınıp

insanların

kendi

faydaları

doğrultusunda

kullanabilecekleri

noktaya

getirmeleri için ilk girişimler başlamıştır (Brown, 2014, s.9).
Batı uygarlıklarının 17. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıl arasındaki dönemde, sanayi
devriminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenemez yakıtların
potansiyel enerjisine olan ihtiyacı artmıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde ise sanayi
devriminin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan yenilenemeyen kaynaklar üst
düzeyde kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda tamamen insan ihtiyaçlarına tek
taraflı şekilde odaklanarak, doğal kaynaklar dikkate alınmadan ve yenilenemeyen
kaynakların doğaya verdiği zarar görmezden gelinerek büyümeye devam edilmiştir
(Özdemir, 2016, s.8).
Günümüz şartları ile 1900’lu yıllar karşılaştırıldığında, kişi başı enerji tüketimi ve
dünya nüfusu 5 katına, hammadde kullanımı 2 katına çıkmıştır (Çetinkaya, 2019,
s.11) .
Sürdürülebilir

olana

ihtiyaçların

sanayi

devrimi

süresince

belirginleşmeye

başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü endüstrileşme arttıkça enerji
sağlayacak olan potansiyellerde sürdürülebilir olma özelliğinden çok ihtiyaçlara
anında cevap verme niteliği aranmaya başlanmıştır.
Günümüz

modern

ekonomi

doğrultusunda

sürdürülebilir

tüketim

ürünleri

ilişkilendirildiğinde, bu ürünler “lüks”, “pek gerekli olmayan” veya “temel ihtiyaçların
dışında” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ekonomik endişeler
ve çevresel endişeler arasında düşmanca bir etkileşim olduğu görülmekte ve
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çevresel faktörler her daim ekonominin karşısındaymış gibi tasvir edilmektedir.
Sürdürülebilirlik bizi ekoloji ve ekonomi arasındaki en anlamlı çözümü bulmak için
yönlendirici niteliktedir (Russ, 2010, s.3).
İnsanların ve toplumların kendi düzenleri içerisinde oluşturdukları “temel ihtiyaçlar”
kategorisine “sürdürülebilir olma” şartını kesinlikle olması gereken nitelikte
eklemlemedikleri sürece endüstrileşmenin getirdiği bilinçsiz tüketim çılgınlığı hız
kesmeden büyümeye devam edecek ve bu doğrultuda kirlilik ve yok oluş da hız
kazanacaktır. Sürdürülebilir olma ve ya geri dönüştürülebilme nitelikleri göz
önünde bulundurularak yapılan tüketim, ekonominin de bu yaşam stiline
uyumlanması konusunda atılması gereken en belirgin adımdır.
Günümüzde tüketim kültürü pek çok farklı alanda incelenme konusudur. Ekoloji,
sürdürülebilir tasarım ve geri dönüşümle alakalı araştırmaları incelendiğimizde
karşımıza çıkacak olan bir diğer inceleme alanı tüketimdir. Adı geçen alanlarda
tüketim genellikle en çok eleştirilen ve ilerleyişi durdurulmaya çalışılan alandır.
Fakat gerçek şu ki tüketim de ekolojinin ve hayatın bir parçasıdır.
Tüketmek doğaldır. Her şey bir başka şeyi tüketir. Bu var oluşun doğasıdır.
Tüketim kötü değildir fakat bununla birlikte bazı şeylerin bedeli de vardır. Eğer
tüketim yolunda kendimizi başarısızlığa odaklarsak, başarısız olacağızdır (Russ,
2010, s.6) .
Ekolojik dengenin bozulması ve bilinçsiz, dengesiz tüketim oranın yükseldiği
günümüz şartlarında tasarımcılar sürdürülebilir tasarım pratiği ile daha çok
ilgilenmiş yeni çözümler ortaya koymak için yeni projeler üretme sürecine
girmişlerdir.
Tasarımda

bir

amaç

olarak

sürdürülebilirlik,

kavramsal

bir

sürekliliğin

sağlayacağından daha derin bir anlayış ve daha ölçülebilir nitelikler gerektirir
(Russ, 2010, s.6).
Çevre sorunlarının var olduğu bütün meslek gruplarınca farkında olunan bir
gerçektir ve geçmişte yapılan geliştirme uygulamaları da çevreye zarar vermiştir
(Russ, 2010, s.12). 1838 yılında Alexander Parker tarafından hazırlanarak 1862
yılında Londra’nın Uluslararası Fuarında sergilenen ve “parkesin” olarak
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isimlendirilen ilk yapay plastiğin üretim amacı fildişi gibi doğal malzemelerin yerini
almasıdır (ASD, t.y.).
Geliştirilen

ilk

yapay

plastiğik

kullanımının,

ilerleyen

dönemlerde

önü

alınamayacak seviyeye gelmesinin ön görülememesi, farkında olunan çevre
sorunlarına ve bu doğrultuda yapılan geliştirme uygulamalarının doğaya büyük
ölçüde zarar vermesine örnek olarak gösterilebilir.

2.1.1 Uluslararası Anlaşmalarda Sürdürülebilirlik
Ekolojik döngünün kırılması, insanların çevre konusunda duyarsızlaşması, gittikçe
yok olan doğa ve geleceğe dair umutların giderek tükeniyor oluşu, bu konuda
uluslararası nitelikte adımların atılması, insanların, üretim ve tüketim sisteminin
kökten değişimi ve daha sürdürülebilir, ekolojik, yaşanılabilir bir dünya ve daha
temiz bir gelecek konusunda dünya liderlerini bu konuda adım atmaya, hareket
etmeye zorlamıştır. Bu bağlamda, uluslararası alanda farkındalık yaratmak, çevre
konusundaki olumsuz gelişmeleri dikkate almayan dünya liderlerini ve insanları bu
konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için uluslararası nitelikte anlaşmalar
görüşmeler yapılmaya başlanmıştır.
Rachel Carson’un tarafından yazılan, 1962 yılında yayımlanan Silent Spring kitabı
ile uluslararası alanda farkındalığın körüklenmesi, 1970 yıllarında Yeni Çevrecilik
Akımı’nın

ortaya

çıkmasına

zemin

hazırlamıştır.

Bu

akımın

en

büyük

kaynaklarından biri de 1972 yılında Roma Kulübü tarafından hazırlatılan
“Büyümenin Sınırları” (The Limits To Growth) dır. Rapor MIT’de çalışan bilim
insanları tarafından hazırlanmıştır. (Donella H. Meadows, Dennis l. Meadows,
Jorgen Randers, William W. Behrens) (Okumuş, 2013, s.9).
1972’de dünyanın önde gelen gelenleri olarak tanımlanan ülkeler, alanda ilk
küresel çevre zirvesi olan,1972 Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nı
İsveç Stockholm’de düzenlemişlerdir. Zirvede ana düşünceyi oluşturan tema,
ekonomist Barbara Ward ile Mikrobiyolojist Rene Dubos’un hakkında hazırladığı
“Sadece Tek Dünya” raporunun ekseninde gerçekleşmiştir. Dubos birkaç yıl
içerisinde “evrensel düşün, bölgesel hareket et” ifadesiyle anılmaya başlanmıştır
(Robertson, 2014, s.17).
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Bu konferansta öncelikle günümüzde sürdürülebilirliğin önünde duran beş farklı
eğilim saptanmıştır. Bunlar sanayileşmenin hızlanması, nüfus artışının hızlanması,
yaygın beslenme eksikliği ve yoksulluk, yenilenemez kaynakların tükenmesi, çevre
ve doğanın yıkımıdır. Aynı zamanda bu konferansta varılan nokta şudur; doğanın
bu hızla tahrip edilmesi, nüfusun bu hızla artması, sanayileşmenin ekolojik
döngüyü yok saymaya devam etmesi ve bu doğrultuda kaynakların tüketilmesi
konusundaki tutumum değişmemesi durumunda, önümüzdeki yüzyıl içerisinde
büyümenin sınırlarına gelinmiş olunacaktır. Bu durumda karşı karşıya kalınacak
tek sonuç, nüfusun ve endüstriyel üretim kapasitesinin oldukça hızlı bir şekilde
düşüş gösterecek olmasıdır (Şahin, 2004, s. 23).
Bu süreç sonrasında uluslararası alanda birçok farklı toplantı ve kongreler
düzenlenmiştir. Bu kongrelerin en önemlilerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

2.1.1.1 Brundtland Raporu
Sürdürülebilirlik ile alakalı atılmış ilk adım olarak görülen, farkındalık yaratan ve
ses getiren kapsamlı zirvelerden biri Brundtland Raporudur. Dünya Çevre
Kalkınma Komisyonu 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” adıyla

bir rapor

yayınlamıştır. Rapor kurulunun başında, komisyon başkanı olarak eski Norveç
Başbakanı Gro Harlem Brundtland yer almıştır. Bu durum raporun aynı zamanda
Brundtland raporu olarak adlandırılmasının da sebebidir (Okumuş, 2013, s. 10).
Brundtland Raporu’nda günümüz toplumlarının yaşayışlarının sürdürülebilirliğe
uygun olmayışı, daha fazla kar etmek için ortaya konulan kısa süreli çözümlerin
ilerleyen zamanda ekonomik açıdan derin bir çöküş oluşturacağına hatta bu
şekilde devam edilmesi durumunda insanlığın yok oluşa doğru sürükleniş hızının
önü alınamaz boyutlara geleceği rapor kapsamını oluşturmaktadır. Raporda bütün
ulusların

daha

fazla

vakit

kaybetmeden

sürdürülebilir

tasarım çözümleri

konusunda işbirliği içerisinde olması tek kurtuluş yolu olarak gösterilmektedir.
Brundtland Raporu içeriği açısından bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Fakat
raporun önemli olmasının başka bir sebebi daha vardır. Brundtland Raporu, raporu
hazırlayan 23 bilim adamı ve siyasi liderin, çevremizin küresel ölçeklerde sağlıklı
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kalmasının, sağlıklı bir geleceğe sahip olmanın tek yolu olması düşüncesinde
görüş birliğine varmış olması açısından da önemlidir.
Bununla birlikte bu rapor çok önemli bir konuya da açıklık kazandırmıştır.
Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmanın birbirinden farklı şeyler olduğu bu
raporda vurgulanmıştır. Rapora göre: ekonomik büyüme, doğayı, ekolojiyi dikkate
almadan, sadece miktar olarak genişlemeyi kastediyorken, ekonomik kalkınma,
toplam enerji ve madde tüketimini arttırmadan, yani sürdürülebilirlik göz ardı
edilmeden ekonomik açıdan daha iyi olmayı içerir; niteliksel, kaliteli büyümeyi
kasteder (Odum, Barrett, 2008, s. 468).
Brundtland raporu, sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma için yapılması gereken
stratejik zorunlulukları 7 başlık altında inceler. Bunlar;


Büyümenin tekrar hayata geçirilmesi,



Büyümenin niteliğinin değiştirilmesi,



Zorunlu insan ihtiyaçlarının karşılanması,



Nüfus artışının sürdürülebilir bir düzeye getirilmesi,



Kaynak tabanının zenginleştirilmesi ve korunması,



Teknolojinin yeniden yapılandırılması,



Karar verme sürecinde çevre ve ekonominin birleştirilmesi (Okumuş. 2013,
s.11)

İnsan ve toplum temel ihtiyaçlara odaklanmaya ve sadece daha temel arzular
karşılandığında daha yüksek ihtiyaçlara yönelme eğilimindedir. Sonuç olarak şunu
anlamamız gerekir, sürdürülebilirlik için gerekli olan şey sağlıklı büyüyen bir
ekonomidir. Bunun yanında güçlü ekonomi sadece sağlıklı ve çeşitlilik içeren bir
ekoloji sayesinde kendini var edebilir (Russ, 2010, s.3).
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2.1.1.2 Rio De Janerio Bildirisi (Yeryüzü Zirvesi)
Yeryüzü Zirvesi olarak da adlandırılan, 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio
kentinde düzenlenen bu konferans, ülkelerde sürdürülebilir kalkınma stratejileri
oluşturmak için yapılan ilk girişimdir.
Bu girişimde üç temel belge kabul edilmiştir. Bunlar: Gündem 21, Rio
Deklarasyonu ve Orman Prensipleri Raporudur. Bildiride insanın sürdürülebilir
kalkınmanın temeli olduğu; bu yüzden doğasına uygun sağlıklı ve üretici bir yaşam
sürdürmeye ihtiyaç duyduğu belirtilmekte, bununla birlikte tüm ülkelerin ve
insanların, yoksulluğun ortadan kaldırılması için işbirliği içerisinde olmalarının
zorunluluğu vurgulanmıştır. Bildiriye göre sürdürülebilir kalkınmanın temeli budur
(Ersöz, 2003).
Gündem 21 bu bildirinin ana eylem planıdır ve uygulamaya geçişini içerir. Bu plan
4 bölümden oluşmaktadır:
Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal ve ekonomik boyutları (yoksullukla mücadele,
tüketim kalıplarının değişmesi, sağlıkta ilerleme, nüfus ve sürdürülebilir yerleşimin
değişimi)
Kalkınma için kaynakların korunması ve yönetimi (atmosferin korunması,
ormansızlaşmayla mücadele, çevrenin korunması, biyoçeşitliliğin ve kirlilik
kontrolünün korunması)
Büyük grupların rollerinin güçlendirilmesi (çocukların ve gençlerin rolleri,
kadınların, yerel otoritenin, iş dünyasının ve işçilerin rollerinin güçlendirilmesi)
Uygulama araçları (bilim, teknoloji, eğitim, uluslararası kurumlar ve finansal
mekanizmalar) (Okumuş, 2013, s.12).
1992’ de gerçekleşen Yeryüzü Zirvesi’nden 5 yıl sonra, 1997’de, bu bildiri
sonrasında alınan kararların ne kadarının uygulandığının değerlendirilmesi ve
Gündem 21’in ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için Rio+5 Zirvesi
gerçekleştirilmiştir. Sonraki süreçte, 2012 yılında Rio+20 ismi ile Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, süreçteki kazanımlar, durum analizi ve ortaya
yeni çıkacak problemler karşısında yapılması gerekenleri değerlendirmek amacı ile
yeniden düzenlenmiştir.
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Konferansta açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için harekete geçilmesinin
gerekliliği ve bu durumun, sürdürülemeyen doğal kaynaklar üzerinde baskı
oluşturan günümüz ekonomik ve sosyal kalkınma ile karşılanmasının mümkün
olamayacağı durumu değerlendirilmiştir (Pezikoğlu, 2016, s.1390).
Rio Zirvesi’nin sonuç belgeleri daha sonra düzenlenen bütün Birleşmiş Milletler
(BM) toplantılarını etkisi altına almıştır. Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı
(Kahire,1994), Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi (Kopenhag,1995), İkinci İnsan
Yerleşimleri Konferansı-Habitat II (İstanbul,1996), Binyıl Zirvesi (New York 2000),
Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Johannesburg 2002),
Birleşmiş Milletler Global İnsan Kalkınma Programı (Cape Town, 2006) bu önemli
toplantılardan bazılarıdır (Baykal ve Baykal, 2008, s.10).

2.1.1.3 Kyoto Protokolü
Sanayinin gelişmesi ve üretimin artması ile doğru orantılı olarak yükselen düzensiz
tüketim alışkanlıkları, kaynakların aşırı kullanımı, çevre kirliliği ile birlikte ve
karanlık bir gelecek ile bizi karşı karşıya bırakmıştır. Sera gazı salınımları
yüzünden dünya yüzeyinin giderek daha çok ısınması, önce küresel ısınmaya,
sonra da iklim değişikliklerine sebep olmuştur.
Küresel ısınmayı ve iklim değişikliklerini değerlendirmek için yapılan, küresel
anlamdaki ilk çalışma Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir.
Bu doğrultuda hazırlanan Kyoto Protokolü 1997 yılında uluslararası nitelikte
imzaya açılmış ve 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir (Çıtak, 2016, s.32).
Protokolün

amacı,

yapılan

bütün

değerlendirmelere

rağmen

sera

gazı

emisyonlarında amaçlanan düşüşün olmaması doğrultusunda, belli yaptırımları
uygulamaktır ve çevre işbirliği konusunda imzalanan en kapsamlı uluslararası
sözleşme özelliğini taşımaktadır. Protokol, sera gazı salınımlarının en kısa sürede
azaltılması,

yenilenebilir

enerji

kaynaklarına

yönelinmesi

doğal

enerji

kaynaklarının çevreye daha duyarlı olacak şekilde kullanımı fazla yakıt tüketerek
karbon salınımını arttıranlardan daha yüksek vergi alınması zorunluluklarını
içermektedir (Tıraş, 2012, s. 68).
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Bu kapsamlı çevre toplantısı sonunda, gelişmiş ülkelerin bileşik sera etkisi
oluşturan

gaz

emisyonlarını

2008-2012

yılları

arasında

1990

yılı

ile

kıyaslandığında en az %5 azaltacaklarını taahhüt ettikleri bir protokol kararı
alınmıştır. Bununla birlikte protokolün işleyebilir olması için 1990 yılı toplam
karbondioksit emisyonunun en az %55’ini açıklayan, endüstriyel açıdan gelişkin
ülkelerin yanında, sözleşmeye katılan en az 55 ülkenin parlamentoları tarafından
onaylanması gerekmekteydi. Bu kural yüzünden, Kyoto Protokolü, imzalandıktan 8
yıl sonra ancak Rusya’nın protokole dahil olması ile yürürlüğe girebilmiştir
(Okumuş, 2013, s. 13).
Kyoto Protokolü birçok açıdan sürdürülebilir geleceği destekleyen yaptırımları ile
övgü toplasa da, aslında protokolün geçerliliğini ve çevreye olan faydasını
sorgulayan araştırmalar da kaleme alınmıştır. Michael Finus’un

“The Kyoto

Protocol: Success od Failure” isimli makalesinde Kyoto Protokolü’nün maddeleri
değerlendirilmiş ve etken olmadığı tespit edilen yaptırımlar hakkında öneriler
sunulmuştur. Finus’tan aktaran Ünaldı’ya göre Kyoto Protokolü’nün gerçekçi
olmayan tarafları vardı. Kyoto ve Lahey’de yapılan görüşmeler sadece elit ülkelerin
görüşmeleriydi ve bu görüşmelere çevreci örgütlerin ya da halkın taleplerini
aktaracak olan sözcülerin dışarıdan katılımlarına dahi izin verilmiyordu. Bu durum,
yapılan görüşmenin halktan, halkın şikayet ya da isteklerinden uzak olunduğunun
bir göstergesi olarak küresel ölçekte, içinde insanların da dahil edildiği çevresel
planların önünde bir engel oluşturuyordu (Ünaldı, 2016, s. 81).

2.2

Tasarım Alanında Sürdürülebilirlik

Tasarımın tanımı ve anlayışı, tarihte her dönem bir öncekinden daha farklı bir
şekilde gelişim göstermiş ve bu dönemlerin oluşturduğu şartlar doğrultusunda
biçimlenmiştir. Genel açıdan bir tasarımın başarılı olarak nitelendirilebilmesi,
tasarımın sadece estetik anlayışa uygun olması ile değil, aynı zamanda işlevsel
olması ve tasarıma ihtiyaç duyanın beklentilerine tam olarak karşılık verebilmesi ile
ölçülmektedir.
Tasarımda estetik ve işlevselliğin birleşimi, ortaya çıkacak olan yaratımı dayanıklı
ve değerli yapar ki dayanıklılık ve estetik sürdürülebilir düşüncenin temelini
oluşturur (Williams. 2007, s.13)
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Tasarım, çeşitli paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığı ile
değerlendirilir. Tasarımcıların bu ihtiyacı karşılama derecesi, tasarımın başarılı ve
etik açıdan geçerli oluşundan, tasarıma tatmin edici bir cevap verememesine, etik
açıdan geçerli olmayışına kadar mesleki duyulara bağlıdır (Russ, 2010, s.48).
Sorulması gereken soru, tasarımın işlevsel olması durumu ve ihtiyaç duyanın
isteklerine tam olarak cevap verebilmesinin, tasarımı “iyi tasarım”, tasarımcıyı ise
“başarılı tasarımcı” yapmak için yeterli olup olmadığıdır. Günümüz şartları ile
değerlendirildiğinde ve daha etik, doğaya dost tasarım anlayışının temelleri dikkate
alındığında bu durum artık yeterli değildir.
Tasarım anlayışının sadece teknolojik ya da bilişsel olması yeterli değildir; bununla
birlikte çevre açısından sürdürülebilir, ekonomik açıdan uygulanabilir, toplumsal
açıdan eşitlikçi ve kültürel olarak çeşitli özelliklere sahip olması gerekir (İstek,
2015).
Sürdürülebilir bir dünyanın unsurları düşünüldüğünde, doğal üretimi destekleyen,
ekolojik döngüye zarar vermeden ihtiyaçları karşılayabilen, yönlendiren değerlere
sahip olmamız gerekir. Tasarım, bu değerlerimizi yansıtacak bir araç niteliğindedir.
Günümüzde teknolojinin gelişmesi doğaya dost üretim alternatiflerinin de ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu alternatifler: eko-tasarım ve sürdürülebilir tasarımdır.
Sürdürülebilirlik aynı zamanda devamlılık anlamını taşıdığı için, tasarım açısından
değerlendirildiğinde uzun süreli kullanılabilme ve kullanım ömrünü tamamladıktan
sonra doğal döngüde kendine yer edinebilme hatta başka üretimlere kaynak
olabilme özelliğini taşıması yani sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ya da yeniden
kullanılabilir olması gerekmektedir.
Son dönemde yapılan çalışmalar incelendiğinde, sürdürülebilirlik ile alakalı
yaklaşımlarla öne sürülen sorulara, geniş bir yelpazede, bazen olasılıklar bazen de
gerçeklikler üzerinde temellendirilen, kimi zaman alternatif nitelikli, kimi zaman
kesinliği olan cevaplar konmuştur. “Sürdürülebilirliğe giden yol” yaklaşımı, çeşitliliği
ortaya çıkarmayı, tartışmayı genişletmeyi ve ileriye dönük yollar için olasılıkları
açmayı amaçlamaktadır.
çözümlerini

bir

araya

Bu gibi çoklu yollar yüksek ve düşük teknoloji
getirir.

Hem

yerel

hem

de

küresel

ölçeklerde

çeşitlendirilebilirler ve hem geniş tabanlı ekonomik büyüme hem de eşitlik - sosyal
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adalet sorunlarına odaklanırlar. Bu bağlamda sürdürülebilirliğe giden yollar
tanımlanmalı,

önceliklendirilmeli

ve

normatif

düşünceler

çerçevesinde

biçimlendirilmelidirler (Leach, Scoones, Stirling, 2010, s.169).

2.2.1 Sürdürülebilir Tasarım Anlayışında Tasarımcının Rolü
Sürdürülebilirliği, daha temiz bir geleceğe sahip olmak için yapılması gerekenleri
konu alan uluslararası toplantı ve kongrelerde, etki alanı geniş olan ve
pazarlamanın temellerinden birini oluşturan tasarım olgusu da gündeme alınmıştır.
Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma konusundaki odağını desteklemede,
Dünya Mühendislik Organizasyonları Federasyonu, Rio de Janiero'daki BM
konferansına destek vermek için dünyanın dört bir yanındaki çeşitli mühendislik
kuruluşlarının gerçekleştirdiği veya planladığı eylemlerin bir özetini hazırlamıştır.
Tasarım profesyonellerinin özellikle ilgili olmaları gereken öneriler aşağıdaki
gibidir.


Çevresel çalışmalar tüm ilgili projelerin bir parçası olarak yapılmalıdır. Bu tür
çalışmalar normalde çok disiplinli bir yaklaşım gerektirecektir.



Her projenin olumlu ve olumsuz çevresel etkileri değerlendirilmelidir. Bu
değerlendirme, mevcut bilgilerin veya mühendislerin deneyimlerinin sıradan
bir görüşüne dayanabilir. Bir projenin ardındaki temel işlev ve amaçlar
değerlendirmelidir. Çevresel risklerin ortaya çıkması durumunda müşterilere
alternatifler önerilmelidir.



Çevre odaklı çalışmalara daha gelişmiş yaklaşımlar geliştirilmelidir. Çevresel
etkiler planlama sürecinde erken düşünülmelidir. Çalışmalar, çevresel
değişimlerin uzun vadeli sonuçlarını hesaba katmalı ve değerlendirmelidir.



Müşteriler, mühendislerin olumsuz çevresel etkileri azaltabileceğinin fakat
tamamen ortadan kaldıramayacağının farkında olmalıdırlar. Bunun yanında
bütün tarafların hukuki ve mali sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır.



Müşteriler, tüm aşamalardaki projelerin çeşitli çevresel etkilerini önlemek
veya en aza indirmek için teşvik edilmelidir. (İlk planlama, tasarım, inşa etme,
işletmeye alma, işletme ve kullanım dışı olma.)
46



Müşteri,

çevresel

sorunları

değerlendirmek

veya

çevresel

sorunları

hafifletmek için yeterli çabaları desteklemeyi istemiyorsa, bu durumda uygun
planlama yapılmalı veya söz konusu projeye katılımı reddedilmeli (Russ,
2010, s.41).
Günümüzde tasarım, karmaşık bir süreçtir ve bu süreçte tasarımcılar merkezi bir
liderlik rolüne sahiptirler fakat hiçbir şekilde tek katılımcı değillerdir. Tasarımcılar
aynı zamanda müşterilerin veya paydaşların hedeflediğini karşılamakla, onların
çıkarları ile karşıtını dengelemekle yükümlüdürler. Tasarımcılar bu süreci
yönetenlerdir, müşteri ve paydaşlara bu açıdan hizmet verirler. Özenli ve duyarlı
olduğu halde liderlik vasıflarını taşırlar. Aksi takdirde, bireysel tasarımcılar,
profesyonel olarak hareket edecek konumda olmak yerine, onun yerine
paydaşlarından emir alan yüksek nitelikli bir makinist ya da kabine işçisi gibi özel
becerilere sahip bir işçi olarak nitelendirilirlerdi. (Russ, 2010, s.102).
Tasarımcının

amacı,

proje

için

uygun

malzemeleri

tanımlamak,

tasarım

aşamalarını iyileştirmek, ürünlerin kullanımını daha güvenli ve daha iyi hale
getirmektir. Tasarımcının asıl rolü kaliteli bir sonuç elde etmek için, hem yaratıcı
hem teknik açıdan ürün kullanımında, ergonomiye, kullanılabilirliğe, ürün
performansına, malzeme ve enerji optimizasyonuna ve üretimin geliştirilmesine
odaklanmak ve entegre çözümler geliştirmek, bir fikre ya da öneriye biçim
kazandırmaktır (Pereira, Souza, 2003).
Tasarımcı, tasarım sürecinde, öncelikle kullandığı malzemenin, kentsel altyapı ve
biyosferdeki iklimsel süreçler dahil olmak üzere yakın çevre üzerindeki etkilerini
incelenmelidir. Bununla birlikte tasarımcılar, tasarımın kullanım sürecinde ve
kullanım sonrasında ortaya çıkardığı salımlar ve çıktılar ile bu çıktıların doğal çevre
ile yeniden bütünleşecek şekilde yeniden kullanımı ya da geri dönüşümünün
çevresel sonuçlarını da değerlendirilmelidirler (Yeang. 2012, s.27).
Bir

tasarımın

sürdürülebilir

olması

için

bazı

gerekliliklere

sahip

olması

gerekmektedir. Tasarımcının, tasarımın amacını tanımlanması bunların en
basında gelir. Bu amaç her ne kadar tasarımın estetik ya da işlevsel özelliklerini
yerine getirme sonucuna odaklı olsa da, sürdürülebilirlik adına verimli enerji
felsefesini içermiyorsa, tasarımın sürdürülebilir ya da doğaya dost olduğu bir
tasarım olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu yüzden tasarlanacak olan materyal
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ya da ürünün tasarım aşamasında enerji verimliliği değerlendirilmeli ve tasarım bu
doğrultuda gerçekleşmelidir.
Yazar Williams, Sürdürülebilir Tasarım, Ekoloji, Mimari ve Planlama isimli
kitabında enerji verimliliğine değinmiştir. Williams’a göre; bir proje, enerji
verimliliğine programın gereği olarak yer verilmiyorsa, projenin bu doğrultuda
sürdürülebilirliğe ya da doğa dostu olmaya dair gereklilikleri yerine getirme şansı
çok azdır. Bununla birlikte eğer sürdürülebilir tasarım proje gereksinimleri
içerisinde temellendirilmişse, o zaman enerji, form, tasarımın inşa süreci,
materyaller ve uzun ömürlü olma durumları da tasarım çözüm sürecine entegre
olur (Williams. 2007, s.14).
Ekolojik tasarımda nihai amaç çevre ile bütünleşmektir. Tasarlanan sistemin,
biçimini içeriğini ve işlevlerini oluştururken öncelikli hedefimiz çevre ile uyumlu
bütünleşme olmalıdır. Tasarımcı öncelikle çevreyi incelemeli ve tasarımda
çevresel uyumun takipçisi olmalıdır. Bu süreç kullanım öncesini, kullanım ömrünü
ve kullanım sonrasında tekrar doğayla bütünleşme sürecini kapsamaktadır.
(Yeang. 2012, s.23) Tasarım, doğal çevre ile fiziksel, sistematik ve zamansal
açıdan kusursuz ve eksiksiz olarak bütünleşmelidir.
Bununla birlikte geri dönüşümün ötesinde atıksız bir üretim döngüsün konu alan
Beşikten beşiğe isimli kitabının yazarları olan William McDonough ve Michael
Braungart’a göre, tasarlanan ürünlerin ardındaki fikirlerin Beşikten beşiğe
ideolojisini takip etmelidir. Kitabın yazarlarına ve 21.yy. da tasarım ve endüstri
ürünleri için yeni trendin aksiyomlarını savunan kişilere göre,

Beşikten beşiğe

ideolojisi “Azaltma, Yeniden Kullanma ve Geri Dönüştürmenin” sloganlarının
üzerinde olmalıdır (Boullosa, 2007)

2.2.2 Sürdürülebilirliğin 3R’si ve Tasarımda Ürün Kullanımı Anlayışları
Sürdürülebilirlik felsefesi, beraberinde günlük yaşamı ve alışkanlıkları etkileyen,
sistemli bir tüketim anlayışı da getirmiştir. Bu anlayışta, sürdürülebilir yaşama
uyumlanmak için atılan her adım, atık yönetim sistemlerinin günlük yaşama
minimize edilmiş hallerini yansıtmaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili kaynaklar, bu
kavramın

temelini

oluşturan

üç

farklı

sınıflandırmadan

bahseder.

Bu
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Sürdürülebilirliğin 3R’si (“3R’s of Sustainability”) olarak adlandırılmıştır. Bunlar;
Reduce (Azaltma), Reuse (Yeniden Kullanma), Recycle (Geri Dönüştürme)’dır.
Sürdürülebilirlikten bahseden kaynakların bazılarında Recovery (Kurtarma), Repair
(Onarma), Refuse (Reddetme) gibi sınıflara yer verilse de temelde değişmeyen 3
unsur

Reduce

(Azaltma),

Reuse

(Yeniden

Kullanma),

Recycle

(Geri

Dönüştürme)’dır.
Flowers ve Gorski, sürdürülebilir eğitim üzerine yazdıkları makalede, günlük
eşyaların

kullanımı

durumunu

sürdürülebilirliğe

hizmet

eden

gruplardan

bahsetmişlerdir. Bunlar; Reduce (Azaltma), Reuse (Tekrarlama), Recycle (Geri
Dönüştürme) ve Upcycle (İleri Dönüştürme)dır (Flowers ve Gorski, 2017, s. 8).
Son dönemde sürdürülebilir anlayışın popüler olması ve dünya genelinde doğaya
dönüş hareketinin başlaması, sürdürülebilirliğin terminolojisini ve sınıflandırmasını
da genişletmiştir. Re-think (Yeniden Düşünme - Cradle to Cradle), Upcycle
(Yeniden Dönüştürme - İleri Dönüştürme) ve Down-cycle (Aşağı Dönüştürme) gibi
tanımlamalar bunlardan bazılarıdır.

2.2.2.1 Azaltma (Reduce)
En sürdürülebilir stratejilerden biri olan “Azaltma”, kullandığımız enerji ve malzeme
miktarını ve dolayısıyla üretim miktarını azaltmak gibi basit bir yöntemdir. Bu
azaltma, paketleme, geri dönüşüm, nakliye, temizlik, elden çıkarma ve diğer birçok
masrafı düşürdüğü için üstel bir etkiye sahiptir (Sustainability Dictionary, t.y.).
En etkili Azaltma stratejisi, atığı kaynağında azaltmaktır. Atığın kaynağında
azaltımına günlük hayatta sıklıkla kullandığımız plastik pet şişeler örnek olarak
gösterilebilir. 2011 yılında Hürriyet Gazetesi’nin yaptığı habere göre, pet şişelerin
ağırlıkları 15 gr’dan 12 gr’a düşürülmüş, şişe kapaklarının çapı ise 1 mm
küçültülüp, boyları da yarım santim kısaltılmıştır. Bu sayede 1,8 gr olan kapak
ağırlığı, 1,35 gr’a inmiştir. Bu yenilik sayesinde %40 oranında malzeme tasarrufu
sağlanmış ve doğaya verilen zarar az da olsa önlenmiştir (Çelebi, 2011) .
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ambalaj tasarımı alanında yapılan yenilikler,
ambalajın koruyucu özelliklerinden ödün vermeden daha hafif materyaller
kullanılarak, yenilikçi bir üslupla tasarlanma özelliklerini kapsamaktadır. Fakat
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azaltma stratejisi uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
Azaltma stratejisi uygulandıktan sonra, ambalaj hacminin azalması ile ürün
hasarının artması, ortaya çıkan hasarların da piyasaya sunulamayacağı için
tüketilmeden atık haline gelmesi ve katı atık hacminde büyümeye yol açması riski
göz ardı edilmemelidir (Lee, Xu, 2005, s. 28).
Bireysel açıdan Azaltma konusu kapsamlı bir atık yönetim sisteminden öte
kullanım alışkanlıklarını tanımlamaktadır. Yani bir tasarımı ya da bir projeyi, daha
az malzeme kullanarak ya da yenisini almak yerine mevcut ürünleri kullanarak
oluşturmak, tasarlamaktır. Bununla birlikte günlük tüketimi de azaltmak, bu
anlayışın hedefleri kapsamındadır.

2.2.2.2 Tekrarlama - Yeniden Kullanım (Reuse)
Çoğu zaman, en sürdürülebilir seçenek, daha önce üretilen malzemeleri ve
nesneleri geri dönüştürülmek yerine, orijinal veya yeni amaçlarıyla yeniden
kullanılmasıdır. Bu vizyon, dönüşüm için enerji harcanmasını ve atıkları yeni bir
forma dönüştürmek için kullanılan malzemeleri de azaltır (Sustainability Dictionary,
t.y.).
Bir materyali, fiziksel özelliklerini büyük ölçüde değiştirmeden üretim amacı
doğrultusunda ya da üretim amacına benzer bir amaçla, tekrar kullanmak olarak
tanımlanabilir. Bu anlayışa, satın alındığında içinde içecek olan bir şişenin daha
sonra tekrardan su şişesi olarak kullanılmaya devam etmesi durumu örnek olarak
verilebilir.
Bir ürünü ikinci ya da üçüncü kez kullanarak veya artık istenmeyen, ihtiyaç
duyulmayan eşyalar bağışlanarak başkalarının kullanması sağlanabilir ve bu yolla
daha az atık oluşturulmuş olur. Bir ürün üretildikten sonra, bu ürünü üretmek için
harcanan tüm enerjinin toplamı “gömülü enerji”yi ifade eder ve her ürün kendi
gömülü enerjisini bütün yaşam döngüsü boyunca taşır. Öğelerin yeniden kullanımı
veya başka bir amaca hizmet ederek kullanımı sayesinde, yeniden aynı ürünü
üretmek ya da elde etmek için harcanacak olan enerji korunmuş olur (Williams,
t.y.).
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2.2.2.3 Geri Dönüştürme (Recycle)
Geri dönüşüm, atık yönetim sistemleri içerisinde en uygulanması en doğru atık
değerlendirme yöntemlerinden biri olsa da, geri dönüşüm işlemleri sırasında
harcanan enerji açısından tamamıyla zararlı süreçlerden tamamıyla ayrıldığı
söylenemez. Bu yüzden geri dönüştürülecek olan atıkların enerji sarfiyatlarının da
hesaplanıp, projelendirilip o şekilde uygulanması en doğru tekniktir. Geri
dönüştürme işlemi esnasında harcanan enerjinin, işlem sonrasında geri kazanılan
hammadde ile arasında ters orantının olması, geri dönüştürmenin amacına uygun
olmayacaktır.
Doğru bir geri dönüşüm stratejisi uygulamasında ise geri kazanım ve ortaya çıkan
hammaddeler, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulabilmesi açısından umut
vadetmektedir.
Materyal bazında değerlendirildiği zaman;


1 ton plastiğin geri kazanımı ile, 5774 Kwh enerjiden, 23 m³ depolama
alanından, 16,3 varil petrolden tasarruf edilebiliyorken, 41 kg daha az sera
gazı salınımı gerçekleşmektedir.



1 ton atık camın geri kazanımı ile, 0,12 varil petrolden, 1,5 m³ depolama
alanından, 42 Kwh enerjiden, %30 hammaddeden tasarruf edilebiliyorken 30
kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir.



1 ton metalin geri kazanımı ile, 642 Kwh enerjiden, 3 m³ depolama
alanından, 1,8 varil petrolden tasarruf edilebiliyorken, 95 kg daha az sera
gazı salınımı gerçekleşmektedir (Sıfır Atık, t.y.)

Atık kağıt günümüzde en çok geri dönüştürülmeye müsait materyaldir. Fakat baskı
aşamasında kağıt üzerine uygulanan doğal olmayan ve geri dönüştürülemeyen
mürekkep

gibi

zararlı

kimyasalların

kullanılması

kağıdın

%100

geri

dönüştürülmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte günümüzde kağıtların üretim
aşamasında yine doğal kaynaklardan faydalanılmaktadır, bu da karbon salınımı
olarak doğada iz bırakmaktadır.
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1 ton kağıdın geri kazanımı ile, 177 kg daha az sera gazı salınımı
gerçekleşirken 17 ağacın kesilmesi önlenir, 4100 Kwh enerjiden, 2,5 m³
depolama alanından ve 28 m³ sudan tasarruf edilmiş olunur.



1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri dönüştürüldüğü ve kağıt
üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;



12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,



12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,



34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,



Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,



Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil
tasarrufu,



2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,



20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf
edilebilmesi mümkündür.

Geri dönüşüm, Azaltma’da olduğu gibi daha bireysel günlük yaşam standartlarına
indirgendiğinde, bir materyalin fiziki özelliklerini, içeriğini değiştirerek atık olarak
nitelendirilen materyali yeniden hammaddeye dönüştürüp kullanılabilecek yeni bir
ürün ya da obje-nesne yaratma anlamını taşır. Yani geri dönüşüm, “atıkları yeni bir
ürün üretmek için hammadde olarak kullanmak” olarak tanımlanabilir. Plastik bir
şişe örnek verilecek olursa, kullanımı tamamlandıktan sonra küçük parçalara
ayırarak eritilip, bir kalıba dökülüp şekli değiştirilerek farklı bir amaç için
kullanılabilmesi geri dönüştürülmesidir.
Genellikle

yazı

kağıtlarının

geri

dönüşümü,

düşük

kalitede

kartonlara

dönüştürülmeleri ile son bulmaktadır (Yeşilodak, 2019). Fakat tasarımın bu
noktada devreye girmesiyle geri dönüştürülmüş kağıtlar kartondan fazlasını
vadetmektedir.
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2002 senesinden bu yana düzenlenen, üniversite öğrencileri ve yeni mezunları
kapsayan “James Dyson” tasarım yarışmasında, 2016 yılında ödül alan “geri
dönüştürülebilir ve katlanılabilir kask” geri dönüştürülen kağıtların, sadece karton
değil daha farklı alanlarda da geçerli bir üretimin hammaddesi olabileceğine örnek
olarak verilebilir. New York Pratt Institue of Design’dan mezun olan Isis Shiffer,
“Eco Helmet” ismini verdiği tasarımını geri dönüştürülmüş kağıt katmanlarını
kullanarak, açıldığında petek biçiminde örüntülenen bir yapıda tasarlamıştır (Bkz.
Görsel 11). Tasarımda kullanılan kağıt yağmurdan ise 3 saatlik süreyle koruyacak
biyolojik bir malzeme ile kaplanmıştır. Ergonomik açıdan kaskın en önemli özelliği
ise katlanabilir özellikte olması, bu sayede taşıma kolaylığı sağlaması ve çok geniş
alan kaplamamasıdır (Morby, 2016).

Görsel 11. Eco Helmet (www.jamesdysonaward.org)

Geri dönüşüm adına, tasarım alanı yanında, teknolojide de alternatif çözümler
üretilmektedir. Örnek olarak, ReDeTec adında (Renewable Design Technology Yenilenebilir Tasarım Teknolojisi) bir şirket, San Francisco'daki Dünya Fuarı
Nano'da kendi ürettikleri makine olan ProtoCycler'i tanıtmıştır. ProtoCycler,
istenmeyen plastik parçalarını öğüttükten sonra parçalanmış plastiği, yeniden
kullanıma hazır filamentlere dönüştürmektedir (Bkz. Görsel 12). Şirket makineyi
tasarlarken, plastiklerin sert yapıları dolayısıyla el ile parçalama esnasında
oluşabilecek muhtemel kazaları önlemek için plastik parçalayıcı kullanmayı uygun
görmüştür. Tasarım, plastik parçalayıcıya entegre edilen bir kol yardımı ile
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çevrilerek plastikleri öğütebilen bir mekanizmaya sahiptir.

ABS ve PLA gibi

plastikler işlem sonrasında yeniden kullanılabilir bir hale gelmektedir. Bununla
birlikte makinenin el ayarları ile, su şişeleri ve kahve bardağı kapaklarının da
işlenmesi mümkün olmaktadır (Noe, 2018).

Görsel 12. ProtoCycler (www.elektormagazine.com)

2.2.2.4

İleri Dönüştürme (Upcycle)

Kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin yeniden değeri yüksek bir ürüne
dönüştürüldüğü bir tasarım anlayışıdır. Bir ürün artık kullanılmayacak duruma
geldiğinde artık değeri eskisi gibi değildir, değer kaybına uğramıştır. İleri
Dönüştürme, kullanılıp atık haline gelen bir ürünü daha yüksek kalitede başka bir
ürüne dönüştürerek ve değer katarak yeniden yaratır.
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İleri Dönüştürme (Upcycle), günümüz sürdürülebilir tasarım anlayışına daha basit
ölçekte alternatif yaratan, etki alanı sınırlı olduğu halde, popüler kültüre yakın
olması sebebiyle kitlelere ulaşması daha kolay olan ve sürdürülebilir tasarıma
bireysel olarak katkı sağlamak isteyen herkesi kucaklayan bir tasarım anlayışıdır
(Flowers ve Gorski, 2017, s. 8).
İsviçreli tasarımcı Nicolas Le Moigne, “Watering Can – Sulama Kabı” isimli,
yeniden

kullanımı

kolaylaştıran,

pet

şişelerin

ağzına

takılabilen

aparat

geliştirmiştir(Bkz. Görsel 13). Bu aparat sayesinde bir pet şişe, kendi kullanım
amacını tamamladıktan sonra benzer bir amaçla defalarca kullanılabilmektedir
(Watering Can, 2005). Ürün, her ne kadar ileri dönüştürme olarak sınıflandırılsa da
yeniden kullanım niteliği de taşımaktadır.

Görsel 13. Nicolas Le Moigne, “Watering Can –Sulama Kabı” (www.designboom.com)

Plastik şişelerin yeniden ve daha verimli kullanımı için tasarlanmış bir diğer aparat
Amerikalı tasarımcı Xuan Yu’nun geliştirdiği ve “Hanger” ‘dır. “Hanger” iki adet boş
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kullanılmış plastik şişe ile askı aparatı olarak defalarca kullanılmaya olanak
sağlamaktadır (Bkz. Görsel 14). Xuan Yu bu tasarım ile tüketicileri çevresel
gerçekliklere uygun olarak yönlendirmek ve tüketilmiş olan ürünlerden yeni
fonksiyonları olan bir ürün tasarlamaya ve tüketicileri yeniden kullanım konusunda
cesaretlendirmek adına gerçekçi fikir sunmaya çalıştığını belirtmiştir. Ürün düşük
maliyetli olması, kıyafetlerin omuz kısımlarına daha dolgun bir destek sağlaması
(bu açıdan geleneksel askılardan ayrılması) ve potansiyel alıcıları cezbetmesi
açısından benzerlerinden ayrılmaktadır (Hanger, 2005). Her ne kadar tasarım ve
ergonomi açısından olumlu özelliklere sahip olsa da, tasarım için bazı
olumsuzluklar da söz konusudur. Öncelikle tasarım için tamamen “yeşil çözüm”
diyebilmemiz için kullanılan plastik şişelerin doğada çözünebilen özelliğe sahip
olup olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte tüketim odaklı bir toplum
için bu ürünü kullanmak adına plastik şişe satın almaya başlayacak insanlar da
olacaktır ve genel olarak bu insanların dışarıda atık olarak gördükleri plastik
şişeleri bu ürün için kullanacaklarını söylemek çok gerçekçi bir yaklaşım
olmayacaktır. Tasarımın yapım amacı şişe satın almak yerine tüketilen şişelerin
yeniden kullanımı açısından doğru bir kullanım alanı yaratmaktadır. Ayrıca, küçük
görünse de, Rethink askısı yaklaşık olarak 30gr ağırlığındadır; bu, en yakın büyük
kutu mağazasında paketler halinde satın alabileceğiniz plastik askıların ağırlığının
üç katından fazladır. Bu açıdan değerlendirildiğinde ekonomik açıdan bir tasarruf
sağlanabileceği söylenememektedir. Plastik şişe ölçülerinin de genişlikleri belli
olduğu için dar alanlarda kullanım problemleri yaratabilmektedir (Stewart, 2010).
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Görsel 14. Xuan Yu’nun tasarımı “Hanger” (greenagent.co.jp)

İleri

Dönüştürme

günümüzde

sanat

projelerinin

bir

parçası

olarak

da

değerlendirilmektedir. 2006’ dan bu yana İleri Dönüştürme tekniği ile 3.500 adet
kuş evi tasarlayan Danimarka’lı Sokak Sanatı Projesi buna örnek olarak
gösterilebilir.

Sanatçı

ve

tasarımcı

Thomas

Dambo,

İleri

Dönüştürülmüş

materyallerden (geri dönüştürülebilir boya ve tahta) aile dostu enstalasyonlar
tasarlamaktadır (Bkz. Görsel 15). Dambo’nun birçok interaktif projesinden biri olan
ve “Mutlu Kuş Evleri” ismini taşıyan bu proje, şehir merkezlerinde binalara monte
edilmekte,

uzun

direklere

grup

halinde

yerleştirilmekte

ve

ağaçlarda
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sergilenmektedir. Çalışmaların çoğu Arken’de olmakla birlikte,

Danimarka’nın

birçok farklı şehrinde görülebilmektedir. Bunun yanında Beyrut ve Berlin gibi
şehirlerde de Mutlu Kuş Evlerini sergilemiştir (Sierzputowski, 2017) .

Görsel 15. Thomas Dambo’nun “Mutlu Kuş Evleri” Projesi (www.thisiscolossal.com)
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Atık deri ve polyester kumaşlardan örnek verilecek olursa: elimizde bulunan bu iki
atık kumaşın yakılıp karbondioksite dönüşmesi yerine birleştirilip bir sırt çantası
yapılması İleri dönüşüme örnek olarak gösterilebilir. Ortaya çıkan ürün, tek başına
polyester kumaş ya da deri parçasından daha kıymetli olduğu için İleri dönüşüm
niteliği taşır.
Sırt çantası yıprandığında, parçalanabilir ve evcil hayvan yatağı yapımında
kullanılabilir. Köpek yatağı yıprandıktan sonra, atık tekrar polyester ipliğe
döndürülebilir (Upcycling, Downcycling and Recycling Explained, 2015). Atıkların
kullanım aşamaları ve süreleri değerlendirildiğinde, görülmektedir ki, yakmak
yerine birkaç defa başka bir ürüne dönüştürüp kullanılan materyallerin verimi ve
sürdürülebilirlik açısından faydası tartışılmazdır.
Birçok şirket, maliyetleri düşürmek, bünyesinde varlığını sürdürdüğü devletin
koyduğu şartları yerine getirmek, sağladığı teşviklerden faydalanmak ya da
kullandığı materyallerden tasarruf etmek için, ürünlerini ve ambalajlarını yenileme
fikrine sıcak bakmıştır. Geriye kalan üreticilerden bazıları ise yeniden kullanım ya
da geri dönüştürülebilirliğin getirdiği kolaylıklar sebebiyle ürünlerini yeniden
tasarlamaya sıcak bakmaktadırlar. Fakat yapılan değişikliklere rağmen, israf
kavramını ortadan kaldırmak için üstesinden gelinmesi gereken bir sürü dönüşüm
süreci vardır. Üreticiler, geri dönüşüm konusundaki maddi yükümlülüklerinin
azalması

için

doğada

kolay

çözülebilen

ürün

tasarlamaları

konusunda

cesaretlendirilmektedir (Connet & Sheehan, 2001, s.21).
İleri Dönüştürme sürecinde yaratılan bir ürün, Azaltma anlayışında olduğu gibi,
uzun

süreli

kullanılmalıdır

ve

kullanım

ömrü

dolduktan

sonra

geri

dönüştürülebilmelidir. Bu bağın temelinde yatan sebep ise ortaktır: Tüketimi
azaltmak.

2.2.2.5

Aşağı Dönüştürme (Down-cycle)

Tüketim sonrasında geri dönüştürülen ürünler (açık ya da kapalı döngü olmaları
fark etmeksizin) kendi içlerinde sınıfsal olarak ayrılırlar. İleri dönüştürme başlığı
altında belirtildiği üzere, geri dönüştürülen ürünlerin bazıları geri dönüştürülmeden
önceki hallerinden daha verimli bir şekilde kullanılabiliyorsa bu İleri dönüştürme
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(Upcycle) olarak adlandırılır. Fakat durum bunun tam tersi ise, yani geri dönüşüm
sonrasında ortaya çıkan yeni ürün önceki halinden daha vasat bir işlevde
kullanılıyorsa bu durum “Aşağı dönüştürme” olarak adlandırılır. Bu durum aynı aynı
zamanda materyalin bütünlüğünü tehlikeye sokan bir durumdur ve bu yüzden
malzeme eski haline geri dönüştürülemez (Streenz, 2012). Aşağı dönüştürmenin
logosu geri dönüştürmeye benzemektedir fakat üçüncü ok devamlılığı değil
döngüden kopuşu simgeleektedir (Bkz. Görsel 16).

Görsel 16. Aşağı Dönüştürme (Downcycling) Sembolü (en.wikipedia.org)

Kağıt geri dönüşümleri, Aşağı dönüştürmeye örnek olarak gösterilebilir. Çünkü
kağıt, geri dönüştürüldüğünde orijinal kalitesini kaybeder ve hamurundaki liflerin
uzunluğu kısalır. Kağıdın içindeki liflerin zaman içinde kısalması dolayısıyla artık
tekrar geri dönüştürülemez hale gelmesi için yaklaşık olarak 7 kere geri
dönüştürülmesi gerekmektedir. (Yeşilodak, 2019).
Aşağı dönüştürme için, İleri dönüştürme tekniği için verilen polyester ve deri
artıklar örneği, farklı bir kullanım yöntemi ile tekrar verilebilir. Aynı atık maddelerle
bir sırt çantası yapmak yerine, atık eritilip ipliğe dönüştürülürse bu var olan
malzemeyi daha alt seviyede bir ürüne dönüştürme olacağı için Aşağı dönüştürme
söz konusu olacaktır (Bkz. Görsel 17). Alt seviyede olmasının sebebi, ipliğin
değerlendirilecek olan atık kumaştan daha az değerli olmasıdır. Özellikle bu durum
plastikleri için geçerlidir. Çünkü geri dönüştürülen her plastik daha düşük kalitede
bir plastik olacaktır (Upcycling, Downcycling and Recycling Explained, 2015).
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Görsel 17. Aşağı Dönüştürme Örneği: Polyesterden İpliğe Dönüştürme (www.looptworks.com)

Bir ürünün atık olarak nitelendirilmesi ve yakılması insanların verecekleri kararlara
bağlıdır. Ürünün kendi içerisinde bir döngüsü vardır ve bu döngünün devamlılığı,
atıkların kaç kere ve hangi nitelikte değerlendirildikleri ile ilgilidir. Bir polyester ve
deri parçasını kullandıktan sonra ipliğe dönüştürmek mi, yoksa bu atıkları önce
çanta olarak değerlendirip, çantadan sonra evcil hayvan yuvasını doldurmak için
kullanıp son aşamada ipliğe dönüştürmek mi hem sürdürülebilirlik hem de
ürün/atık kullanımının verimliliği açısından daha değerli olacaktır? Tercihimizin
ikinci seçenekten yana olması durumunda, kapalı döngü senaryosu devreye
girecektir. Bu açıdan bakıldığında atıkların değerlendirilme döngüsü değişkenlik
gösterebilmektedir ve bu değişken durum bize bağlıdır (Bkz. Görsel 18).

Görsel 18. Atıkların değerlendirilme döngüsü (www.looptworks.com)
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Kapalı

döngü

senaryosunda,

bir

ürün

kullanılıp

hammaddeye

tekrar

dönüştürüldükten sonra aynı ürün kendi hammaddesinden tekrar ve tekrar elde
edilmektedir. Bu sonsuz döngüde üretilen materyal kullanım döngüsündeki
ömrünü tamamladıktan sonra yeniden hammadde olarak kullanılmaktadır. Sürekli
kendi plastiklerini kullanan bir pet şişe fabrikası düşündüğümüzde, doğaya verilen
zarar ekolojik sistemdeki hasarlar en aza indirgenecektir. Bahsedilen sonsuz
döngü aşamaları şu şekildedir:


Şirket sırt çantası yapar.



Kişi yıpranana kadar sırt çantasını kullanır.



Kişi onu şirkete iade eder.



Şirket atığı Aşağı dönüştürme ile ipliğe dönüştürür.



İplik kumaşa dönüştürülür.



Kumaş sırt çantasına dönüştürülür.



Bu durum tekrar edilir! (Upcycling, Downcycling and Recycling Explained,
2015).

Görsel 19. Kapalı Döngü Sistemi (www.looptworks.com)
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Henüz kapalı sistem senaryosu yaygın olarak üretim ve tüketim sistemine entegre
edilmemiş olsa da, doğayla girdiğimiz savaşı kaybetmek üzereyken uygulamak
zorunda kalacağımız alternatif sistemlerin bir örneğini temsil etmektedir. Aynı
zamanda yukarıda görülen döngü “beşikten beşiğe” (Cradle to Cradle – C2C)
döngüsünü de temsil etmektedir (Bkz. Görsel 12).

2.2.3 Beşikten Beşiğe Tasarım (Cradle to Cradle)
Beşikten Beşiğe fikri 1970'lerde Walter R. Stahel tarafından ortaya konmuş ve
2002 William McDonough ve Michael Braungart tarafından kitaplaştırılarak
popülerleştirilmiştir. Bu yeni düşünce sisteminin temelinde sadece verimlilik değil
aynı zamanda atık gerektirmeyen üretim teknikleri oluşturmak amaçlanmıştır.
Beşikten beşiğe (Cradle to cradle) tasarım anlayışında, üretim aşamasında,
dönüşüm sırasında giriş ve çıkış yapan her materyal ya teknik ya da biyolojik
hammadde (besin) olarak görülür. Bunun aksine, “Beşikten mezara” (Cradle to
grave), ürettiği malların imhasından sorumlu olan, ancak ürünlerin bileşenlerini
tekrar hizmete sokma zorunluluğu getirmeyen bir şirket anlamına gelmektedir
(Sustainability Dictionary, t.y.).
Beşikten beşiğe sisteminde iki türlü besinden (hammadde) bahsetmektedir. Bunlar
biyolojik ve teknik besinlerdir. Biyolojik besin kapsamında olabilmesi için
tükettiklerimizin içeriğinde var olan maddelerin biyolojik döngüye tekrar girebilecek
şekilde tasarlanması gerekmektedir. Gün içerisinde tükettiğimiz gıdalar, temizlik
ürünleri bu gruba örnek olarak verilebilir. İkinci besin grubu ise insanlara teknik
hizmet veren eşyaların içeriğinde kullanılan malzemelerin döngüye tekrar katılacak
nitelikte olması durumunu kapsamaktadır. Televizyon, çamaşır makinesi ya da
pencere doğramaları bu gruba örnek olarak gösterilebilir (Beşikten Beşiğe Sistemi,
2012). Bu sistemde teknik ve biyolojik hammaddelerin arasındaki materyal akışları
tasarlanmaktadır (Bkz. Görsel 20).
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Görsel 20. Beşikten Beşiğe sisteminin hammadde döngüsü (www.swisscleantech.ch)

Yukarıdaki iki şemada, biyolojik ve teknik olmak üzere iki döngü gösterilmektedir.
Biyolojik döngü üretici firma ile başlamaktadır; devamında ürün, ürünün kullanımı,
kullanım sonrası biyolojik kompostlaşması, biyolojik besin haline gelmesi ve
biyolojik besinin bitkilerle yeniden hayat bulması gösterilmektedir.
Teknik besinde ise, biyolojik döngüde olduğu gibi döngü üretici firma ile
başlamaktadır. Üretilen televizyon vb. eşyaların üretimi ile devam etmekte ve
sonrasında sırasıyla üretilen ürünlerin kullanımı, kullanım sonrasında üreticiye geri
götürülmesi ve orada tekrar parçalarına ayrılması ve son olarak teknik hammadde
olarak aynı ürünlerin yapımında tekrar kullanımını göstermektedir.
McDonough’un kitabında bahsettiği üzere: insanlar için hayatın devamlılığını,
çalışmayı, seyahat etmeyi, tasarım yapmayı, inşa etmeyi ve tüketimi yeniden
düşünme vakti gelmiştir. Sadece hibrit araba kullanarak, kağıt, şişe, metal içecek
kutuları geri dönüştürerek üzerimize düşeni yaptığımızı düşünmemiz tehlikeli bir
yanılsamadır. Yıllarca çevreciler bize değişimin için yapılabilecek en çok şeyin “en
az” ile gerçekleşebileceğini anlatmışlardır. Ne yazık ki bu yeterli değildir.
Ürünlerimizin,

endüstrimizin

ve

şehirlerimizin

tasarım

yollarını

temelden

değiştirmek yapmamız gereken şeydir. Yüzyıllardır kullandığımız ve hala
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kullanmaya devam ettiğimiz geri dönüşüm sistemleri yetersizdir ve sadece
beşikten mezara (cradle to grave) üretimini sürdürmeye hizmet etmektedir
(Alternative Energy, t.y.). Kullanılması gereken kaynakların temiz ve yenilenebilir
olmasına vurgu yapan McDonough, canlılar şu anki güneş enerjisinden
faydalanarak geliştiğini, benzer şekilde, insan yapıları, temiz ve yenilenebilir enerji
kapsamında, günümüzde hala geliştirilmekte olan güneş, rüzgar, jeotermal,
yerçekimi enerjisi ve diğer enerji sistemleri kullanılarak inşa edilebileceğine dikkat
çekmiştir. Bu şekilde insanlık bu kaynaklardan faydalanırken aynı zamanda
sağlıklı bir çevre ideolojisini destekleyebilecektir (McDonough, t.y.).
Henri Laborit, "İnsan ve Kent" kitabında, günümüz insanı için asıl sorunun doğaya
zarar veren sanayi kaynaklarını ortadan kaldırmak değil, bir sanayi kolunun ürettiği
atıkları başka bir sanayi kolunun enerji kaynağına dönüştürmek olduğunu
söylemiştir (2. Sanayi Devrimi, 2016).
Beşikten beşiğe tasarım anlayışının kapsamı, ürünlerin kullanım ömürleridir.
Kapsam nitelediği alan ise onu oluşturmak için kullanılan malzemelerin
kökenlerinden, bu malzemelerin ömürlerini tamamlayacakları yere kadardır.
McDonough ve Braungart Beşikten beşiğe isimli kitaplarında, geri dönüşüm
stratejisinin, ortaya çıkan ürünlerin sonrasında kullanıma elverişli olmayan biyolojik
ve teknik nitelikli karma besinler oluşturan bir "düşük döngü" (downcycling)
olduğuna yer vermiştir. McDonough aynı zamanda kullanımdan sonra gömülen ya
da istiflenen atıklar yerine, materyalleri dolayısıyla kapalı döngülerde geri
dönüşüm sistemlerinde sürekli olarak dolaşan ürünler üreterek "beşikten beşiğe"
kullanımın mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu şekilde yeni bir endüstriyel
devrimin başladığını belirtmektedir. McDonough ve Braungart’a göre, kapalı
döngülerde malzemelerin devamlılığı sağlanmakta ve değerleri ekosistemlere
zarar vermeksizin yükselmektedir (Kebabcı, 2008).
McDonough ve Braungart kağıt ya da plastik arasında bir tercih yapmak yerine
yeni bir seçenek yaratmışlardır. Beşikten Beşiğe kitabı da bu doğrultuda teknik
besin olarak adlandırılan, sentetik bir kağıt kullanılmıştır (2. Sanayi Devrimi, 2016).
Su geçirmez reçinelerden yapılan malzemenin üzerine toksik olmayan mürekkeple
basılan kitap, raf alanınız bittiğinde, çiçeklerle besin olabilecek niteliktedir
(Boullosa, 2007).
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Beşikten beşiğe sisteminde tüketim sonrasında ortaya çıkan materyaller atık
niteliği taşımamakta, aynı ürünün üretimi için hammadde olarak kullanılmakta, bu
şekilde maliyetleri de önemli ölçüde düşürülmektedir. Bu sistemin geri dönüşüm
sisteminden farkı, Beşikten beşiğe sistemi ile üretimi yapılan bir ürün tamamen
doğaya dost bir üretim sistemi ile üretilmesi, kullanılır işlevi bittikten sonra kendine
tekrar dönüştürülmesi ve tekrar kullanılmaya devam edilmesidir (Beşikten Beşiğe
Tasarım, 2010).
Sisteme uyumlanmak için ürünlerin taşıması gereken özellikler ve geçerli üretim
sisteminin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Ürünler, milyonlarca yıl boyunca ağaçları, koruma, soğutma ve re jenerasyon
tekniklerini mükemmelleştiren canlıları taklit edecek şekilde tasarlanmalıdırlar. Bir
başka deyişle, harcanan ve arıtılan sudan daha yüksek oranda enerji üretilmelidir.
Fabrikalar bir yan ürün olarak içme suyu üretmelidirler.
Ürünler tüketim sonrasında işe yaramaz çöpler olmamalı, toprakta çözünebilmeli
ve bu şekilde döngüde bitkileri, hayvanları ve yeryüzü gerekli olan besinler için
hammadde olmalı.
Talep doğrultusunda endüstri tarafından en fazla üretilen malzemeler, insanlar ve
doğa tarafından kullanılmak üzere periyodik olarak geri kazanılmalıdır (Boullosa,
2007).
Ulaşım araçları yaşam kalitesini iyileştirebilir ve aynı zamanda ürün ve hizmetleri
dağıtabilir.
Günümüzde bu kapalı sistemindeki akışın döngüsel olmamasının önündeki en
büyük engellerden biri, ürün toplama planlarının ve ürünleri yeniden kullanmayı
sağlayacak endüstriyel altyapının yetersizliğidir. Avrupa Komisyonunun Döngüsel
Ekonomi Çerçevesi, kapsamında yeniden kullanma (reuse), tamir etme (recoveryrepair), ve geri dönüştürme (recycle) kuraldır, bu kurallara uymayan atıklar ise
ortadan tamamen kalkacaktır. Bu şekilde Avrupa ekonomisi 600 milyar Euro
tasarruf etmeyi planlamaktadır (Erten, 2018)
Bugün önde gelen şirketlerden, Visteon, Volvo, Ford Motor Company, Nike,
Herman Miller, Steelcase, Designtex, Victor Innovatex, Milliken & Co., Pendleton,

66

SC Johnson, BASF, Beşikten Beşiğe sertifikasına sahip firmalardan bazılarıdır
(Kebabcı, 2008).

2.3 Sürdürülebilir Üretimi Ve Tasarımı Desteklemek Ve Çevre Odaklı Bir
Gelecek İçin Yapılması Gerekenler
İnanılması güç olsa da gelişen teknolojinin, endüstrileşmenin ve daha çok
gelişebilmek için doğaya verilen zararın dikkate değer boyutlarda olmayışına
inanan,

doğanın,

yenilenebileceğine

teknolojinin
inanan

gelişim

insanlar

hızına

vardır

doğru

ve

orantılı

bir

şekilde

sürdürülebilirliğin,

doğayı

iyileştirebilmenin önündeki en büyük engel ne yazık ki yine insandır. Bu yüzden
yapılması gereken şey öncelikle doğaya zarar verdiğimizi ve her geçen gün
verdiğimiz zararın boyutlarının geri dönülemeyecek ölçeklerde genişlediğini kabul
etmek olmalıdır.
Çevre bilincinin gelişebilmesi için ahlaki temellere dayalı destekler de etkin rol
oynamaktadır. Doğada insan etkisiyle oluşan tahribatlar yasal yaptırımların
yanında, bu tahribatın kabul edilemez ve etik dışı olduğunun vurgulanmasıyla da
engellenmeye çalışılmalıdır (Odum, Barrett, 2008, s. 466).
Bizim etkimiz doğrultusunda doğa üzerinde gerçekleşen değişimin, hızlı mı yoksa
yavaş mı olduğu gelecek zamanlardaki perspektifte daha iyi değerlendirilebilir.
Ancak bu değişim devam ediyor ve bunu kabul etmemiz gerekmektedir (Russ,
2010, s.2).
Ekonomik yapılanmaya ve büyümeye odaklanıp, bu yolda ilerlerken yerine
konulamayacak

değerde

olan

kaynakları

hızla

tüketmek,

sürdürülebilirlik

karşısında büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Buna rağmen tüketim odaklı bazı
devletler

ve

ekonomistler,

ekonomik

büyümenin

biyosfere

verdiği

zararı

kabullenmek ve yapılan hataların telafi edilebilmesi hususunda isteksiz olduklarını
belirtmektedirler (Reyhan ve Reyhan, 2016, s.20).
1980'lerde İsveçli onkolog Dr. Karl-Henrik Robèrt, önde gelen bilim insanlarını
sürdürülebilir bir toplum için ihtiyaçlar konusunda bir fikir birliği geliştirmek üzere bir
araya getirmiş ve 1989 yılında bu fikir birliğini dört sistemde formüle etmiştir.
Ortaya konulan koşullar, sürdürülebilirliğin temelinde “Doğal Adımlar” olarak
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isimlendirilen bu düşünce sisteminin ve fikir birliği organizasyonunun yapıtaşı
haline gelmiştir. Sonuç olarak, dünya çapında birçok işletme ve belediye “Doğal
Adımlar”

koşullarına

uymayı

taahhüt

etmiştir.

Dört

koşul

şu

şekilde

artan

madde

sıralanmaktadır;
Sürdürülebilir toplumlarda doğa kavramı;


Yer

kabuğundan

çıkarılan

ve

sistematik

olarak

konsantrasyonlarına tabi değildir.


Toplum

tarafından

üretilen

sistematik

olarak

artan

madde

konsantrasyonlarına tabi değildir.


Fiziksel yollarla sistematik olarak artan bozulmaya maruz kalmaz.



Ayrıca bu toplumlarda insanlar, sistematik olarak ihtiyaçlarını karşılama
kapasitelerini zayıflatan koşullara tabi değildir (Heinberg, 2010, s.2).

Enerji, ekoloji ve ekonomi konuları üzerinde yoğunlaşmış ve bu alanda yazıları
yayımlanmış olan Amerikan gazeteci ve eğitimci Richard Heinberg, sürdürülebilirlik
ile alakalı 5 aksiyom sunmuştur. Bunlar:


Kritik kaynakları sürdürülebilir olmayan bir şekilde kullanmaya devam eden
toplumlar yok olmaya mahkumdur.



Nüfus artışı ve / veya kaynak tüketim oranlarındaki büyüme sürdürülemez.



Sürdürülebilir olmak için yenilenebilir kaynakların kullanımı ya doğanın
kendini yenileme oranına eşit ya da daha düşük olmalıdır.



Sürdürülebilir olmak için, yenilenemeyen kaynakların kullanımı, azalan bir
oranla devam etmeli ve söz konusu düşüş oranı, tüketim oranından daha
büyük veya ona eşit olmalıdır.



Sürdürülebilirlik, insan faaliyetleri sonucu doğaya yayılan maddelerin en aza
indirgenmesini ve biyosfer işlevlerine zararsız hale getirmeyi gerektirir
(Heinberg, 2010, s.2-3-4).

Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, yenilenebilir kaynakların tüketim hızının,
aynı zaman içerisinde doğanın üretebildiği kaynak miktarından yüksek olmaması
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gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı, tüketim hızının, kaynağın
yenilenme hızından yüksek olması durumuna engel olmaktır (Özsoy, 2015, s.200).
Kerk ve Manuel’e göre, sürdürülebilir kalkınma öğeleri belli göstergelere bağlıdır.
Bunlar:


İnsani gelişme endeksi,



Çevresel Sürdürülebilirlik endeksi,



Kalkınmaya bağlılık endeksi,



Sürdürülebilir ekonomik refah endeksi,



Ekolojik ayak izi,



Ulusların zenginliği,



Binyıl kalkınma göstergeleri,



Sürdürülebilir kalkınma komisyonu göstergeleridir (Okumuş, 2013, s.18-19).

Yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilir kalkınmanın bu sürece dahil edilmesi
şarttır. Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınmanın daha çok önemsenmesi ve
karbon ticaretinin bilinirliğinin arttırılması için, bütün firmalarda ekolojik ayak izinin
hesaplanması zorunlu hale getirilmeli ve bu yaptırımlar sürdürülebilir kalkınma
planlarına dahil edilmelidir. Yeşil yatırımlar için daha çok destek sağlanmalı,
sürdürülebilir finansman kriterlerinin yasal açıdan sınırları belirlenmeli ve teşvik
mekanizmaları da bu doğrultuda arttırılmalıdır (Yılmaz, 2019, s. 83).
Esra Enes, moda alanında sürdürülebilirlik ve sıfır atık üzerine yaptığı
araştırmasında, sürdürülebilir gelişimi 3 farklı öğeyle yakından ilgili olduğuna vurgu
yapmıştır. Araştırmada konu moda olsa da, sürdürülebilirliğin ilişkilendirildiği bu üç
öğe, endüstrinin diğer kollarında da benzer nitelikler taşımaktadır. Sürdürülebilir bir
gelecek için bu üç öğenin ortak paydada birleşmesi gerekmektedir.
Araştırmaya göre bu üç öğe: insan, gezegen ve kârdır. Toplum ve ekonomi, çevre
olmadan varlığını sürdüremez. İnsan kavramı ele alındığında, üretim döngüsü,
doğal kaynakları ve insan enerjisini, yerine yeni bir kaynak oluşturmadan
tüketirken, modanın tüketim temelli ekonomik sistemi sürdürülebilir olandan çok
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yeni olana odaklanmıştır. Gezegen kavramında moda, üretim aşamasında büyük
oranda enerji kullanarak, küresel ısınma potansiyelini arttırırken, zehirli atıkları
çevreye tahliye etmekte gezegene aktif olarak büyük ölçüde zarar vermekte ve
çevresel

yıkımlara

yol

açmaktadır.

Ekonomik

alanda

kâr

edebilmek,

sürdürülebilirliğin gelişimi ile yakından ilgili olan üçüncü etkendir. Tekstil sektörü,
en büyük ekonomik paydaşlarından biridir. Bu sektörün bu kadar büyük olmasının
sebebi, dünya nüfusunun altıda birinin bu alanda çalışıyor olmasıdır (Enes, 2019,
s.29). İnsan faktörünün kaynakları yerine koymadan tüketime odaklanması,
gezegen faktöründe doğaya verilen zararın geri dönülemez boyutlara ulaştığı ve
gezegenin gördüğü zararın göz ardı edilmesi, kâr faktöründe de ise doğa üzerinde
en etkili olan ekonomik paydaşların sadece kâr oranını hesaplayarak hareket
etmeleri vizyonunun devam etmesi durumu bizi karanlık bir geleceğe doğru
sürüklemektedir (Bkz. Görsel 21). Sürdürülebilirlikle yakın olarak ilişkilendirilen bu
üç öğe için tam tersini düşündüğümüze, yani insanların bilinçli tüketimi
benimsemeleri, gezegenin gördüğü zararlar göz önünde bulundurularak hareket
edilmesi ve bu doğrultuda ekonomiye yön veren büyük şirketlerin üretim
stratejilerini doğaya ve ekolojiye göre belirlemesi durumunda sürdürülebilir bir
gelecek ütopik bir düşünce olmanın ötesine geçebilecektir.
Halbuki günümüzde yeni rüzgar ve güneş santralleriyle, doğada bıraktığı iz oranı
çok yüksek olmayan bir enerji sistemi yaratmanın maliyeti, bugün kullandığımız
teknoloji ve sürdürülebilir tasarım-projeler için sağlanan destekler ile nükleer için
yapılan harcamaların %50 altındadır (Reyhan ve Reyhan, 2016, s.17).

Görsel 21. Doğal kaynakların azalması ve bu durumu tetikleyen faktörler
(H&M Conscious Actions Sustainability Report 2015)
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Dünya bankası tahminlerine göre, belediyeler bütçelerinin büyük bir kısmını (%20%50), katı atık katı atık yönetimi için harcamaktadırlar. Bu durum katı atık
yöntemlerinde tüketimin azaltılmasından, katı atıkların tekrar doğal döngüye
katılabilmesine ve doğaya karışması mümkün olmayan atıkların döngüye zarar
vermeyecek hale getirilmesine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır (Yaman ve
Olhan, 2010, s.53).
Günümüzde, tüketime dayalı bir ekonomik sistem modeli ile toplum varlığını
sürdürmektedir. Her ne kadar ekoloji ile uyumlu bir ilerleyiş göstermese de
oluştuğu zaman aralığı değerlendirildiğinde, ekoloji ile uyumlu bir ekonomi
modeline çok kısa bile sürede dönüştürülemeyeceği bir gerçektir. Bu yüzden,
ekolojik gelişimin ve sürdürülebilir - geri dönüştürülebilir temellere bağlı bir üretim
sisteminin oluşumu ile birlikte, ekonominin de devamlılığını ve bu sürece entegre
olmasını sağlayabilmek adına faklı sistemler geliştirilmiştir. Yeşil ekonomi sistemi
bu süreç için oluşturulan sistemlere örnek olarak gösterilebilir.
Yeşil ekonomi için anlaşma sağlanmış ortak bir tanımlama bulunmamaktadır.
Ancak temelde, sürdürülebilirliğin temellendirildiği 5 öğeyi (yenilenebilir enerji,
dönüştürülebilir atık, finansal süreklilik, insan ve ekosistem hizmetlerinin
devamlılığı) kapsayan, ekolojik açıdan ortaya yeni bir perspektif sunan ekonomik
faaliyetler ve sistemler olarak özetlenebilmektedir. Yeşil ekonomide amaç sadece
çevresel değerleri ve ekosistem döngüsünü korumak değil, aynı zamanda
toplumsal kalkınma ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Ekosistemin sunduğu
olanakları sürdürülebilirlik çerçevesinde kullanarak, ekonomik gelişimin de dengeli
ve sürekli olması, yeşil ekonominin hedefleri arasındadır (Pezikoğlu, 2016, s.
1390).
Çevre bilincinin gelişebilmesi için ahlaki temellere dayalı destekler de etkin rol
oynamaktadır. Doğada insan etkisiyle oluşan tahribatlar yasal yaptırımların
yanında, bu tahribatın kabul edilemez ve etik dışı olduğunun vurgulanmasıyla da
engellenmeye çalışılmalıdır (Odum, Barrett, 2008, s. 466).
Aşağıdaki tablo, sürdürülebilirliğe giden yolların gerçekleştirilmesi için farklı
inovatif, kurumsal ve altyapısal gereklilikler hakkında bazı ipuçları sunmaktadır.
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Tablo, sürdürülebilirliğin farklı dinamik özellikleri zıt müdahale stilleri gerektiğini
belirtmektedir. Bu zıtlıklar, sürdürülebilirliğe giden yollar oluşturmak için pratik
açıdan önemlidir. Bu nedenle, yapılan müdahalelerin sarsıntılara karşı etkili olması
(stabilite veya esneklik), sarsılmanın niteliğinin hızlı bir şekilde tanımlanmasına ve
nasıl yanıt vereceğine dayanan bölgelerdir.
Sürdürülebilirliğin geleceği 4 farklı temel özelliği ayrıt edilmesiyle mümkündür(Bkz.
Görsel 22). Bunlar istikrar, dayanıklılık, daha çabuk yenilenebilme ve sağlamlıktır
(Leach, Scoones, Stirling, 2010, s.169).

Görsel 22. Sürdürülebilirliğin dinamik özelliklerinin birleşimi
(Leach, Scoones, Stirling, 2010, Dynamic Sustainabilities, Technology, Enviroment, Social Justice)

Doğaya verilen zararın altında yatan en belirgin sebeplerin başında gelen
ekonomik açıdan getirisi fazla olanı herhangi bir etik değer göz önünde
bulundurmadan kullanma durumu, sorunun çözümü için ekonomik açıdan yeni
öneriler sunmayı gerektirmektedir. Odum ve Barret, Ekoloji’nin Temel İlkeleri adlı
kitapta “iki kefeli kapitalizm” ismiyle bir öneride bulunmuşlardır.
İki kefeli kapitalizmde bir yatırımcı ya da sanayi alanında üretim yapan herhangi bir
sektör, üretim sırasında terazinin her iki kefesini de düşünmek zorundadır. Yani
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yatırımcı bir yandan sunacağı yeni ürün ya da hizmetlerin pazar olanaklarını
gözetirken, bir yandan da üretiminin, kaynakları en etkin şekilde kullandığına emin
olarak, üretimde kullanılan materyallere göre geri dönüşüm olabildiğince göz
önünde bulundurarak ve üretim esnasında ve sonunda doğaya verilecek olan
zararı ve kirlilik düzeyini en düşük seviyede tutacağı şekilde planlamalıdır.
Teknolojik gelişmeler takip edildiğinde, sadece üretim sonrasında meydana
gelecek olan kirliliği öngörmek yeterli değildir. Üretim sırasında ve sonrasında
ortaya çıkardıkları zararlara engel olacak ya da sonrasında bunları onarabilecek
karşıt teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir (Odum, Barrett, 2008, s. 469-470).
Bu durum aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temellerini de oluşturmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma vizyonuna göre çevre sorunlarına yol açmamak için üretimi
durdurmak çözüm değildir. Yapılması gereken bunları önleyecek bir kalkınma
stratejisi geliştirmektir. Ortak Geleceğimiz isimli raporda da belirtildiği üzere çevre
sorunlarını ortaya çıkaran durum kalkınma değil, kalkınma için izlenen yoldur
(Kaypak, 2011, s. 24).
Sürdürülebilir kalkınmanın başarılı olabilmesi için, içerdiği üç öğenin üzerinde
araştırmalar yapılmaktadır. Bu öğeler, kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarıdır. Ekonomik boyut zaten tükenmekte olan kaynakların kullanımını
kapsarken sosyal boyut insan odaklıdır ve sağlık, eğitim gibi sosyal yeterlilikleri
ifade eder. Çevresel boyut ise biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengesini, bu
dengenin istismarından kaçınılmasının gerekliliğini, biyolojik çeşitlilik, atmosferik
denge ekosistem unsurlarının korunması gerekliliğini de içerir (Tıraş , 2012, s.60) .
Sürdürülebilir kalkınma, ekoloji ve ekonomi arasında bir denge oluşturur. Bu denge
ile aynı dünyayı paylaşacağımız gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı kaynakları
tüketmeden kalkınma sağlanabilecektir. Bu doğrultuda yapılması gereken ilk şey,
çevreyi ekonominin hizmetinde bir tüketim nesnesi olarak görmeyi ve sınırsız
üretim – sınırsız tüketim – kazanç anlayışını kesin olarak reddetmektir (Torunoğlu,
t.y., s. 5).
Bununla birlikte zorunlu hale gelen karbon ekonomisinin uygulanması ve bu
doğrultuda ülkelerin, yatırımcıların, üretici firmaların ve bireylerin Karbon Ayak
İzi’ni azaltmaları (Özlem, 2013, s. 103) doğrultusunda adımlar atmaları,
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sürdürülebilir

bir

geleceğin

temelleri

oluşturacak

bir

yaklaşım

olarak

nitelendirilebilir.
Doğa için hala umut vardır ve zaten sürdürülebilir tasarım da tam olarak bu konu
ile alakalıdır. Her ne kadar doğal yıkımın eşiğinde olunsa da aynı zamanda daha
önce benzeri görülmemiş ve yenileyici bir dönemin de eşiğinde olunabilir ve
herkes bu yeni dönemin temellerinin bir parçası olmaya hazırlanmalıdır. Toplumda
bunun farkında olmayan kişiler olsa da genel anlamda bu sorunun temel sebepleri
açıktır ve daha da ötesinde bu durumun içerisinde bulunulmaktadır. Bu sebepler
doğru bir şekilde analiz edilebilirse, durumu tam tersine çevirmek için ihtiyaç
duyulan şeylerin de farkına varılabilir (Robertson, 2014, s.7).

2.3.1 Sürdürülebilir Tasarım Eğitimi
Geri dönüşümün ve sürdürülebilir tasarımın daha yaşanılır bir geleceğe giden
yolda atılacak ilk adımdır. Bu yüzden toplumdaki her birey bu konuda eğitilmeli,
bilinçlendirilmeli, geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe özendirilmelidir. Okullarda
verilecek eğitim ile öğrencilere geri dönüşüm faaliyetlerine katılımı sağlanabilir.
Eğitim alanında öğrencileri bilinçlendirecek faktörler ise öğretmenler, eğitmenler ve
kitaplardır (Önal, Kaya ve Çalışkan, 2019, s.125).
Ekoloji eğitimi denildiğinde, sadece okullarda ya da üniversitelerde verilecek olan
eğitim

düşünülmemelidir.

Her

meslek

alanında,

mesleki

eğitim

olarak

sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan ve eko bilinç oluşturacak nitelikte derslerin
verilmesi, bu eğitimi daha küçük yaşlarda almamış bireylerin, daha sağlıklı bir
çevre ve temiz bir gelecek felsefesine uyum sağlayabilmeleri açısından büyük
önem taşımaktadır.
Her tasarımcının ekoloji eğitimi alarak kendi alanında tasarımlarına aktarabileceği
bir “ekoloji anlayışı” edinmesi gerekir. Bu eğitim doğrultusunda oluşan ekoloji
anlayışı çevreyi oluşturan bağlantıları ve bu süreçteki alışverişleri, genel olarak
süreçleri görüp kavramamızı sağlar ve bunun ışığında doğal çevreyi koruyacak
şekilde tasarım yapmak için bize geçerli sebepler ve dayanaklar sunar. Ekolojik
eğitim alındıktan sonra edinilen bilgiler, ekonomik, politik, teknolojik, endüstriyel ve
yapısal bütün alanlarda sistem ve ekolojik altyapı oluşturmak için kullanılmalıdır.
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Bu şekilde, günümüz doğal olandan uzak, teknoloji odaklı ve aşırı tüketimi teşvik
eden anlayış ile ekolojik – doğal sistemler arasındaki açığı kapatmış oluruz
(Yeang, 2012, s.30).
Sürdürülebilirlik sadece tasarım alnında değil, her düzeyde ve birçok farklı alanda
eğitim müfredatında yer almalıdır. Tasarımın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için,
bu alanın getirileri konusunda ülkenin temelini oluşturan kurumların yüksek bir
bilince ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle ülkenin tasarım eğitimini yeterli
düzeye çıkarmak, tasarım yolu ile gelişimi amaçlayan ülkeler için en gerekli
unsurdur (Selamet, 2012, 128-129).
Doğa bilincinin oluşması için doğru bilgiyi kitlelere yayma işi tasarım alanını
kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz ekolojik krizi ve doğaya zarar veren üretim
anlayışını durdurmak tasarım eğitimi ile kolaylaşacaktır.
Tasarımda bu bilince ulaşabilmek için, üniversiteler gibi uluslararası alanda eğitim
veren kurumlarda çalıştayların düzenlenmesi, geleceğin tasarımcılarının, ekolojik
sorunlar ve tasarımın çözüm içerisindeki yeri hakkında bilinçlenmesi için
eğitimlerin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü tasarımın gücünü kavrayan
potansiyel tasarımcılar, bu gücü kullanarak ekolojiye dair daha parlak bir gelecek
yaratacak adımları atabilecek potansiyele sahiptirler.
Bilgi ve becerilerin kazandırılması ve kavramların geliştirilmesi tasarım eğitiminin
merkezini oluşturmaktadır. Tasarım ve tasarım içerisindeki sürdürülebilirlik
arasındaki etkileşim, şu sorunun sorulması ile başlar: “Tasarım eğitimine
sürdürülebilirliği entegre etmek neyi kapsar ve bunu uygulamanın yolları nelerdir?”
(Narashiman ve Kumar, 2010, s. 932). Tasarım eğitimine bu iki disiplin arasındaki
bağın öneminin aktarımı ile ile başlanması, sürdürülebilir eğitimin niteliği açısından
da önem taşımaktadır. Çünkü tasarım eğitimi öncelikle yapılan tasarımın ne için
yapıldığının anlaşılması ile başlamaktadır.

2.4 Tasarım Alanında Doğaya Dost Yeni Alternatifler
Teknolojinin kötüye kullanımı sonucunda ortaya çıkan çevresel problemler birçok
alanda inceleme konusu olmuş ve bu soruna çözüm oluşturacak alternatifler
üretilmeye başlanmıştır. Özellikle ürün tasarımlarında, mimarlık ve endüstriyel
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tasarım alanlarında ekoloji dostu ürün tasarımları alanında yoğunlaşılmış ve
doğaya

dost

materyaller

kullanılmaya

başlanmıştır.

Günümüzde

üretim

aşamasındaki ürünlerde, üretilenden sadece insanların faydalanması durumu artık
yeterli olmamaktadır.
Yani bir üretim, işlevsel ve ekonomik olmasının yanında aynı zamanda çevre
dostu olmalıdır. Üretim esnasında ve üretim sonunda çevreye zararlı atık
bırakmayan, üretim süreci içerisinde doğal kaynaklara zarar verecek düzeyde
faydalanmayan,

az

enerji

ile

üretilmek

istenen

ürünü

üst

düzeyde

faydalanılabilecek kalitede üreten teknolojiler çevre dostu teknolojiler olarak
tanımlanabilir (Yücel, Ekmekçiler, 2008, s.322). Bu doğrultuda günümüzde izlenen
yöntemlerden biri sürdürülebilir tasarım alternatifidir. Her ne kadar günümüzde pek
yaygın olmasa da sürdürülebilir tasarım, hem ekonomiye hem de ekolojiye katkı
sağlayacak bir oluşum olarak kendini göstermeye başlamaktadır. Yapılan
tanımlama göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir tasarım felsefesinin
temelinde doğaya dost hammadde kullanmak olduğu için üretim esnasında ve
sonrasında çevreye zarar vermemekte, doğayla uyum içerisinde ve ekosisteme
faydalı bir sonuç sunmaktadır.
Birleşmiş milletler tarafından yayınlanan ve ‘Ortak Geleceğimiz’ adını taşıyan
yayında sürdürülebilirlik,

mevcut durumdaki gereksinimleri karşılarken, gelecek

kuşakların da ihtiyaçlarına cevap verme yetisini koruyan ve bu süreçte ekosisteme
zarar vermeyen bir gelişim olarak tanımlanmıştır (Aktaran: Topoyan, 2005, s.261).
Ekosistemin bir parçası olan kaynakların aşırı kullanım sonucu tüketilmesinin,
sistemin kendini yenileyememesi gibi nedenlere yol açacağı göz önünde
bulundurulduğunda, çevreye yapılan her türlü müdahalenin bir plan dahilinde
yapılması,

bütünün

sürdürülebilirliği

için,

bütünü

oluşturan

öğelerin

de

sürdürülebilir tasarlanması gerekmektedir (Aytıs, Polatkan, 2010). Sürdürülebilir
tasarım için öncelikle doğa incelenmeli, ona zarar vermeden ondan nasıl
faydalanılabileceği

araştırılmalı

ve

bu

araştırma

doğrultusunda

ürün

tasarlanmalıdır. Tasarım sürecine başlanmadan önce, seçilen materyalden
kullanım şekline kadar bütün ayrıntılar ekolojik sistem hesaba katılarak üretilmeli,
ürünün sadece kullanım süresi içerisindeki durumu değil, kullanımdan sonra atık
haline geldiği süreç de düşünülmelidir.
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Ekolojik tasarım denilince ilk akla gelenler genellikle endüstriyel tasarım alanında
doğaya dost üretim ile ortaya çıkan ürünler olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve
doğa ile dost tasarımların insanların ilgisini daha çok çekmeye başlaması gibi
durumlar eko tasarımın diğer meslek/tasarım alanlarında da uygulanabilirliğinin
önünü açmıştır. Bu doğrultuda doğaya dost tasarımlar sadece endüstriyel tasarım
alanında değil, bunun yanında iç mimarlık, moda, grafik tasarım, etkileşimli
tasarım,

mimarlık,

şehir

planlama

ve

mühendislik

gibi

alanlarda

da

belirginleşmeye, kendini göstermeye başlamıştır (Selamet, 2012, 126).
Doğaya dost malzeme kullanılmadan üretilen ve kullanım süresi dolmuş atıklar
ekosisteme zarar vererek kendine bu sistemde bir alan yaratmaya çalışır. Asıl
yapılması gereken ekolojiyi ve ekosistemi olumsuz etkileyen bu atıklardan
kurtulup, üretimde ekosisteme uyum sağlayacak hatta doğanın bu işleyişine
katkıda bulunacak materyallerin kullanılmasıdır.
Doğaya duyarlılığın arttığı ve ekolojide yaşanan değişikliklerin kendini var etmeye
başladığı alanlar gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de tasarım
alanıdır. Tasarım alanı kendi içerisinde ayrıldığı dallarda, doğaya daha da uyumlu
üretim ve tanıtım anlayışını benimseyerek bu yeni anlayışa uyumlanmaya
başlamıştır.
Tasarımda biyolojik sistemler kullanılmadan önce, bu kullanımın avantaj ve
sınırlarının da iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda kaçınılmaz olarak,
kullandığımız ürünle kurduğumuz iletişim ve düşünme biçimimiz de değişecektir.
Günlük hayatta kullandığımız pek çok sistem, eşya ve araçlar doğadan
örneklenerek tasarlanmaktadır. Buna biyomimikri denmektedir.
Tasarım yaparken ve yenilik getirecek olan teknolojiler üzerinde çalışırken
doğadan esinlenmek, çeşitli sorunlara çözüm getirebilmek adına doğayı taklit
etmek biyomimikriyi tanımlar (Burotime, 2019). Ulaşım sistemlerinde kullanılan
uçağın yapısal olarak kuşa benzemesi biyomimikridir.
Günümüzde biyomimikri alanında yaşanılan en büyük zorluklardan bazıları,
ekosistem içerisinde bulundukları ortamdan çıkarıldıklarında ve ve tek olarak
kullanıldıklarında maruz kaldıkları koşullar değiştiği için etkilerinin de değişmesi
yani zayıflaması durumudur. Örneğin örümcek ağı çelik ile kıyaslandığında üç kat
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daha güçlüdür. Fakat olumsuz koşullara maruz kaldığı zaman aniden dağılabilir.
Bizim yapmamız gereken örümcek ağı temel alınarak yapılacak olan tasarımda,
amino asit ve protein kristallerinin kombinasyonunun temel avantajlarını, daha
geniş bir aralıktaki uygulamalarda çalışabilecek daha sağlam bir çözüme
uyarlamaktır (Dent & Sherr, 2014, s.17).
Biyomimikri ile eşit oranda ilerleme gösteren bir başka alan ise üretimde kullanılan
biyoçözünür nitelik taşıyan yeni materyallerdir. Bu materyaller birçok tasarım
disiplininde kendine yer açmaya başlamıştır.
Endüstriyel tasarım alanında, doğaya dost tasarım anlayışı ile geri dönüştürülebilir
ya da sürdürülebilir materyallerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Mimarlık
alanında ise inşa edilen yapılarda, sadece insanların kullanımı için ergonomik
olmasının yanı sıra kullanım sürecinde ve kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek
durumlar göz önünde bulundurularak, hem doğaya dost hem de sürdürülebilirliğe
uyum sağlayan materyaller tercih edilmektedir. Bu süreçte teknolojinin gelişmesi
ile birçok farklı materyal de hayatımıza bu tasarım disiplinleri ile giriş yapmaya
başlamıştır. Burada, uygulamanın temel bir tanımı, tekrarlanabilir bir tasarım süreci
yoluyla, yeni ve dikkat çeken bir tasarım için form, işlev, mühendislik, estetik ve
işletme canlılığı ile bir bütün olması durumudur (Dent & Sherr, 2014, s.9).
Tasarımda farklı materyaller kullanılmasının farklı amaçları olabilmektedir. Bu
sebepler, tasarımın doğaya dost olması, ekonomik olması, daha hafif olması ya da
markayı daha iyi yansıtması gibi sebeplerle ilişkilendirilebilir. Tasarımcılar
materyalleri, üretim amaçları doğrultusunda tasarımda yüksek tatmin sağlamaları
ve ihtiyaçlara bu oranda cevap vermeleri amacının yanı sıra kullanımının
gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak seçmektedirler (Dent & Sherr, 2014,
s.1). Basitçe örnek vermek gerekirse: bir tasarımcının bir kitaplık tasarlarken göz
önünde bulundurduğu sadece kitaplıkta çok fazla raf olması değil, aynı zamanda
kullanacağı materyalin içine yerleştirilecek objeleri ve kitapları taşıyacak
kapasitede olmasıdır. Bu durumda tasarlanan ürünün hammaddesi sünger gibi
yumuşak ve dayanıksız bir malzeme olmayacaktır.
Materyal kullanımlarında önemli olan şey, materyalin hammaddesinin laboratuvar
ortamında mı oluşturulduğu da ya da “ısıt, biçimlendir, işle” tekniğiyle mi
yapıldığıdır. Bu hammaddeden oluşturulan ürünün, verildiği form doğrultusunda ne
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kadar süre kullanılabileceği ve tabi ki en önemlisi üretilen materyalin kendine
dünyada nasıl yer bulacağı hesaplanmalıdır. Geri dönüşümde mi, yeniden
kullanım alanında mı, toprağa faydalı bir atık niteliğinde mi yoksa herhangi bir katı
atık olarak mı? (Dent & Sherr, 2014, s.12).
Günümüz şartlarında teknoloji ilerledikçe, tasarım alanında kullanma potansiyeli
olan yeni hammadde seçenekleri de üretilmektedir. Bu seçeneklerin üretimi, ortaya
çıkışı yine çağın şartları ve gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu
doğrultuda, üretilen yeni hammaddeler de günümüzde çevre kirliliği ve geri
dönüştürülemez atık sorunu karşısında bu soruna alternatif niteliği taşımaktadır.
Aşağıda, günden güne genişleyen materyal yelpazesinden, günümüz tasarım
ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek alternatiflerin bazıları incelenmiştir.

2.4.1 Biyoplastikler
Plastik malzemeler kolay şekil alması, elastik yapıya sahip olması ve ekonomik
olması açısından plastik en popüler materyaldir. İnce poşet torbalardan daha
büyük yapılara kadar plastik günlük hayatımıza büyük oranda nüfuz etmiş
durumdadır. Taşımadaki kolaylığı, tek kullanımlık oluşu ve bununla birlikte yoğun
oranda tüketilmesi plastiği, günümüzde yaşadığımız çevre kirliliğinin baş aktörü
yapmaktadır (Kuz, 2017, s.4).
Ekonomik ve kolay uygulanabilir olması plastiği diğer materyallere oranla daha
tercih edilen bir materyal yaparken, plastik tüketiminin fazlalığı da bir ülkenin
gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir
(Sevilmiş, 2012, s.1).
Biyolojik olarak parçalanamayan malzemeler ve plastikler genellikle petrol
ürünlerinden

üretilmekte

ve

kullanım

sonrasında

atık

niteliğinde

sorun

yaratmaktadır. Günümüzde artan sürdürülebilirlik ve çevre güvenliği talebini
karşılamak

için,

hızla

parçalanıp

tamamen

mineralleşebilecek

ambalaj

malzemelerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların sayısı artmaktadır (Othman,
2014, s.296).Bilindiği üzere petrolden üretilen plastik hayatımızın her alanında
kullanılsa da aslında ihtiyacımız olan plastik üretimini doğal olarak da
üretebilmektedir. Bu yeni alternatif, geniş yelpazede bitki türlerinin işlenmesiyle
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elde edilmesinin yanında insanlar için bir gıda kaynağını ya da farklı gıda
mahsullerinin

yok

olmasını

gerektirmemektedir.

Üçüncü

aşama

olarak

nitelendirilen bu sistemin üretiminde kaynak olarak darı dalları (switchgrass),
yosun, bakteriler ve bir ölçüye kadar yiyecek üretimi için kullanılan doğal ürünlerin
atıkları kullanılmaktadır (Dent & Sherr, 2014, s.16). Biyoplastiklerin tekrar doğaya
karışabilmeleri, bir döngü içerisinde olmaları durumunu gerektirmektedir (Bkz.
Görsel 23).

Görsel 23. Biyoplastiklerin Yaşam Döngüsü
(Gülşen ve Akın, 2017, Biyoplastikler ve Çevresel Etkileri)

Petrol bazlı plastikler doğada 1000 yıl, Alüminyum 100 yıl, Teneke içecek kutuları
10 yıl, sakız ise 2 yıllık süreç içerisinde çözünüp doğaya karışabiliyorken,
biyoplastik bazlı üretilen ambalajlar ve ürünler 1-6 ay arasında doğaya tekrar
karışabilmektedir (Gülşen H., Akın B., 2017, s.1).
Bir malzemenin, 6 ay (180 gün) içinde en az% 90 oranında bozulmasıyla biyolojik
olarak parçalanabilir olduğu kabul edilmektedir (Apinat Bioplastic, t.y.). Bununla
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birlikte bazı biyoplastiklerin doğada çözünüm süresi farklılık gösterebilmektedir
(Bkz. Görsel 24).

Görsel 24. Bir biyoplastik şişenin tekrar doğaya karışma süreci
(Gülşen ve Akın, 2017, Biyoplastikler ve Çevresel Etkileri)

Biyobazlı plastikler ile biyobozunur plastikler arasında fark vardır. Biyo bazlı
plastikler, “doğadan plastiğe” dönüşümü tanımlar. İsminden de anlaşılacağı üzere
temelinde hammadde olarak biyolojik öğeleri bulunduran ve bu doğrultuda
oluşturulan plastik türüdür. Biyobozunur plastik ise biyo bazlı plastiklerin tersine
“plastikten doğaya dönüşümü yani laboratuvar ortamında, doğada belli bir süre
sonra parçalanabilir özellikte oluşturulan plastikleri tanımlar.
Biyobozunurluk süreci, plastiğin karbondioksit, su (veya metan), mineral tuzları ve
biyokütle

içindeki,

veya

bakteri,

mantar

ve

deniz

yosunu

gibi

mikroorganizmalardaki (oksijenli veya oksijensiz koşullarda) bozulması olarak
tanımlanır (Apinat Bioplastic, t.y.). Oksijenli ortamdaki çözünme ile oksijensiz
ortamda çözünme arasında farklar vardır (Bkz. Görsel 25).

Bir ürünün

biyobozunur olması, ürünün kullanım süresini doldurduktan sonra toprağa
karışarak ekosistemdeki dönüşümünü tamamlaması anlamına gelmektedir.
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Görsel 25. Oksijenli ve oksijensiz ortamda biyobozunurluk (www.apiplastic.com)

Biyolojik

plastikler

ile

günümüzde

kullanılan

petrol

bazlı

plastikler

karşılaştırıldıklarında, biyoplastiklerin birçok konuda daha avantajlı olduğu
söylenebilmektedir.

Biyolojik

olarak

parçalanabilmeleri

ve

toksik

etkiler

bırakmamaları, farklı mikroorganizmalar tarafından sentezlenebilmeleri bu duruma
örnek

olarak

gösterilebilir.

Bu

avantajlar,

biyoteknolojik

uygulamalarda

biyoplastiğin çokça tercih edilmesinin altında yatan en geçerli sebeplerdendir
(Luengo, Garciá, Sandoval, Naharro ve Olivera, 2003, s.251).
Biyo bazlı, malzemenin kısmen veya tamamen mısır, şeker kamışı, şeker pancarı,
selüloz veya bitkisel yağlar gibi biyokütleden (türetilmiş bitki) elde edildiği anlamına
gelir. Biyo bazlı biyoplastikler, fosil yakıtlardan elde edilen geleneksel ürünlerin
üstünde öne çıkmalarını sağlayan büyük avantajlar sunabilir, karbondioksit ve
diğer sera gazı emisyonlarında azalmaya katkıda bulunabilirler (Trineso, t.y.)
Nilgün Özdemir ve Jülide Erkmen’in “Yenilenebilir Biyolastik Üretiminde Alglerin
Kullanımı” isimli araştırma makalesinde Reddy, Misra, Mohanty ‘den aktardıkları
üzere; “Onlara göre plastik doğadan türetilen bir biyopolimer veya doğaya geri
dönebilen bir polimerken, bir biyoplastik biyolojik kökenli ve/veya biyoçözünür
olabilir. Dolayısıyla biyoplastikler, tamamen yenilenebilir biyolojik kaynaklardan,
biyo-çözünür fosil kaynaklı polimerlerden veya her ikisinin karışımından elde
edilebilirler” der (Aktaran: Özdemir ve Erkmen, 2013, s.92).
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Nişasta biyobozunur plastiğin hammaddesi olsa da bu plastikler temel olarak
başka yollardan da üretilebilirler. Hammadde kaynağına göre biyobozunur
plastikler; nişasta bazlı, selülöz bazlı, kimyasal sentez yoluyla elde edilen,
bakteriler tarafından üretilen veya petrol kaynaklı olanlar olarak gruplandırılabilir
(Ekolojist, 2018).
Günümümüzde nişasta bazlı biyoplastikler, fast food servis malzemelerinde
(bardak, çatal-bıçak, tabak ve pipet), endüstri ürünlerinde (doğada çözünebilen
köpükler, lamine kağıt, yemek kutuları), tarımda (fidanlık saksıları, bitki etiketleri),
hijyen alanında (bebek bezleri, pamuklu çubuklar) imalat ve paketleme
kapsamında kullanılmaktadır (Lee, Xu, 2005, s. 29)
Yüzlerce plastik türü ve her türün kendine ait bir geri dönüştürme yöntemi vardır.
Tüketici ürünlerinde tercih edilen başlıca plastik türleri; PET (PoliEtilenTetraftalat),
HDPE (High Density PoliEtilen), PVC (PoliVinilClorür), LDPE (Low Density
PoliEtilen), PP (PoliPropilen), PS (PoliStiren), PC (PoliCarbonat), ABS (Akrilonitril
Bütadien Stiren) dir. Belirtilen plastiklerin tamamında geri dönüşüm yüzdesi
değişkendir (Öç, 2013, s.38).
Biyoplastikler basit malzemelerle evde bile üretilebilecek kadar kolay bir içeriğe
sahiptirler. Fakat evde üretilen plastikler, biyobozunur ve biyoplastik üreticilerinin
ürettikleri plastik kadar profesyonel kullanıma elverişli değildir.
Biyoplastiklerin kullanım sonrasında atık yönetimi sistemleri doğrultusunda
toplanması
belediyelerin

gerekmektedir.
kompost

Ayrıştırılarak

tesislerinde

toplanan

biyokütleye

biyoplastik

malzemeler,

dönüştürülmeleri;

yani

mikroorganizmalar tarafından parçalanmaları gerekmektedir. Aksi durumda
malzemelerin kullanımı anlamlı olmayacaktır (Arıkan, 2011, s.48).
Laboratuvar ortamında üretilen polimerlerin tam aksine, biyobozunur özelliğe sahip
ve doğal bitkilerden faydalanılarak üretilen yeni nesil biyoplastikler, ambalaj
sanayinde kullanılmaya başlanmıştır ve bu doğrultuda patates ve pirinç proteinleri
düşünülerek biyoplastikler üretilmiştir (Kuz, 2017, s.4-5).
Biyoplastiğin grafik tasarım ile kesiştiği en belirgin küme ambalaj tasarımı alanıdır.
Ambalaj tasarımında hedef kitle ile iletişim kanalını oluşturan grafik tasarımın asıl
amacı ürünün tüketimini arttırmaktır.
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Petrol bazlı plastikten üretilen ambalajlar her sene 250 milyon tondan fazla
üretilmektedir (Gülşen H., Akın B., 2017, s.2). Bu açıdan ambalaj tasarımlarında
biyobozunur özellikte plastik kullanımı, yaşanabilir çevre, ekoloji ve insanlığın
geleceği konularında çok büyük önem taşımaktadır.
Biyoplastik ya da biyobozunur plastiklerin üretiminde, her ne kadar doğal
mayeryaller kullanma ya da doğal olmayan fakat doğada çözülebilecek materyaller
kullanılsa da üretim konusunda bazı kaynak sorunları yaşanmaktadır.
Biyoplastik üretiminde ileri fermantasyon teknikleri veya mikrobiyolojik tekniklerin
uygulanması durumu, bitkisel temelde üretilen biyoplastiklerde besin zincirinin
etkilenmesi riski ve plastik üretimi için gereken bitkilerin yetişmesinin uzun zaman
alması, bakterilerden biyoplastik üretiminde ise bulaşma, yayılma riski olması ve
bakteri kültürleri için özellikli şartların sağlanması, özel gereçlerinin ve üretim için
altyapının oluşturulması durumu üretim sırasında karşılaşılan zorluklardan
birkaçıdır (Özdemir ve Erkmen, 2013, s.93).
Ülkemizde biyoplastiklerin kullanımı ve doğal çevrenin tahribatına engel olmak
adına yapılan kanuni düzenlemeler açısından yenilikler görülmektedir. Fakat ticari
açıdan bakıldığı zaman ülkemizin henüz geniş çapta biyoplastik kullanımına
geçme durumunun söz konusu olmadığı gözlemlenebilir.
Türkiye’nin yaklaşık 5 milyon ton/yıl civarındaki toplam plastik hammadde talebini
ve bunun içerisindeki 1,5 milyonluk plastik ambalaj üretimimiz göz önünde
bulundurulduğunda,

mevcut

karşılayabilecek seviyede

hammadde

değildir

arzı

(Arıkan,

henüz

2011,

ülkemizdeki

s.48).

Bununla

talepleri
birlikte,

teknolojinin gelişimi plastik materyalinin içeriğinde ve üretiminde farklı yenilikleri
beraberinde getirmiştir. Nylon 4, ve Apinat geliştirilen türlerden sadece iki
tanseisidir.
Nylon 4 materyali, laboratuvar ortamında geliştirilen ve plastik algısını yeniden
biçimlendirecek nitelik taşıyan bir üretimdir. Diğer plastiklerin tersine Nylon 4
materyali kullanılarak üretimi yapılan ürünler toprakta çözünebilme özelliği
taşımaktadırlar.
Tokiwa, Calabia, Ugwu ve Aiba’nın yaptıkları ve International Journal of Molecular
Sciences

elektronik

dergisinde

yayınlanan

makalede,

bu

yeni

buluşa
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değinmişlerdir. Makalede Nylon 4 materyalinin toprakta ve aktif çamurda
bozulmaya uğradığı, çözündüğü bildirilmiştir (Tokiwa, Calabia, Ugwu ve Aiba,
2009).
Apinat, doğada çözülebilen yani biyobozunur nitelik taşıyan bir diğer laboratuvar
ortamında geliştirilen plastik türüdür.
Dünyanın ilk Avrupa sertifikalı, doğaya karışabilen elastomer reçine yapısına sahip
olan ürünü i phone koruyucu kılıf yapımında kullanılmıştır ve bu seri iNature serisi
olarak satışa sunulmuştur. Apinat, spor malzemeleri, elektronik ürünler ve diğer
tüketim ürünleri için kullanılan lastik reçinelerle aynı özelliklere sahiptir, bununla
birlikte endüstriyel kompostlama koşullarına tabi tutulduğunda 180 gün içinde
biyokütle ve su içinde güvenle ayrışmaktadır. (Dent & Sherr, 2014, s.33).
UNI EN 14046 ve ISO 14855-1 standartları, kontrollü kompostlama koşulları
altında nihai oksijenli alanda biyobozunurluk için testi düzenlemektedir. Bu
testlerde, küçük apinat parçacıkları kompost içerisine (mikroorganizmaların
gelişimini destekleyen organik maddelerin bir karışımı) yerleştirilmiştir ve oksijen
öncesi sabit sıcaklıkta (58 ° C) ve nemde (% 40) tutulmuştur (Apinat Bioplastic,
t.y.).

Görsel 26. Apinatın çözünme süreçleri (www.apiplastic.com)

Üstteki görsellerde apinat materyalinin çözünme süreçleri 3 aylık periyod içerisinde
gösterilmiştir (Bkz. Görsel 12). Birinci görsel biyobozunur süreçten önce bir apinat
parçası, ikinci görsel apinat parçasının toprağa gömüldüğü 3 aylık sürecin
sonundaki

durumu,

üçüncü

görselde

3 aylık

süreçten

sonraki

değişimi

görülmektedir.
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2.4.2 Acrodur
Acrodur, doğal, sentetik ve cam elyaflar için bağlayıcı bir maddedir. Su bazlı bir
sistem olarak Acrodur, formaldehit içeren veya solvent bazlı reçineler için bir
alternatiftir ve bu nedenle güvenli, basit ve çevreye uyumlu kullanımı garanti eder
(Acrodur, t.y.).
Solventsiz su bazlı bir reçine sistemi olan BASF Acrodur, elyaflar için uyumlu bir
bağlayıcı olarak kullanılır ve epoksi için düşük çevresel etkili bir alternatiftir (Dent &
Sherr, 2014, s.19). Son dönemde mobilya tasarımlarında da kullanılmaya
başlanmıştır (Bkz. Görsel 27).

Görsel 27. Doğal Fiber Kompozit (Acrodur)
(www.dispersions-pigments.basf.com)

2.4.3 Bakteri ve Mikroorganizmaların Kullanımı
Biyoteknolojinin yükselişe geçmesi, doğal kaynak arayışlarının da derinleşmesini
sağlamış

ve

yeni

alternatifler

araştırılmaya

başlanmıştır.

Bakteri

ve

mikroorganizmalar hem doğrudan hem de dolaylı olarak biyogelişime katkı
sağlayan öğeler kategorisindedir. Bakteriler ve mikroorganizmalar dolaylı olarak
biyoplastik yapımında kullanılabilmektedirler.
Farklı çevresel koşullar altında gelişen mikroorganizmalar, uygun olmayan üreme
koşullarında

hayatta

(polihidroksialkonat)

kalabilmek

adına

granüller

halinde

besinler

sentezlerler. Bu hücre içi depo materyali, bakterilerde,
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insanlarda, hayvanlarda, yağ ve bitkilerde nişasta gibi karbon ve enerji kaynağı
olarak kullanılmaktadır (Özdemir ve Erkmen, 2013, s.93).
Bakteri ve mikroorganizmalar doğrudan ürün yapımında da kullanılabilmektedir.
Suzanne Lee’nin “Biocouture” ismini verdiği moda tasarımı alanındaki kıyafetleri
için geliştirdiği teknik bu doğrudan üretimde bakteri ve mikroorganizmaların
kullanımına örnek olarak gösterilebilir.
Eko-moda tasarımcısı Suzanne Lee pancar ve yeşilçay (Kombucha çayı)
kullanarak günümüzde

moda

tasarımı

alanında

ekolojik alanda

yeniden

şekillendirecek bir materyal olan biyokumaşı geliştirmiştir.
Lee amacı doğrultusunda, sentetik biyoloji yoluyla organizmalar geliştirip tüketim
ürünleri oluşturmanın mümkün olup olmadığını basit malzemeler kullanarak, kararlı
bir şekilde takip etmiş ve keşfettiği yeni yöntemle doğal yeni dokular oluşturmayı
başarmıştır (Bkz. Görsel 28). Yöntemde, yeşil çay, şeker ve mikroorganizmaların
mayalanması ile minik selüloz ipleri bir araya gelip kenetlenerek kendi aralarında
düğüm oluşturmakta ve üç boyutlu modellemeye ya da kesilip dikilebilecekleri mat
bir doku haline gelmektedir (Dent & Sherr, 2014, s.20).

Görsel 28. Bakteri ve mikroorganizmalar kullanılarak oluşturulan materyalin kurutma aşaması
(oss.adm.ntu.edu.sg)

87

Ürün oluşumu, üretimde kullanılan bakterilerin şekerli kombucha çayı ile tepkimeye
girmesi ile başlamaktadır. Oluşan materyaller üzerinde kolaylıkla grafik, tekstür,
şekil ya da pigmentasyon (renk değişimleri) uygulanabilmektedir (Bkz. Görsel 29).

Görsel 29. Biyokumaşın fermantasyon aşaması ve üretim sonucu oluşan biyokıyafetler
(www.labiotech.eu)

Bakterilerin kullanıldığı bir başka alan ise yazı ve baskı sektöründe kullanılan
mürekkeptir. Bakteriyel pigment kullanımı, son dönemde eko tasarım alanında
yaşanan

en

önemli

gelişmelerden

biridir.

Normalde

kullanılan

sentetik

pigmentlerden farklı olarak bakteriyel pigmentler, doğadan elde edildikleri için
biyobozunur özelliktedirler ve kimyasal – toksik içerik barındırmamaktadırlar.
Bakterilerden pigment elde edilmesi, boya, yemek, ilaç sektörü gibi birbirinden faklı
alanları büyük bir yoğunlukla etkilemektedir. Çünkü pigment kullanımı yani renk,
günlük yaşantımızda kullandığımız her eşyada mevcuttur. Birçok endüstrinin
yapıtaşlarından biri olan pigment, gıda sektöründe, katkı, renk yoğunlaştırıcı ve
antioksidan olarak kullanılabilmektedir. Yemek ve giyim sektörü özellikle son
yıllarda bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Pigmentler genellikle
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bitkilerden,

madenlerden,

böceklerden

veya

bakterilerden

üretilebilse

de

mikroorganizmalardan biyopigment üretimi için genelde bitkiler tercih edilmektedir.
Çünkü bitkilerden elde edilen pigmentler, daha sonra göreceği işlemler açısında
daha kalıcı ve kullanılabilir nitelik taşır (Usman, Abdulkadir, Gani, Maiturare, 2017,
s.1).
Pili, hayalleri, günümüzde kullanılan ve toksik özellikleri olan mürekkep yerine
bakterilerden elde edilen, doğal, toksik etki bırakmayan ve geri dönüştürülebilir bir
mürekkep elde etmek olan 7 araştırmacı gencin oluşturduğu bir gruptur. Pili grubu
amaçladıkları üretimi gerçekleştirmiş ve konseptlerini oluşturan çalışmalarına dair
ilk kanıtı yani bakterilerden elde edilen, biyobozunur mürekkebi elde ederek ile ilk
sayfalarını basmışlardır. Pili grubunun kurucularından Thomas Landrain’in Tedx
Paris Universites’te “Biyology Without Borders - (Sınırları Olmayan Biyoloji)”
başlığıyla

yaptığı

konuşma

ile

araştırmaları

başlamıştır.

Bu

araştırmalar

doğrultusunda Pili grubu Güney Amerika’da toprak içerisinde yeni bir bakteri türü
keşfetmişlerdir. Bu bakteri, tek başına biyobozunur özellikli, toksik etki bırakmayan,
mavi pigment oluşturabilen özelliklere sahiptir (Hemme, 2015).

Görsel 30. “Kendi Mürekkebini Büyüt” uygulama atölyesi ve biyobozunur mürekkep uygulaması
(www.growyourink.lapaillasse.org)

Pili grubu Paris’te “Kendi Mürekkebini Büyüt” isminde, çocuklara ve yetişkinlere
yönelik, biyobozunur mürekkep üretme üzerine atölye uygulamaları eğitimleri
düzenlemektedir (Bkz. Görsel 30). Bununla birlikte, grubun son dönemde
gerçekleştirdiği en büyük başarılardan biri, mürekkebi sadece kalemler için değil
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yazıcılar için de kullanılabilecek seviyede geliştirmiş olmalarıdır (Bkz. Görsel 31)
(Hemme, 2015).

Görsel 31. Geliştirilen biyobozunur mürekkebin yazıcı ve baskı sistemlerinde kullanım örneği
(www.labiotech.eu)

Doğal mürekkep yeniliği hakkında yeniliklerden biri de İngiltere’de bulunan Surrey
Üniversitesinde profesör olan Simon Park tarafından gerçekleştirilmiştir. Simon
Park bir süredir bazı bakterileri toplamaktadır ve C-Mould adını verdiği
koleksiyonda, topladığı 36 bakterinin neredeyse tamamı sanat projelerinde
kullanılmaktadır. Kendi biyosanat projesi için, sayfaları ve mürekkebi tamamen
bakterilerden oluşan bir kitap üretmiştir (Stinson, 2016).
Park, kitap sayfalarını, Gluconoactebacter Xylinus'un bir hiper selüloz üreten
nüshası olan ve GXCELL kullanan selüloz bakterilerinden üretmiştir. Kitabın
basımında kullanılan ve selüloz üreten bir tür olan bu bakteriler, Park tarafından bu
sıra dışı kapağı yaratmak için yeniden 10 gün boyunca (8 gün baskı, 2 gün
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renklendirme süresi) biçimlendirmiştir (Cipullo, 2016). Park, bu kağıdı, pamuk ve
kâğıtta bulunan bitki türevine benzer yapıdaki selülozu üreten bir mikrop
kullanarak yaratmıştır. Bakteriler bir jel kıvamında büyümektedir. Üretim sırasında
Simon Park, bu bileşimin kalınlığının iki santimetreye ulaşmasını beklemektedir.
Kurumaya alınan yüzey buharlaştıktan sonra, geriye bir kağıt parçası kalınlığında
selüloz film tabakası kalmaktadır. Fakat ortaya çıkan ürün yapısal olarak da
görüntü olarak da günümüzde kullanılan kağıttan farklı olarak, kahverengidir ve
hafif kırılgandır. Bu haliyle tabaklanmış insan derisi ile şekerleme arasındaki bir
dokuya benzemektedir. Bükülmesi durumunda, çatlama olasılığı vardır ve bu
haliyle yazıcılarda kullanıma da uygun değildir. Simon Park mürekkep için, agar
benzeri yağlı boyalardan kazıdığı çeşitli bakteri pigmentleri kullanmıştır (Bkz.
Görsel 32). Toprakta bulunan mor bir mikrop olan Chromobacterium violaceum,
İnsan derisinde bulunan pembe bir çeşit olan Kocuria rosea; ve Vogesella
indigofera, toksik atıkları yediği bilinen mavi bir bakterilerden doğal mürekkebe
renk verebilmek için faydalanmıştır (Stinson, 2016).

Görsel 32. Simon Park’ın bakteri kullanarak gelirştirdiği pigment örnekleri (solda) ve kendi kağıdını
ve mürekkebini kullanarak oluşturduğu “The Origin of Species (Türlerin Kökeni)” çalışması (sağda)
(www.labiotech.eu - www.wired.com)

Mikroorganizmaların kullanımı ile oluşturulan pigmentlerde, her bakteri farklı renkte
pigment oluşturmaktadır (Bkz. Görsel 33).
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Görsel 33. Bakterilerin türlerine göre elde edilen renkler (www.medcraveonline.com)

Tekstil alanında, kumaşlara uygulanabilecek doğal mürekkep üretimi ise
Almanya’da gerçekleşmiştir ve mikro alglerin yaratıcı alanda kullanılabilmesi ilk
kez “Algaemy” projesi kapsamında algler kullanılarak Rasa Weber ve Essi
Johanna Glomb tarafından araştırılmıştır.
Algler, organik karbon bileşiklerinin majör primer üreticisi olup, güneş enerjisinin
biyomasa dönüştürülmesinde en etkili ve en ekonomik fotosentetik sucul
canlılardır. Latince “deniz otu” anlamına gelmektedir, birçok sucul canlının besin
kaynağını oluşturmaktadırlar ve bununla birlikte, fotosentetik karbon ihtiyacının
üçte ikisini üretirler. Bu özellik, ekosistemin bütünlüğünün korunması açısından
oldukça önemlidir. Toplam 221 alg türü ticari olarak 35 ülkede gıda, biyoteknoloji,
enerji, kimya sanayi gibi pek çok alanda ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır
(Özdemir ve Erkmen, 2013, s.94).
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“Algaemy”, kendi sürpriz bir şekilde çok hızlı büyüyen bir özelliğe sahip olan
pigmentini üreten analog bir tekstil yazıcıdır (Bkz. Görsel 34). Araştırmalar
sonucunda çeşitli mikroalg türlerinden mavinin tonları, yeşil, kahverengi ve kırmızı
gibi geniş bir renk paleti elde edilmiştir (Algaemy, t.y.).Elde edilen pigmentler tüpler
içerisinde muhafaza edilmektedir (Bkz. Görsel 35).
Rasa Weber ve Essi Johanna Glomb,

Berlin merkezli Blond & Bieber ismiye

oluşturdukları tasarım stüdyosunda, mikroalgler kullanarak, tekstil üretiminde
kullanmak üzere, algae bitkisinden mürekkep elde edilebileceğini keşfetmişlerdir.
Bu şekilde Rasa Weber ve Essi Johanna Glomb, farklı mikroalg soylarının
üretebileceği şaşırtıcı renk yelpazesinden elde edilen mürekkebin oluşturduğu bir
eko-yeniliğe öncülük etmişlerdir. Bu keşif sürecinde Rasa Weber ve Essi Johanna
Glomb mikroalgal üretme programlarını oluşturmuşlardır ve bu doğrultuda baskı
için macun benzeri bir boya geliştirmek üzere yağ bazlı pigmentleri, ürettikleri
mikroalgallerden çıkarmaya başlamışlardır. Blond ve Weber Kendi geliştirdikleri
Algaemy projesi, tekstil endüstrisi için tipik sentetik boyalara doğal bir alternatif
oluşturmuştur ve bu proje kapsamında tasarladıkları baskı makinesi 2015 German
Design Award ödülüne layık görülmüştür (Bancroft, 2015).

Görsel 34. Blond ve Bieber’in geliştirdiği baskı makinesi ve bir baskı örneği (www.dezeen.com)
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Görsel 35. Mikroalgal üretim ile oluşturulan renk pigmentleri (www.dezeen.com)

Weber, Hamburg Tedx’te “Algaemy” projesini konu alan konuşmasında, alglerden
faydalanmayı nasıl düşündüğünü ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve elde ettiği
sonuçları paylaşmıştır.
Weber, algler üzerinde çalışmaya başlama sebebini alglerin küresel ısınma
sonucunda zarar gören bitkilerin aksine, ısıya uyum sağlayan bir yapısı olduğu,
Co2 ile uyum sağladığı, çok farklı coğrafyalarda yetiştiği, çölde, kutup denizinde,
tatlı ya da tuzlu suda büyümeye devam edebildiğini görmesi ve buna tasarımcı
gözü ile bakıp bir kaynak olarak kullanılabilmesine ihtimal vermesi olduğunu
belirtmiştir. Weber,

bu

projede

karşılaştığı

en

ilginç

durumun,

ilk

kez

mikroalglerden oluşturdukları ve baskılarını yaptıkları kumaşların, güneş ışığında
kuruduktan sonra tamamen farklı renklere dönüştüğünü görmeleri olduğunu
belirtmiştir (Weber, 2015).
Bakteriler tarafından üretilen pigmentler, doğu ülkelerinde de geleneksel kullanım
alanına sahiptir ve uygulama potansiyeli nedeniyle, son yıllarda yoğun bir
araştırma

konusu

olmuştur.

Bakteriyel

pigmentler

aşağıdaki

avantajları

sunmaktadır:
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Geniş kapsamlı faaliyetler nedeniyle bilime giderek daha cazip gelmektedir.



Kolay yayılım ve geniş tür yelpazesine sahiptir.



Diğer kaynaklara göre çok yönlüdür.



Fermantasyon tekniği, diğer kimyasal işlemlerle karşılaştırıldığında doğal
olarak daha hızlı ve daha üretkendir.



Genleri manipüle etmek kolaydır.



Kolay ve hızlı kültürleme teknikleri, bioreaktör uygulamalarına uyumludur.



Yapısal bütünlüğü endüstriyel ihtiyaçlara uygundur (Usman, Abdulkadir,
Gani, Maiturare, 2017, s.1).

2.5 Grafik Tasarımda Sürdürülebilirlik
Grafik tasarımın izleri, rölyefler, kitap süslemeleri, illüstrasyon çalışmaları ve
kaligrafi gibi tekniklerle çok eski zamanlara dayansa da, bu alandaki dönüm
noktası, 19. yy. da sanayi devriminin tetiklediği tasarım üsluplarının ortaya çıkışıyla
daha keskin biçimlerde kendini göstermeye başlamıştır.
Ağaç baskı ile ilk örneklerini gördüğümüz basım teknikleri 15 yy. da (1450’de)
Gutenberg’in matbaayı geliştirmesi sayesinde hız kazanmıştır. 18. yy. da taş baskı
tekniği, Linotype baskı sistemi ve 19. da fotoğraf tekniğinin bulunuşu ile tasarım
yeni bir üslup ve etki alanı kazanmıştır.
1814 yılında Friedrich Koening’in saatte 1000 adet baskı alabilen ve çift taraflı
baskı olanağı sunan buharlı matbaayı üretmesi (Caferoğlu, 2016, s.12), 1884
yılında Ottmar Mergenthaler’in icat ettiği Linotype makinesi ile saatte alınan baskı
sayısının 1000 adetten 24.000 adede çıkması ile grafik tasarım ve basım-yayın
yeni bir iletişim sistemi önemli bir parçası haline gelmiş, bu doğrultuda basılan
ilanlar, afişler ve reklamlar basılı olarak hayatın içine daha kapsamlı bir biçimde
müdahil olmuşlardır (T. Uçar, Ö. Orhon, Taşçıoğlu ve Kılıç, 2011, s.162).
Kısa sürede yüksek sayıda baskı alabilen makinelerin tasarlanması ve bu
doğrultuda üretimin kolaylaşması gibi olanaklar sebebiyle sanayi devrimi, kısa süre
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içerisinde tasarımcıları, sanatçıları ve zanaatçıları etkisi altına almıştır. Fakat o
dönemden günümüze kadar geçen süreçte yaşanan gelişmelerin reklam
stratejilerine olumlu nitelikte yansıdığı ne yazık ki söylenememektedir.
Grafik tasarımda, özellikle sanayinin yükselişe geçtiği dönemde reklam ve tasarım
ajansların

çoğunun,

insanların

yaşam

standartlarını

yükseltmeye

yönelik

pazarlama stratejilerini benimsedikleri ve tüketime özendiren bir dil kullandıkları
görülmektedir. Yakın zamana kadar devam eden bu tüketim stratejisi, sonuçlarını
geri döndürülemez ve durdurulamaz şekilde bize göstermiştir. Ne yazık ki
pazarlamanın yüzü olan tasarım,

tüketime özendiren bir üslupla ilerleme

göstermiştir. Bu şekilde, tüketimi ihtiyaçtan çok alışkanlıkları doğrultusunda
gerçekleştiren bir toplum oluşumuna katkıda bulunmuştur. Fakat son dönemde
yapılan araştırmalar doğrultusunda görülmektedir ki doğa eski ihtişamını yitirmiştir
ve tasarım kendi silahlarını doğaya karşı, onu tüketmek için değil, doğadan yana
kullanmaya başlamalıdır.
Şu an içinde bulunduğumuz üretim çıkmazının ve sürdürülebilir yetersizliğin
altında tasarım yatmaktadır. Bu döneme kadar üretilen, verimli olmayan, kısa
ömürlü kötü tasarımlar ve bu tasarımları kabul eden bir düşünce sistemi sebebiyle
bu zorlukları yaşamaktayız. Plastikten üretilen tek kullanımlık bir tıraş bıçağının
kullanım sonra doğada ne kadar kalacağı hesaplanmadan tüketilmektedir. Bisiklet
yolları hesaplanmadan, fütursuzca döşenen asfaltlar yüzünden yakın mesafe
ulaşımları için bile arabalar kullanılmaktadır (Dedi ki, 2002a).
2003 Yılında Kanada’da düzenlenen 2000’den fazla profesyonel tasarımcının ve
tasarım öğrencisinin katıldığı AIGA (Amerikan Grafik Sanatları Enstitüsü)’nün
düzenlediği tasarım konferansında konuşma yapan, tasarım dergisi Metropolis’in
editörü Susan S. Szenasy tasarımcılara seslenmiştir. Tasarımcıların - diğer
tasarım alanları da dahil – kendi mesleklerine özgü materyalleri ve süreçleri
incelemeye karar vermeleri ve bunların çevre açısından güvenli olmasının talep
etmeleri durumunda yirmi birinci yüzyılın kahramanları olacaklarını belirtmiştir
(Staff, 2004).
Ken Garland ilkini 1964’te kaleme aldığı ve 2000 yılında güncellediği First Thing
First Manifestosunda, tasarımcıların popüler öncelikleri tersine çevirip, zayıflama
ya da kilo alma diyetleri, deodorantlar, gazoz, sigara, deodorant gibi tüketim
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ürünlerini satmak için yaptıkları tasarımlar sonrasında kendileriyle övünmeyi
bırakıp, daha kullanışlı ve kalıcı iletişim biçimleri kurmak için odaklanmaları
gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
Yoğun ilgi gören manifesto, Guardian gazetesinde; “Hepimiz, aleyhinde görüş
bildirdikleri yetenek ziyanının sorumluluğunu taşımalıyız. İçinde yaşamak zorunda
olduğumuz çirkinlik bunun kanıtı. Onu kaldırmak için, bilinçli bir şekilde bu yeteneği
refah içindeki toplumumuzu süslemenin ötesinde kullanmalıyız” sözleriyle yer
almıştır. Manifesto’nun asıl dikkat çekmek istediği şey tasarımın işlevi ile grafik
tasarımın “bir şey hakkında bilgi vermek veya bir şeyi satın almaya inandırmak”
arasındaki seçimle alakalı olduğudur. 1960’lı yıllardan bu yana reklam ve
tasarımın birleşimine bakıldığında, günümüzde önemsenen olgunun tasarımın
taşıdığı anlamdan öte ne kadar iyi göründüğü olmuştur (Dedi ki, 2002b). Tasarımın
gücüne ve evrensel oluşuna dikkat çeken manifestoda, tasarımcıların anti-politik
duruşları ve sosyal kaygıları görmezden gelmeleri durumu, sadece tüketime
yönelik, eğlence temalı, iyi görünmesi için çaba gösterilen reklam afişleri için
çalışan bir tasarım neslinin oluşumu eleştirilmiş, bununla birlikte tamamen tüketim
odaklı afişlerin kaldırılmasının söz konusu olamayacağının farkındalığı da
belirtilmiştir.
Victor Papanek ise, ajansların, tüketiciyi daha çok tüketime yönlendirilmesi amacı
ile oluşturdukları üretimleri eleştirerek, üretimin %10’unun çağdaş, sosyal,
çevresel, finansal ve etik alanlardaki dikkat çekmek için ayrılması gerektiği
önerisinde bulunmuştur (Sargent, 2013, s. 78).
Bununla birlikte grafik tasarımcıların da, diğer tasarım alanlarındaki tasarımcılar
gibi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun için
tasarımcıların yapması gereken ilk şey problemin kapsamını anlamak ve daha çok
araştırmaktır. Bu şekilde tasarımcıların sahip olduğu yetenek ve hisler kullanılıp
insanların bu sorunla alakalı yapabilecekleri şeyleri anlamalarına yardım edilebilir.
Her yaratıcı insan için öncelikli olan düşüncedir. Fakat unutulmamalıdır ki tasarım,
düşüncenin elle tutulabilir görülebilir formudur (Dedi ki, 2002a). Bu düşünce ile
insanları doğru olana, çözüme yönlendirmek grafik tasarımcıların bu alanda
gerçekleştirebilecekleri en büyük devrimdir.
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Grafik tasarım aracılığıyla ortaya konulan ürünler, sadece pazarlama ya da hedef
kitleyi tüketime yöneltme amaçları ile değil aynı zamanda iletişim kurabilme
altyapısı ile tasarlanmalıdır. Tasarlanan her ambalaj, her poster tasarımı ve her
ürün bir mesaj verme kaygısı taşımalıdır. Sürdürülebilir tasarım açısından
değerlendirildiğinde, grafik tasarım, ambalaj tasarımı ile üretime müdahil
olabilmekte, insanlarda farkındalık uyandırma amacı ile poster tasarım, illüstrasyon
ve tipografi alanlarında incelenebilmektedir.
Tasarımda sürdürülebilir olmanın zorunluluk olarak sayılması gerektiği günümüz
tasarım anlayışına gelinceye kadar, oluşan ve gelişim gösteren akımlar, ortaya
çıkardıkları sonuçlara birlikte Kendin yap/tasarla başlığı altında incelenmiştir.

2.5.1 Kendin Yap/Tasarla Tasarım Anlayışı Hakkında
18. ve 19 yy arasında sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan elverişli olması
sebepleriyle İngiltere’de başlayan Sanayi devrimi ile birlikte (Aslan, 2014, s. 9),
yoğunlukla 19. yy da ortaya çıkan Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl, Bauhaus ve
Arts and Crafts, Art Nouveau gibi sanat, tasarım ve mimarlık hareketleri, grafik
tasarımın temelini oluşturmuş ve ona yön vermiştir.
Bu akımlardan bir kısmı makinelerin sağladıkları avantajları kullanarak çağa
uyumlanabileceklerini savunmuşlardır ve makineler sanatlarının bir parçası haline
gelmiştir (Karaköz, 1997). Art Nouveau ve Arts and Crafts gibi endüstri stiline karşı
çıkan akımlar, bir süre sonra makineleşmeye yenik düşmüş ve sadece belli bir
kesimin ulaşabileceği bir noktada var olmayı sürdürebilmişlerdir.
Birinci dünya savaşından önce Alman mühendisler ürettikleri projelerin estetik
açıdan da değer taşıması için büyük çabalar göstermeye başlamışlardır. Biçimsel
olarak makine mimarlığının oluşumu da bu döneme rastlamaktadır (Karaköz,
1997).
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Görsel 36. Fagus Ayakkabı Fabrikası (www.ferie-niedersachsen.dk)

Bauhaus tasarım hareketinin öncülerinden Walter Gropius ve Adolf Meyer’in
tasarladıkları Fagus Ayakkabı Fabrikası makineleşme ile oluşan endüstriyel stile
örnek olarak verilebilir (Karaköz, 1997) (Bkz. Görsel 36).
Bu dönemde yapılanma, teknoloji ve sanayi gelişirken artan ihtiyaçlara daha çabuk
cevap verilebilmesi için üretimin hızlanması ve tüketimin artması için pazarlama,
reklam ve grafik tasarım stratejilerinde, estetik kaygıdan yoksun, tamamen
ihtiyaçların giderilmesine odaklanan, tasarım açısından zayıf, kendini sürekli tekrar
eden

bir

üretim

anlayışı

gelişim

göstermeye

başlamıştır.

Bu

açıdan

değerlendirildiğinde, ekolojik düzen ve doğa karşısında duran bir anlayışın
gelişmesi, beraberinde estetik algıyı ve özgün olma niteliğini kaybetmiş ürünlerin
sıradanlığını da getirmiştir. Bu çağın sıradanlığı içinde yaşayan ve değişen,
eskinin özgünlüğünü bilmeyen yeni nesil, sıradan ve ucuz olanı, ihtiyaçları
doğrultusunda ya da ihtiyaç dışı tüketmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Artan
tüketim oranı ile birlikte doğal olandan yeteri kadar verim alınamaması, sentetik
olana odaklanmaya sebep olmuştur. Doğal olduğu için kendine ekolojik döngüde
yer edinebilecek ürünler, sentetik olana oranla daha az bulunduğu ve daha pahalı
olduğu için toplumun her kesimi tarafından tüketimi giderek olanaksız bir hal
almıştır.

99

Kendin Yap/Tasarla anlayışının temelleri, 19. yy sonu ve 20.yy başında, Arts and
Crafts ve Art Nouveau gibi akımların makineleşmeye karşı el sanatlarına dayalı bir
üslup benimsemiş olmaları anlayışına dayanmaktadır. Kendin Yap anlayışının
anlaşılması için öncelikle bu akımların amaçlarının anlaşılması gerekmektedir.
Arts and Crafts akımı, sanayi devriminin gerçekleştiği İngiltere’de, sanayileşmenin
olumsuz getirilerine ve giderek düşen dekoratif sanatların kalitesine bir tepki olarak
oluşmuş, binalardan mücevherlere kadar çok geniş bir yelpazede etkilerini
göstermiştir. Akım beraberinde bir sürü yeni tasarım hareketinin oluşumuna da
öncülük etmiştir. Arts and crafts hareketinin öncülüğünü yapan William Morris, bir
ulusun sosyal sağlığı ile malların üretilme şekli arasında bir bağlantı öneren
Viktorya dönemi döneminin sanat eleştirmeni John Ruskin'in (1819-1900)
fikirlerinden ilham almıştır (V&A, t.y.). Ruskin’in yazdığı “Seven Lamps of
Architectures” ve “Stones of Venice” adlı kitapları, Arts and Crafts hareketine ışık
tutmuştur (Aslan, 2014, s. 10).
Ruskin, sanatı ve zanaatı farklı düşünmenin doğru olmadığını savunmuştur ve bir
zanaatçının kendini var edebilmesinin tek yolunun yaptığı çalışma üzerinde
düşünmek olduğunu vurgulamıştır. Balkır ve Kuru’nun, Ruskin bu görüşünü Cook
ve Weddenburn’den aktardıkları üzere;
Bir adamın daima düşünmesini, diğerinin ise daima çalışmasını istiyoruz ve birini
beyefendi diğerini ise operatör olarak adlandırıyoruz. Oysa çalışan kişiyi,
düşünür, düşünürü de çalışan olarak kabul etmeli ve en iyi anlamda ikisini de
beyefendi olarak kabul etmeliyiz. Mevcut durumda her ikisini de kabalaştırıyoruz,
biri kardeşini kıskanıyor, diğeri ise hor görüyor ve toplum hastalıklı düşünürler ve
sefil işçilerle doluyor. Sağlıklı bir düşünce artık yalnız emekle mümkündür ve
emek yalnızca düşünerek mutlu edilebilir bu ikisi birbirinden ayrılamaz (Balkır ve
Kuru, 2019, s. 150).

Endüstri devrimi ile birlikte gelen insanın yabancılaşıp üretimde sadece “canlı bir
makine” niteliğinde kullanımı durumunu eleştiren Ruskin şu tespitte bulunmuştur:
Bir insanı hayran bırakacak hızda ve kesinlikte doğru bir çizgi çizmeyi, kavisli bir
çizgiyi işlemeyi ve onu oymayı öğretebilirsiniz ve onun ortaya koyduğu işi de
türünün mükemmel bir örneği olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak ondan bu
biçimler hakkında düşünmesini istediğinizde ve kendi zihninde bundan daha
iyisini bulup bulamayacağını sorduğunuzda, duraklar; yaptığı çalışmada
tereddüde düşer; düşünür ve on kerenin birinde yanlış düşünür; on kerenin bir
keresinde, düşünen bir varlık olarak serine ilk dokunuşunda yanlış yapar. Fakat
bütün bunlara rağmen onu insan haline getirmişsinizdir, önceden sadece bir
makinedir, canlı bir alet… (Balkır ve Kuru, 2019, s. 153).
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Morris, adını sanatçı ve illüstratör olan Walter Crane’in kurduğu “Arts and Crafts
Exhibiton Society” den alan ve kurulum amacı dekoratif sanatçıların işlerini halkın
beğenisine sunmak olan bu akıma, kurulduktan birkaç yıl sonra dahil olmasına
rağmen ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde büyük etki uyandırmış ve ilgi
çekmeyi başarmıştır (V&A, t.y.). Genelde tasarımlarına doğal figürler hakimdir
(Bkz. Görsel 37 – Görsel 38).
Morris

tamamıyla

makineleşmeye

karşı

değildir.

Karşı

olduğu

sistem,

makineleşmenin getirdiği kalitesi düşük estetikten yoksun ve insansız üretim
anlayışıdır. Bu doğrultuda Morris’in amacı, sanayi devrimi teknolojisi ile ortaçağ
estetiğini birleştirmek olmuştur. Yaşamının sonunda “Bize daha iyi yaşam
standartları sunması için makineye yön vermeyi öğrenmeliyiz” diyerek bu
kabullenişi dile getirmiştir (Aslanoğlu, 1983, s. 12).
Akımda kullanılan biçimlerin esin kaynağı Ortaçağ Avrupası ve İslami estetiğidir.
Bu biçimler, ortaçağ ve İslâmi tarzda tasarımları andıran stilize dekoratif motiflerle
tipik olarak doğrusal ve açısaldır. Erken dönem Arts and Craft dönemi ürünlerinde
Japon sanatı tarzında formlar görmek de mümkündür. William Morris'in dışında,
Charles Voysey bu tarzdaki bir başka önemli yenilikçilerden biridir. Bu dönemin
tasarımcılarından

biri

olan

Owen

Jones,

çoğunlukla

Ortaçağ

ve

İslami

kaynaklardan alınan tarihi dekoratif tasarım öğelerinin bir kaynağı olan The
Gramar of Ornament adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu çalışma, diğer tasarımcıların
bu tür tarihi kaynakların kullanımına ilham vermiştir (The Arts and Crafts
Movement, t.y.).
Döneminin pek çok düşünürü ve sanatçısı gibi Morris de, doğal düzen duygusunun
hüküm sürdüğü, kırsal kesime saygı duyulan ve bir zanaatkârın eserindeki değeri
anlayan endüstriyel öncesi çağlardan ilham almıştır. Her ne kadar bu dönemin
kalitesiz ürünlerine karşı aktivist bir yaklaşım sergilese de tarihte genellikle
Victorian dönemin tasarımcısı olarak anılan William Morris, bu döneme anlayışına
ve topluluklarına tamamıyla karşı çıkan bir felsefeyi benimsemiştir (Jackson, t.y.).
Sadece William morris değil, Arts and Crafts akımını oluşturan tasarımcıların,
sanatçıların hepsi aynı şekilde düşünen, kalitesiz Victorian dönemin ürünlerine
karşı duran bir anlayışa sahiptiler (William Morris Society, t.y.).
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El ile tasarımın zaman alması sebebiyle ve geniş kitlelere ulaşma konusunda
makine üretim sistemi ile yarışılamayacağı için Arts and Crafts hareketi sadece
zengin insanların ilgi duyduğu bir alanla sınırlı kalmıştır. Fakat oluşturduğu vizyon
kendisinden sonra gelen Art Nouveau, Bauhaus, Deutche Werkbund gibi tasarım
hareketlerine ilham vermiştir (Caferoğlu, 2016).

Görsel 37. William Morris’in tasarımlarından bir örnek (www. thesefantasticworlds.com)

Görsel 38. William Morris’in duvar kağıdı tasarımından bir örnek (www.museunacional.cat)
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Art Nouveau, hareketinde tarihi modeller, stilde doğaya dönüş için terk edilmiş,
19.yy sonu ve 20. yy. başlarında dekoratif alanlarda ve mimaride yeni ifade
biçimini tanımlayan isme dönüşmüştür. Modern dönemin başlangıcını ifade eden
bu sanat, Fransa'da "Art Nouveau", "Fin de Siècle Stili", Almanya'da "Jugendstil",
Avusturya'da "Viyana Secession", İngiltere'de "New Art", "Liberty", Türkiye'de
"1900' lerin Sanatı", "Yeni Sanat olarak" adlandırılmıştır (Yıldırım, 2011, s.110).
Art Nouveau, Arts and Crafts akımına çok benzese de, onun gibi dönemin sosyal
reform hareketleri ile ilgilenmemiştir. Bunun yerine 19.yy ortası Avrupa’sının
karmaşasını ve eklektizmini ele almıştır.
Art Nouveau akımının en önemli ilkesi, sanattaki sınıfsal farklılıkları ortadan
kaldırmak olmuştur. Akıma göre, sanat sadece zengin insanların duvarlarında
asılan bir tablo olmamalı, halkın evindeki bardakta, tabak baskılarında bile,
gündelik yaşamın her anında kendini göstermelidir ve sadece el üretimi ile
oluşturulan

ürünler

değil,

fabrika

üretimi

objeler

de

dekoratif

açıdan

biçimlendirilmelidir (Balkan, 2017, 1487).
Akımın gelişimini destekleyen durumlardan biri de ortaya çıkan eserlerin devlet
salonlarında sergilenmesinin reddedilmesidir. Bu durum akımın aynı zamanda
akademiye de karşı bir duruş sergilemesine sebep olmuştur. Bu sebeple çevre
tarafından fazlasıyla kabul görmesi, Art Nouveau’ya anti-akademik bir kimlik
kazandırmıştır. (Ayaydın, 2015,63).
Belçika ve Fransa’dan doğan bu hareket, doğaya yönelmiş ve bütün iyi
tasarımların

ondan

esinlenerek gerçekleştirilebileceğini

savunmuştur.

Stilin

özellikleri, asimetrik form ve desen düzenlemeleri ile birlikte, kıvrımlı eğri çizginin
tüm kullanımlarını içermiştir. Art Nouveau tasarımcıları ile akıcı eğriler ve çizgiler,
çimler, zambaklar, asmalar gibi en doğadan ilham alınan formlar daha popüler
hale gelmiştir. Bununla birlikte tavus kuşu tüyü, kelebek ve böcek gibi sıra dışı
doğal formlar da kullanılmıştır (Bkz. Görsel 39). Akım, eski dönem barok
eserlerinde,

katedral

mimarilerinden

ve

Japon

sanatından

yoğunlukla

esinlenmiştir. Bunun beraberinde grafik alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
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Görsel 39. Art Nouveau’nun öncülerinden Alphonse Mucha’nın ”Fruits”
(upload.wikimedia.org)

Taşımacılığın ve baskı teknolojilerinin gelişmesi Art Nouveau’nun uluslararası
alanda adını duyurması ve benimsenmesi açısında büyük bir avantaj sağlamıştır.
Özellikle baskı alanlarında yaşanan gelişmeler, farklı ülkelerdeki sanatçı ve
tasarımcıların

aralarındaki

etkileşimi

kolaylaştırmış

ve

birbirlerinden

esinlenmelerini sağlamıştır. Art Nouveau’nun etkisinin belirgin bir şekilde
görüldüğü 1900’lü yılların sonunda, kitap tasarımı ve illüstrasyon alanında
yaşanan gelişmelerin doğru orantıda yükselişe geçtiği gözlemlenebilmektedir
(Özakın, 2018, s. 242).
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Birçok farklı disiplinde kendini gösteren bu sanat ve tasarım hareketinin öncüleri,
mimarlıkta Otto Wagner, Antonio Gaudi, Paul Hankar, Henry Van de Velde, grafik
tasarım alanında, İngiltere’de Aubrey Beardsley, Çek asıllı Alphonse Mucha ve
Eugene Grasset, Jules Chéret, Georges de Feure ve Fransa’da ressam Henri de
Toulouse-Lautrec, Viyana’da Koloman Moser, Amerika’da Will H. Bradley, cam
tasarımı alanında René Lalique ve Émile Gallé, resim alanında Maurice Denis,
Pierre Bonnard, Édouard Vuillard ve Gustav Klimt’ dir (Art Novueau, t.y.).
Art Nouveau’dan sonra, devamında gelişen akımlar daha modern ve statik çizgiler
izlemiş ve bu tasarım dili bu doğrultuda ilerlemeye devam etmiştir. Doğadan
esinlenme anlayışı yerini gridlerden oluşan düzeneklerin temel alındığı, tipografi ve
sayfa düzenlemeleri açısından daha yenilikçi bir anlayışa bırakmıştır. Kübist,
Fütürist ve Dadaist tasarım hareketlerinin odağında gelişen bu dönemde sanat ve
tasarım anlayışı yeniden sorgulanmaya başlamıştır.
Modernizm ve post modernizm ile birlikte Bauhaus ve Vkhutemas gibi tasarım
okullarının kurulmasıyla, endüstri devriminin oluşturduğu sosyal hayatın tüketim
anlayışına, Yeni Tipografi döneminin, modern grafik tasarım diliyle cevap
verilmeye başlamıştır. Bu dönemde deneysel bir anlayışla ilerlemekte ve eski
anlayışlardan esinlenmek yerine yeni teknikler deneme görüşü benimsenmiştir.
Bauhaus tasarım okulunda, fabrika ürünlerinin ucuz olması sebebi ile el
sanatlarına ve estetiğe olan ilginin azalması ve bu doğrultuda oluşan sağlıklı biçim
endişesine çözüm getirme amacı taşınmaktaydı (Caferoğlu, 2016,16). Modernizm
gibi

yeni

hareketlerle

kullanılmaya başlanmış,

birlikte

tasarımda

geometrik

formların

yoğunlukla

ve tasarımda fonksiyonelliğin hakim olduğu bir dil

geliştirilmiştir (Altay ve Özgündoğdu, 2017, s.1563).
Endüstri devrimi ile birlikte oluşan sanat ve tasarım alanında ses getiren akım ve
hareketlerin temelinde, üretim ve tüketim arasındaki dengede var olabilme anlayışı
söz konusudur. İnsanın sadece tüketen, üretimden uzak bir anlayış benimsemesi
tasarım ve sanat akımlarının oluşumunu tetikleyen başlıca sebeplerden bir
olmuştur. Kendin Yap hareketi, insanın sadece tüketici değil üretici olarak, kendi
ürettiği objeye değer katması açısından önemli bir harekettir.
Kendin Yap hareketi ile Arts and Crafts akımı arasında benzer bağlantılar
bulunmaktadır. Arts and Crafts’ta oluştuğu dönemin sanayi üretimlerinin
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ruhsuzluğuna karşı geliştirilen bir tasarım anlayışı hakim olmuştur. Kendin Yap için
de aynı şeyi söylemek mümkündür. Günümüz şartlarında oluşan üst düzey tüketim
olgusuna karşı duran bir anlayışa sahiptir ve bu yüzden var olanı kullanma tamir
etme ve yeniden oluşturma temelinde yükselir.
Tarihte birbirine karşı duran Modernizm ve Arts and Crafts’ın günümüzde Kendin
Yap hareketi ile kaynaştığı gözlemlenebilir. (Altay ve Özgündoğdu, 2017, s.1563).
Kendin Yap hareketi ile alakalı kapsamlı bir araştırma yapmış olan Müge
Caferoğlu’na göre, Kendin Yap hareketinin evrimi Amerika ve İngiltere’de Victorian
dönemi

boyunca

yaşanan

zanaattaki

gelişimlerde

gözlemlenebilmekteydi.

Caferoğlu’nun Steven Gelber ve Kuzey Amerikalı yazar Carolyn Goldstein’dan
aktardığı üzere zanaata olan ilginin yeniden hayat bulması durumunu 20. yy.
başında yaşanan Amerikan Arts and Crafts hareketi ile ilişkilendirmiştir. Kendin
Yap hareketinin temelinde yatan felsefe, sanat, zanaat, çevre ve tasarım çevre
konularında hassas davranan insanların, özgün üretim, tasarruf etme ve bilinçli
yaşama ilkeleri doğrultusunda endüstriyelleşmenin ve aşırı tüketimin karşısında
durarak bu anlayışları reddetmesidir. Bu şekilde yeniden kendi yeteneklerini
keşfeden insanın kendi kendine yetebilmeye başlaması Kendin Yap hareketinin
amacıdır. (Caferoğlu, 2016, 28-29).
Kendin Yap hareketi ile Arts and Crafts arasındaki fark, Kendin Yap hareketinin
odağının bahçe ve ev geliştirme merkezli olup, Arts and Crafts’ın çerçeveler, takı
tasarımları,

el

işi

üretimler

gibi

dekorasyon

ürünleri

ve

malzemelerine

odaklanmasıdır (Wolf ve McQuitty, 2011, s.155)
Modern çağın ilk dönem Kendin Tasarla toplulukları, 1920 yılında amatör olarak
radyo ile alakalı çalışmalar yapan “radyo hobicileri”dir. Radyo hobicileri, ellerindeki
amatör el kitaplarına dayanarak, radyo’nun iletişim gücü olduğu kadar yaratıcı ve
gelişime açık bir yanı daha olduğunu vurgulamışlardır (Kuznetsov ve Paulos,
2010, s.1). 1930’lu yıllarda, Amrikada uygulamalı ev geliştirme programlarına ve el
yapımı işlere olan ilgi artmış ve Kendi Yap hareketinin bir önceki evresi olarak
nitelendirilebilecek “Nasıl Yapılır” yayınları görülmeye başlanmıştır. 1941 yılında
Kuzey Amerikalı Julian Starr’ın yazdığı

‘Ev İçin Yapılan 50 Şey’ rehberinin,

Amerika ikinci dünya savaşına girmeden önce basımına başlanması buna örnek
olarak verilebilir. Bu rehberde Kendin Yap hareketi spesifik olarak aynı isimde
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tanımlanmasa da, bu hareketin temellerinin atıldığı kitaptır. Basit yaşam kültürünü
aktaran ve 1954’te Scott ve Helen Nearing tarafından kaleme alınan “Living the
Good Life” kitabı da anlayış olarak Kendin Yap hareketini destekler nitelikte
yazılan kitaplardan biridir. Kitapta var olan satın alma düzenine karşı durulmuş ve
sistemin rekabeti körükleyen, açgözlü yapısına tepki gösterilmiştir. 1970 yılında
basılan Alicia Bay Laurel’in “Living on the Eath” kitabı oldukça popüler bir hale
gelmiştir. Kitapta alternatif yaşam stilleri konu alınmış ve ayakkabıdan kıyafete
kadar yapım talimatları içeren bir el kitabı olarak ortaya çıkmıştır (Caferoğlu, 2016,
29-30-31).
Basılı yayınlar her ne kadar 1900’lü yıllarda gerçekleşse de, olgu olarak Kendin
Yap hareketi, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hayatta kalabilmek için,
materyalleri oluşturma, tamir etme ve ve yeniden işleme yeteneğine dayanmakta
ve insanlar tarafından uygulanmaktadır (Kuznetsov ve Paulos, 2010, s.1).
Hareketin

çıkış

noktasına

bakıldığında

aslında

bunun

insanlık

tarihinin

başlangıcına dayandığı gözlemlenebilmektedir. İlk insanlar avlanabilmek için,
korunabilmek için aletler tasarlamıştır. Sonraki dönemlerde yerleşik hayata
geçebilmek için kendi yapılarını inşa etmiş ve üretmeye başlamışlardır. İnsanlar bu
dönemde sadece tüketici değil aynı zamanda üretici niteliği de taşımışlardır. Yani
insanlık ürettiği kadarını tüketmiş ve bu döngü kendini tekrar etmiştir. Ta ki sanayi
devrimi ile “kullan at” mantığının ortaya çıkıp, üretim sürecine katılmadan sadece
tüketime odaklı olan saf tüketici sınıfını oluşturana kadar.
Alvin Toffler, 1980 yılında, Üçüncü Dalga isimli kitabında “Proconsumer”
tanımlamasını ortaya atarak bu gruptan söz etmektedir. Producer (üretici) ve
Consumer (tüketici) isimlerinin birleşiminden meydana gelen ve kendi yiyeceğini
pişiren, kendi kıyafetlerini üreten ve kendi duvarlarını boyayabilen insanların
oluşturduğu bu tanımlama, sanayi çağının getirisi olan tüketim kavramı ile insan
doğasında var olan üretim kavramının birleşiyor olmasından bahseder. Kitaba
göre post-endüstriyel dönemde saf tüketiciler azalacak ve bunun yerini üreten
tüketiciler

alacaktır

değerlendirildiğinde

(Kotler,

1986).

Proconsumer

Kendin

anlayışına

Yap

hareketi,

atılmış

bir

bu

açıdan

adım

olarak

nitelendirilebilmektedir.
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Bireylerin toplu olarak ham ya da yarı ham maddelerle etkileşime girip, çevreye
uyumlu

yeni

ürünler

ürettikleri,

materyalleri

dönüştürdükleri

ve

yeniden

düzenledikleri aktiviteler, Kendin Yap hareketi kapsamında prosumption olarak
adlandırılırlar. Bununla birlikte, tüketicinin üretim sürecinde aktif olması açısından;
fiziksel katılımı, zihinsel çabayı ve sosyo-psikolojik deneyimleri birleştiren, birlikte
yaratım ve birlikte üretime benzer bir aktivitedir. Ortaya çıkan ürünler, onu
üretenler tarafından kullanılıp tüketileceği için bu sınıf içerisinde yer alacaklardır
(Wolf ve McQuitty, 2011, s.154).
Kendin Yap hareketinin etkilerinin, ülkelerin ekonomik açıdan problem yaşadığı
dönemlerde, sorunların yükünün hafifletilmesi için sosyo-ekonomik yapılanma
içerisinde de kendine yer edindiği gözlemlenebilmektedir.
1930 ve1940’lı yıllarda yaşanan Büyük Bunalım ve İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri,
insanlara daha sade yaşam stilini benimsemelerini ve sahip olunan eşyaların uzun
ömürlü kullanımı için daha özenli davranmayı öğretmiştir. II. Dünya Savaşı
sırasında hükümetler, savaş için gerekli kaynakların kullanımı ve yönlendirilmesi
doğrusunda adımlar atmışlardır. Bu durum, sivil kıyafetlerin kullanımı konusunda
da bazı kısıtlamaları beraberinde getirmiş, az sayıdaki kaynaklar askeri ihtiyaçlar
için kullanılmıştır. Bu zorlu kısıtlamalar, insanlara gardıroplarını durmadan
yenilemek yerine kıyafetlerin daha uzun süreli kullanımı ve yeni kıyafetlerin üretimi
adına daha ekonomik ve yaratıcı yollar bulabilmek için ilham vermiştir (Turner,
2011, s.1). Büyük Bunalım Döneminde pamuğun fiyatının çok yüksek olması ve
parasal yetersizliğin doruk noktasında olması sebepleriyle Amerikan vatandaşları
kendi kıyafetlerini üretmek ve çocuklarını giydirmek için seçenekler üretmişlerdir.
Kırsalda yaşayan kadınlar boş un, patates ve hayvan yemi çuvallarını kalıplara
ayırıp bunlarla kıyafetler dikmeye başlamışlardır. Görünüm açısından her ne kadar
estetik duyulara hitap etmiyor olsa da bu çuvallar büyük önem taşımışlardır. 1925
yılında bu durumun farkına varan Gingham Girl un markası, ürünlerini daha sonra
elbise olabilecek kalitedeki kumaşlarla paketlemiş ve satış odağı olarak unu değil
çuvalları göstermiştir (Bkz. Görsel 40). Bu yıllarda bu malzeme sıklıkla kullanılmış
ve ilgi görmüştür (Sara, 2018).
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Görsel 40. Çuvaldan dikilen giysiler ve örnek elbise şablonu (www.inspirationsstudios.com)

Yemek yapmak, bahçe işleri, evde eğitim almak/vermek, mekanikten anlamak gibi
kişilerin kendilerine yetebilmek için yaptıkları aktivitelerin tamamı Kendin Yap
başlığı altında incelenebilmektedir. (Altay ve Özgündoğdu, 2017, s.1563). Kendin
Yap hareketi ile oluşturulmuş ürünler ise ev dekorasyonundan tekstile, bahçe
düzenlemesinden, çocuk etkinliklerine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu
sistemde özellikle, geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım ve yeniden
amaçlandırma sistemlerini destekleyen tasarımlar oluşturulmaktadır (Teker ve
Günbulut, 2017, s. 2234).
Kendin Yap hareketinde, her ne kadar ürünün uzun ömürlü kullanımı, onarımı ve
yeniden yaratımı söz konusu olsa da, hareketin felsefesine ters düşmemesi
açısından bu sürecin onarım ve bakım bedeli kesinlikle hesaplanmalıdır. Bu
onarımlar yapıldıktan sonra ortaya çıkacak ürünün kalitesi de kullanılacak olan
yaratımın ömrünü etkilemektedir (Ozan ve Doğan, 2014, s.158).
İnsanların bir ürünü kullanmasının altında duygusal, psikolojik, sosyo-kültürel ve
faydacı sebepler yatmaktadır. Kendin Yap hareketinin net olarak anlaşılabilmesi ve
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bir alışkanlık haline gelebilmesi için öncelikle tüketici ve tüketim arasındaki ilişkinin
kavranması, tüketimin kültür ve duygularla arasındaki bağın çözümlenmesi
gerekmektedir.
Tasarımın sosyo-kültürel boyutu hakkında yaptığı araştırmada Sağocak, gündelik
hayatımızda yer alan tasarım ürünü her teknik nesnenin aynı zamanda bir kültür
ortamı nesnesi olmasından bahseder. Bu nesnelerin taşıdıkları anlamlar ve
değerler, içinde yer aldığı kültürle ölçülebilmektedir. Bu yüzden kültür, ürünlerin
tasarımını, kullanımını onlardan faydalanmayı onlara sahip olma ve ilişki kurma
biçimlerimizi, bu ürünlerin algılanışını ve anlamlandırılmasını da içermektedir
(Sağocak, 2007, s.255).
Tüketicilerin

tasarım

sürecinde

aktif

olmaları,

ürünün

benzersizliğini

ve

kişiselleştirilme değerini arttırmak daha mümkün olabilmektedir. Tüketicinin
üretime dahil olduğu süreçlerde ortaya çıkan ürün doğrultusunda üreten kişinin
hissettiği başarı hissi, üretilen ürün ile aralarında bir bağın oluşmasına olanak
tanımaktadır. Bu şekilde ürün ve kullanıcı arasındaki bağ derinleşmektedir
(Niinimaki ve Hassi, 2011, s.1881). Bu durum bağ kurulan ürünün değişimini
erteleyebilir, yeniden kullanımı için fırsat yaratır ve kullanım ömrünü uzatır.
Tüketicinin üretim sürecine katılması aynı zamanda ürünün kişiselleştirilmesi
anlamına da gelmektedir. Kişiselleştirme, üretim sürecindeki tüketicinin ürünle
arasında kurduğu duygusal bağdır.
Kişiselleştirme aynı zamanda ürünün işlevsel ve estetik özelliklerinin, kullanıcıyla
olan bağını güçlendirebilmek amacı ile yeniden biçimlendirilmesi düzenlenmesi
olarak tanımlanabilir.

Yapılan

bazı araştırmalarda

kişiselleştirme

sürecini;

firmaların kullanıcıyı tasarım sürecine dahil ettiği ancak üretimi yine firmanın
üstlendiği durum olarak açıklar. Bu aynı zamanda kitlesel özelleştirme adını da alır
(Ozan ve Doğan, 2014, s.158).
Kendin Yap projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünler sadece ürün olmanın ötesine
geçer. Çünkü bu süreçte üründeki fonksiyonelliğin tasarımcısı ve üreteni
tüketicinin kendisidir (Wolf ve McQuitty, 2011, s.154).
Ürünlerin kişiselleştirilmesinde etken rol alan bir diğer değişken ise yerel olmasıdır.
İnsanların ait oldukları kültürü kullanarak oluşturdukları ürün ile bağlantı kurmaları,
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var oldukları kültürü içermesi halinde daha kolaydır. Her kültürün kendine özgü
yaklaşımları ve tasarım dili olduğu gerçeği göz önünde bulunduğunda, tasarlanan
ürünün daha eşsiz olması, kullanılan malzemelerin

sunduğu olanakların

sınırlarının değişkenliği beklenti dahilindedir.
Sürdürülebilirliğe odaklanan, tasarımda yerel olanı kullanan yaklaşımlar, yerel
olanın kullanımı sırasında, malzeme, üretim ve becerileri ile alakalı üreticilere farklı
olanaklar sunar.

Bu yaklaşımlarda kullanıcıların kültürel değerlerine yakın

ürünlerin çıkmasına özen gösterilir (Ozan ve Doğan, 2014, s.163).
19. yy. dan bu yana nesne algısındaki değişim, insanların gündelik eşyalarla olan
ilişkisine de yansımıştır. Artık gündelik eşyalara “geçici olan” gözüyle bakılmaya
başlanmış ve bu durum 1960 ve 1970’li yıllarda, “kullan-at” vizyonunu benimsemiş
toplumlarda doruk noktasına ulaşmıştır. Artık nesneler nesilden nesile aktarılmak
yerine demode etme, eskitme ve bu doğrultuda elden çıkarma süreci
doğrultusunda kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları da bu süreci destekleme
misyonu edinmişlerdir. Başka insanların evleri, yaşam koşulları ve alışkanlıkları
sunularak

başkalarının

sahip

oldukları

imkânlar

konusunda

izleyicileri

güdümlemektedir. Bu şekilde anlık mutlulukları, hevesleri ve dolayısıyla “kullan-at”
ideolojisini de destekleyen bir popüler kültür anlayışı yayılmaktadır (Sağocak,
2007, s. 257-258).
Kendin Yap hareketi, her ne kadar insanın kendine yetebilmesi için yaptığı bütün
aktiviteleri kapsıyor olsa da günümüzde yine popüler kültür ile birlikte, hareketin
felsefesine tamamıyla ters düşecek şekilde “kendin yap kitleri” ve buna benzer
ürünler ile kapsamı tamamen daraltılmış ve pazarlanmaya başlanmıştır.
Bununla birlikte, 2006 yılında Ellen Lupton Kendin Tasarla (Design it Yourself)
isminde bir kitap yayınlamıştır. Ellen Lupton’un kardeşi Julia Lupton’un da katkıda
bulunduğu kitap hakkında, Julia Lupton ile yapılan bir röportajda Lupton, Kendin
Yap hareketi ile Kendin Tasarla düşüncesinin birbirleri ile bağlantılı olduğunu fakat
aynı anlama gelmediğini belirtmiştir. Lupton’a göre, Kendin Yap, bir işi yapmak için
özel bir araç satın almak yerine, daha minimal bir çözüm yolu bulmak olarak
nitelendirilmektedir.

Yani

bisikletinizi

kendiniz

onarabilir,

kendi

sebzenizi

yetiştirebilir ya da birbirine bağlanmış süt kasalarından bir raf oluşturabilirsiniz.
Fakat Kendin Tasarla düşüncesinde durum biraz daha farklıdır. Bu düşüncede,
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ürünün amacı sadece ihtiyaçları karşılamak değildir. Yapım sürecinde tasarım
boyutunu düşünmek, ve yapılan işe anlam katan bir estetik değer ile yaklaşmak bu
tanımlamanın temelini oluşturmaktadır. Bir takvim tasarımı ele alınacak olursa,
üretilecek olan ürünün sadece toplantı saatlerini gösterme işlevinin yanında,
maksimum etkiye sahip fontların, renklerin ve grafiklerin kullanımı bu iki düşünce
arasındaki farkı yaratmaktadır. Julia Lupton’a göre Kendin Tasarla düşüncesi,
araçların ve anlamların kişiselleştirilmesini sağlayarak fikirlerin ciddiye alınmasına
olanak tanır, insanları yeni düşünce ve yaşam biçimlerinde yeni yollar bulmak için
cesaretlendirir (Irani, 2008, s.9-10).

2.5.2 Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı
Birçok

araştırmaya

konu

olan

ambalaj

tasarımının

çok

farklı

tanımları

süregelmiştir. Ömer Durmaz “Hızlı Tüketim Ürünlerinin Ambalaj Tasarımında
Çağrışımsal Öğrenme İle Renk Kararları” başlıklı tezinde, ambalajın tarihsel süreç
içerisinde değişen tanımlamalarından sonra, nihai tanımı Meyer ve Lubliner’den
aktarmıştır. Bu tanıma göre ambalaj tüketici için sadece görsel bir öğe değildir,
daha öznel bir kapsamı vardır. “Ambalaj: tutulan, saklanan, ürünü boşaltmak için
kullanılan, evde, işte ya da rafta, masa üzerinde defalarca bakılan ve görülen,
ikinci anlamlara açık olabilen, hem ticari hem de bireysel değerler içeren bir
nesnedir. Ambalaj; kullanıcısının yaşantısına giren, neredeyse bir arkadaş gibi
yıllar sonra bile tanıyabileceği, kişiselleştirebileceği özel bir varlıktır” (Durmaz,
2009, s. 14).
İlk ambalaj tasarımı üretimi, yapraklar kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra seri
üretim için çömlek ve dokunmuş ürünler tercih edilmeye başlanmıştır. Cam ve
ahşap ambalajların ise yaklaşık olarak 5000 yıldır kullanıldığı tahmin edilmektedir
(ASD, T.Y.).
Şekillendirilebilme özelliğine sahip en eski ambalaj maddesi, Çin’de üretilen
kağıttır. Kağıdın yolculuğu Çin’de başlasa da, ilk ticari karton kutu 1817’de
İngiltere’de üretilmiştir. Kullanım kolaylığı ve ergonomisi sebebi ile ahşap kasaların
yerine daha çok tercih edilmeye ve hızla yayılmaya başlamıştır. İlk karton kutular
16. yy.’da ortaya çıkmış olsa da endüstriyel üretim ilk karton kutular 1839’da
görülmeye başlanmıştır (Özdemir, 2016, s. 47-48).
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Ambalajlarda plastik kullanımına II.Dünya Savaşından sonra başlanmıştır. Bunun
sebebi savaş sırasında çok fazla üretilen polietilenin kolaylıkla bulunabiliyor
oluşudur. Plastiğin kağıt ambalajların yerini alması ve hızla büyümesi 1970’li
yıllardan bu yana hız kazanmıştır (ASD, t.y.). Savaştan sonraki dönemlerde, savaş
esnasında

açılan

ekonomik

yaraların

kapanması

ve

bu

çokça

üretilen

malzemelere bir alan açılması amaçları doğrultusunda tüketimi hızlandırabilmek
için ambalajlarda sadece ürünü muhafaza etme veya taşıma kolaylığı özellikleri
değil, ürünü sattırma, hedef kitle ile iletişim kurabilmesi gibi özellikler de dikkate
alınmaya başlanmıştır. Dikkate alınmayan ve daha sonra ortaya çıkacak sorunları
hesaplamadan yapılan en büyük yanlış, üretilen ambalajların sürdürülebilir olması
konusundaki hassasiyettir. Günümüzde yaşadığımız çevre kirliliği, küresel ısınma
gibi global problemlerin altında yatan en büyük sebeplerin temelini tüketim
ürünlerinin ambalajlarının doğaya dost tasarlanmayışı oluşturmaktadır. 19. yy. dan
itibaren ambalaj tasarımlarında yapay malzeme kullanımının doğal malzeme
kullanımını büyük oranda geride bırakması, geri dönüşüm problemlerindeki en
büyük payın plastik kullanımının oluşturmasına sebep olmaktadır.
Ambalaj tasarımı, yaşam döngüsü boyunca hizmet ettiği “ürünü koruma”
görevinde, çevresel faktörler hesaba katılmadan tasarlandığı zaman, kendi
koruduğu ürünün çevresel açıdan yarattığı yüke yük katmış olacaktır (Lee, Xu,
2005, s.26).
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında ürün tasarımları ve ürün ambalajlarının
taşıdığı önem, insanların tüketim doğrultusunda çevreyi kirlettikleri göz önünde
bulundurulduğunda göz ardı edilmemelidir.
Son dönemde ambalajın yaşamsal döngüsünün çevresel etkilerini değerlendirmek
için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu sayede küresel ısınma gerçeği, bazı üretim
firmalarını karbon ayak izine, uygun paketlemenin önemine ve çevresel etkilerine
odaklanmaya teşvik etmiştir. Fakat sürdürülebilirliğin sorumluluğunu sadece
üreticilerin ya da tüketicilerin omuzlarına yıkmak doğru bir yaklaşım değildir.
Burada benimsenmesi gereken strateji öncelikle dengenin kurulması ve herkesin
bu konuda üzerine düşeni yapmasıdır. Unutulmamalıdır ki toplumun ürün ve buna
bağlı olarak ambalaj tüketimi konusundaki öz yönetimi, günümüzdeki çevre kirliliği
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sorununun en büyük parçasıdır. Bu açıdan bakıldığında tüketici de sürdürülebilir
ambalaj alanında kritik bir rol alır.
Ambalajda sürdürülebilirlik çoğu zaman tüketicilerin çelişkili beklentilerine maruz
kalmaktadır. Tüketiciler ambalajların sağladığı ürünü muhafaza etme, raf ömrünün
uzun olması gibi kolaylıklardan faydalanmak isterken, aynı zamanda ambalajların
daha fazla çevresel sürdürülebilirliğe sahip olmasını beklemektedirler. Bu durum
sürdürülebilir

ambalaj

alanında

henüz

yeterli

düzeyde

olmayan

üretim

anlayışından ve teknolojiden çok fazla şey beklemek anlamına gelmektedir (Lewis,
Fitzpatrick, Verghese, Sonneveld, 2005, s.3).
Sürdürülebilir yaklaşımın benimsenebilmesi ve devamlılık gösterebilmesi için
öncelikle ambalaj, ürünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmeli ve ambalajlanmış
ürünün kullanımı ve imhasıyla ilgili sorumluluk sahibi davranışlar konusunda
tüketiciler eğitilmelidir. Bu yüzden sürdürülebilir ambalaj kavramı, bu yolculuğunda
üreticilerin ve kullanıcıların gösterdiği özen ve daha gelişmiş bir bilinç ile başarıya
ulaşabilir İdeal bir dünyada paketleme sistemleri, tedarik zincirinde yer alan tüm
paydaşların yanı sıra hükümet ve topluluk paydaşlarının beklentilerini sorunsuz bir
şekilde

yerine

getirmelidir.

Bir

ambalaj

tasarımı,

işletmenin

büyümesini

destekleyebilmeli, kullanıcı / tüketici değerlerini ve beklentilerini karşılayabilmeli
(beklenen ürünün kalitesini sağlamanın yanı sıra ürün kullanımında ve ambalajın
atık olarak değerlendirilmesi konusundaki kolaylığı açısından) ve çevreye en az
düzeyde etki eden bir yapıya sahip olmalıdır. Sürdürülebilir ambalaj tasarımının
başarısı, büyük ölçüde amacına, belirli bir paketleme sisteminin çevresel etkilerine,
tedarik zincirinin uzunluğuna ve niteliğine, geri kazanım, yeniden kullanım ve imha
seçenekleri gibi spesifik konulara bağlı olacaktır (Lewis, Fitzpatrick, Verghese,
Sonneveld and Jordon, 2007, s.2).
Sürdürülebilir Ambalajlar Birliğine göre sürdürülebilir ambalajın dört ilkesi, “etkin”,
“verimli”, “döngüsel” ve “temiz” başlıkları altında tanımlanmıştır (Bkz. Görsel 41).
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Görsel 41. Sürdürülebilir Ambalajlar Birliğine göre sürdürülebilir ambalajın dört ilkesi
(www. nbis.org)

Bu ilkelerin kapsamlarının sadeleştirilmiş grafiği aşağıdaki gibidir (Bkz. Görsel 42);

Görsel 42. Sürdürülebilir Ambalajlar Birliğine göre sürdürülebilir ambalajın dört ilkesinin
sadeleştirilmiş grafiği
(Lewis v.d. 2005, Sustainable Packaging: How do we Define and Measure It?)
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Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu, bir ambalajın sürdürülebilir olması için aşağıda
belirtilen özellikle sahip olması gerekliliğini vurgulamıştır.


Yaşam döngüsü boyunca bireyler ve topluluklar için faydalı, güvenli ve
sağlıklıdır,



Performans ve maliyet açısından pazar ölçütlerini karşılar,



Kaynağı yenilenebilir enerjidir ve bu kaynak doğrultusunda üretilir, taşınır ve
geri dönüştürülür,



Yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklı malzemelerin kullanımını
optimize eder,



Temiz üretim teknolojileri kullanılarak üretilmiştir,



Tüm

olası

tüketim

sonrası

olasılıkları

hesaba

katılarak

sağlıklı

malzemelerden yapılır,


Ürünün fiziki özellikleri, kullanılan materyalleri ve enerjiyi optimize edecek
şekilde tasarlanmıştır (Definition of Sustainable Packaging, 2011)

Ambalajın sürdürülebilir kalkınmada kilit rolü vardır. Bununla birlikte ürünlerin
dağıtımı pazarlanması ve bu aşamalardaki güvenliği ile aynı doğrultuda dikkat
çekmesi

gerekliliği,

ambalajda

sürdürülebilirliğin

gelişimi

önünde

engel

yaratmaktadır. Tüketici davranışları ve harcama eğilimleri, Pazar alanındaki farklı
ürün segmentleri ve ürün dağıtımındaki gelişmeler, genel olarak sürdürülebilirliğin
yapısına aykırı olan ilkelerdir ama aynı zamanda çözüm yolu arayışında, yeni
ambalaj biçimlerinin ve paketleme teknolojilerinin itici gücüdür.
Grafik tasarım sayesinde ortaya çıkan geniş ürün yelpazesi değerlendirildiğinde,
ambalaj tasarımı, poster tasarımı, kurumsal kimlik tasarımları ve diğer bütün grafik
tasarım ürünlerinde yoğunlukla kullanılan en yaygın materyal kağıttır.
Grafik tasarımda, kullanım açısından kağıdın doğal olması, geri dönüştürülebilir
nitelikte olması, baskı konusunda kolaylıklar sağlamaktadır. (Uçar, 1993, s.17).
Günümüzde tasarlanan ambalajların, kullanım döngüsünü tamamladıktan sonra
ekosisteme yeniden dahil olabilecek nitelikte tasarlanması faktörü hesaba
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katılmamaktadır. Bu durum sonucunda ortaya çıkan problemlerin azaltılması
doğrultusunda akılcı ve yenilikçi çözümler üretilmeye başlanmıştır. Üretimde geniş
kitlelere ulaşan firmalar çevresel sorunların ulaştığı boyutları dikkate alarak üretim
sistemlerinde değişiklikler yapmaya başlamışlardır.
Aşağıda, dünyaca ünlü markaların sürdürülebilirlik adına izledikleri stratejiler,
bunların sonuçları ve ambalaj tasarımı alanında ekolojik-sürdürülebilir alternatif
tasarımlara yer verilmiştir.
KFC Kentucky Fried Chicken: Dünyaca ünlü gıda markası KFC (Kentucky Fried
Chicken) son dönemde sürdürülebilirlik adına üretim stratejisinde düzenlemeler
yapan şirketlerden biridir. Bu düzenleme doğrultusunda KFC firmasının yaptığı
yeniliklerden bazıları aşağıdaki gibidir;


KFC'nin amacı, 2020 yılına kadar tüm ürünleri için% 100 kağıt bazlı ambalaj
satın almaktır. Bu ambalajlar, tüketim stratejisinde sınırlılıkların farkında olan,
doğru bir şekilde yönetimi yapılan ormanlardan faydalanılarak ve geri
dönüştürülmüş kaynaklardan gelen elyaflar kullanılarak üretilecektir.



KFC US’in kâğıt bazlı perakende ambalajının% 98,8’inden fazlası sorumlu
kaynaklı kullanım kriterlerine uymaktadır. İçecekler ve tatlılar dışında, hem
paket servisi hem de kurum içi tüketim için KFC paketlerinin çoğu kağıt
tabanlıdır.



KFC, petrol bazlı malzeme yerine şeker kamışı ve bambudan yapılan yemek
gereçlerini (kapaklar, tabak ve kaseler) kullanmaktadır.



KFC Australia,

“Doğru Olanı Yap, Doğru Kutuyu Kullan” kampanyası

kapsamında 2015 yılında atık alanından 102 metrik ton karışımlı atık
tasarrufu sağlamıştır.


KFC Almanya, restoranlarında atıkları 5 farklı sınıfa ayırmaktadır (kağıt,
yiyecek artıkları, plastik ve metaller, artık atık ve genel atıklar) Bunu yaparak
KFC Almanya, ambalajlama için 7,2 metrik ton hammadde tasarrufu
sağlamakta

ve

atmosferde

4

metrik

ton

karbondioksit

salınımını

önlemektedir.
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2015 yılında yalnızca ABD'de 106.000 pound ağırlığında kağıdın geri
dönüştürüldüğü bildirilmiştir.



Sürdürülebilir

süreçleriyle

KFC

Hindistan,

yıllık

18.000

galon

su

tasarrufundan fazlasını beklemektedir (Agrawal, 2018a).
Aynı zamanda bu stratejisi doğrultusunda KFC firması büyük kazanımlar elde
etmiştir (Bkz. Görsel 43).

Görsel 43. KFC’nin sürdürülebilirlik stratejisi sonucunda elde ettiği kazanımların sınıfsal görseli
(yiyecek, insanlar, toplum ve çevre) (www.yumcsr.com)
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Fuseproject & Puma: Fuseproject’in ses getiren ve Puma markası için
oluşturulan “Clever Bag” tasarımı sürdürülebilir strateji doğrultusunda üretim
sistemini gözden geçiren üreticilerin tasarımlarında yaptıkları yeniliklere örnek
olarak gösterilebilir (Bkz. Görsel 44).
Spor ve giyim sektöründe önemli yere sahip bir marka olan PUMA, Fuseproject iş
birliği ile tasarımlarında sürdürülebilirliği amaçlayan bir vizyon geliştirmiştir.
Geleneksel karton ayakkabı kutularını yeniden tasarlayarak, tekrar kullanılabilen
kanvas çanta ve minimal düzeyde, yapıştırıcı içermeyen ve laminasyon işleminden
geçmeyen karton ile değiştirilmiştir. Bu şekilde standart ayakkabı kutularında
kullandıkları karton materyalinden %65 oranında tasarruf edilmiştir. Karton için
uygulanan lamine baskı yöntemini kullanılmadığı için, elektrik ısı ve enerjiden de
tasarruf edilmiştir.

Yenilenen tasarımla birlikte, kutunun statik hacmi dışına

çıkıldığı için alandan da tasarruf edilmiş ve bu durum da nakliye aşamasında daha
az ağırlık ile enerjiden de tasarrufu beraberinde getirmiş ve son olarak da hem
ambalaj hem çanta niteliği taşıdığı için plastik poşet ihtiyacı ortadan kalkmıştır.
8500 ton kağıttan, 20.000.000 megajul elektrikten, 1 milyon litre sudan tasarruf
edilmiştir. (Fuseproject, t.y.).

Görsel 44. Puma Clever Little Bag Projesi (www.core77designawards.com)

119

DELL: DELL teknoloji markası, malzemede ambalajı israfını azaltmanın ve verimli
paketleme tasarlamanın yanı sıra, nakliye süreçlerini de dikkate almaktadır. Dell,
okyanustan gelen plastikleri ambalaj teknolojilerinde kullanmak ve açık kaynaklı
okyanus plastikleri için tedarik zinciri oluşturmak için Lonely Whale gibi çevreye
duyarlı

kuruluşlarla

birlikte

çalışmaktadır (Agrawal,2018a).

Lonely Whale,

okyanuslar için etkili değişimler yaratabilecek cesur fikirleri geliştirme merkezidir
(Lonely Whale, t.y.). Bu ortaklık ile Dell, ilk kez ticari ölçekte okyanusa bağlı plastik
tedarik zincirini geliştirmek için NextWave adlı bir programa katılmıştır. Program
katılımcıları, 5 yıl içinde 5 milyon pound ağırlığında, okyanusa atılacak plastik
kaynağına yön vermeyi planlamaktadırlar (Agrawal,2018a). Dell, General Motors,
Trek Bicycle, Interface, Van de Sant, Humanscale, Bureo and Herman Miller bu
ortaklığın diğer üyeleridir (Dell, t.y.) Dell plastik kullanım sürecini grafiklerle
aktarmaktadır (Bkz. Görsel 45).

Görsel 45. Dell’in okyanus plastiklari kullanma işlerinin akış grafiği (www.delltechnologies.com)
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Yeşil ambalaj ve nakliye arayışında Dell' in yenilikçi ambalaj tasarımlarını takip
etmesi sürdürülebilir strateji açısından dikkat çekicidir (Bkz. Görsel 46). Dell,
ambalajında poliüretan köpüğü yerine bambu destek sistemini kullanmayı tercih
etmektedir. Benzer şekilde, şirket daha büyük gönderiler için mantar bazlı
yapışabilir organik destekler sistemleri geliştirmektedir. Aynı zamanda, kıyı
bölgelerinden plastik tedarik etmekte ve yeni ambalajlama yapmak için bu
plastikleri geri dönüştürmektedir ve ambalajlarında tedarik standartları ve ekoetiketler kullanmaktadır (Agrawal,2018a).

Görsel 46. Dell’in hassas cihazlarda kullandığı bambu bazlı ambalaj sistemi (www.thedieline.com)
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Egg Box: Macaristan merkezli tasarımcı Otília Andrea Erdélyi'nin minimalist bir
ambalaj tasarımıdır. Moholy-Nagy Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almış olan
Erdélyi yaptığı tasarım ile yumurta ambalajları için mümkün olduğunca az
malzeme kullanmayı ve yumurtalar için yeterli koruma sağlamayı amaçlamıştır.
Kutu materyali olarak oluklu mukavvadan faydalanılmış ve elips biçimli kesimler
kullanılarak yalnızca bir parçadan oluşturulmuştur (Bkz. Görsel 47). Erdélyi,
yumurtalar paketleme halinde bile gözle görülebildiği halde, ambalaj tasarımının
sağladığı geniş koruma sayesinde kırılmayacakları iddia edilmektedir. Tasarımın
diğer özellikleri ise ergonomik şekilde istiflenebilmesi, saydamlığının verdiği
avantaj ile tüketicilerin kırılmış yumurtaları kontrol etmek için kabı açmasına gerek
kalmamasıdır (Lei, 2012)

Görsel 47. Otília Andrea Erdélyi'nin tasarımı; “Egg Box”

Happy Eggs: Ergonomiyi ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak ambalaj
tasarımı alanında yenilik yaratan bir diğer tasarımcı, yumurta kutusu tasarımı ile
Maja Szcypek’tir. Szcypek, yumurtalar için daha çevre dostu bir ambalaj tasarımı
için yeni bir konsept ortaya koymuştur (Bkz. Görsel 48). ‘Happy Eggs‘ isimli
ambalajı, daha az üretim gerektiren, büyük miktarlarda kolayca bulunabilen sıcak
preslenmiş saman kullanılarak üretilmiştir (Andrew, 2013).
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Görsel 48. Maja Szcypek tasarımı; “Happy Eggs” (www.greenerideal.com)

H&M (Hennes & Mauritz): H&M (Hennes & Mauritz) sürdürülebilir stratejiyi tekstil
sektöründe uygulayan bir firmadır. Firma son dönemde kendine ait “Conscious”
koleksiyonu ile ürünlerinde geri dönüşüm hareketi başlatmıştır. H&M' de kullanılan
ambalajlar %100 döngüsel ve yenilenebilirdir. Ambalaj üretiminin, nakliye ve satış
aşamasının bütün ayrıntılarının firma tarafından hesaplanmasının yanında, baskı
- etiketleme için organik bazlı kaynaklar kullanmaktadır. Aynı zamanda şirketin
ticari

iş

ortaklarının%

100'ü

bir

sürdürülebilirlik

taahhüdü

imzalamıştır

(Agrawal,2018b). Şirket stratejileri dışında sosyal sorumluluk projelerinde de aktif
olan firma tüketicilerini geri dönüşüme teşvik etmek için tanıtımlar yapmakta ve
kampanyalar düzenlemektedir. Geri dönüşüm için “güzellik kutuları” olarak
adlandırılan konteynerlere tüketiciler tarafından bağışlanacak tekstil ürünlerinin
karşılığında “%10 teşekkür indirimi” kampanyası buna örnek olarak gösterilebilir
(Bkz. Görsel 49). Marka, müşterilerin organize edilen kampanyaya katılması
durumunda elde edilecek kazanımların da tanıtımını yapmıştır (Bkz. Görsel 50).
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Görsel 49. H&M ‘in tüketicileri geri dönüşüm konusunda teşvik eden kampanyasından bir örnek
(www.bizongo.com)

Görsel 50. H&M ‘in kampanyaya dahil olunması durumunda elde edilecek
kazanımları gösteren tasarımı (www.bloomberg.com)
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H&M, toksik olmayan bir moda geleceğine doğru değişimi yönlendirmek için bir
vizyon ve yol haritası belirlemiştir. İşte H&M’in sürdürülebilirlik çabalarının kayda
değer sonuçlarından bazıları;


Firma, üretim, tedarik zinciri ve paketleme operasyonlarından kaynaklanan
emisyonların % 35'ini azaltmıştır.



Dünyanın dört bir yanındaki mağazaların %64'ünün mağaza atığı için geri
dönüşüm sistemi vardır.



2017 yılında, H&M, yeniden kullanım ve geri dönüşüm için hazırladığı giysi
toplama girişimi ile “güzellik kutuları”nda 17 bin tondan fazla tekstil ürünü
toplanmıştır (Agrawal,2018b).

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına atılan ve elde edilen sonuçların
beraberinde,

bu

alanda

üretilen

“Conscious”

koleksiyonu

hakkında

bazı

belirsizliklerin olduğuna dair yazılar yazılmıştır. H&M’nin kendi web sitesi
incelendiğinde, sürdürülebilir ve geri dönüşüm teknikleri uygulanarak üretildikleri
iddia edilen “Conscious” koleksiyonlarıyla ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Yapılan
açıklamada sürdürülebilir malzemelerin oranları açıklanırken süreçler hakkında,
üretim hakkında ve karbon ayak izi hakkında net bilgiler verilmemektedir
(Whiting,2019) (Bkz. Görsel 51).

Görsel 51. H&M’ in “Conscious” Koleksiyonu hakkında yaptığı açıklama (www.hm.com)
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Adidas: Ünlü spor markası Adidas, sürdürülebilir üretim ve ambalaj alanlarında
yeniliklere öncülük eden bir vizyon geliştirme kararı almıştır. Bu doğrultuda, Tia
Hughes ile çalışan firma, ayakkabı ambalajları için geri dönüştürülebilen karton
kullanmış ve kullanılan karton içerisine çim tohumlarını ekerek “üzerinde
oynayacağınız çimleri yetiştirin” mottosu ile bir reklam kampanyası oluşturmuştur.
(Hermann, 2014) (Bkz. Görsel 52).

Görsel 52. “Üzerinde oynayacağınız çimleri yetiştirin” reklam kampanyası (/www.pinterest.com blog.drupa.com)

Adidas son dönemde ürettiği ayakkabılarda da geri dönüşüm prensibini
benimsemiş ve Parley ile işbirliği yapmış ve okyanus kirliliğine yol açan plastik
atıklardan AdidasxParley isimli ayakkabı üretimine başlamıştır (Leighton, 2018).
Parley, düşünürlerin, yaratıcı insanların ve liderlerin bir araya gelerek okyanusun
güzelliğini ve hassasiyetini önemseyen ve bu konuda farkındalık yaratan, aynı
zamanda okyanusa verilen zararların durdurulması konusundaki projeler üzerinde
işbirliğinin yapıldığı bir ağdır (Parley, t.y.). AdidasxParley ürünlerinin yapımında
işlenmemiş bakir plastiğin yerine kullanılan Parley Ocean Plastic, okyanuslara
ulaşmadan önce plajlardan ve kıyı topluluklarından ele geçirilen yüksek
çözünürlüklü plastik atıklardan yaratılmış, katalizör niteliği taşıyan bir yeniliktir. Bir
çift Parley ayakkabısı üretimi ile okyanuslara yaklaşık 11 plastik şişenin girmesini
önlenmektedir. Parley Ocean Plastic, sahillerden, plajlardan ve kıyı alanlarından
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okyanuslara ulaşmadan önce yakalanan plastik atıklardan yaratılan bir dizi ekoyenilikçi malzemedir (Q&A Adidas x Parley Partnership, t.y.). Adidas bu doğrultuda
2020 yılına kadar ürettiği ayakkabıların tamamında geri dönüştürülmüş plastik
kullanmayı amaçlamakta ve ürün tanıtımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir
(Bkz. Görsel 53).

Görsel 53. Adidas ve Parley işbirliği ile plastiğin geri dönüştürülmesi ile üretilmiş ayakkabıların
reklam kampanyaları (www.adsoftheworld.com)

PepsiCo & Fritolay: Ana şirket PepsiCo ile birlikte Frito-Lay gıda firması, geri
dönüşümlü ve biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj tasarımı için “Performans ile
Amaç (PwP) 2025” gündemini belirlemiştir (Bkz. Görsel 54). Şirket ayrıca karbon
etkisini azaltmak için ambalajda geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaya devam
etmektedir. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yaptığı çalışmalar ışığında Frito-Lay
gıda firması, vizyon olarak 3 R- felsefesine uygulamaktadır. Azaltma - (Reduce);
ambalaj malzemesi ve tüketiminde azaltma sağlanması, Yeniden kullanma
(Reuse); ambalajın bir kereden fazla kullanılması, Geri dönüşüm (Recycle);
ambalajın

çöp

alanlarına

girmesine

izin

verilmemesi

gerekliliği

ilkeleri

benimsenmiştir. PepsiCo Geri Dönüşüm Programı sayesinde, yalnızca ABD'de,
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2010'dan bu yana 140 milyondan fazla “tüketici sonrası konteyner” geri
dönüştürmüştür. Bu, 7.3 milyon pound PET ve alüminyum anlamına gelmektedir.
Kapalı Döngü Fonu projesi ile Frito-Lay, 4 milyon ton tüketici sonrası geri
dönüştürülmüş hammadde tedarik ederek geri dönüşüme katkıda bulunmuştur
(Agrawal,2018a).

Görsel 54. Ana şirket PepsiCo ile birlikte Frito-Lay gıda firmasının benimsediği amaç ve
performans grafiği (www.alfa-editores.com.mx)

Apple: Küresel teknoloji devlerinden olan ve tasarım alanında yaptığı yenilikler ile
popüler alanda bilinirliği yüksek olan Apple, sürdürülebilirlik alanında yaptığı
yenilikler ile teknoloji ve ekolojiyi ortak bir noktada birleştirmek için somut adımlar
atmaktadır. Bunun için öncelikle ürünlerini sevk etmek ve geri dönüştürmek için
kullanılan

enerjinin

sorumluluğunu

üstlenmekte

ve

bunu

yeni

ambalaj

tasarımlarına da yansıtmaktadır. IMac Pro ambalajlarında yaptıkları yeni
düzenleme ile %78 daha az plastik ve %85 oranında geri dönüşüm materyalleri
içermektedir. Daha önceki ambalajlarda kullanılan plastik tablalar tamamen
kalıplanmış fiber alternatif ile değiştirilmiştir. Bununla birlikte şirket polistiren
dolgusunu % 100 geri dönüştürülmüş kağıt dolgusu ile değiştirmiştir. Apple, 2017
yılında paketlemek için kullandıkları 51.000 metrik ton işlenmemiş kağıdı
değerlendirmiş ve bu süreci sorumlu bir şekilde yönetmiştir. Bu şekilde ormanların
korunmasına ve genişlemesine katkıda bulunmuştur (Agrawal,2018b).
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Apple, 10 ile 30 yıl arasında, günümüzden hareketle, küresel sürdürülebilirliğe
yönelik bir geleceğe dair bazı anlayışlar geliştirmeye devam etmektedir. Bu
gelişimlerin niteliği anlamak için Apple’ın “dünyadaki tüm tesislerine% 100
yenilenebilir enerjiden faydalanma” taahhüdüne bağlı olarak, dünyanın en büyük
rüzgar türbinleri üreticisi olan Xinjiang Goldwind Science & Technology ile ortak
girişimi göz önünde bulundurulabilmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gerek ayrıntı,
Apple’ın 2017 Çevre Sorumluluk Raporun’da vurguladığı, kaynak kullanımında
bilinçli ürün paketleme sistemini kullanmaya yönelik başarıları ve bu konuda
devamlılık sağlayabilmek için gösterdiği çabalardır. Bununla birlikte Apple sirküler
ekonomi

doğrultusunda,

“kapalı

döngülü

bir

tedarik

zinciri”

anlayışını

benimserken, “dünyayı madenciliği tamamen durdurma” taahhüdüne bağlı
kalmaktadır. Bu şekilde tüm yeni ürünlerin %100’ü geri dönüştürülmüş
malzemelerle üretilebilecektir. Apple’ın küresel sürdürülebilirliğe doğru attığı
adımlar aynı zamanda ormanların geleceğine dair atılmış önemli bir adımlardır.
2015 yılında Apple, “2020 yılına kadar Çin Ormanlarını, bilinçli orman yönetimine
geçirmek” için Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) ile 5 yıllık bir ortaklık kurduğunu
açıklamıştır. Ayrıca, 2015 yılında, Apple, Maine’deki ve Kuzey Carolina’daki orman
alanlarını Koruma Fonu - Çalışma Orman Fonu’ndan satın alarak, ürün
ambalajlama ihtiyaçları için yenilenebilir kaynakların kullanılmasına izin vermiştir
(Daniels, t.y.).
Apple, 2018 yılının mali raporunu da kapsayan 2019 yılı ilerleme raporunda
izledikleri sürdürülebilirlik stratejisinin sonuçlarına da yer vermişleridir (Bkz. Görsel
55). Rapora göre sonuçlardan bazıları şunlardır;


Apple’ın genel karbon ayak izi 2015 yılına göre% 35 düşmüştür,



Ortalama ürün enerji kullanımında 10 yılda yüzde 70 azalma sağlanmıştır,



Apple’ın tüm küresel tesisleri şimdi %100 yenilenebilir enerji ile çalışmaktadır,



2018 MacBook Air ve mini ilk %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan
yapılmış Mac'lerdir.



Apple’ın

ürünlerindeki

alüminyum

emisyonları

2018’den

yüzde

45

azaltılmıştır,
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10 yıl içinde, Apple’ın ortalama ürün enerji kullanımı yüzde 70 oranında
azaltılmıştır (Zibreg, 2019)

Görsel 55. Apple’ın sürdürülebilirlik alanında yaptığı yenilikler sayesinde elde ettiği kazanımları
gösteren grafik (Apple, 2019, Environmental Responsibility Report)

Apple, sürdürülebilir inovasyon doğrultusunda bilinçli ambalaj üretiminde önemli
gelişmelere de imza atmıştır. Bu gelişmelerden bazıları;


2018’de, 2015’e kıyasla plastik kullanımda %48 azaltılmıştır,



% 58 ortalama geri dönüştürülmüş ahşap lifi içeriği kullanılmaktadır,



Ambalajlarda kullanılan tüm işlenmemiş kağıtları kapsayacak oranda sorumlu
bir şekilde yönetilen ormanları korumakta ve gelişmine katkıda bulunmaktadır
(% 100 oranda) (Apple, s.35, 2019).

21,5 inç iMac ürün ambalajı, % 53 daha az hacimle yeniden tasarlanmıştır. Bu
ağırlık, orijinal 15 inç iMac için ambalajdan yüzde 35 daha az ağırlığa sahip olması
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anlamına gelmektedir Apple ambalaj tasarımında yaptığı yeniliklere 2019
raporunda da yer vermiştir. (Bkz. Görsel 57).


ABD iPhone 7 ürün ambalajında, önceki nesil iPhone ambalajlarına kıyasla
%84 daha az plastik kullanılmıştır ve yüzde 60 oranında geri dönüştürülmüş
materyal içermektedir.



IPad Pro ambalajlarında kullanılan kağıtlar için %100 oranında sorumlu bir
şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ve tüketim sonrası geri
dönüştürülmüş materyal kullanılmıştır (Apple, 2017).

Apple ambalaj tasarımında yaptığı yeniliklere 2019 raporunda da yer vermiştir.
(Bkz. Görsel 56).

Görsel 56. Apple’ın ambalaj tasarımı alanında yaptığı yenilikler (Apple, 2019, Environmental
Responsibility Report)

Görsel 57. Apple’ın ambalaj tasarımı alanında yaptığı yenilikler (Environmental Responsibility
Report)
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P&G – Head&Shoulders: Kozmetik ürünü firması olan ve bir çok ünlü temizlik
ürününü bünyesinde barındıran P&G, ürettiği şampuanlardan Head & Shoulders
için, dünyanın ilk tamamen geri dönüşümlü şampuan şişesini piyasaya sürmüştür
Apple ambalaj tasarımında yaptığı yeniliklere 2019 raporunda da yer vermiştir.
(Bkz. Görsel 58). Geri dönüşüm uzmanları- TerraCycle ve SUEZ ile birlikte çalışan
P&G, bu şişeyi %25 geri dönüştürülmüş plaj plastiği ile üretmiştir (Agrawal,2018b).

Görsel 58. Head&Shoulders ürününün yeni ambalaj tasarımı ve reklam tasarımı
(packagingeurope.com)

Bu gelişme ile birlikte şirket,% 25 PCR plastiği (Tüketici Sonrası Geri Dönüşümlü
Plastik) ile yarım milyardan fazla Saç Bakım şişesi üretmeyi hedeflemektedir.
P&G, 1980'lerin sonlarından beri ambalajlama için belli bir üretim döngüsü
doğrultusunda

geri

dönüştürülmüş

plastik

kullanmaktadır

Apple

ambalaj

tasarımında yaptığı yeniliklere 2019 raporunda da yer vermiştir. (Bkz. Görsel 59).
Yeni vizyonuyla aynı doğrultuda ilerlemeye devam eden firmanın hedefleri ve elde
ettiği sonuçların bazıları aşağıdaki gibidir:


P & G, şirketin tüm kağıt ürünleri ve ambalajları için elemental klorsuz kağıt
hamuru kullanmaktadır.



Geri dönüştürülebilirliği artırmak için, birçok P&G ürün ambalajı renkli
PET'ten şeffaf PET'e geçmiştir (Agrawal,2018b).
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Görsel 59. Head&Shoulders tasarladığı yeni şişenin üretim döngüsü (us.pg.com)

Coca Cola: Dünyaca ünlü içecek markası Coca Cola, ambalajlarında geri
dönüşüm stratejisine uygun bir üretim sistemi uygulamaktadır. Andrew Seunghyun
Kim tarafından tasarlanan ve silindir şeklindeki klasik tasarımlardan farklı olarak
farklı kare biçme sahip olan ambalaj tasarımları bu dönüşüme dair atılmış
adımlardan biridir Apple ambalaj tasarımında yaptığı yeniliklere 2019 raporunda
da yer vermiştir. (Bkz. Görsel 60).
Akıllıca tasarlanmış şişeler ergonomik ve istifleme konusunda çok daha makul
niteliklere sahiptir. Görünüm açısından da daha yeni bir çizgiye sahip olan tasarım,
şeker kamışının yan ürünü kullanılarak %100 bitki bazlı bir malzemeden
üretilmiştir. Kapak, mevcut 20 ons ağırlığındaki şişeden % 25 daha incedir ve
önemli ölçüde azaltılmış ayak izi nedeniyle % 27 daha etkili bir tasarımdır. Mevcut
PET şişe % 100 geri dönüştürülebilir olduğu halde, ancak dağıtılan şişelerin
sadece% 50'sinin geri dönüştürülebilmektedir. Tasarlanan şişe, katlanılabilir
özelliği sayesinde %66 oranında küçülebilmekte, bu şekilde daha kolay
taşınabilmekte ve saklanabilmektedir. Bu durum tüketicileri daha çok geri
dönüşüme özendirmekte ve taşımacılığın daha verimli olmasını sağlamaktadır
(Burns, 2010).
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Görsel 60. Andrew Seunghyun Kim tarafından tasarlanan alternatif içecek kutusu
(www.minimallyminimal.com)
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Danone, Lego gibi plastiği yoğunlukla kullanan dünyaca ünlü markaların bazıları,
sürdürülebilirlik çerçevesinde ürünlerini yenilemeye ve biyo-bazlı veya biyobozunur
plastikleri tercih etmeye başlamışlardır.
Danone’nin Almanya’da üretim yapan fabrikası, 1998 yılında, ürün ambalajlarını
kompostlanabilen, yenilenebilir hammaddeler ile tasarlayan ilk şirket olduğunu
iddia etmiştir. Bunu, biyobozunur plastik ambalajların yapımında kullanılan
yenilenebilir polimerin ana maddesinin ilk aşamalarda mısır, şeker pancarı ve diğer
doğal kaynaklardan elde edildiğini, sonraki aşamalarda biyobozunur selülozik
paketleme malzemesi kullanıldığını belirtmiştir (Lee, Xu, 2005, s.28).
Dünyaca ünlü oyuncak markası LEGO ürünlerini bu doğrultuda yenileyen
markalardan biridir.
LEGO: LEGO ürettiği bazı küçük plastik oyuncak parçalarını, bitki bazlı biyoplastik
materyalini kullanarak üretmeye başlayacağını açıklamıştır. Bitki bazlı polietilen,
geleneksel polietilen ile aynı özelliklere sahiptir. Bu doğrultuda bazı parçaların
üretiminde ağaç kabuğu, yaprak ve çalıların kullanılacağı ve şeker kamışı
kullanılarak bazı oyuncak parçalarının üretimine devam edildiğini, şeker kamışının
ürün kalitesinde herhangi bir düşüşe sebep olmayacağını ve üretilen yeni
parçaların daha önce ürettiklerinden herhangi bir farkı olmayacağını da belirtmiştir.
Üretilecek yeni parçalar, esnek, yumuşak ve dayanıklı polietilen biyoplastiğinden
yapılmaktadır. LEGO bu strateji ile sıfır atık hedeflemekte ve 2030 yılına kadar bu
stratejiyi ana ürün ve ambalajlarında da kullanmayı amaçlamaktadır (Engin, 2018).
LEGO Grubunun, 2018'deki faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların% 93'ünü geri
dönüştürtülürmüştür. Ek olarak, LEGO tuğlalarının kalıplanması sırasında üretilen
tüm plastik atıkların% 100'ü geri dönüştürülmüştür (LEGO, t.y.). LEGO yeni
tanıtımları bu strateji üzerinde biçimlendirmektedir (Bkz. Görsel 61).
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Görsel 61. LEGO’nun sürdürülebilir parçalar reklamından bir görsel (www.lego.com)

İzlediği sürdürülebilir stateji doğrultusunda LEGO’nun elde ettiği sonuçlar
aşağıdaki gibidir:


2017 yılında, LEGO enerji kullanımının% 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan
elde ettiği enerjiyle dengeleme hedefine başarıyla ulaşmıştır.



Kompakt ambalajlama sayesinde, LEGO her yıl 3.000 kamyon yükü ve 7.000
ton karton tasarrufu sağlayabilmektedir.



LEGO, plastik tepsileri kağıt hamuru tepsileri ile değiştirerek, her yıl 1 milyon
adete kadar plastik tepsiyi çöp sahasına gitmekten kurtarıyor.



Günümüzde, LEGO geri dönüşümlü veya sürdürülebilir kaynaklı ayrıştırılabilir
malzemelerden kutular, çantalar ve özel ambalajlar yapmaktadır
(Agrawal,2018a).
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Görsel 62. Sürdürülebilir stateji doğrultusunda LEGO’nun elde ettiği sonuçlar (bizongo.com)

LEGO aynı zamanda bu kazanımları ve yüzdeleri grafikler yoluyla da
açıklamaktadır (Bkz. Görsel 62).

2.5.3 Afiş Tasarımlarında Ekoloji, Geri Dönüşüm ve Doğa Temaları
Afiş tasarımı bir haberi, bir olayı, siyasal, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel
açıdan topluma duyurmak amacıyla, çeşitli boyutlarda tasarlanabilen ve farklı
yüzeyler üzerine uygulama olanağı sunan duyurulardır (Çetin, 2005, s. 42).
Angelina Lippert ise afişi, en temel şekliyle, bir poster, kitlesel tüketim için kamusal
alanda oluşturulan bir fikir, ürün veya olayın geçici olarak tanıtılması olarak
açıklamıştır. Tarihte, Roma döneminde tahta üzerine yapılan oymalarla yapılan
duyurularla, Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden sonra küçük boyutlarda
tanıtım afişlerin basılmaya başlanması ile devam eden afiş tasarımının tarihsel
oluşumu, gerçek kimliğini, geniş renk seçeneklerinin basımına imkan tanıyan
litografi ile birlikte 1870’li yıllarda kazanmıştır. Afiş tasarımdaki potansiyeli gören ilk
kişi, afiş tasarımın babası olarak da adlandırılan Jules Chéret’tir (Lippert, 2017).
Afiş tasarımı, her dönemde farklı şekilde kendini göstermiş olsa da, temelinde
olması gereken “bir bilgiyi geniş kitlelere yayma” şartını sağlayabildiği matbaanın
icadından sonra amacına uygun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir tasarımın
“afiş” olarak nitelendirilebilmesi için, çoğaltılabilir olması, bir mesaj iletme kaygısı
taşıması ve kitlelere sunulma amacı ile tasarlanmış olması gerekmektedir.
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Gönderici ve kitle unsurları afiş olgusunu oluşturan unsurlardır. Bu iki değişken
arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişi, iletişim olarak tanımlanır
(Yeraltı, 2005).
Afiş tasarımları, ticari alanda kullanılmaları dışında, tarihte belli propagandaların,
ideolojilerin, sosyal sorunların, politikanın aracı olarak kullanılmıştır.
Propaganda, hedeflenen amaca yarar sağlamak amacıyla, belirli bir grubun,
duygu, düşünce ve tutum ve davranışlarının etkilemek ve yönlendirmek olarak
tanımlanır (Tarihibilgi, t.y.). Propaganda için kullanılan iletişim yolları ile insanların
fikirleri değiştirilmesi ya da yeni fikirlerin yaratılması amaçlanmaktadır (Yılmaz,
2007, s.60).
Grafik tasarım, diğer plastik sanatlara kıyasla, mesajı en yalın, doğrudan ve
sanatsal bir şekilde sunabilme özelliği taşımaktadır. Bu yüzden toplumları
bilinçlendirmek için, grafik tasarım yolu ile propaganda mesajlarını iletmek, halkın
hayal gücünü oluşturmak ve onları yönlendirebilmek açısından etkili bir araca
dönüşmüş

(Akgül,

2017,

s.163),

afiş,

propaganda

aracı

olarak,

savaş

dönemlerinde kullanılan en etkili kitle iletişim aracı haline gelmiştir (Gümüştekin,
2013, s.41).
A.B.D. ve İngiltere gibi ülkeler halkın desteğini almak istediklerinde, propagandayı
yoğun bir şekilde kullanmışlardır (Akgül, 2017, s.161).
Savaş dönemlerinde tasarlanan afişler incelendiğinde -özellikle II. Dünya Savaşıaşırı tüketimi irdeleyen ve tutumlu olmayı özendiren bir dil kullanıldığı
gözlemlenmektedir. Fakat hedeflenen, doğayı korumak ya da sürdürülebilirliği
desteklemek değil, daha fazla silah ve kurşun alabilmek için halkın tüketim
alışkanlıklarını düzenlemektir.
Avsturyalı-Amerikalı ressam ve grafik tasarımcı Henry Koerner’in 1943 yılında
tasarladığı “Save waste fats for explosives (Atık yağlarınızı patlayıcılar için
biriktirin)”, atıkların değerlendirilmesi konusunda halkı yönlendiren bir propaganda
afişidir (Bkz. Görsel 63). II. Dünya Savaşı sırasında, ev hanımlarını, atık yağları
saklamaları ve daha sonra bu atık yağları yerel kasaplara vermeleri konusunda
bilgilendirmektedir. Fakat değerlendirilmek için toplanan bu yağlar daha sonra
patlayıcı yapımında kullanılmaktaydılar (Illinois Library, t.y.).
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Görsel 63. Henry Koerner’in 1943 yılında tasarladığı “Atık yağlarınızı patlayıcılar için biriktirin”
sloganı ile tasarlanmış afiş (digital.library.illinois.edu)

Günümüz sürdürülebilirlik anlayışında sıklıkla karşılaştığımız organik ürün tüketme
ve yetiştirme alışkanlıklarına özendirme, savaş dönemlerinde propaganda
afişlerine de konu olmuştur.
İngiliz grafik tasarımcı Abram Games, II. Dünya Savaşı sırasında yaptığı poster
tasarımlarındaki tarzı, kullandığı rafine biçimler ve kendisini diğer tasarımcılardan
ayıran güçlü grafik dili ile 20. yüzyılın en iyi grafik tasarımcıları arasında
gösterilmektedir (“Abram Games”, t.y.).
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Games, 1941-1946 yılları arasında “Savaş Ofisi” için çalışmış ve yüzün üzerinde
poster tasarlamıştır. Savaş zamanı, üstün teknikler kullanarak bütün ustalığını
sergileyen ve tasarımın her bir unsurunu mesaja hizmet edeceği şekilde
kurgulayan Games afişlerinin, kendisinin de güçlü bir şekilde inandığı bir mesaja
sahip olmasını amaçlamış ve bu şekilde tasarlamıştır (Use Spades Not Ships, t.y.).
Games’in tasarımlarından biri, “Use Spades Not Ships (Gemi Yerine Kürek
Kullanın)” isimli propaganda afişidir ve halkı kendi yiyeceklerini üretimesi
konusunda yönlendirmektedir (Bkz. Görsel 64).

Görsel 64. Abram Games’in “Gemi Yerine Kürek Kullanın” isimli propaganda afişi
(www.iwm.org.uk)
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Tüketimi konu alan bir propaganda afişi de Van der Laan ve Douglas Aircraft’a
aittir. “Waste Helps Enemy (Atıklarınız Düşmana Yardım Eder)” isimli afişte, hızlı
tüketimin, düşmanın lehine olduğunu aktaran ve halkı az tüketime yönlendiren dil
kullanılmıştır. Tasarımda günlük kullanılan kağıt, kalem gibi materyallerden,
düşman taraf olan Hitler’in yüzü oluşturulmuştur (Bkz. Görsel 65).

Görsel 65. Van der Laan’ın ve Douglas Aircraft şirketinin ortak üretimi olan
“Atıklarınız Düşmana Yardım Eder” isimli propaganda afişi (www.archives.gov)

Yukarıda gösterilen tasarımların ötesinde sayısız propaganda afişi tasarlanmıştır.
II. Dünya Savaşı için hazırlanan propaganda afişlerinin büyük bir çoğunluğu,
verdiği mesajlar ve tüketicileri yönlendirmek istedikleri düşünce sistemi açısından
tüketimi azaltma ve atıkları değerlendirme üzerine kuruludur. İnsanların sadece
savaş döneminde değil, günlük hayatta da bu idealleri benimsemiş oldukları
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varsayıldığında, içinde bulunulan doğal yıkım sürecini olumlu yönde etkilenebilir
hatta sürdürülebilir bir hayata geçişin için ilk adımlar çoktan atılmış olurdu.
Bu durumdan çıkarılabilecek sonuç, insanların ani yıkımlar karşısında gösterdikleri
tepkileri, zamana yayılan yıkımlar için göstermeyişleridir. Fakat unutulmamalıdır ki,
doğa ve ekosistem, savaştan sonraki ekonomi gibi yeniden toparlanabilir
özelliklere sahip değildir ve bu süreçte kaybedilenlerin yerine yenilerinin konulması
mümkün değildir.
Ekoloji, tarihsel süreçte siyasi ideolojileri desteklemek için de kullanılmıştır.
Özellikle Sovyetler Birliği’nin kendi düşünce sistemini ve kapitalizme olan karşı
duruşunu, ekolojiyi temel alarak desteklemesi, birçok farklı ideolojik terimin
oluşumuna zemin hazırlamıştır.
1970’li yıllardan itibaren etkilerini iyice hissettiren küresel ekolojik kriz, yalnızca
güncel hayatta toplumsal mücadelenin değil, kurucu politik ideolojilerin de odak
noktası

olmuştur.

Endüstrileşmenin

hızla

ilerlemesi,

tarımın

petro-

kimyasallaşmasının sebep olduğu zararların nasıl ortadan kaldırılacağının da
ötesinde sistematik problemleri ortadan kaldırma ihtiyacı, mevcut ideolojiler
çerçevesinde daha yeşil bir pencereden ele alınmaya başlanmıştır (Atay ve
Turhan, 2015).
Ekososyalizm, mevcut ekolojik sorunların sebeplerinin, kapitalizmin üretim
biçimlerinin ve bu üretim biçimlerinin uzantılarının bir getirisi olduğunu ve bu
ekolojik sorunların mevcut sistem dönüşmeden çözülemeyeceğini savunan bir
anlayıştır (Yıldırım, 2017, s. 298). Bu ideoloji, sosyalist düşünce ile ekolojik
düşüncenin kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu akımın benimsediği görüş,
kapitalizmin gittikçe genişleyen ve yıkımlara sebep olan anlayışı ile doğal çevrenin,
canlıların lehine korunması düşüncesinin bir arada bulunamayacağıdır. Yani
ekoloji adına yapılacak kökten değişim ve dünyanın yeniden dönüşebilmesi,
mevcut

kapitalist

düzene

ve

tüketim

anlayışına

saldırmadan

mümkün

olmayacaktır. Ekoloji için açılan bu savaş ile toplumu dönüştürmek için verilen
mücadele ayrı düşünülememektedir (E-Skop, 2015).
Sovyetler Birliği döneminde, sosyalizmin kapitalist düzene karşı koyan ideolojisi
doğrultusunda, aile, konut, eğitim, sağlık, kamu ve ekoloji alanlarında propaganda
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afişleri tasarlanmış ve yayımlanmıştır. Bu şekilde Sovyetler Birliği, önemi günden
güne artan çevresel problemlerin üstesinden gelebilme konusunda istekli
olduğunu, özellikle ekolojik alandaki yaptığı propaganda afişleri ile ortaya
koymuştur (“Soviet Poster Show”, t.y.).
1963 yılında, Osawosyuk ve B. Uspenskii ‘ye tarafından tasarlanan ve “Forest
Wealth Nation (Ağaçlar Ulusun Servetidir)” ismiyle bilinen afiş, Sovyetler Birliği
döneminde yapılan poster tasarımlarına örnek olarak gösterilebilir. Posterin alt
kısmında, ormanların yeryüzünün serveti olduğu ve bunun akıllıca kullanılması
gerektiği yazılmıştır (Bkz. Görsel 66). Posterde, bir ağaç ve ağacın dalarında,
ormanlardan faydalanılarak üretilen ev, defter, elbise gibi yapı ve ürünler, ağacın
yanında

ise

elinde

testere

ile

bekleyen

uzun

bir

adam resimlenmiştir

(Liveauctioneers, t.y.).

Görsel 66. Osawosyuk and B Uspenskii’nin ve “Ağaçlar Ulusun Servetidir” isimli afiş tasarımı
(www.liveauctioneers.com)
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Bir başka örnek ise, Vyacheslav Frantsevich Utrimatisya’nın 1920 yılında
tasarladığı, “The Price of Match” (Kibritin Bedeli) isimli afiş tasarımıdır
(Allthatsinteresting, t.y.) (Bkz. Görsel 67).

Görsel 67. Vyacheslav Frantsevich Utrimatisya’nın “The Price of Match” isimli afiş tasarımı
(allthatsinteresting.com)
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Maystrovsky, 1989 yılında yaptığı afiş tasarımında şu ifade yer alır: “Yoldaşlar,
soluduğumuz ve yaşadığımız her şeyi acilen kurtarmamıza izin verin”. Poster
tasarımında, parlak ayakkabı ile timsah şeklinde betimlenen otorite ve hükümeti
oluşturmaktadır. Timsahın vücudunu ise, küçük düzenli köyü yedikten sonra kirlilik
saçan şehir ve fabrikaların oluşturduğu yapılar oluşturmaktadır (“Eye on design”,
t.y.) (Bkz. Görsel 60).

Görsel 68. Maystrovsky’nin 1989 yılında yaptığı Afiş Tasarımı (eyeondesign.aiga.org)

Sovyetler Birliği zamanında çok sayıda ekolojik poster tasarlansa da, bu
tasarımların sadece en belirgin olanlarının ve tanınanların sahipleri belirtilmektedir.
Tasarlanan çoğu afiş anonim olarak gösterilmektedir.
“SSCB vatandaşları doğaya bakmak ve servetini korumakla yükümlüdür.” sloganı
ile 1960 ‘lı yıllarda tasarlanan (“Pholder”, t.y.) afişin tasarımcısı belli değildir ve
buna benzer çoğu afiş tasarımcıları ile değil sloganları ile arşivlenmektedir (Bkz.
Görsel 69).
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Görsel 69. Sovyetler birliği döneminde tasarlanan anonim afiş tasarımına bir örnek
(www.reddit.com)

II. Dünya Savaşı sonrasında bilim ve teknolojide birçok gelişme yaşanmıştır. Fakat
bu gelişimin sağlıklı bir şekilde yönetilememesi, kendini çevre kirliliği ve doğanın
tahribatı biçimlerinde göstermeye başlamıştır. Bu durum daha da ilerlemiş ve
günümüzde yaşadığımız çevresel krizlere sebebiyet vermiştir. Endüstrinin doğaya
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verdiği zararın algılanması toplumsal alanda bir tepki hareketini de beraberinde
getirmiştir. Bu hareketlerin çoğu 1960’lı yılların sonlarında öğrenciler tarafından
başlatılmıştır ve amaçlanan şey sosyal alanda farkındalık uyandırmaktır. Söz
konusu hareketler, günümüz batılı toplumların çevresel kurallarının oluşumunda
büyük ölçüde etkili olmuştur (Kılıç, 2002, s.94).
Amerika’da, modern zaman çevreci hareketerin başlangıç tarihi, Dünya Günü’nün
ilk kutlandığı tarih olan 22 Nisan 1970 olarak kabul edilmektedir. Bu tarihte 20
milyon Amerikan vatandaşı, sokaklara dökülüp çevresel konularda farkındalık
yaratma amacıyla sokakları, parkları doldurmuş ve kirliliğini prosteto etmiştir. Bu
durum çevresel problemlerin aynı zamanda politik problemlere dönüşmesini
sağlamıştır (West, 2019). Bu doğrultuda tanıtım ürünleride oluşturulmuştur (Bkz.
Görsel 70 – Görsel 71).

Görsel 70. Dünya Günü için hazırlanan ilk bülten ve el ilanı tasarımları (www.nypl.org)
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Görsel 71. Dünya Günü için hazırlanan afiş tasarımı (www.nypl.org)

Üç farklı çevreci grup olan Sierra Club, Audubon Society ve Wilderness Society
birleşmiş ve “Grup Ten” i oluşturmuşlardır. Bu çevreci hareket anlayışı, tarih
içerisinde farklı ideolojilerin, hareketlerin sentezlenmesi ile 1990’lı yıllara kadar
gelmiş ve aynı tarihlerde dünyanın en çok desteklenen çevresel hareketi olan
Greenpeace’in oluşumuna kadar devam etmiştir. İlk olarak 1971 yılında A.B.D.’de,
Alaska’nın doğusunda yaptığı nükleer denemelere karşı, Kanada’dan yola çıkan
bir grup insanın çabası ile ortaya çıkan Greenpeace, 1994’de genişleyip
uluslararası bir organizasyona dönüşmüş ve dünya çapında 6 milyon üye, 100
milyon dolar bütçeye ulaşmıştır (Bingöl, 2018).
Çevreci hareketlerin oluşumu ve gelişimi, grafik tasarımda da yankı bulmuş ve
dünya gününü, çevresel sorunları ve ekolojiyi konu alan sayısız afiş, broşür ve ilan
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tasarlanmıştır. Bu dönemde yapılan poster tasarımlarından bazıları aşağıdaki
gibidir (Bkz. Görsel 72).

Görsel 72. Martin Carey tarafından Dünya Günü için hazırlanan alternatif afiş tasarımı
(collections.museumca.org)
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Washington Magazine ilk Dünya Günü'nü tanıtmak için “April 22” vurgusu ile bir
poster tasarımı yayımlanmıştır. Ülkenin başkentinde ve Amerika

Birleşik

Devletleri'ndeki büyük şehirlerinde yaşanan hava kalitesindeki hayal kırıklığını tam
olarak anlatmaktadır. Bu ve buna benzer afişlerin vermek istediği temel mesaj tam
olarak şudur: “Global düşün, yerel hareket et” (Collins, 2017). Poster zemininde
turuncu renk kullanılmıştır. Poster öğeleri için genel olarak siyah renk tercih
edimiştir. Uçak ve otomobil gibi ulaşım araçlarının, fabrikaların yarattığı hava
kirliliğinden oluşan bir kaos posterin atmosferine hakimdir (Bkz. Görsel 73).

Görsel 73. Washington Magazine’in yayımladığı poster tasarımı (kindnesscotland.co.uk)
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1960-1960 yılları arasında yükselen hava kirliliği ile birlikte artan bilimsel
çalışmalar, hava kirliliğini yaşam kalitesi ve sağlık sorunları ile ilişkilendirmiştir.
Ülkenin, hava kalitesini kontrol etme ihtiyacını vurgulamak için, "Freedom to
Breathe" isimli, 1969 yılında tasarlanan bu poster, Amerikan Özgürlük Anıtını gaz
maskesi takarken göstermektedir (Bkz. Görsel 74). Çünkü temiz, sağlıklı hava
alma özgürlüğünü kaybetmiştir. 1969 yılında ABD Sağlık, Eğitim ve Refah
Departmanı tarafından üretilen poster tasarımı, dönemin rock müzik posterlerini de
andırmaktadır (“National Museum of American History”, t.y.).

Görsel 74. "Freedom to Breathe - Nefes Alma Özgürlüğü" poster tasarımı (americanhistory.si.edu)

151

Ünlü “I Love NY” logosu, ve saykodelik tarzdaki Bob Dylan posterinin ve grafik
tasarıma yön veren çok sayıdaki başarılı grafik tasarım ürünlerinin yaratıcısı olan
Milton Glaser da dünyanın yaşadığı ekolojik krize duyarsız kalmamıştır.
1970 yılında Dünya Günü’nün ilan edilişinin hemen ardından,

“Give Earth a

Chance” isimli poster ile Milton Glaser ilk çevreci afişini tasarlamıştır (“Cooper
Hewitt”, t.y.) (Bkz. Görsel 75).

Görsel 75. Milton Glaser’in tasarladığı “Give Earth a Chance - Dünya’ya Bir Şans Verin” isimli
poster tasarımı (collection.cooperhewitt.org)
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Tarihsel süreçte, çevre için yapılan bu hareket başka ülkelere de yayılmıştır. Bu
hareket sonucunda çok farklı kültürlerde çevre ile alakalı afiş tasarımları üretilmiş
ve paylaşılmıştır. Ünlü Japon grafik tasarımcı Shigeo Fukuda, çevresel sorunlara
dikkat çeken poster tasarımları ile farkındalık yaratan tasarımcılardandır (Bkz.
Görsel 76).

Görsel 76. Shigeo Fukuda, “Kirlilik İçin Poster” tasarımı (pinktentacle.com)
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Daha yakın tarih ele alınacak olursa doğa ile alakalı en çarpıcı ve farkındalık
uyandıran görsel tasarımların, WWF (World Wildlife Fund), Greenpeace ve
Seashepherd gibi çevreci kurumlar tarafından yayımlandığı söylenebilir.
Bu kurumlar tarafından yayımlanan posterler genelde küresel ısınma, hayvan
türlerinin tehlike altında olması, çevre kirliliği, okyanus ve hava kirliliğini konu
almaktadır. Tasarımlar incelendiğinde kullanılan iletişim dilinin daha keskin olduğu
görülebilmektedir. Hayvanların çektiği acılar, kirliliğin rahatsız edici boyutları
doğanın geldiği son nokta ve bu şekilde devam ederse bizi bekleyen karanlık
gelecek, bütün çıplaklığıyla sunulmaktadır (Bkz. Görsel 77). Bu iletişim dilinin
kullanılmasındaki asıl amaç, insanları içinde bulundukları konfor halinden çıkarıp
onları rahatsız etmek ve bu şekilde farkındalık uyandırmaktır. Toplumun, bu
afişlerin kullandığı imgelerden etkilenerek çevre sorunları ile yüzleşip harekete
geçmeleri ihtimali dahi bu konuda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.
Seashepherd kendini, uluslararası nitelikte, okyanusların korunmasına dair oluşan
doğrudan bir hareket olarak tanımlamıştır (Seashepherdglobal, t.y.).
Seashepherd, 2019 yılında, “Heads Propaganda” reklam ajansı ile çok güçlü bir
afiş tasarım konseptine imza atmıştır. Yaratılan konseptte amaçlanan, su altı vahşi
hayatını

korumaya

odaklanarak,

insanları

plastik

kullanımı

konusunda

bilinçlendirmekdir. Bu amaçla başlatılan kampanyada, imgelerden faydalanılarak
çok keskin ve “rahatsız edici” bir dil kurgulanmıştır. Bu açıdan “Heads
Propaganda” ajansının oluşturduğu tasarımların, yukarıdaki paragrafta bahsedilen
“insanları bu konuda bir şeyler yapmaya itecek bir kuvvete sahip olan” bir niteliğe
sahip olduğu söylenebilmektedir (Bkz. Görsel 77, Görsel 78). ”Bir kere
kullandığınız plastik, doğaya daima işkence eder” sloganı ile yayımlanan afişlerde,
zararsız gibi görünen basit bir plastik poşetin, okyanustaki binlerce hayvan için ileri
düzeyde acı hatta ölümü temsil ettiği vurgulanmıştır (Adsoftheworld, 2019).
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Görsel 77. “Heads Propaganda” reklam ajansının Seashepherd için tasarladığı 1. afiş tasarımı
(www.adsoftheworld.com)
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Görsel 78. “Heads Propaganda” reklam ajansının Seashepherd için tasarladığı 2. afiş tasarımı
(www.adsoftheworld.com)
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Plastik kullanımı hakkında farkındalık yaratma amacı ile tasarlanan bir başka
poster serisinin sahibi, WWF (World Wildlife Fund)’dir. Traffik reklam ajansı
tarafından oluşturulan 3 faklı afiş, “Büyük Kanada Kıyı Şeridi Temizliği”’ ne katılımı
arttırmak için hazırlanmıştır.

Konseptin hedeflediği, Kanadalıların suyun ve

toprağın olduğu her yerde bulunan çöplerin toplanması için harekete geçmeleridir
(Adsoftheworld, 2019).
Poster tasarımları, Seashepherd için hazırlanan posterlerde kullanılan imgeler
kadar hiddetli değildir. Fakat bu tasarımlarda da plastik kullanımı imgeler yardımı
ile olumsuzlanmıştır. Afiş tasarımı incelendiğinde, arka fonda görülen bulutlu
gökyüzünün etkisi, önde bulunan zayıf ve kirli tek kuş tüyü ve bütün bunların
arasında hiç çözünmemiş haliyle duran plastik görüntüsü ile izleyende doğaya dair
olumsuz bir izlenim uyandırmaktadır. Posterdeki karamsar olumsuz etki ile
amaçlanan, insanların sebep oldukları kirlilik yüzünden rahatsızlık duymaları ve bu
konu için harekete geçmeleridir (Bkz. Görsel 79, Görsel 80, Görsel 81).

Görsel 79. WWF için Traffik tarafından hazılanan “Don’t Let Garbage Replace Wildlife
- Atıkların Doğanın Yerine Geçmesine İzin Vermeyin” afiş serisi - 1 (www.adsoftheworld.com)
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Görsel 80. WWF için Traffik tarafından hazılanan “Don’t Let Garbage Replace Wildlife
- Atıkların Doğanın Yerine Geçmesine İzin Vermeyin” afiş serisi - 2 (www.adsoftheworld.com)

Görsel 81. WWF için Traffik tarafından hazılanan “Don’t Let Garbage Replace Wildlife
- Atıkların Doğanın Yerine Geçmesine İzin Vermeyin” afiş serisi - 2 (www.adsoftheworld.com)
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Greenpeace, plastik kullanımı konusunda 2018 yılında Rethink ajansı ile ses
getiren bir proje gerçekleştirmiştir. Yapılan poster tasarımları daha sonraki süreçte,
Greenpeace tarafından McDonalds ve Tim Horton’s gibi büyük fastfood zincirlerini
sosyal medyada protesto etmek amacıyla da kullanılmıştır (Adsoftheworld, 2019).
Tasarımlarda tek kullanımlık plastik ürünlerden pipet üzerinde yoğunlaşılmıştır.
“Okyanustaki hayatları pipetle emmeyin” sloganı ile hazırlanan seride kahve ve
içecekler içerisinde bulunan hayvanların çaresizlikleri kurgulanmıştır (Bkz. Görsel
82, Görsel 83, Görsel 84).

Görsel 82. Greenpeace için Rethink tarafından hazılanan “Don’t suck the life from our oceans Okyanustaki hayatları pipetle emmeyin” afiş serisi - 1 (www.adsoftheworld.com)
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Görsel 83. Greenpeace için Rethink tarafından hazılanan “Don’t suck the life from our oceans Okyanustaki hayatları pipetle emmeyin” afiş serisi - 2 (www.adsoftheworld.com)
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Görsel 84. Greenpeace için Rethink tarafından hazılanan “Don’t suck the life from our oceans Okyanustaki hayatları pipetle emmeyin” afiş serisi - 3 (www.adsoftheworld.com)
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2.5.4 Tipografiye Ekolojik Bir Yaklaşım: Ecofont ve Ryman Eco
Tasarım alanında yaşanan doğaya dost gelişmeler her alanda kendine yer
bulmaya başlamıştır. Grafik tasarımın en önemli bileşenlerinden birini oluşturan
tipografi alanında da ekolojiye dost yeni alternatiflerin arayışlarına girilmiş ve bu
doğrultuda yeni çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Araştırmalara göre, 2020 yılına kadar, yaklaşık olarak 49 trilyon sayfanın basımı
yapılacaktır. Bugün, bir insan için haftada yaklaşık olarak 50 sayfa basım
yapılmaktadır. Basım süreci, hem mürekkep fiyatlarının yüksek olması hem de
yüksek fiyata alınan mürekkebin kullanım sonrası doğaya zarar vermesi açısından
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bir kartuşun bölümlerinin doğada ayrışması, 450
yıl sürmektedir. Bunun yanında mürekkep de son derece toksik bir etkiye sahiptir.
Ecofont, maliyetten tasarruf etmek ve israfı önlemek için yazıcınızın mürekkebini
ve tonerini önemli ölçüde azaltan yazılımsal çözüm önerisidir. Buyerslab'da
yapılan bağımsız testler, Ecofont ile normal baskıya kıyasla toner mürekkebinde
%46,5 tasarruf sağlandığını göstermektedir. Ecofont, basımdan önce, belge
üzerinde bulunan bütün harf karakterlerini, mürekkepten tasarruf eden eşdeğerleri
haline dönüştürmektedir. Insan beyni tarafından çok zor algılanan harfler
üzerindeki bu delikler sayesinde daha az sayıda pikselin kullanımıyla basımı
yapılacak olan belge aynı kalitede üretilebilmektedir (Bkz. Görsel 85). Bununla
birlikte bu yazılım bütün yazıcılar ile uyumludur ve herhangi özel bir bakım
gerektirmemektedir. Ecofont şu anda Arial, Calibri, Tahoma, Times New Roman ve
Verdana gibi en yaygın kullanılan fontları desteklemektedir (Ecofont, t.y).

Görsel 85. Ecofont’un yazı formları üzerinde kullanmına bir örnek (www.solopress.com)
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Bu alanda görülen bir diğer gelişme de, Ryman Eco yazıyüzü tasarımıdır.
Tasarımın dayanağı, Ecofont’ta olduğu gibi daha az mürekkep harcayarak üst
düzey estetik etki yaratma üzerine kurgulanmıştır.
Ryman Eco, İngiltere kırtasiye perakendecisi Ryman tarafından ortaya konulan
çevresel olarak sürdürülebilir bir yazı tipidir. Bu tasarım sayesinde, mürekkep
kullanımından %33 oranında tasarruf edilmektedir. Yazıyüzünün ortaya çıkış
amacı, dünyadaki en sürdürülebilir ve estetik fontunu oluşturmaktır. Çevre dostu
tasarım her ne kadar estetik etkiden ödün verme anlamına gelse de yaratılan font
ile okunaklılık, tasarruf ve estetik arasındaki denge sağlanmıştır (Bkz. Görsel 86).
Tasarım hem çevreci gruplar hem de tasarımcılar tarafından kabul görmüş ve
ilgiyle karşılanmıştır (Rymaneco, t.y.).

Görsel 86. Rymaneco yazıyüzü tasarımı (www.codesign.in
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3. BÖLÜM: GRAFİK TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
TASARLANAN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: “BIOPOSTER”
TASARIMI

3.1 Uygulama Projesinin Amacı
Araştırma kapsamında birçok farklı grafik tasarım ürünü incelenmiş, üretim
süreçleri ve ortaya çıkan sonuçlar irdelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında,
herhangi bir kimyasal ya da baskı tekniği kullanmadan, bir grafik tasarım ürünü
oluşturabilmeye odaklanılmıştır.
Uygulamanın

merkezinde,

insanların,

teknoloji

alanında

da

örneklerini

gördüğümüz, etkileşime girebilecekleri bir ürün ortaya koyma fikri vardır. Yapılan
uygulamaya insanların müdahil olması ile amaçlanan, yaşadığımız çağda
insanların doğadan uzaklaşması sorununa, sürdürülebilirlik ve grafik tasarım
çerçevesinde, yapıcı bir yaklaşım alternatifi oluşturmaktır.
Toplumun, sürdürülebilirliğe olan bakışaçılarını yeniden ele almak ve grafik
tasarımın bu sürece “en doğal” yolla nasıl dahil olabileceğini göstermek amacıyla
“Bioposter” serisi üretilmiştir.
Bioposter tasarımı, sürdürülebilir tasarımın temel kuralı olan “tasarım sürecinde,
tüketim sonrasının da düşünmek” ilkesi dikkate alınarak, tüketim sonrasındaki
süreç projeye dahil edilmiştir. Sergilenen tasarımlar, üretim amacı doğrultusunda
kullanıldıktan sonra doğaya hiçbir zarar vermeden toprakta büyümeye devam
edecek ve sonrasında toprakta çözülecektir.
Projenin

aşamalarında,

insanların

uygulamaya

dahil

olması,

tasarımın

kişiselleştirilmesi ve insanların yaptıkları Bioposter tasarımı ile duygusal bağ
kurmaları açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda projenin Kendin Yap
hareketi doğrultusunda üretildiği söylenebilmektedir. Bununla birlikte projeye dahil
olan her katılımcıyı “doğal olana” daha yakın hissettirmek ve bu doğrultuda
ekolojik sorunların ciddiyetiyle yüzleşmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Çalıştay, sergi ve sunumlar araştırmanın devamındaki “Etkinlikler” bölümünde
ayrıntılandırılmıştır.
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3.2

Yöntem

Deneysel süreçleri içinde barındıran uygulama projesinde, sürdürülebilirlik ilkesi
doğrultusunda tüketim sonrasında ortaya çıkan atık kağıtlar biriktirilmiş ve
çevreden, dönüştürülmeye uygun nitelikteki kağıtlar toplanmıştır. Toplanan atık
kağıtlar, geleneksel yöntemlerle geri dönüştürülmüş ve yeni kağıtlar üretilmiştir.
Üretilen el yapımı kağıtlar, uygulama için yeniden kullanılmıştır. Kağıtların geri
dönüştürülmesi sırasında herhangi kimyasal madde ya da işlem uygulanmamıştır.
Poster tasarımında verilmek istenen mesajın oluşturulabilmesi için mürekkep
yerine tohum, baskı tekniği yerine şablon kullanılmıştır.
Geri dönüştürülmüş kağıdın yapımından ve uygun tohumun seçiminden sonra,
poster tasarımı için Illustrator programı kullanılarak görsel ve tipografik
düzenlemeler yapılmıştır. Tasarımların, ekolojik sorunlara ve sürdürülebilirliğin
önemine dikkat çeken nitelikte olmasına özen gösterilmiştir.

Daha sonra

tasarımlar kalın bir kağıda aktarılmış ve kağıdın, tasarlanan biçimin kenarlarından
kesilmesi ile şablonlar oluşturulmuştur.
Poster tasarımında aktarılmak istenen mesaj hedef kitleye, oluşturulan biçimlerin
içinde tohumların büyümesi aracılığıyla iletilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu
doğrultuda, doğaya dair verilmek istenen mesajı, sadece biçimin ve grafik
tasarımın gücünü kullanarak değil, aynı zamanda doğaya ait olan öğelerin
zerafetini de postere dahil ederek, hedef kitleye daha anlamlı bir şekide aktarmak
amaçlanmıştır.
Poster tasarımları için kullanılan tohumların daha çok büyüyebilmesi ve verilmek
istenen mesajın daha belirgin hale gelebilmesi için, tohumların tutunduğu kağıdın
su ile etkileşime girmesi gerekmektedir. Bu şekilde izleyici de poster ile etkileşime
girebilmekte ve onunla bir bağ kurabilmektedir.
Oluşturulan tasarımlar, şablon olacak şekilde ayrıntılardan arındırılmış, tohumların
gelişimine uygun aralıkların bırakılmasına özen gösterilmiştir.
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3.3 Süreçler
Poster için kullanılacak olan tohumun seçimi, projenin deneysel kısmını
oluşturmaktadır.

Geri

sağlayabilecek ve

dönüştürülmüş

çevresel

şartlar

kağıdın

hassas

doğrultusunda

kağıt

yapısına

uyum

üzerinde

gelişim

gösterebilecek tohumları bulabilmek için denemeler yapılmış ve Bioposter
tasarımına uygun tohumlar belirlenmiştir. Deneme yapılan tohumlardan, uygun
şartlar sağlandığında gelişim gösteren 4 farklı tohum tespit edilmiştir. Tespit edilen
tohumlar, yaprak genişlikleri, gövde kalınlıkları ve kağıda tutunabilme yetileri
doğrultusunda

Bioposter

üzerinde

farklı

etkiler

bırakacak

şekilde

kullanılabilmektedir..
Bioposter yapımına, tüketilen ürünlerin oluşturduğu atık kağıtların biriktirilmesi
veya civardaki kağıtların toplanmasıyla başlanmaktadır. Yapım sürecinde,
toplanan kağıtlar küçük parçalar haline getirilmiş ve geniş bir kap içerisine
yerleştirilmiştir (Bkz. Görsel 88).

Görsel 87. Toplanan kağıt atıklar ve kağıtların parçalanma süreci ve kağıt hamuru

Parçalanıp geniş bir kap içerisine yerleştirilen kağıtların yumuşaması ve rahatlıkla
daha küçük parçalara ayrılabilmesi için, kabın içerisine su ilave edilmiştir.
Toplanan kağıtların kalınlığına göre bekleme süresi değişmektedir.
Kağıt parçalarının yeteri kadar su çekip çekmedikleri, sertliklerine göre kontrol
edildikten sonra yumuşayan kağıtlar daha küçük parçalara ayırabilmek için kaptan
alınıp süzülmüştür. Projenin bu evresinde kağıtlar el ile parçalanabilecekleri gibi,
süreç için parçalayıcı aletlerden de faydalanılabilmektedir. Kağıtlar yumuşak
hamur kıvamına gelinceye kadar, su eklenerek parçalandıktan sonra daha geniş
bir kap içerisine alınmıştır. Kullanılan kabın genişliği 60 cm, uzunluğu 80 cm
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derinliği ise 20 cm’dir. Kağıtların parçalanması ile oluşturulan “kağıt hamuru” kutu
içerisine alındıktan sonra kutu, yarısını geçecek oranda su ile doldurulmuştur.
Kağıt hamuru su içerisinde iyice dağılıncaya kadar karıştırılmıştır
Suya karıştırılan kağıt hamurundan tekrar kağıt elde edebilmek için 2 adet tahta
çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevelerden bir tanesi kağıt hamurunu süzmek için
kullanılırken, diğer boş çerçeve kağıt hamurun biçim alması için yardımcı öğe
niteliği taşımaktadır. Su içerisinde bulunan, ufak parçalar halindeki hamur hareket
ettirildikçe, parçalar süzgeç içerisinde üst üste binmekte ve yeni kağıt tabakasını
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, kutu ölçüsü de hesaba katılarak 30x30 ve 40x60
ölçülerinde iki farklı seçenek halinde çerçeveler hazırlanmıştır (Bkz. Görsel 90).

Görsel 88. Hazırlanan 30x30 ve 40x60 ölçülerindeki çerçeveler

Kağıt hamurlarının kuruması ve kullanılabilir hale gelebilmesi için, çerçeve
boyutlarından daha büyük ölçülerde, önceden hazırlanmış kumaşlar, kağıtların
yerleştirileceği yerde hazır halde bulundurulmuştur. Oluşturulan süzgeçler yardımı
ile süzülen kağıt hamuru (Bkz. Görsel 91), su dolu kutudan alınırken üstünde
bulunan boş çerçeve ayrı bir yere alınmış ve üzerinde dönüştürülmüş kağıt
bulunan diğer çerçeve kumaşın yüzeyine kapatılmıştır (Bkz. Görsel 92).
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Görsel 89. Süzülen 40x60 boyutlarındaki kağıt hamuru

Görsel 90. Kumaş yüzeye kapatılmak üzere olan kağıt hamuru

Kağıt dönüştürme süreci tamamlandıktan sonra yapılan tasarımının biçimine göre
şablonlar hazırlanmıştır. Şablon yapımında dikkat dikkat edilmesi gereken bazı
noktalar vardır. Tohumlar her ne kadar hazırlanan şablonun biçmine göre
şekillendirilse de, gelişim süreci de hesaba katılmalıdır. Çünkü tohumlar
büyüdükçe, kök ve gövdede görülen gelişim sebebiyle biçime %80 oranında sadık
kalabilmektedir. Bu yüzden hazırlanan şablonun çok ince ayrıntı içermesi, istenen
sonucun elde edilmesi zorlaştırmaktadır.
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Tohumların geliştikçe uyum sağlayabileceği şartlar göz önünde bulundurularak, 4
adet 30x30 ve 4 adet 60x40 boyutlarında görsel tasarlanmıştır (Bkz. Görsel 94,
Görsel 95).

Görsel 91. Bioposter projesi kapsamında tasarlanan 30x30 şablonlar

Görsel 92. Bioposter projesi kapsamında tasarlanan 60x40 şablonlar
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Görsel 93. Bioposter projesi tasarlanan kapsamında 30x30 şablonların uygulama örnekleri

Görsel 94. Bioposter projesi kapsamında tasarlanan 60x40 şablonlarından uygulama örneği
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Tasarımlar hazırlandıktan sonra, şablon kesilen şablonlar ile uygulamaya devam
edilmiştir. (Bkz. Görsel 95, Görsel 96).
Tasarımlar hazırlanıp şablon oluşturulduktan sonra, süzgeçten ayrılan kağıt
hamuru üzerine yerleştrilmiştir. Yerleştirilen bristol kağıdı üzerine, tasarımın biçimi
doğrultusuda tohumlar, düzensiz bir şekilde serpilmiştir. Tohumların biçim içerisine
yerleştirilmesi için farklı kalınlıklarda fırçalar tercih edilmelidir. Çünkü tasarımdaki
boşluklar doldurulurken bütün alanlara aynı oranda hakim olunabilmelidir (Bkz.
Görsel 97).

Görsel 95. Şablon üzerine tohum uygulaması

Şablon ile tohum uygulama evresi tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamanın
üstünü kapatmak için ikinci kağıt üretilmiştir.
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Görsel 96. Şablon ile tohum kağıdının birbirinden ayrılması işlemi

Bristol kağıdı dikkatle, tohumları dağıtmayacak şekilde kaldırıldıktan sonra (Bkz.
Görsel 98) üzerine ikinci süzülen kağıt hamuru kapatılmıştır (Bkz. Görsel 99).

Görsel 97. Şablon işlemi tamamlanan Bioposter üzerine ikinci dönüştürülmüş kağıdın
kapatılma işlemi
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Dönüştürülen kağıdın kuruma işlemi tamamlandıktan sonra, tohumların gelişim
gösterebilmesi için bazı şartların uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar,
tohumların kök salması için üzerine yerleştirileceği zemin, sıcaklık ve nem oranıdır.
Tohumlar, yapılan ilk denemelerde, farklı zeminler üzerine konulmuş gelişimleri
gözlemlenmiştir. Bu zeminlerde ilki, doğada bozunabilir fiber bez zemini üzerinde
yapılan denemedir. İkinci deneme için sünger parçalara ayrılmış ve parçalarla bir
zemin hazırlanmıştır. Üçüncü denemede ise metal bir düzenleyici kullanılmıştır.
Sıcaklık ve nem oranları ölçülmüş ve hangi oranda gelişim gösterdikleri
belirlenmiştir.
Tohumların gelişim gösterebilmesi için gerekli ısı ve nem sağlandıktan sonra
Bioposter, ışık alabilmesi, gerekli ısının ve nemin sağlanabilmesi için özel bir
ortama alınmıştır.
Uygun şartlar sağlandıktan sonra, Bioposter’in 5-7 gün aralığında yeşerdiği
gözlemlenmiştir. Tohumlar, ısıya ve aldığı ışı miktarına göre farklı şekilde gelişim
göstermektedir.

Yeterli büyüme gözlemlendikten sonra, yapım sürecinde

tohumların gelişim gösterebilmesi için kullanılan ikinci kağıt, biçimin etrafından
kesilip alınmıştır.
Sergileme sırasında, dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunların
başında kağıdın hassasiyetinin sergileme sırasında hesaba katılması gerektiğidir.
Bioposter köklerin ve filizlerin varlığı söz konusu olduğu için sadece tek düzlem
olarak değerlendirilememektedir. Bu yüzden hem köklerin hem de filizlerin zarar
görmeyeceği şekilde bir sergileme yöntemi kullanılmalıdır.
Bioposter, sadece üretim ve kullanım aşaması değil kullanım sonrası da
düşünülerek tasarlanmıştır. Sergilemeden sonra Bioposter tasarımı, yeşerip daha
çok büyüyeceği ya da tamamen çözünüp toprağa karışacağı saksılara veya
civardaki toprak alanlara ekilebilmektedir. Kullanılan kağıt, içerisinde herhangi bir
kimyasal olmadığı için ekildiği yerin toprak kalitesine herhangi bir olumsuz etkide
bulunmayacaktır. Bununla birlikte seçilen tohuma göre yetiştirilen bitkiden de
faydalanılabilecektir.
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Bioposterin tasarım sürecinde, en sağlıklı sonuca ulaşabilmek adına yapılan
denemeler,

gözlemlenen

gelişmeler

ve

elde

edilen

sonuçlar

aşağıda

belirtilmektedir.

11.08.2019 - (“1. Kağıt”)
Bioposter için ilk kağıtlar dönüştürülmeye başlanmış ve tohum denemeleri
yapılmıştır. Yapılan ilk kağıda “1. Kağıt” ismi verilmiştir. Bu süreçte tasarıma dair
herhangi bir adım atılmamıştır. Tohumlar tek sıra halinde kağıda dizilmiş ve üstü
bir diğer dönüştürülmüş kağıt ile kapatılmıştır.
İlk deneme sürecinde tohumlar özel ortama alınmamış, açık ortamda sulama
yapılmıştır. Fakat kağıt, günde 2 defa nemlendirildiği halde, açık alanda olduğu
için kısa sürede yeniden kurumuştur. Bu şartlarda tohumlarda herhangi bir gelişme
gözlemlenememiştir.

12.08.2019 - (“2. Kağıt”)
Bioposter için dönüştürülen “2. Kağıt” ile farklı markaların tohumları denenmiştir.
Tohum kalitesi markalara göre değiştiği için, farklı markalarda aynı türün tohumları
da sürece dahil edilmiştir. Denenen tohumlar, markaları ve türleri ile birlikte;
Kağıtlar, daha önceki çalışmada olduğu gibi açık ortamda nemlendirilmiştir. Aynı
sebeplerden tohumlarda herhangi bir gelişme gözlemlenememiştir.

15.08.2019 - (Yeni Arayışlar)
Tohumlar herhangi bir gelişim göstermediği için, sıcaklığın ve nem oranının doğru
oranlarda sağlanabileceği yöntemler üzerinde düşünülmüştür. Uygun nem, ısı ve
ışık oranları sağlandıktan sonra zemn için farklı denemeler yapılmıştır. Hazırlanan
iki tohum kağıttan 1. kağıt fiber bez üzerine doğrudan yerleştirilirken, 2. kağıdın
altına kesilmiş süngerler belli aralıklarla yerleştirilerek daha farklı bir zemin
denemesi yapılmıştır.
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17.08.2019 – 18.08.2019 – (İlk Olumlu Sonuçlar)
Özel ortama kağıtlar, iki gün boyunca belli aralıklarla gözlemlenmiştir. Doğal fiber
bez üzerine doğrudan konulan 1. kağıttaki tohumlar herhangi bir gelişim
göstermezken, aralıklı sünger zemin üzerine konulan 2. kağıttaki tohumlarda
gelişmeler tespit edilmiştir. Bazı tohumlar, üst yüzeydeki kağıdı zorlamaya
başlamış hatta tohum şeridinin başlangıç kısmında yeşermeler, kağıdı yırtacak
kadar ilerlemiştir (Bkz. Görsel 101).

Görsel 98. 17.08.2019 ve 18.08.2019 tarihlerinde yeşeren ilk filizler ve gelişimleri
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21.08.2019 – (Farklı Filizler)
Tohumların çoğunda, güçlü yeşermeler meydana gelirken bazılarında yeterli
geliişm kaydedilememiştir. Şerit şeklinde sıralanan tohumlardaki yeşermeler
sadece sıranın en başlarında gözlemlenmektedir. Diğer tohumlar gelişim
göstermemiştir. Filizlerin boyutları ise 4-5 cm yüksekliğine ulaşmıştır (Bkz. Görsel
102).

Görsel 99. 21.08.2019 tarihindeki gelişimler
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25.08.2019 – (İlk Tasarım Denemeleri)
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, farklı tohumların göstereceği gelişimleri tespit
edebilmek ve tasarım adına adım atabilmek için yeniden kağıt dönüştürülmüştür.
Bioposterin sadece tohum deneme kağıdından öte, mesaj ileten bir tasarım nitliği
taşıyabilmesi için “BIOPOSTER” yazısı ile bir tipografik düzenleme yapılmıştır.
Yapılan düzenlemenin şablonu çıkarılmış ve yeni kağıtarda uygulamak üzere diğer
evreye geçilmiştir. Son olarak kağıt kurumaya bırakılmıştır.
Daha önce yapılan denemelerde en iyi sonuç alınan üç tohum, karıştırılmış ve
dönüştürülmüş kağıda bu şekilde uygulanmıştır.
Hazırlanan ikinci kağıtta farklı markalar ve farklı tohum türleri denenmiştir.
Daha önceki kağıda uygulanan ve filizlenen tohumlardan bazılarını gösterdikleri
gelişimi teyit edebilmek adına yeni dönüştürülen kağıda tekrar uygulanmıştır. Daha
önce uygulama yapılan iki kağıdın yeşeren kısmından birkaç şerit, saksı içerisinde
toprağa ekilmiştir (Bkz. Görsel 103). Sonuç alınamayan kısımlar, özel ortamda
tutulmaya ve gözlemlenmeye devam edilmiştir.

Görsel 100. Toprağa ekilen filizlerden görüntü
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26.08.2019 – (Gelişim Sürecindeki Değişiklikler)
Özel ortama geri alınan ilk yapım tohum denemeleri üzerinde değişiklikler
kaydedilmiştir. Özellikle çiçek tohumlarında küflenme belirtileri ortaya çıkmıştır
(Bkz. Görsel 104). Bazı çiçek tohumlarında hafif şişme gözlemlense de gövde,
kağıdı yırtacak güce ulaşamamıştır. En son ölçüm yapıldığında boyu 4-5 cm olan
ilk kağıttaki bazı filizler 4 günlük süreçte herhangi bir gelişim göstermemiştir.

Görsel 101. Çiçek tohumlarında küf belirtileri

Daha önce saksıya ekilen şeritlerden sonra, yeşerme göstermeyen tohum şeritleri
de bölünüp, bir kısmı toprağın yüzeyinde kalacak şekilde dizilim yapılmıştır. Dizilim
sonrasında kağıtların üstüne çok az toprak serpilmiştir ve sprey su ile hafifçe
nemlendirildikten sonra saksı, direk olarak güneş ışığına maruz kalmayacak
şekilde konumlandırılmıştır.
Bir önceki aşamada kurumaya bırakılan “BIOPOSTER” şablonunun uygulandığı
tasarım, özel ortama alınmıştır. Tasarımın konulacağı yere, sünger şeritlerden
zemin hazırlanmıştır. Hazırlanan ikinci tohum kağıt için farklı bir zemin alternatifi
düşünülmüş ve metal bir düzenleyici edinilmiştir. İlk yapılan denemelerden 1.
Kağıdın yeşermeyen bir kısmı daha saksı içerisinde toprağa ekilmiştir. Kalan
filizlenmeyen tohumlar, diğer kağıtlarla aynı ortamda nemli doğal fiber bez üzerine
doğrudan yerleştirilmiştir.
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28.08.2019 – 29.08.2019 (Gelişim Sürecindeki Değişiklikler)
Düzenleyici üzerine konulan tohumların tamamında gelişim görülmüştür (Bkz.
Görsel 106). Düzenleyici altına bakıldığında tohumların yer yer kök vermeye
başladığı görülmüştür.
“BIOPOSTER” şablonunun uygulandığı kağıtta kullanılan tohumlarda da şişme
gözlemlenmiştir (Bkz. Görsel 107).

Görsel 102. Düzenleyici üzerindeki kağıt tohumların kökleri

Görsel 103. Bioposter Tasarımında görülen gelişme
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Doğal fiber bez üzerine konulan kağıt içerisindeki tohumlarda herhangi bir gelişim
gözlemlenememiştir (Bkz. Görsel 108).

Görsel 104. Doğal fiber bez üzerindeki kağıt

Saksıya alınan filizlerde farklı gelişimler gözlemlenmiştir (Bkz. Görsel 109). Bazı
tohumlar toprağa güçlü bir şekilde tutunmayı başarmışken, özel ortamda gelişim
gösteren diğer filizler sararmaya başlamıştır.

Görsel 105. Saksıya alınan filizlerdeki gelişimler
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30.08.2019 – (Bioposter Tasarımındaki Gelişim)
Düzenleyici üzerindeki kağıtların kökleri çok hızlı bir şekilde gelişim göstermiş ve
kök sayısı oldukça artmıştır (Bkz. Görsel 110). Bioposter tasarımındaki filizler
kağıdı yırttığı için kağıdın üst yüzeyi açılmıştır. (Bkz. Görsel 111).

Görsel 106. Düzenleyici üzerindeki tohumların köklerindeki sayının artışı

Görsel 107. Bioposter tasarımındaki gelişim
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Yapılan çalışmalar doğrultusunda ilk biyoposter sonucu alınmıştır (Bkz. Görsel
112).

Görsel 108. İlk Bioposter Tasarımı

Görsel 109. İlk Bioposter Tasarımının profilden görünümü

182

Üst kağıt yüzeyi alındıktan sonra, yeşeren tohumların şablon doğrultusunda
sağlıklı gelişim gösterdikleri görülmüştür (Bkz. Görsel 113). Filizler belli bir düzenle
ve sıklıkla yeşermiştir. Tasarımda “BIO” yazısı net bir şekilde okunabiliyorken, alt
kısımda daha küçük harflerle yazılan poster kısmının okunurluğunda sorun
yaşanmaktadır. Filizler aşırı gelişip ve uzadıkları için biçime sadık kalmamışlardır.
Küçük kullanılan harf boyutlarının yeniden düzenlenmesi ve espas değerlerinin
arttırılması sonucuna varılmıştır.
Düzenleyici üzerindeki tohumların köklerinin sayılarının arttığı, hızla geliştiği ve
filizlerin çoğunun kağıdı deldiği göründüğü için üst yüzey alınmıştır. Kağıt
açıldıktan sonra tohumların bazılarında sağlıklı bir gelişim görülmüşken diğer
tohumlarda gelişim kaydedilememiştir. (Bkz. Görsel 114, Görsel 115).

Görsel 110. Düzenleyici üzerindeki tohumların gelişimi
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Görsel 111. Düzenleyici üzerindeki tohumların gelişimi

Kullanılan tohumların bazı türlerinin, yapraklı ve açık tonda, dikkat çeken bir renge
sahip olmaları, yeşerme sıklıklarının yüksek olması ve yayılma oranlarının düşük
olması sebebiyle daha sonraki tasarımlarda ince ayrıntılarda da kullanılmaya
müsait bir yapıda olduğu sonucuna varılmıştır.

02.09.2019 – (Kaydedilen Gelişimler)
İlk Bioposter denemesinde filizlerin boyu 4 cm‘ye ulaşmıştır (Bkz. Görsel 116).
Daha önce üst yüzeyi alınmış olan düzenleyici üzerindeki tohumların kökleri çok
hızlı gelişim göstermiştir ve canlı yeşil bir renge kavuşmuştur. Ölçümlerde
tohumların filizlerinin 2-2,5 cm arası olduğu ölçülmüştür.
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Görsel 112. Bioposter filizlerinin gelişimi

Bu zamana kadar, Bioposter denemelerinde birçok farklı otsu bitki tohumu ve
çiçek tohumu denemesi yapılmışıtr. Fakat denenen çiçek tohumları arasında filiz
veren sadece tek çiçek tohumu olduğu tespit edilmiştir (Bkz. Görsel 117).

Görsel 113. Çiçek filizlerinin gelişimi

185

05.09.2019 – (Kaydedilen Gelişimler)
Düzenleyici üzerindeki kağıt üzerinde bulunan tohumlardan bazıları gelişimine hızlı
bir şekilde devam etmektedir. Üzerlerinde kararma görülen şeritlerin bazıları
gelişim göstermeye başlamıştır. Çiçek tohumlarındaki filizlenme sayısında artış
gözlenmiştir. Bioposter tasarımında, filizlerin boylarının daha fazla uzamadığı
kaydedilmiştir.

09.09.2019 – (Kaydedilen Gelişimler)
Bioposter tasarımına alternatif oluşturmak için yapılan tasarımların şablonu
oluşturulmuş ve yeni bioposter tasarımı denemelerine başlanmıştır. Daha önceki
süreç doğrultusunda 30x30 boyutlarında olacak şekilde kağıt dönüştürülmüştür.
Yapılan tasarımlarda, daha önceki tipografik düzenleme dışında, daha biçimsel
öğelerin vereceği sonuçlar araştırılmıştır. Bu yüzden iki farklı tasarım yapılmıştır.
Tasarımların hangi amaç doğrultusunda hazırlandıklarına araştırmanın sonuç
kısmında yer verilmiştir.
Yeni kağıtlar dönüştürülmüş ve “Bioposter” yazısı dışında, ayrıntıları göstermeye
en uygun tohumlar ile yeni bir tasarım denemesi yapılmış ve özel ortama
alınmıştır.

14.09.2019 – (Kaydedilen Gelişimler)
Yapılan

yeni

tasarımlarda

kullanılan

ayrıntıların

daha

belirgin

olarak

gösterilebilmesi için seçilen tohumların, kağıdı yer yer delmeye başlaması
sebebiyle

üst

yüzeydeki

parçalar

alınmıştır.

Yüzey

açıldığında,

seçim

doğrultusunda tohumlarının tasarımları çok net bir şekilde aktardığı, şablonda
küçük alanlara kadar her yeri doldurabildiği ve yaprak biçimlerinin şablona sadık
kaldığı gözlemlenmiştir (Bkz. Görsel 118).
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Görsel 114. Bioposter tasarımı alternatifleri
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17.09.2019 ve Devamındaki Birkaç Gün (Kaydedilen Gelişimler)
Son yapılan Bioposter tasarımlarına odaklanılmıştır. Tohumlar çok hızı ve güçlü bir
gelişim göstermiştir (Bkz. Görsel 119). Daha önce yeni filizlenen tohum görüntüsü
yerini daha gür ve sağlıklı biçime bırakmıştır ve tohumların uzunluklarında ve
köklerinde büyük oranda gelişmeler kaydedilmiştir (Bkz. Görsel 120).

Görsel 115. Bioposter tasarımı alternatiflerinin gelişimi
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Görsel 116. Bioposter tasarımlarının köklerinde meydana gelen gelişimler

3.4 Etkinlikler
Proje kapsamında, Bulgaristan’da bulunan

bazı üniversitelerde ve sanat

okullarında çalıştay, sunum ve sergi etkinlikleri düzenlenmiştir. Çalıştaya katılan
öğretim elemanları ve öğrenci gruplarına eko-tasarım, sürdürülebilir tasarım ve
Bioposter

hakkında

sunumlar

yapılmıştır.

Yapılan

sunumda,

tüketim

ve

sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenler ve sürdürülebilir tasarımın
kapsamı hakkında da bilgi verilmiştir. Grafik tasarımın sürdürülebilirlik içerisindeki
yeri, öğrencilerin ve eğitmenlerin katılımı ile tartışılmıştır. Sunumların ve
çalıştayların amacı, tasarım sürecinde sürdürülebilirlik ilkelerini bu konuda eğitim
alan öğrencilere aktarmak, tasarım alanında yeni ve deneysel yolların arayışına
girme konusunda öğrencileri teşvik etmek ve araştırma kapsamına, yurdışındaki
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üniversiteleri ve sanat okullarını dahil ederek Bioposter tasarımına uluslararası bir
nitelik kazandırmaktır.
Bu etkinliklerden ilki Tryavna’da bulunan, Ulusal Tryavna Uygulamalı Sanatlar
Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.
İkinci sunum ve çalıştay, Veliko Turnovo şehrinde gerçekleştirilmiştir. Veliko
Turnovo St. Cyril and St. Methodius Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel
İletişim ve Grafik Tasarım Bölümünde sunum ve çalıştay dışında, sürdürülebilirlik
ve ekolojik krizi konu alan bir kişisel sergi de gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü sunum ve çalıştay, Kazanlık şehrindeki, Decko Uzunov Ulusal Tasarım ve
Plastik Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Son sunum, Sofyada bulunan St. Kliment Ohridski Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde gerçekleştirilmiştir. St.
Kliment Ohridski Üniversitesinde de sürdürülebilirlik ve ekolojik krizi konu alan bir
kişisel sergi gerçekleştirilmiştir.
Bioposter tasarımı kapsamında yapılan çalıştayda, katılım sağlayan öğrenciler,
süreç

sonrası

sonucu

görmek

için

tohumların

gelişimini

beklemek

durumundadırlar. Bu yüzden daha önce uygulanan ve yeşeren tasarım, çalıştay
sonrasında öğrencilerle paylaşılmıştır ve öğrenciler süreç sonucunda elde
edecekleri sonucu birebir tecrübe etmişlerdir.
Yapılan çalıştay, sergi ve sunumların görselleri aşağıda belirtilmektedir.

3.4.1 Ulusal Tryavna Uygulamalı Sanatlar Lisesi
Çalıştay 18.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinliğe katılan öğrenci
sayısı 15, eğitmen sayısı 3’tür. Çalıştaydan önce yapılan sunum ile öğrencilere
konu hakkında ön bilgi verilmiştir (Bkz. Görsel 121). Sonraki aşamada öğrencilerin
de aktif olarak katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir (Bkz. Görsel 122, Görsel
123). Çalıştay sonrası, öğrencilerden olumlu geri dönüşler alınmıştır. Yapılan
çalıştay sertifika ile belgelendirilmiştir.
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Görsel 117. Ulusal Tryavna Uygulamalı Sanatlar Lisesi’nde yapılan sunum

Görsel 118. Ulusal Tryavna Uygulamalı Sanatlar Lisesi’nde yapılan çalıştay
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Görsel 119. Ulusal Tryavna Uygulamalı Sanatlar Lisesi’nde yapılan çalıştay

3.4.2 Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius Üniversitesi
Çalıştay, Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım Bölümünde 15.10.2019 tarihinde
gerçekleşmiştir. Çalıştay başlamadan önce öğrencilere proje kapsamını açıklayan,
sürdürülebilirlik ve tasarım arasındaki ilişki hakkında bilgi veren sunum bir
yapılmıştır (Bkz. Görsel 124). Üniversitede sadece çalıştay ve sunum değil aynı
zamanda “BIOPOSTER” isimli, sürdürülebilirlik ve ekoloji temaları doğrultusunda
hazırlanan afiş tasarımlarından oluşan bir kişisel sergi de yapılmıştır (Bkz. Görsel
125). Devamında öğrencilerin katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir (Bkz. Görsel
126). Çalıştay ve sergi sertifika ile belgelendirilmiştir.
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Görsel 120. Veliko Turnovo Üniversitesinde gerçekleştirilen sunum
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Görsel 121. Veliko Turnovo Üniversitesinde gerçekleştirilen sergi
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Görsel 122. Veliko Turnovo Üniversitesinde öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştay
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3.4.3

Decko Uzunov Ulusal Tasarım ve Plastik Sanatlar Lisesi

Çalıştay 4.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kazanlık’ta bulunan, Decko
Uzunov Ulusal Tasarım ve Plastik Sanatlar Lisesi’nde yapılan çalıştaya katılan
öğrenci sayısı 20, eğitmen sayısı 2’dir. Çalıştaydan önce öğrenciler sunum ile
konu hakkında bilgilendirilmişlerdir (Bkz. Görsel 127). Devamında öğrencilerin de
katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir (Bkz. Görsel 128). Çalıştay sonrası,
öğrencilerden olumlu geri dönüşler alınmıştır. Yapılan çalıştay sertifika ile
belgelendirilmiştir.

Görsel 123. Sanat lisesinde öğrencilerle gerçekleştirilen sunum
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Görsel 124. Sanat lisesinde öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştay

3.4.4

Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridski”

Çalıştay, Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridski”, Eğitim Bilimleri ve Sanat
Fakültesi, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım Bölümünde 14.11.2019 tarihinde
gerçekleşmiştir. Daha önce Veliko Turnovo Üniversitesinde açılan Bioposter
sergisi, burada tekrar düzenlenmiştir. Çalıştay sunum ile başlamıştır. Daha sonra
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öğrencilerin katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir. (Bkz. Görsel 129, Görsel 130).
Gerçekleştirilen etkinlikler sertifika ile belgelendirilmiştir.

Görsel 125. Sofya Üniversitesinde öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştay
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Görsel 126. Sofya Üniversitesinde öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştay
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SONUÇ
Tüketim hızının artması ile doğaya duyarsızlaşan bir toplum anlayışının gelişmesi,
günümüzde yaşadığımız çevre sorunlarının en büyük sebebidir. Doğanın kendini
yenileyebilmesi için öncelikle insanın kendini yenilemesi gerekmektedir. Bu
yenileme süreci ise öncelikle insanın kendini, ne kadar ürettiğini ve buna karşılık
ne kadar tükettiğini sorgulayarak başlayacaktır.
İnsanın kendi ihtiyaçlarından fazlasına sahip olma dürtüsünü aşma hızı ile doğanın
kendini yenileme hızı doğru orantılıdır. Bu dönüşüm ne kadar hızlı gerçekleşirse,
doğa kendini aynı hızda yenilemeye başlayacaktır. Sürdürülebilir geleceğe atılan
adım, insanların bilinçlenmesi ile başlayacaktır (EK 1. Melih Aşanlı Röportajı).
Tasarımcılar, bu noktada devreye girmektedirler. Toplumun her kesimine
ulaşabilecek ve insanları yönlendirebilecek araçlardan biri tasarımdır. Toplum,
kendisiyle iletişim kuran bir tasarım öğesi ile bakışaçısını değiştirmeye başlayacak
ve bu konuyu sorgulamaya başlayacaktır. Tarihte örneklerine rastlanan, araştırma
içeriğinde

de

bahsedilen

propaganda

örneğinde

olduğu

gibi

insanları

yönlendirecek güçte olan tasarımın bu gücünü hafife almak doğanın yok oluş
sürecini hızlandıracak bir yaklaşımdan ibarettir. Önemli olan tasarım sürecine
hakim olmak ve bütün süreci gerçekçi bir yaklaşımla ele alabilmektir.
Yaşadığımız çağda bilim nasıl reddedilemiyorsa, teknoloji ve doğal olmayan diğer
yeni kaynaklar ve olanaklar da reddedilememektedir. Telefon, bilgisayar,
mürekkep, baskı makinaları, araba, uçak, plastik ve daha bir sürü materyal ve araç
kullanılmaya devam edilecektir. Tasarımcının yapması gereken şey bunlardan
kendini tamamen soyutlamak olmamalıdır. Farkında olunması gereken şey,
kullanılan eşyaların hangi materyallerden üretildiği kadar, kullanım ömürlerinin ne
kadar uzun olduğu, bu süreçte nasıl kullanıldıkları ve kullanım sonuçlarının doğayı
nasıl etkilediğidir.
Plastik kullanımını kalıplaşmış şekilde eleştirmek, tamamen plastikten uzaklaşarak
doğal olana yakınlaşmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Plastik içeren bir
oyuncak ele alınacak olursa, bu oyuncağın doğaya vereceği zarar, içeriğinden çok
kısa sürede tüketilip, oluşturulduğu materyalin kullanım ömrünü doldurmadan atık
olarak nitelendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki plastik nesilden nesile
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aktarılacak nitelikte uzun ömürlüdür. Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra geri
dönüşüm süreci düşünülmeli ve mümkün olduğunca geri dönüştürülmeye yatkın
plastik tercih edilmelidir. Bu şekilde oyuncak kendi kullanım döngüsünü, doğaya
zarar vermeden tamamlamış olacaktır (EK 2. Blond&Bieber Ajansı Röportajı).
Beton kullanılarak yapılan binaların doğayı tahrip etmesi, aynı zamanda binaların
kullanım ömürleriyle de ilgilidir. Beton kullanılarak yapılan bir bina, 100 yıl,
kullanılabiliyorsa, bu durumda betonun doğayı tamamıyla tahrip ettiği ve
kaynaklanın

kirliliğin

betondan

kaynaklandığı

söylenememektedir.

Fakat

oluşturulan yapıları her 10 senede bir yıkıp yerine yenilerini inşa etmek, doğaya
ihanet etmektir ve kirliliğin asıl sebebi budur (EK 1. Melih Aşanlı Röportajı).
Aynı durum grafik tasarım için de geçerlidir. Tamamen kağıt kullanımını bırakmak,
mürekkep kullanımını reddetmek, teknolojiden uzaklaşmak doğaya bir fayda
sağlamayacaktır. Yapılması gereken şey tasarımcının elindeki gücün farkında
olmasıdır ve bu gücü reddetmek yerine doğa için farkındalık uyandıracak şekilde
bunu kullanmasıdır. Bu bilinç ile yaklaşıldığında, “kağıt kullanarak doğaya zarar
vermek” düşüncesi kendini “doğayı korumak için ondan faydalanmak” düşüncesine
bırakacaktır. Çünkü kağıt kullanımı için kesilen bir ağaçtan oluşturulan bir poster
tasarımı ile bilinçlenen tek bir insan, bir ağaçtan çok daha fazlasını kurtaracak,
koruyacaktır.
Yani belli sınırların olması şartıyla bütün bu olanakların gücünü kullanarak
farkındalık uyandırmak, toplumu, sahip olunan şeylerin kullanım ömürleri, biçimleri,
kullanım sonrası süreci ve doğada bıraktıkları izler hakkında bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek içinde bulunduğumuz ekolojik krizden kurtuluş yoludur diyebiliriz.
Bioposter tasarımı, bu doğrultuda tasarlanmıştır. Kullanım sonrasındaki sürecin
hesaplanması, kullanılan atık kağıtların herhangi bir kimyasal madde kullanmadan
yeniden dönüştürülmesi, biçimlerin oluşturulması konusunda mürekkebin değil
tohumların kullanılması tasarımın doğal yüzünü ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte bioposter tasarımında, sürecin bazı kısımlarında plastik içeren ürünlerden
ve kağıtları daha küçük parçalara ayırabilmek için doğrayıcı aracılığıyla elektrik
enerjisinden de faydalanılmıştır. Fakat bu kullanımlardan hiçbiri kısa ömürlü ya da
tüketim

odaklı

materyallerden

olmamıştır.
ve

Bioposter

enerjiden

projesinin

faydalanılmıştır.

oluşturulabilmesi

Yani

bu

kullanım,

için

bu

eğitim
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kurumlarında yapılan her çalıştayda ve sunumda öğrencilerin, eğitmenlerin ve
akademisyenlerin ekoloji ve tüketim konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda
kullanılmıştır.
Bioposter’de grafik tasarımın iletişim gücü, doğa konusunda duyarlı ve kendi
geleceği konusunda daha bilinçli insanların ortaya çıkmasında bir araç olarak
kullanılmıştır.
Verilmek istenen mesajın, izleyicinin etkisi doğrultusunda ortaya çıkması;
insanların, etkide bulundukları bir tasarım ürününden sonuç almaları ve bu sürecin
büyük oranda doğal yollarla gerçekleştiğini görmeleri tasarımı kişiselleştirmelerini
sağlamıştır.
Özel ortama yerleştirilen posterlerin belli aralıklarla, sprey yardımıyla suya maruz
bırakılması işlemi ile insan faktörü tasarıma dahil olmaktadır. Ortalama bir hafta
içerisinde gerçekleşen yeşermeler, posterin oluşumuna dahil olan kişiye mesajı
tamamıyla aktaracak noktaya gelebilecektir. Yani mesajın ortaya çıkması için
insan emeği gerekmektedir. Bu şekilde Bioposter’in, tez araştırmasında da geçen
“saf tüketici” sınıfına karşı bir tasarım anlayışını içermesi de sağlanmıştır. İnsanlar
sadece tasarımı tüketmeyecek, aynı zamanda üretimine de dahil olacaklardır.
Bioposter’de poster tasarımı olgusu bir aracı olarak kullanılmaktadır. Tohumların
yeşermesi ile belirginleşen poster tasarımı, insanlara belli koşulların sağlanması
durumunda nelerin gerçekleşebileceği mesajını iletmektedir. Tasarım sonucunda
ortaya çıkan organik doku ile dokunsallık da tasarıma dahil edilmiş ve insanların
doğa ile iletişim kurabilecekleri yeni bir kanal oluşturulmuştur.
Ortaya çıkan sonuçta mesajın sadece görme duyusu ve imgeler ile değil,
tohumların yeşermesi sonrası dokunma duyuları ile aktarımı, posterin daha
etkileyici ve insanlarla doğrudan iletişim kurabilen bir yapıya kavuşmasına olanak
sağlamıştır.
Bioposter örneğinde olduğu gibi fikirleri birer tasarım ürününe dönüştürmek
tamamen tasarımcının elindedir. Bir sorun olarak ele alınan ekolojik krizin,
farkındalık yaratan uygulamalara entegre edilmesiyle çözüm yoluna dair belirgin
adımlar atılmış olur. Grafik tasarım, insanları çevreye duyarlı olma konusunda
bilinçlendirme ve eğitme konularında uygulamaya alanına dahil olabilmektedir.
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Doğa

sevgisini,

çevre

bilincini

ve

doğaya

dost

bir

yaşam

felsefesini

benimseyebilmek, hızla sürüklendiğimiz yok oluşu yavaşlatacak hatta durduracak
tek yoldur. Ekolojik sorunun çözümü insanların bilinçlenmesi ile mümkün olacaktır.
Bu yüzden tasarımcının yapması gereken, sahip olduğu gücün farkına varmak ve
bunu daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanmaktır.

Deneysel süreç sonunda elde edilen Bioposter tasarımları:
Bioposter sürecinin deneysel kısmı tamamlanıp uygun koşullar tespit edildikten
sonra, posterin bir tasarım niteliği taşıması için verilmek istenen mesaj
doğrultusunda biçimler hazırlanmıştır. Araştırmada da yer verilen sürdürülebilir
enerji, doğaya bıraktığımız ayak izleri gibi konular, Bioposter tasarımlarında
imgelenmiştir.
60x40 ebatlarındaki ilk tasarımda, dünya biçmindeki kabuğu ile kaplumbağa
imgelenmiştir. Tasarımda doğal olmayan ürünlerin aşırı kullanımından en çok
zarar

gören

canlılardan

kaplumbağa,

altında

“Save

(Koru)”

yazısı

ile

düzenlenmiştir. Bioposter, gereken özen gösterilmez ise üzerindeki filizlerle solup
gidecektir. Sonrasında kaplumbağa ve dünya figürleri de giderek bozulacaktır. Bu
doğrultuda aktarılmak istenen mesaj, sadece biçimlerle değil, izleyicinin de
tasarıma müdahil olması ve onu korumasıyla anlam kazanacaktır (Bkz. Görsel .
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Görsel 127. "Save" isimli Bioposter tasarımı

Davamında tasarlanan Bioposterlerde (solda) biçimsel imgeler yerine sadece
“BIO-POSTER” yazısı düzenlenmiştir. Bu şekilde tipografik kompozisyon içerisinde
elde edilebilecek biçimler denenmiş ve doğal tasarım mesajı bu düzenleme
doğrultusunda aktarılmıştır. BIO yazısı net bir şekilde okunurken “POSTER” yazısı
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filizlerin uzaması ve harflerin küçük puntolarla yazılması sebebi ile okunurluğunu
kaybetmiştir. İkinci tasarım (sağda) sürdürülebilir enerjiye dikkat çekmek için
tasarlanmıştır.

Görsel 128. Bioposter tasarımları (30x30)

Üçüncü tasarımda, doğaya bırakılan ayak izleri tema olarak belirlenmiştir.

Görsel 129. Doğaya bıraktığımız izlerde Bioposter tasarımı (30x30)
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Araştırmanın merkezini oluşturan Bioposter tasarımı “One Earth Last Chance” altı
farklı posterden oluşmaktadır. Her posterin boyutu 61 x 43 tür.
Tasarımda, tohum çeşitliliğini gösterebilmek adına, iki farklı tohum türü
kullanılmıştır. Altı farklı parça birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde tasarlanmıştır ve
her poster bir diğerini tamamlamaktadır.

Görsel 130. One Erth Last Chance isimli Bioposter Tasarımı
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Tasarımın sol üst kısmında güneş ışınları ve gökyüzü betimlenmiştir. Bu parçada
güneşin doğayı saran yapısı, ışınları ile diğer parçaları da etkilemektedir. Bu hava
temizliğini temsil etmektedir.

Görsel 131. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı sol üst parça

Tasarımın sağ üst kısmını oluşturan ikinci tasarımda, balina kuyruğu, denizi
imgeleyen dalgalı çizgiler ve denizi besleyen yağmur bulutu tasarlanmıştır. Bu
parçada okyanus ve denizlerin doğa içerisindeki yeri imgelenmiş ve bulutun
bıraktığı yağmurun denize karışması ile aralarındaki bağlantıya vurgu yapılmıştır.

Görsel 132. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı sağ üst parça
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Tasarımın sol orta kısmını oluşturan üçüncü tasarımda, güneş ışınlarının devamı,
kanadını açmış bir serçe ile kesik dalgalı çizgiler tasarlanmıştır. Sayfanın en sağ
köşesinde farklı tohumlar ile ağaç figürü betimlenmiştir. Bu bütün yeryüzünü ve
ekolojiyi imgelemektedir.

Görsel 133. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı sol orta parça

Tasarımın sağ orta kısmını oluşturan dördüncü tasarımda, bir ahtapot ve
kaplumbağa figürü tasarlanmıştır. Okyanusların ileri derecede kirletilmesi ve
küresel ısınma sonucunda tehlike altında olan türlere vurgu yapılmıştır. Denizi
imgeleyen dalga formundaki çizgiler ikinci poster ile bütünlüğün sağlanabilmesi
için bu posterde de kullanılmıştır.
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Görsel 134. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı sağ orta parça

Tasarımın alt kısmını oluşturan beşinci ve altıncı tasarımlarda, daha önce
kullanılan dalgalı çizgiler kullanılmaya devam edilmiştir. Bunun yanında “One
Earth Last Chance” yazısı yaprak biçimleri ile zenginleştirilmiş ve dalgalı çizgiler ile
birleştirilmiştir.
Verilmek istenen mesajda dünya kaynaklarının doğru kullanımı için elimizde başka
bir şansın kalmadığına vurgu yapılmıştır.

Görsel 135. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı alt parçalar
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Görsel 136. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı genel görünüm
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Görsel 137. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı genel görünüm

Görsel 138. “One Earth Last Chance" Bioposter tasarımı genel görünüm
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Tez araştırmasında insanların doğadan uzaklaşması ve yabancılaşması ile oluşan
ekolojik problemler dikkate alındığında, insan ile doğayı yeniden bir araya
getirmek, grafik tasarım aracılığıyla mesaja dokunabilmek, bu sorunun çözümüne
yönelik atılan büyük bir adımdır.

Bioposter tasarımlarının bir “Grafik Tasarım Uygulaması” olarak
değerlendirilmesi:
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen Bioposter tasarımı, süreç açısından
yenilikçi bir nitelik taşımaktadır. Geliştirilen uygulama, bazı yönleri ile afiş tasarımı
denildiğinde anlaşılan tasarım kapsamının içerisinde kendine yer buluyorken, bazı
açılardan farklılıklar ve uyumsuzluklar göstermektedir.
Afiş tasarımı, hızlı çoğaltılabilen ve hızlı tüketilen bir yapıya sahiptir. Bioposter
tasarımı da seri üretime geçildiğinde hızlı üretim sistemine uyumlanabilir
özelliktedir. Fakat üretim sonucunda ortaya çıkacak olan yeşermiş bir poster değil,
tohum ve kağıtların oluşturduğu bir yüzey olacaktır. Araştırma içerisinde belirtildiği
gibi, mesajın ortaya çıkabilmesi için izleyicinin aynı zamanda bir katılımcı olması
gerekmektedir. Bioposter ancak katılımcı ile etkileşime girdiğinde sonuç verecek
şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde izleyici sadece tüketen olarak değil, posterin
üretimine katkıda bulunan olarak nitelendirilecektir. Bu durum tez kapsamına ve
sürdürülebilirlik ilkelerine daha uygun bir süreçtir. Bioposterin hızlı bir şekilde
kendini göstermesi yerine, kendini belli edebilmek için bir süreye ihtiyaç duyması
aynı zamanda doğal süreci de imgelemektedir. Hızla tükettiğimiz doğa, kendini
aniden yenileyemeyecektir. Yenilenebilmek için zamana, insanların göstereceği
özene ve katılıma ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç, Bioposter’in gelişim süreci ile
bağlantılandırılmıştır.
Bioposter tasarımları konu seçimi açısından herhangi bir sınırlılığa sahip değildir.
İstenilen her konu, şablon oluşturulabilmesi halinde üretilebilmektedir. Bu konular
doğa ve ekoloji hakkında olmak zorunda değildir. Tiyatro afişleri, ürün afişleri, film
afişleri, propaganda afişleri bu teknik ile üretilip kullanılabilir. Fakat konu her ne
kadar bağımsız olsa da kullanılan materyaller doğaya ait olan biyolojik öğeler
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oldukları için aslında doğa kavramı her zaman Bioposter kapsamı dahilinde
olacaktır.
Bioposter tasarımı kullanılan tohumun özelliklerine göre, geleneksel afişlerde
olduğu gibi açıkhavada da kullanılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta,

açıkhavada

sergilenecek

olan

tasarım

için

hava

şartlarının

değerlendirilmesidir. Kış aylarında kullanılması planlanan Bioposter tasarımının
tohumlarının ve yeşerdikten sonra filizlerinin kış şartlarına dayanıklı olan bitki
türlerinden seçilmesi gerekmektedir. Aynı durum diğer mevsim şartları için de
geçerlidir. Hassasiyet açısından, geleneksel afişler ile benzerikler göstermektedir.
Yağmurlu havada sergilenecek, dış mekan için basılan bir afiş için nasıl kağıdın
erimemesi ya da yırtılmaması için kalın gramajda ve mürekkebin akmayacak
özellikte seçilmesi gerekiyorsa, aynı özen Bioposter için de gösterilmelidir.
Bioposter tasarımı birçok açıdan üretime elverişli bir yapıya sahip olsa da bazı
açılardan belli sınırlılıklara da sahiptir. Renk konusu bunların başında gelmektedir.
Doğal bir üretim sürecine sahip olduğu için renklendirmenin de doğal yollarla
yapılması gerekmektedir. Bu durum istenilen tonların verilmesi konusunda
sınırlamalara sebep olmaktadır.
Bioposter tasarımındaki bir diğer sınırlılık ise bilgi vermek için küçük punto harflerin
kullanımının olanaksızlığıdır. Posterde kullanılacak olan harf boyutlarının 10
cm’den büyük olması okunurluk açısından daha olumlu sonuçların alınmasını
sağlayacaktır. Fakat bu durum için daha farklı doğal yollar mevcuttur. Küçük
yazılar için her ne kadar tohumlar kullanılamasa da oluşturulan bir yazı şablonu
üzerinden, koyu renkli meyvelerden elde edilen rengin sablon yardımı ile postere
uygulanması mümkündür.
Dijital veya daha geleneksel afiş üretim sistemleri ile elde edilen sonuçlar ile
aralarındaki belirgin faklılıklara rağmen, uygulama projesinin “Bioposter” olarak
isimlendirilmesinin bazı nedenleri vardır.
Geliştirilen uygulama, bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlandığı için çok
farklı yaşlardan ve gruplardan bir sürü insana hitap etmektedir. Bu yüzden proje
isminin de her yaştan insanda ilgi uyandıran, çoğunluğun anlayabileceği ve
uygulama hakkında fikir veren niteliklere sahip olmasının gerekliliği düşünülerek
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“Bioposter” ismi düşünülmüştür. İlkokul çağlarında bir öğrenciden, tasarım ya da
sürdürülebilirlikle herhangi bir ilgisi olmayan, daha farklı alanlarda çalışan
insanlara kadar geniş kitlelere hitap edebilmesinin ilk yolu akılda kalan ve içerik
hakkında bilgi veren bir isme sahip olmasıdır. Bu şekilde projenin yaygınlaşması
ve insanlar arasında aktarımının kolaylaşması planlanmıştır.
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EKLER

EK 1. Melih Aşanlı Röportajı
Melih Aşanlı, ekoloji alanında projeler üreten bir tasarımcıdır. Her ne kadar
“Geleneksel Yapı Teknikleri Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi” isimli kitabın yazarı
olsa da kendini mimar olarak tanımlamamaktadır. Harmonya Ekotopya isminde,
sürdürülebilir, doğaya uyumlu tasarımların yapıldığı, doğaya ve tarihe dair çeşitli
eğitimlerin

verildiği

ve

uygulamaların

yapıldığı

geniş

çaptaki

oluşumun

kurucusudur. Melih Aşanlı ile yapılan görüşmede sürdürülebilir tasarımın nasıl
olması gerektiği, sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenler hakkında
görüşülmüş, sürdürülebilir tasarım kavramı değerlendirilmiştir.
S.O. : Mesleki açıdan kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
M.A. : Sıkıntılı… Çünkü bütüncül çalıştığımız zaman, sanat bir bütün, tasarım bir
bütün ve bence tasarımcının ve sanatçının temel dürtüsü üretim. Ben bir ara resim
üretimi yapacağımı düşünüyordum güzel sanatlara öyle girdim.

Bir ara heykel

ürettim. Bir söz söylüyoruz ve söylediğimiz sözle, kullandığımız malzemelerle bizi
tanımlıyorlar. Bu çok çirkin. Şimdi yazıyorum mesela. Düşünce üretiyorum,
malzemeler değişiyor, malzemeler değiştikçe günümüz dünyasında meslekler de
değişiyor gibi. Yazar diyorlar mesela, kimileri ressam diyor, kimileri heykeltıraş
diyor. Ben ne olduğumu bilmiyorum o anlamda, çünkü yarın tekrar heykele
dönebilirim. Çünkü çalışıyorum, yarın bir sergi açabilirim, işlerim var. Resim
yapabilirim, keçe çalışıyorum ama hep yazıyorum. Zaten hep yazdım hep çizdim
ve hep elimde bir çamurum vardı ve formlarla oynadım. Hepsinin de işlevi aynı.
“Söz söylemek”. Bence bir derdi olan insanın işi. Süreç içerisinde de bence o derdi
en iyi anlatabileceği aletleri, araçları bulan adamdır tasarımcı, sanatçı. O yüzden
mesleğimde ne yapıyorum, hep üretiyorum. Bazen fikir üretiyorum, bazen form
üretiyorum, bazen bir yapı üretiyorum, kamusal alanda bir iş üretiyorum ama
daima üretiyorum. Üreticiyim. Gıda üretiyorum, on sekiz yıldır. Hayvan üretiyorum,
bitki üretiyorum, tohum üretiyorum.
Bundan sonraki süreçte dünyada daha da keskinleşecek. Yani üretenler ve
tüketenler var. Meslekler değil bence insanların nitelikleri önemli olacak. Şu an
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oraya doğru gidiyoruz. Hangi mesleği icra ettiğinin bir önemi yok bence yani.
“Üretiyor muyuz, tüketiyor muyuz?” kilit nokta bu. Buna inanıyorum.
S.O. : Aslında bir sonraki sonunda cevabını almış oldum ama yine de sormak
istiyorum; meslek grubu olarak nitelendirirsek eğer eğitimci sınıfı mı
tasarımcı sınıfı mı sizin için daha doğru bir tanımlama olur bu durumda?
M.A. : Bir meslek içerisinde bir sürü bilgi barındırıyor ve bilgi paylaşılmadığı sürece
kısır kalıyor. Bilginin paylaşılması ve dolayısıyla test edilmesi gerekiyor. O yüzden
bir tasarımcı olarak yola ilk başladığımızda çıkarken bilgi almaya başlıyoruz. Süreç
içerisinde

eğer

bu

bilgiyi

aktaracak

kadar

toplamamışsak

zaten

bizim

tasarımcılığımızın sorgulanması lazım. Bu mühendislik için de böyle, bir kimlik için
de böyle. Ben 17-18 yıldır tasarımcılık yapıyorum ve son beş yıldır artık heybeme
doldurduklarım taştı, şimdi sıra onları da paylaşmak. Bu birlikte giden bir şey. Tüm
deneyimlerimi paylaşıyorum ve benden farklı deneyimleri olanları tekrar heybeme
dolduruyorum. Bence bu bir bütün. Ancak öyle değerli tasarımlar çıkabilir.
Meslekte ilerlemenin de ”insan” olarak ilerlemenin de bu şekilde olduğunu
düşünüyorum, paylaşım… Bugün biz buna eğitim diyoruz ama birinin bir başkasını
eğitecek bir cüreti olacağını da düşünmüyorum. Biz deneyim aktarıyoruz çünkü.
Eğitimi böyle tanımlamak daha doğru. Çünkü karşı taraftaki alabildiği kadarını
alıyor her seferinde. Eğitim dediğimiz zaman karşı taraftakini güdülüyoruz ve
alabildiği kadarını alıyor. Bu sefer eğitimcinin yeterliliğini sorgulayabiliriz. Ama
deneyim aktaranın bile bir yeterliliği yoktur. Bu eğitimciye yaptığımız da bir yanlış.
S.O. : Şu an üzerinde çalıştığınız proje hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
Harmonya Ekotopya hakkında?
M.A. : Harmonya iki tasarımcının kurduğu bir yapı. Bir antik kentte kuruldu.
Ekotopya projesi eşimin bitirme projesiydi aslında. Ekolojik mimari ile ilgili ilk
çalışmaları o yapmıştı 2004 – 2016 dönemleri arasında. O zaman bizimle dalga
geçiyorlardı. Sonra biz bir tasarım ofisi olarak Anadolu’da yer almak istedik,
doğanın içinde olmalıydık. Böyle başladı on yıl önce, on yıldır devam ediyor ve
birçok şey yapıyor. Dengeyi temsil ediyor. Harmoniyi temsil ediyor. Dengeden
biraz daha farklı Harmonya, barındırdığı değerler açısından. Ahenk de var işin
içinde armoninin.
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Ahenk çok bütüncül bir şey aslında, içinde ritim de barındırıyor, monoton değil.
Ton da barındırıyor. Sırf denge dediğimizde biz, Ying Yang gibi eşitlikten
bahsediyoruz. Bu başka bir tanım ama doğada bir eşitlik yoktur. Doğa eşit değildir.
İnsan eşit olmaya çalışır. İnsanın en büyük handikabı ve adaletsizliği eşit olmaya
çalışmasıdır.
Eşitlik

matematiksel

bir

problemdir.

Matematik

yapıyorsak,

matematik

kullanıyorsak eşitlikten bahsedebiliriz ama canlı yaşantısında eşitlik yoktur.
Doğanın bir ayı ile bir kaplumbağaya “Sizin eşit olarak gıdanız budur” dediğini
düşünebiliyor musunuz? Bir seksen boyundaki bir kişiyle bir altmış beş boyundaki
kişilerin “Siz eşitsiniz. Aynı yükseklikte, aynı malzeme ile üretilmiş masalara
ihtiyacınız var.” diyebilir miyiz? Bu asıl adaletsizlik olur. Doğa adildir, eşit değildir.
Önemli olan adalettir. Çünkü canlıların da hiçbiri eşit değildirler. Farklı düşünürler,
farklı kilolardadırlar, farklı hissederler, farklı boyutları vardır ve farklı ihtiyaçları
vardır. Biz bunları eşitlersek mono kültür yaparız. Gıdalara yaptığımız gibi şu anda.
Tek tipleştiririz. O yüzden denge değil Harmonya’yı tercih ediyoruz. Bu mantıkta
kurulmuş bir yapı aslında.
Okul projesi var “Kaybolan Sanatlar – Ustalıklar Okulu”. Kadim bilgileri araştırıyor,
halk kültürlerin araştırıyor, söylencelerini araştırıyor, buradaki teknikleri araştırıyor.
Bunların eğitimlerini veriyor. Multidisipliner bir ajans, bir stüdyo ve bu konuda
hizmet veriyor, danışmanlık yapıyor. Kurum danışmanlığı yapıyor, belediyelerle
çalışıyor, firmalarla çalışıyor.
S.O. : Üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor peki Harmonya Ekotopya’da? Neler
yapıyorsunuz?
M.A. : Grafikte sürdürülebilir tasarım gibi bir prensibimiz var. Mimari ve endüstriyel
tasarımda sürdürülebilir tasarım gibi bir prensibimiz var. Tasarım stüdyosu
olduğumuz için, danışmanlık yaptığımız her yapıya bütüncül yaklaşıyoruz. Kurum
kimliğinden personel kıyafetlerine, ürün ambalajından mimarisine, harcadığı
karbon miktarından sürdürülebilir malzemelerine kadar bütüncül bir hizmet anlayışı
bu. Farkındalık yaratmaya çalışıyor. Tasarım ile başlayan ama geri planında çok
büyük bir farkındalık barındıran, eğitim barındıran bir yapı. Zor bir işimiz var
Türkiye’de. Şimdi biraz daha kolay ama on yıldır varız ve zorlanıyoruz. İlerisi için
de bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. İleride başka bir şey olmayacak zaten.
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S.O. : Ön gördüğünüz süre nedir peki?
M.A. : Türkiye için çok zor. Çünkü Türkiye manipülasyonlara çok açık bir ülke.
Türkiye’deki kavramlar çok hızlı dönüşüyor, değişiyor. Biz bazı şeyleri, yurtdışında
alevlenen bazı akımları ve düşünceleri imaj olarak alıyoruz maalesef. İmaj olarak
aldığımız için de etkisini hissetmiyoruz. Yani bundan on beş yıl önce herkesin
dağcı olduğu gibi, outdoor kıyafetler giymesi gibi bugün de herkesin çevreci olma
gibi bir durumu var. Bunlar hep imajla alakalı. Türkiye pop kültürü ile ilerleyen bir
ülke. Kalıcı değil. Dolayısıyla müşteri aidiyeti yok.

Bugün çizgi roman popüler

olduğunda 3.000.000 çizgi roman okuyucusu oluyor bir yıl içerisinde ve dolayısıyla
200.000 çizer oluyor. Beş yıl sonra 100.000 çizgi roman okuyucusu kalmıyor ve o
çizerlerin hepsi meslek değiştirmek zorunda kalıyor. Bir tutarlılık yok. Türkiye’de
bunu öngörmek çok zor ama 2030’a kadar dünyanın almış olduğu kararlar var.
Devletlerin, bu kararlarından dolayı diğer devletlere bası uygulamak gibi hakları
zaten şimdi de var ama durum daha ciddileştiğinde, işler daha da sertleşecek.
Yaptırımlar gibi. Yaptırımların dozu dünyada öngörülebilir değil. Yani, birinci dünya
savaşı da bir yaptırım, ikinci dünya savaşı da bir yaptırım. Ticari bir ambargo da bir
yaptırım aslında. Bunun dozunu bilemiyoruz ama bu yaptırımlar konusunda
dünyanın ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz.
S.O. : Harmonya’da atölye çalışmalarınız da var. Ortaya çıkan ürünlerin
nitelikleri neler oluyor genelde? Bu atölye çalışmalarınızda hangi doğrultuda
ilerliyorsunuz?
M.A. : Aslında bu atölyeler bizim isteklerimiz doğrultusunda ilerlemiyor. Ülkenin
dinamikleriyle alakalı. Bugün beni birçok yerde mimar olarak görüyorlar. Çünkü
ekolojik mimari anlatıyorum ve ekolojik tasarım anlatıyoruz ve ağırlıklı olarak
mimari anlatılıyor. Çünkü şu an en çok buna ihtiyacımız var, böyle bir talep var.
Dolayısıyla çalışalar da sanat ve aktivizm gibi, “land art” gibi şeyler istiyor olsak da
bunlara ağırlık vermiyoruz. Daha çok insanların kendi başlarına var olabilmelerinin
atölyeleri bunlar.

İnsanlarda doğal malzemeleri tanıştırmak, insanları unutmuş

oldukları ustalıkları tanıştırmak, malzemelerle çalışır hale getirmek. Kaybolmuş bir
işlevi tekrar yerine getirmeye çalıştığımız atölyeler bunlar. Bu yılın konsepti
“Göçerlik Kavramı”. Göçerlik kavramında Yörükleri işliyoruz. Yurt yapacağız bir
tane ve Orta Asya kültüründen bahsedeceğiz. Çingeneleri işliyoruz ama 1050
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yılında Hindistan’daki göç ile başlayacağız. Onların yaşam biçimlerini, yönetim
biçimlerini işleyeceğiz. Bu bir çalıştay olacak ve bir tane çingene karavanı
üreteceğiz. Beraberinde Tiny House diye bir akım var onu işleyeceğiz. Nedenlerini
değerlendireceğiz ve bir “Tiny House” üreteceğiz. Katılımcıların, mitolojisini,
tarihini, edebiyatını, kültürünü öğrendiği, ustalıklarını, yaşam biçimlerini öğrendiği
bir şey inşa edeceğiz. İnsanın hayatı inşa etmek, üretmek olmalı. Dolayısıyla biz
her atölyede bir şey üretiyoruz. Bütün atölyelerimiz de bütüncül ve bir kavram
üzerinde oluşturulmuş atölyeler. Bu yılın seçtiğimiz kavramı da göçerlik.
S.O. : O zaman ilerlediğiniz yol değerlendirildiğinde, çağın düzeninin
temellerini oluşturan teknoloji ve sanayiye karşı çıkışınız açısından, Arts and
Crafts akımını benimsediğinizi söyleyebilir miyiz? Çünkü Arts and Craft
akımı da sanayileşmenin getirdiği sıradanlığa karşı durmuştu.
M.A. : Eşim de ben de Bauhaus mezunuyuz, Marmara mezunuyuz ve bu yıl
Bauhaus’un 100. Yılı ve Almanya’da Bauhaus yılı. Çok şanslıyım böyle bir okulda
okuduğum için. Böyle bir akım bildiğim için. Biz de o doğrultuda ilerliyoruz. Artsand
Crafts ve Bauhaus Almanya’nın Almanya olmasının sebebi. O kadar yıkım görmüş
ve o kadar ambargo görmüş bir ülkenin şimdiki halini görüyoruz. Sanatın sanayiyle
yan yana olması ve bunu devletin desteklemesi, sanatçıyla işçiyi yan yana
getirmesinin sonuçları çok net.
S.O. : Sizce son dönemde yükselişe geçen ekolojik tasarım, sürdürülebilir
tasarım, yeniden kullanım, geri dönüştürme gibi tekniklere duyulan ilginin
sebebi nedir? Sebep sadece bu hareketin popüler oluşu mu yoksa insanların
artık bazı şeylerin farkına varıyor oluşunun da etkisi var mıdır?
M.A. : Aslında tam popüler de dememek lazım. Türkiye açısından değerlendirildiği
zaman gerçekten popüler olduğu için var. Şöyle bir durum var Che Guevara’yı siz
t-shirt yaptığınızda etkisini azaltırsınız. Dolayısıyla bugün organik üretimlerin
fiyatlarının artması ve Macro-Center’lara girmesiyle bunu gelir seviyesi yüksek
olan kesime satmaya başlarsınız ve bu iyi bir gelir kapısıdır. Bununla birlikte siz o
kesimi manipüle ederseniz, kendini o kesime dahil etmek isteyen arkadaki çok
büyük bir kesimi daha arkanızdan sürüklemeye başlarsınız. Mercedes’in ucuz
araba çıkarması ve Mercedes amblemiyle bunu pazarlaması bu sebeptendir, ticari
bir şey. Türkiye’de de böyle. Bunu doğru kullanmak gerekir. Yani bizim “Allah
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kahretsin, lanet olsun. Popüler bu. Geçecek, bitecek” demek yerine, bu bir saman
alevi deyip, bu varken olabildiğince kalıcı etkisi olacak şeyler yapmaya çalışmak
lazım. Çünkü bu Türkiye’de etkisini yitirse bile bu var olan bir gerçek ve büyük bir
gerçek. Binde birlik, on binde birlik veya milyonda birlik bir değişim bile ihtiyacımız
olan şey. Umutsuz değilim. Çünkü söz konusu olan yetmiş milyon değil bence. O,
yedi bin kişilik ya da yedi yüz kişilik bilinçli yapıların gücü çok önemli. O da
Türkiye’de kurulmaya başlandı. Çok büyük bir kesim, henüz nedenini bilmediği
şekilde güdülendi ve manipüle olduğu için bu işe giriyor ama içlerinde “Bu ciddi. Bu
bir gerçek” diyen bir kesim de var ve bu anlamda popülerlik işimize yarıyor. Diğer
türlü dışlanırdık. Şimdi aynı söyleme sahip olmak, sahada daha rahat hareket
etmemizi sağlıyor aslında.
S.O. : Şu an sosyal medyada popüler olan bir diğer konu da plastik poşet
kullanımı ve insanların bu duruma verdikleri tepkiler. Şu an çoğunlukla
olumsuz yönde. Çünkü insanlar bunun doğal ve sürdürülebilir bir hareket
oluşundan öte, çıkar amaçlı oluşunun üzerinde duruyor. Türkiye genelinde
poşet kullanımın neredeyse %70 oranında azaldığı çok konuşulan bir konu
değil ama bu dönemde Türkiye’de poşet kullanımında %70 oranında azalma
olduğu açıklandı. Bu durumda şunu düşünmeli miyiz; yaptırımla da olsa
insanlarda doğal bir bilinç oluşturulabilir mi?
M.A. : Bence Türkiye’yi yönetmek çok zor bir şey. Diğer ülkelerden çok daha zor.
Çünkü ne yaparsanız yapın toplumun en azından yarısı karşı çıkıyor, ne
yaptığınızdan önemsiz. Maalesef orada da manipülasyonlar devreye giriyor. İşin
detaylarıyla ilgilenmiyoruz. Sevdiğimiz, gönül bağı kurduğumuz bir şeyin peşine
takılıp devam ediyoruz. O yüzden gerçekten bir karar almak ve bu kararı
uygulamak çok zor. Bizler kanunla çalışan bir halkız, öz denetimimiz yok.
Ormanları korumak için ormanlara girişi yasaklamak zorundayız, tel örgü
çekiyoruz. Poşeti yasaklamak zorundayız, sigarayı yasaklamak zorundayız.
Normal şartlarda buna karşı çıkabilirdik belki de. Geçenlerde bir futbol maçına
gittim, koskoca bir stad, oksijen yoktu içeride. O zaman açık alanda sigara
içilmesinin yasaklanması da mantıklı. Çünkü saygı kavramlarımız serbestlikle
karışmış durumda. Bizler özgürlükle serbestliği karıştırıyoruz. Evet, poşet
kullanmak, poşete para vermek, bir taraftan şey olabilir: “neden ben para
veriyorum ki marketin yükünü hafifletiyorum”, diğer taraftan da çok hızlı net ve hızlı

220

bir reaksiyon alıyoruz, sonuç alıyoruz. Çünkü bu yasa gelmeden önce bu kadar
insan bilmiyor muydu poşetin kirli olduğunu? Fakat inisiyatif kullanmak söz konusu
değil. Anlık güdülenmelerle hareket ettiğimiz sürece böyle olacak. Çok akılcı ve
bilimsel yaklaşmıyoruz. Duygusal yaklaşıyoruz.
S.O. : Doğaya uyumlu tasarımın kapsamı ne olmalıdır? Bir tasarımın ekolojik
olabilmesi için belli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özellikler neler?
M.A. : Ekoloji kesinlikle yerelden beslenmek zorunda. Yerel kaynaklar, yerel
ustalar, yerel teknikler ve yerel malzemeler. Bu çok net bir tanım. Bir yerden başka
bir yere ürün nakletmemeniz gerekiyor, burada ekolojik maliyetleri arttırmaya
başlıyorsunuz.

İkincisi ekolojik tasarımın doğadan çıkması gerekiyor. Bununla

doğal malzemeyi kastetmiyorum. Beton da kullanabilirsiniz. Demir de, çelik de,
plastik de kullanabilirsiniz ama tasarımcının görevi insanları doğa ile barıştırmak
ve baş başa bırakmak olmalı. Son derece sağlıklı bir bina yapıp doğadan izole
edilen bir tasarıma ekolojik tasarım diyemeyiz. Kavram kendisi ile çatışır. Önemli
olan bir tasarımın, ekolojikse eğer, karbon salınımı, ekolojik ayak izi, karbon ayak
izi gibi bilimsel verilerinin dışında, sosyolojik ve duygusal verilere de sahip olması,
sosyolojik ve psikolojik onarımda da bulunmasıdır. Sadece ekolojik onarım söz
konusu değil. Çünkü zaten ekolojinin böyle olmasının sebebi, insanın hasar
görmesi. İnsanı onaramadığımız sürece ekolojiyi onaramayız. Biz o kısımla çok
ilgilenmiyoruz. Bu noktada bilim adamlarından çok tasarımcılara ihtiyaç olmasının
sebebi de bu zaten. İşin duygusal boyutu ile, psikolojik boyutu ile tasarımcılar
ilgileniyor. Bu bilimin konusu değil.
S.O. : Ekolojik tasarımda çelik ve beton da kullanılabilir dediniz fakat
ekosistem kendi içerisinde bunları tekrar dönüştürecek özelliklere sahip
değil ya da bu çözünüm çok uzun zaman alabiliyor. Bu durumda biz yine de
bu

materyallerin

kullanıldığı

tasarımları

ekolojik

tasarım

olarak

nitelendirebilir miyiz?
M.A. : Nitelendirebiliriz. Malzemelerin iki türlü enerjisi vardır. Bir gömülü enerjisi
vardır. Bu malzemenin üretilirken ki enerjisi. Demirin gömülü enerjisi çok fazladır.
Günümüzde kullandığımız beton kesinlikle doğaya zarar veren, gömülü enerjisi
fazla olan, ömrü 30-40 yıl olan ki kısa ömürlü bir malzeme. Fakat o kadar çok
teknolojik gelişme var ki, şimdi doğada çözülebilen betonlar da yapabiliyoruz artık.
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Önemli olan bunu ne oranda kullandığınız ve doğayı kirletmeyi göze alarak
ürettiğiniz şeyin neye hizmet ettiği. Düşünebiliyor musunuz, şu an İstanbul’un
altyapısına baktığımız zaman, her 10- 15 yılda bir şehri yıkıp yeniden yapıyoruz.
Şimdi burada ahşap da kullansanız sonuç değişmeyecek. Bu bir rant ekonomisi
artık. Burada taş da kullansanız, toprak da kullansanız bir şeyi her 10-15 senede
bir yıkıp yenisini yapmak, sizin doğadan para kazanmanız anlamına geliyor,
doğayı sömürdüğünüz anlamına geliyor. Diğer tarafta betonarme, çelik ve cam
kullanarak, petrol ürünleri kullanarak inşa ettiğiniz bir yapı, 400 yıl hizmet ediyorsa,
Ayasofya gibiyse, 200 yıllık Anadolu’daki konaklar ve yalılar gibiyse kabul
edilebilir. Çünkü artık bilimsel olarak bu yapının ekolojik maliyeti bu kadardır ama
hizmet ömrü de bu kadardır diyebiliriz.
S.O. : O halde bir yapının ya da ürünün ekolojik olabilmesi aynı zamanda
hem insanlığa hem doğaya hizmet ettiği süreyle de orantılı.
M.A. : Evet. Önemli olan bilimsel verilerdir. Bir yapı ne kadar az enerji harcanarak
üretilmiştir, ne kadar zararlı kimyasallar salgılıyordur, bu yapının hizmet ömrü ne
kadardır ve hizmet süresince ne kadar az enerji tüketecektir. Burada veriler
bilimseldir.
S.O. : Sürdürülebilir tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?
M.A. : Aslında altı delinmeye başlanmış bir şey. Tüketimi sürdürmek istemek de
bir sürdürülebilir yaklaşımdır. Az enerji kullanmak yerine temiz enerji kullanmak bir
ayıp diye düşünüyorum. Yerinde kullanmak, dengeli kullanmak… Kullandığımız
enerjiyi sürdürebilmek başka bir alanken şu an ki tüketimi sürdüreceğiz demek, var
olan hayatı sürdüreceğiz demek başka bir şey.
Bu yeni bir kavram ve bu sürdürülebilirlik malzemelerle ilişkili bir şey değil aslında.
Politikalarla, ekonomilerle ilgili. Şu an çok geniş bir aralıkta. Bu tanım da kendi
yerine oturacak.

Birincisi neyi sürdürmeliyiz neyi sürdürmemeliyiz kısmı var.

İkincisi son dönemde, kapitalizmin de sürdürülebilirlik sorunu var. Yani yönetimsel
sürdürülebilirlikler de var, ekonomik sürdürülebilirlikler var, örgütlenmelerde
sürdürülebilirlik diye bir tanım var. Dünyada o kadar çok tez var ki ve sürekli
yenileri çıkıyor ve sürekli yeni toplantılar yapılıyor, bu çok derin ve büyük bir
düşünce. Şunu biliyoruz; ne yaparsak yapalım bu günden sonra, yaptığımız bir
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şey, ürettiğimiz bir şey, kurduğumuz yeni bir sistem döngüsel değilse, bir başka
sisteme dönüşemiyorsa, kendinden sonra gelenin haklarını tüketiyorsa, onun
yaşam haklarına engel oluyorsa ve ona fayda sağlamıyorsa onu yapmamamız
gerekiyor. Sürdürülebilirliğin bize öğrettiği en güzel şeylerden biri de bu: Döngüsel
olmak zorundayız. Dönüşmek zorunda, kendinden sonrakini beslemek zorunda.
Bırakın ona zarar vermeyi onu beslemek zorunda. Zararsız olmak, faydasız
olmaktır. Faydasız olmak da doğru bir şey değil. Bir kazanım getirmek zorunda.
S.O. : Tasarımda sürdürülebilirliğin süreçleri hakkında sizden bilgi alabilir
miyim? Atölyelerinizde de bir şeylerin sürdürülebilir nitelik taşıyabilmesi için
de

eğitim veriyorsunuz.

Tasarımda

sürdürülebilirliğin temelleri

neler

olmalıdır bu bağlamda?
M.A. : Tasarımda sürdürülebilir olmak konusunda Stanford’un tasarım odaklı
düşünmesini örnek alıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Birincisi empati. Yargısız
tanımlama kısmı çok önemli. Çünkü şu an da biz tasarımcılar olarak bunu
yapmıyoruz. Güncel popüler dinamikler var ve bize bir talep geldiğinde o
dinamiklerle yola çıkıyoruz ama asıl ihtiyaçlar hiçbir zaman tanımlanmıyor. Bir
tasarımın sürdürülebilir olabilmesi için, çözüm odaklı bir talebin gelmesi gerekir.
Yani bu eğer reklam ve grafik tasarımsa eğer bir firmanın bir ürünü hakkında
konuşuyorsak, ekolojik ve sürdürülebilir olmayan bir ürünün, ekolojik ve
sürdürülebilir bir tasarımı yapılamaz. Sadece kar amacı güdülen bir projenin,
sürdürülebilir bir çalışmasını yapamazsınız. Kavramla çatışır, sürtüşür. O yüzden
sürdürülebilir tasarım, bu açıdan bağımsız değildir aslında, bütüncüldür.
Oluşturulduğu şeye bağlıdır. Biz, kağıt kullanmadan çok iyi bir marketing çalışması
yaptığımız zaman, sürdürülebilir bir şey yapmış olmayız. Sürdürülemeyen ve
zararlı olan bir şeyi pazarlıyor olabiliriz. O yüzden bu genel ve geniş bir kavramdır
sürdürülebilir tasarım. Mimari için de aynı şey geçerli. Doğal bir malzeme,
sürdürülebilir bir malzeme kullanırsınız, dünyanın en sürdürülebilir tasarımını
yaparsınız ama tasarımcının görevi orada bitmez. Sürdürülebilirlik, o evi kullanan
kullanıcıların o evi nasıl kullandığı ile alakalıdır. Bugün eğer iki kişilik bir aileye 250
m2 lik bir ev tasarlıyorsak, bunu sürdürülebilir yapıyoruz diyemeyiz. O insanların
yaşam alanlarını daraltmamız gerekir. Bunun eğitimini vermemiz gerekir. Tasarımı
bunun için zorlamamız gerekir. Tekne tasarımları gibi santimleri hesaplamamız
gerekir. Burada bütçemiz fazla diye coşamayız.
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S.O. : Grafik tasarımın, diğer disiplinler karşılaştırıldığı zaman daha olgusal
olduğunu

ve

daha

düşünsel

bir

anlayışla

ilerlediğini

görüyoruz.

Sürdürülebilir açıdan değerlendirildiğinde ortaya mimari tasarımlar gibi
sürdürülebilir nesnellikte bir sonuç çıkarmıyor. Bir iletişim süreci olduğu için
bir fikir ortaya koyuyor. Tasarımcılar, bu fikri insanlara aktararak onları bir
doğrultuda

yönlendirmeye

çalışıyor.

Grafik

tasarımın

temelinde,

tanımlamalarında bunu görüyoruz hep, “iletişim kurabilmek”. Bu doğrultuda
daha önce konuştuklarımızı da dikkate alarak, sürdürülebilir süreçte bu
fikirleri aktarırken sürdürülebilir bir malzeme kullanmadığımızda, bizim
yaptığımız işin veya ortaya çıkan ürünün sürdürülebilirlik ile çatıştığını
söyleyebilir

miyiz?

Hizmet

ettiği

amaç

sürdürülebilirliğin

daha

çok

yaygınlaşması olsa da kullanılan materyaller, olanaklar doğrultusunda
sürdürülebilir ya da geri dönüştürülebilir olamayabiliyor. Bu durumda bir
grafik tasarım sürecinde malzeme de amaç kadar önem taşıyor mu?
M.A. : Taşımıyor. Hiçbir tasarım için bunu söyleyemeyiz. Çünkü yıl 2019 ve
kurduğumuz bir dünya var, kurduğumuz bir sistem var ve biz bugün, grafik
tasarımda afiş yapacağız ama kağıt kullanmayacağız dediğimiz zaman çok güzel
ağaçlarımızı koruyoruz. Peki o dijital ekranlar için kaç ton hammadde tüketiyoruz?
Şu an teknolojinin öyle bir çıkmazı var. Bugün 170 gr lık bir cep telefonu için, 1.5
tonluk bir hammadde gerekiyor. Bence ağaç ekelim sonra onu keselim sonra da
ondan kağıt yapalım. Çok daha akılcı. Çünkü ağaç sürdürülebilir bir malzeme ama
dijital dünyanın bütün o değerli madenleri, hiçbiri sürdürülebilir değil. Plastiği
sürdüremiyoruz, altını sürdüremiyoruz, nikeli sürdüremiyoruz ve bunların tamamı
zehirli asitlerle üretiliyor. Duygusal açıdan baktığımızda kesinlikle bir ağacı
kesmemeliyiz ama o ağacı üretebiliyoruz. Fakat bugün silikon vadisine, Apple ve
IBM e açılmış milyonlarca dolarlık tazminat davaları var çevresini asit tanklarından
sızan zehirli gazlarla zehirliyor, çalışanlarını kanser ediyor. Çin de aynı sorunla baş
başa. Teknoloji henüz kirli. Bu da bir süreç. Bunu da temizlemeye çalışıyorlar ama
şu an böyle bir çıkmazımız var. Sosyal medyayı kullanmak kabul ama bu etki
alanıyla da alakalı. Sonuçta aslında betonu da kullanmamalıyız ama bütün yaşam
dinamiklerini bir günde değiştiremeyiz. Bu bir süreç. Burada işte insanın onarılması
diye sürekli bahsettiğim şey, çünkü vicdana ihtiyacımız var. Çok zeki canlılarız.
Her şeyin çevresinden döneceğiz ve her konuda bir delik bulup oradan gireceğiz.
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Bunu yapabiliyoruz. Çıkarttığımız kavramların, peşine düştüğümüz akımların ne
kadar iyi olmasının bir önemi yok. Önemli olan bizim niyetimiz aslında,
amaçlarımız. O yüzden insanın onarılmasını önemsiyorum.
S.O. : Sürdürülebilir tasarımı desteklemek için bireysel anlamda ve toplumsal
anlamda neler yapılmalı? Önerileriniz neler?
M.A. : Ekoloji, sürdürülebilirlik gibi kavramların tek başına irdelenmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Bütüncül bir şey bu. Sürdürülebilirliğe ekolojik gıda ile
beslenmeyle başlanır mesela. Daha az kıyafet giymek, daha az enerji harcamak.
Bu insanı disipline eden bir şey. Bu, diğerindeki gibi etkisi güçlü bir şey. Sevginin
de bulaşıcı bir etkisi var kötülük gibi. Dolayısıyla sürdürülebilir, ekolojik, doğal ve
döngüsel tasarımlarla veya üretimlerle uğraşan insanların bence, öncelikle
inandırıcılık kazanmaları gerekiyor. Yaşamlarında onu görmek gerekiyor. Bir yere
toplu taşıma ile mi gidiyorlar, kendi özel araçları ile mi gidiyorlar bunu bir görmek
gerekiyor. Evlerinde ne kadar enerji harcıyorlar, nasıl besleniyorlar, ne kadar
tüketiyorlar, bunu görmek gerekiyor. Bunun etkisi çok daha güçlü. Bu sosyal etkisi.
Kişiye olan etkisiyse, kişinin kendini böyle bir eğitime tabi tutması, işine de
yansıyor. Daha gerçek daha inandırıcı tasarımlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hayatın
kendisi oluyor, bir bütün oluyor. Parçalayıp birbirinden koparttığımız anda önce
inandırıcılığımızı kaybediyoruz. Çünkü bugün burada herkes bunu yapıyor.
Konuşunca herkes güzel konuşuyor aslında ama yaşamlarda bunu sürdürmek çok
zor. Bu konu önemli. En çok bunu görüyorum Türkiye’de. Herkeste bir iyi niyet var
ama herkes bir diğerini eleştiriyor. Ben en çok kendimi eleştiriyorum, en çok
kendimle uğraşıyorum.
S.O. : Ekolojik tasarım ile sürdürülebilir tasarım arasındaki farklar neler?
Bunları birbirlerinden ayıran temel özellikler var mı ya da ikisi zaman zaman
aynı anlama da gelebiliyor mu?
M.A. : Ekolojik tasarım zaten sürdürülebilirken, sürdürülebilir tasarım ekolojik
olmayabilir. Son derece teknolojik ve doğaya zarar veren onu yok eden ama kendi
kendine sürdürülebilir ve varlığını gelecek kuşaklara aktarabilen bir tasarım
yapabiliriz. Aslında sürdürülebilirliğin çok güzel bir tanımı var; bizden sonraki
kuşakların hareket kabiliyetini engellemeden, yaşam haklarını ellerinden almadan,
kaynaklarını tüketmeden tasarımlar yapmak ve böyle yaşamak.
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S.O. : Sıfır Atık Anti Tüketim Felsefesi ile ekotasarım arasındaki bağ
hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
M.A. : Sıfır atık bir ütopya. Tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı birçok dönem var
fakat sıfır atık bu dönemlerin hiçbirinde gerçekleşebilmiş değil. Yaşayan canlılar
olarak atık üretiyoruz biz. Ama böyle bir akımın çıkması, bu çılgınca ürettiğimiz
çöplere bir dur demek aslında. Ne kadar az atık üretsek o kadar iyi ama marketten
alışveriş ettiğimiz sürece sıfır atık ile başa çıkamayız. Atıksız bir hayatımız olamaz.
Marketler, kafeler… Aslında inandırıcılık dediğim de o. Bugün ekolojiyle ilgilenen
ve gelir düzeyi bir tık yukarıda olan birçok insan şunu söylüyor; “Sistemden
uzaklaş”. Peki. “Çalışma, kariyerini bırak”. Güzel. Yaptıklarına bakıyoruz; bir kafe
açmak, içine biraz çiçek koymak, ekolojik söylemlerle organik kahveler üretmek.
Türkiye kafe cenneti oldu. Bir kafede ne üretilir ve ne tüketilir? Sadece tüketimi
destekleyen ama organik tüketimi destekleyen, bir sürü yarı aydın insanın ekolojiyi
ve sıfır atığı savunması kadar inandırıcı olmayan bir şey yok. Gelir düzeyi iyi olan
birçok insanın, “Bırak çalışmayı.” demesi de aynı şey. Kırsalda sürdürülebilir bir
ekonomi yaratmakla uğraşmayıp, orada sadece emekli hayatı yaşayan insanların
şehirdekilere dönüp “Hadi, kırsala gelin!” demesi kadar inandırıcı olmayan bir şey
yok. Bu bununla alakalı bir şey aslında. Sıfır atığı savunabilmek için öncelikle
kendi kıyafetlerimizi dikebilecek kadar cüretkar olmamız gerekir bence. Bunun ne
kadar başarabiliyoruz? Marketten alışveriş etmemek, çok az yemek mesela, ne
kadar az yiyebiliyoruz? Bir insanın ortalama günlük gıdası 250 gr kadar. Yaklaşık
1 - 1,5 kg tüketiyoruz. Hiçbirimiz 250 gr İle doymayız. İnsanlar önceden aslında ot
oburdu. Şimdi hangimiz et yemeden , ne kadar süre var olabiliriz? Sıfır atık buraya
kadar giden bir şey. Yoksa naylon, poşet kullanımları falan değil. İnsanın
yaşantısını değiştirmesi, ezberlerinin bozulması aslında. Sivri bir tanımlaması var
ama, güzel, dikkat çekiyor. Dadaizm gibi, keskin. Bu akımlar sürdürülebilir olmak
için değil, itmek için kullanılan akımlar. Güçleri burada, faydalılar. Bizim yabani
dediğimiz otlar aslında gerçek ev sahipleri. Biz, onları ayıpladığımız an itibariyle
yapıyı bozup bize yararlı olanı da zaten alamıyoruz. Bu yararlı değildir, bu
yararlıdır, bu daha faydalıdır dediğimizde mesela, onun daha faydalı olabilmesi
için daha az faydalı olanın da var olması gerekir ki zaten sanatta da bunu
kullanıyoruz, quantum da bu. Biri, yanındaki ile tanımlanıyor. O yüzden bu akım da
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değerli bir akım. Bu keskin, sivri, dikkat çekici, delici, itici bir güç. Böyle güçlere de
ihtiyacımız var.
S.O. : Geri dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
M.A. : Açık yaraya pansuman yapmak gibi bir şey. Hızlı, iyileştirici, bence kalıcı
olmayan, çünkü şu an teknolojimiz de ona yeterli ama bunlar iyi çözümler. Hızlı ilk
yardım müdahaleleri aslında. Hastayı hayatta tutmak hastaneye yetişinceye kadar.
S.O. : Şu an Pakistan’da plastik ile beslenen bir bakterinin dünyanın plastik
problemine çözüm olabileceği söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
M.A. : Olabilir fakat çok fazla plastiğimiz var. PE’ler PVC’ler PED’ler o adar çok var
ki. Kimya mühendisi olmadığım için bilmiyorum, bir listesi var onun benim de ara
ara açıp okuduğum ama sürekli unuttuğum. Bir sürü kodu olan bir sürü plastik var.
Hangisini yiyor, hangisini kullanmalıyız, hangisini dönüştürebiliyoruz, hangisini ne
oranda dönüştürebiliyoruz, bilmiyorum.
S.O. : Ben insanların bu durumun insanları daha çok plastik tüketimine
yönlendirebileceğini düşünüyorum. “Madem bunu yiyen bir bakteri var,
rahatça hatta daha çok plastik kullanalım.” şeklinde düşünecek bir sürü
insan olacak. Sizce de öyle mi?
M.A. : İşte iki yıl önceki TED konuşmamda, insanın geri dönüştürülmesinden
bahsetmiştim. Dönüp dolaşıp orada kitleniyoruz aslında. Geri dönüştürülmüş bir
plastiğimiz var diye daha cüretkar davranırsak çözmeyecek bu işimizi. Ama biz
plastik zararlı, çünkü geri dönüşüm de ciddi bir enerji sarfiyatı. Artık
kaçamadığımız noktada o plastiği kullanacağız. O kullandığımızı da geri
dönüştürebiliyorsak, kabul edilebilirliği konuşabiliriz. Ama “Bu plastik zaten geri
dönüşüyor. O yüzden bulduğum her here onu sokayım.” Dediğimiz an itibariyle,
istediğimiz

kadar

geri

dönüştürülebilir

diyelim...

Hiçbir

ürün

%100

geri

dönüştürülemiyor. Çünkü enerji harcıyoruz. Attığımız her adımda enerji harcıyoruz.
Kurduğumuz sistem tamamen yanlış. Şu anda burası 21 derece. Bir insan kışın
21 derece olan bir ortamda yaşarsa, biyolojik saatini bozup hasta olur. Çok net
yani. Bunun için de çok enerji harcar, çok para harcar.
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S.O. : Yine yakın zamanda popüler kültürde kendine yer açan bir başka
çevresel hareket olan Upcycle (Yeniden Kullanım) ne kadar doğru bir
yaklaşım sizce? Bu hareket de anlık müdahale olarak değerlendirilebilir mi?
M.A. : Anlık müdahaleler tabi. Bunların genelde çıkış yerleri Amerika, dünyanın en
büyük tüketicisi o çünkü. Hepimizden fazla tükettiği için çok fazla çöpü var. Bizim o
kadar çöpümüz yok. Amerika’daki geri dönüşüm sistemlerinden birinde araba
lastiklerinden ev yapıyorlar. Ben buna karşı çıkmıştım kitabımda. Biz şu an araba
lastiklerinden ev yapamayız. Biz fakir bir ülkeyiz. Endüstrimiz o kadar iyi değil. Biz
eski araba lastiklerini geri dönüştürüyoruz ve tekrar kauçuk olarak kullanıyoruz.
Pet şişeden bir duvar yapmak için pet şişe kullanmaya başlayan insanlar
tanıyorum. Solar-can diye bir metal kutu içecekten ısıtma sistemi var. Çok güzel bir
proje çünkü onlar çok fazla bira tüketiyorlar ve her barbekülerinde 60 tane 100
tane kutu tüketiliyor. Şimdi bunun için kutu bira içmeye başlayan insanlar
tanıyorum. Bu bir kavram karmaşasına dönüşebiliyor bazen. Dikkat etmek
gerekiyor. Ama tabi ki işlevini yitirmiş bir şeyi tekrar işlevli bir hale getirmek doğru.
S.O. : Arts and Crafts sanat hareketinin, sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan,
sıradanlaşan ürünlerine bir tepki olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Do it
Yourself (Kendin yap- Kendin Tasarla) tasarım anlayışını bu bağlamda yeni
bir karşı çıkış olarak değerlendirebilir miyiz? Ekolojik tasarım anlayışı
içerisinde bu hareket nasıl konumlandırılabilir?
M.A. : Do it Yourself çok ilginç, temelinde çok güzel bir düşünce. Bir insanın, kendi
kendine yetebilir olması gerekiyor. Bence zihinsel veya bedensel bir engeli yoksa,
insanlığın büyük bir çoğunluğu kendi işlerini kendileri görebilir. Türkiye’de

bu

durum biraz karmaşık. Türkiye’de ekonomik seviyesi biraz yükselmeye başlayınca
insanlar, evlerini temizletmeye, kendileri traş olmayıp berbere gitmeye, kıyafetlerini
ütületmeye başlıyorlar. Biz kendi işlerimizi yapamıyoruz mesela. Bu bir ayıp
Türkiye’de. Aslında sağlıklı insanın kendi işini kendisi görmesi lazım. En basiti
yaşamsal ihtiyaçlar. Sonrasında kendi evinin tesisatını yapabilmesi lazım, kendi
ampulünü değiştirebilmesi lazım. Do it Yourself bu açıdan önemli ama bugün
hemen internete girip Do it Yourself yazdığımızda bir çöplük görürüz. Genelde
renkli vıcık vıcık pipetlerin alınıp saçma sapan askılıkların yapıldığı, gazoz
kapaklarının tutkallarla yapıştırılıp buzdolabı süsü yapıldığı bir dünyaya dönmüş
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durumda. Sanki bizim evimizde 350 tane askılığa, 1200 tane buzdolabı süsüne
ihtiyacımız varmış gibi. Hayatında hiç kalem kullanmamış insanların tenekelerden
kalemlik, kalem kutusu yapması durumu söz konusu. Bu da tehlikeli olan
dönüşmüş olan kısmı aslında akımın. Hep aynı yere geliyor aslında. Güzel bir şey
ortaya çıkıyor. Bugün baktığımıza teknoloji kötü mü, teknoloji kötü diyebilir miyiz?
Teknoloji kötü değil aslında teknolojinin yanlış kullanımı onu kötü yapıyor. Do it
Yourself de kötü değil. Upcycle da kötü değil. Bunu nasıl kullanıyoruz önemli olan
bu. Çinliler ne güzel yıllar önce havai fişek atıyorlardı o barutla. Kötü mü şimdi o
barut, ne güzel eğlenceli bir şey? Nasıl kullandığımızla çok alakalı.
S.O. : Daha önce mimarlık alanında beton ve çelikten de faydalanılabileceğini
söylemiştiniz. Konu grafik tasarım olunca, fikir ve iletişim kurma sürecinden
sonra ortaya çıkacak olan ürün için kullanılan materyaller arasında doğal
olmayan ya da doğadan elde edilenler de oluyor. Plastik, mürekkep gibi. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, sizce grafik tasarım kullandığı doğal olmayan
materyaller

doğrultusunda

ekolojik

tasarım

döngüsünde

ve

sürdürülebilirlikte kendine bir alan açabilir mi?
M.A. : Her şey kullanılabilir aslında. Onarıcı tarım, onarıcı tasarım, onarmak,
bütün, bir birliktelikten bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında merhamet dediğimiz şey
ön plana çıkıyor. O yüzden kağıt kullanmak, mürekkep kullanmak… bunları
kullanmışızdır, hep kullanacağız. Sorun bunlar değil. Bizim çektiğimiz sifon,
kullandığımız kağıt, çöpe attığımız şeyler… bunlar değil aslında sorun olan. Ciddi
olan sorun, bir tek fabrikanın tükettiği hava, kirlettiği, tükettiği su aslında. Bunlara
karşı

çıkmak

için,

insanları

bilinçlendirmek

için,

bunların

örgütlenmesini

yapabilmek için, kesinlikle kullanmak zorundayız. “Ben yazı yazıyorum, o yüzden
ağaç tüketiyorum.” kısmı var ama “Ben o yazıyı niye yazıyorum?” kısmı çok daha
önemli. “Bu konuda objektif miyim, kendimi mi kandırıyorum, para kazanmak için
mi kağıt harcıyorum, tüketmek için mi çalışıyorum, engellemek için mi
çalışıyorum?”. Öbür türlü hiçbir şey yapmamamız ve mağarada yaşamamız lazım
zaten. Elimiz kolumuz bağlanır, bu bir çözüm değil. Bu duyarlı insanların kendini
işlevsiz hale getirmesidir. Oysa bizim daha çok duyarlı ve son derece işlevli
insanlara ihtiyacımız var. Yani eğer hem duyarlıyım deyip hem kendimi dağ başına
atıyorsam,

o

zaman

dünyada

bununla

uğraşan

insanların

daha

az

desteklenmesine sebep oluyorum. Zaten çok az… O noktada konuya buradan
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bakıyorum. Kullanmalıyız, niçin kullandığımız çok önemli. Grafik tasarım
konusunda Kübra’nın (Melih Aşanlı’nın eşi) mülakat sorusuna verdiği bir cevap
vardı,

üniversiteye

girerken.

“Neden

Grafik

Tasarım

istiyorsun?”

diye

sorduklarında, “Dünyayı değiştirmek istiyorum.” demiş. Hep de ona uğraştı, hiç
reklamcı olmadı. Çünkü grafik tasarım, insan yaşantısında şu an kullanılabilir en
güçlü tasarım alanlarından biri. Çok hızlı manipüle ediyor, çok güçlü dinamikleri
var, silahları çok fazla. Doğru kullanıldığında, çok hızlı, pozitif anlamda gelişmeye
sebep olabilir. Çünkü aynı hızda negatif anlamda bir o kadar tüketimi de
destekliyor. Bugün seçim kampanyalarındaki afişlerde de grafik tasarımcıların
parmağı var, Photoshop’ta re-touch yapan adam öyle sadece sivilce almak için retouch yapmıyor. İzleyicinin empati kurabilmesi için onu daha sevimli gösteriyor,
daha gariban gösteriyor. Zaman zaman daha üzgün gösteriyor. Grafik tasarımın
gücü çok fazla. Bütün dünyada böyle, sadece Türkiye’de değil. O yüzden vicdanlı
ve ahlaklı daha çok grafik tasarımcıya ihtiyacımız var. Hızlı değişim sanatla,
tasarımla olur. Sayfalarca yazı yazdığınız zaman bunu kimseye okutamazsınız.
Hele ki okuryazar oranı bu kadar düşük bir ülkede. Fakat bir afiş her şeyi
anlatacaktır. Grafik tasarıma böyle bakıyorum.
S.O. : Grafik tasarım kendini sadece amacı doğrultusunda insanları
yönlendirme konusunda mı gerçekleyebiliyor?
M.A. : İnsanlık tarihindeki değişimlere bakarsak, şu an ekolojik düzen için
insanların değişmesi gerektiğinden yola çıkarak, insanların örgütlenmesiyle olmuş.
68 kuşağının örgütlenmesi, Nazi Almanya’sının örgütlenmesi gibi. Grafik tasarım
bizim kitlelere ulaşabilmemizin tek aracı. O yüzden görevi büyük.
S.O. : Günümüz genç tasarımcılarına önerileriniz var mı?
M.A. : Okullardan dışarı çıkmak. Sosyal medyayı etkin kullanmak ve okuldan
dışarı çıkmak. Yaşam dışarıda, sokakta. Şehirde olmak, gece şehirde olmak,
gündüz şehirde olmak, doğada olmak, köyde olmak. Sosyal medya bir iletişim
aracı ama hiçbir zaman gerçeklerin iç yüzünü gösteren bir iletişim aracı değil.
Orada görünenlerin yanına gidip bakmak, iç yüzünü görmek. Ne oluyor bu kırsal
dünyada, ne oluyor bu ekolojide, seminerlere katılmak, söyleşilere katılmak,
aslında çok keyifli bir süreç. Türkiye’de de çok güzel şeyler oluyor. Bunlardan
haberdar olmak. Okul ve kantin dışında ödev dışında… Okulu uzatmak, ama çıkıp
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ülkeyi dolanmak, antik kent gezmek, müze gezmek, antik kent gezenlerle
tanışmak, ülkeyi tanımak. Geçerli sebepler doğrultusunda okulu uzatmak, çünkü
okul eğitim alma yeri. Dört yılda mezun olma yeri değil. Dolayısıyla; okulun bitmesi
demek vermek istediği eğitimin de tamamlanması demek aynı zamanda. Dört yılda
tamamlanamaz. Okulun içinde, binada da tamamlanamaz. Mezun olunabilir.
Bence bir tasarımcı ülkeyi tanımalı. Üniversiteler bize nereden başlanması
gerektiğini, dünyada kimlerin nasıl başladığını,

neler yaptığını ve yolda

karşılaşılacak sorunlara nasıl, hangi silahlarla hangi çözümler, hangi araçlarla
hangi problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğinin birkaç örneğini veriyor aslında.
Çünkü sınırlı sayıda kadro, sınırlı bir zaman var, her şey sınırlı yani üniversitede.
Sınırları bizim zorlamamız lazım. Sonuçta sürekli her yıl mezun veriyor. Her mezun
ne yapıyor bilmiyoruz.
Ne olacak ne bitecek bilemiyoruz. Hayat bizi nereye itecek bilmiyoruz. Bu arada
bizi iten bir şey var. O yüzden yürümek ve bisiklete binmek iyidir. İyi ulaşım
aracıdır. Homeros yürüdüğü için sadece Ege’de dünyanın en iyi edebiyat eserini
yazıyor. Ege bir dünya çünkü. Ama yürürsek uçakla gidersek bir saat.
S.O. : Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

EK 2. Blond & Bieber Ajansı – Essi Johanna Glomb – Röportajı
Blond & Bieber Ajansı, Rasa Weber ve Essi Johanna Glomb ortaklığı ile kurulan,
sürdürülebilirlik alanında araştırmalar yapan, Almanya merkezli bir tasarım
ajansıdır.

Tez

(mikroalglerden

araştırması
doğal

içerisinde

pigment

elde

ayrıntılı

olarak

edilmesi

projesi)

açıklanan
ve

son

Algaemy
dönemde

tasarladıkları Urban Terrazzo (bina yıkıntılarından yüzey kaplama materyali elde
etme projesi) sürdürülebilir tasarım açısından dönüm noktası niteliği taşımaktadır.
Rasa Weber’in adı geçen projeler ile aldığı ödüllerden bazıları: German Design
Award Nomination Best Newcomer 2019 (TFOB) + 2016 (Studio Blond & Bieber),
Kreativpiloten 2019 (Urban Terrazzo), Bundespreis Ecodesign 2018 Nomination
(Urban Terrazzo), Green Product Award Nomination (Urban Terrazzo), German
Design Award Nomination Best Communication (Algaemy), Make Me! Award
(Algaemy), Creative Prototyping Stipendium (Urban Terrazzo), Core 77 (Algaemy),
Bundespreis Ecodesign (Algaemy).
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Yapılan röportajda Essi Johanna Glomb ile görüşülmüş ve sürdürülebilir tasarımın
şimdiki durumu ve geleceği hakkında görüşülmüş, sürdürülebilir tasarıma bakış
açıları hakkında bilgi edinilmiştir.
S.O. : Rasa Weber ve Essi Johanna Glomb kimdir?
E.J.G. : Rasa ürün tasarımcısı ve ben ise tekstil konusunda eğitim almış bir
tasarımcıyım.

Aynı zamanda Berlin Sanat Akademisinde, tekstil ve yüzey

tasarımları alanında araştırma görevlisiyim. İkimiz, iki farklı tasarım perspektifini
birleştirerek bir şeyler yaratıyoruz. Ben daha çok materyal araştırması yapıyorum
ve tasarım sürecinde materyal araştırmalarını yaparken Rasa’da ürün tasarımları
ve storytelling (markayı hikayeleştirme) kısmı ile ilgileniyor. Bu ikisi güçlü bir takım
oluşturuyor.

İkisi

farklı

alanlar

olsa

da birleştiklerinde

güzel

bir

sinerji

oluşturuyorlar. Bununla birlikte farklı alanların ortaklığına da açık bir yapıya
sahibiz.
S.O. : Blond & Bieber Ajansı tam olarak ne üretiyor?
E.J.G. : Bu gerçekten iyi bir soru. Bir amaca odaklandık ve Alg bitkilerini
kullanarak pigmentlerden renk elde etmeyi başardık. Bu çalışmamızın çok büyük
bir parçasıydı. Bir sonraki adım, pigmentleri geliştirdikten sonra, bunu kullanarak
bir ürün tasarlamamamız oldu. Bu doğrultuda ajans ve tasarım stüdyosu olarak,
diğer alanların ortaklığı doğrultusunda ürün tasarlamaya karar verdik. Londra
menşeili Vollebak markası ile alg bitkisinden üretilen, doğada tamamen çözünen
bir t-shirt tasarladık (Bkz. Görsel 87). Bu konsept bir tasarımdı. Yani biz sadece bir
ürün tasarlamıyoruz. Bizim ürünlerimiz yaratıcılığımız ve çevremizdeki materyalleri
kullanış şeklimiz. Bu konuda düşüncemiz sabit değil. Sergiler yapıyoruz, ortak
alanlarla ürünler tasarlıyoruz, tasarımlar için konseptler yaratıyoruz.
İkimizin de tasarım stüdyomuz dışında farklı alanlarımız var. Rasa bir mimarlık
alanında çalışıyor ve ben akademide araştırma görevlisiyim. Bu durum da bize
başka alanları tanımak ve çalışmak için özgürlük tanıyor.
Ürün tasarımı ve sürdürülebilirlik alanında çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz
alan çok geniş ve biz sadece bunun farklı katmanları üzerinde çalışmak için
uğraşıyoruz.

232

S.O. : Sürdürülebilir bir yaklaşımla çalışan bir ajans olarak, hangi müşteri
profiliyle çalışmayı tercih edersiniz?
E.J.G. : Bu da ilginç bir soru. Çünkü biz de bunun üzerinde çok düşündük. Bizim
bu konuda farklı yaklaşımlarımız var. Sadece tasarımcılardan büyük firmalarla
kadar, işbirliği içerisinde olduğumuz müşterilerimiz var. Fakat biz kendi
amaçladığımız hedefleri yerine getirmek istiyorsak, bunu daha çok büyük firmalarla
yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü bizim büyük etki yaratacak bir yola
ihtiyacımız vardı ve eğer amaçlarınız büyükse bunun için yaratacağınız etkinin de
büyük olması gerekir. Ancak bu şekilde bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Biz herkesle
çalışmaya açığız. Fakat bazı markaların ya da felsefelerin arkasına saklanmayı ya
da bunun içinde kaybolmayı reddediyoruz. Bu doğrultuda firmaları, kendi
konseptimiz doğrultusunda ilerlemek ve firmanın da bunu kucaklaması sağlamak
için ikna etmeye çalışıyoruz. Vizyonumuz da bu.

S.O. : Sürdürülebilir tasarım üzerinde çalışırken, nereden başlamalıyız ve
nasıl devam edebiliriz?
E.J.G. : Süreç, materyal hakkında düşünme ile başlıyor, kendi materyallerinizi
yapmanızla devam ediyor. Biz sürekli bir şeyleri almak yerine ürettiğimiz şeyleri
geliştiriyoruz. Bu durum bize materyali tanıma fırsatı veriyor. Bir renk kullanımını
örnek verecek olursak, kendi gelirtirdiğiniz üründe, rengin dokunun derinliğine inip
inmediğini inceleyebiliyorsunuz ve onda hakimiyet sağlayabiliyorsunuz. Sonra
sürdürülebilirliğin diğer basamaklarına geçiyoruz. Ürün hakkında düşünmek gibi.
Onu uzun süre kullanmak gibi. Bu biraz ürünü hikayeleştirme gibi görünüyor ama
bir tasarımda “kişiselleştirme” terimini bilmek çok önemli.
Sürdürülebilirlikte zaman aralığı da çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü
sürdürülebilirlik, bir şeyi çok uzun süre kullanmay da kapsıyor. Örneğin (materyal
açısından sürdürülebilir olduğu söylenemese de) plastik bir oyuncağa sahip olan
bir çocuğun onu kendi çocuğuna bırakması ve bunun bu şekilde nesillerce devam
etmesi de sürdürülebilirdir. Sizin oyuncağı sahiplenmeniz, onu materyal olmaktan
çıkarıp

ihtiyacınız

olan

bir

ürüne

dönüştürür.

Biz

de

tasarımlarımızda

sürdürülebilirliğin bu farklı açılarını birleştiriyoruz.
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S.O. : Sürdürülebilir tasarım anlayışınızı açıklayabilir misiniz?
E.J.G. : Bir yazar, bizim hakkımızda yazdığı bir makalede bizden post-eco
jenerasyonu olarak söz etmişti. Bu anlayışlar tabi ki bizden önce de vardı. Fakat
bizim

jenerasyonumuz

için

önemli

olan,

sürdürülebilirliğin

farklı

yollarını

birleştirmek oldu. Bize göre, tasarladığımız ürünler, sürdürülebilir olmanın yanında,
gerçekten iyi görünen ve uzun süre saklanmak istenen, kişiselleştirilen ve
duygusal anlamlar yükleyebileceğiniz nitelikler taşımalıdır. Sürdürülebilir olması
ekstra bir özellik değildir. Genel olarak bir ürün zaten sürdürülebilir olarak
tasarlanmalıdır. Bir tasarımcı olarak, materyallerden ürün tasarlıyorsanız ve
elinizde kullanacağınız çok fazla materyal varsa, tüketim için oluşturacağınız bir
üründe öncelikle sormanız gereken şey “bunu neden üretmeliyim” sorusudur.

S.O. : Kendin yap hareketi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
E.J.G. : Kendin Yap hareketi konseptimize genel olarak çok yakın olduğunu
düşünmedik. Fakat projemiz genel olarak değerlendirildiğinde, birçok şeyi
kendimiz yaptık ve ürettik. Oluşturduğumuz pigmentlere alakalı bir birçok çalıştay
düzenledik ve çocuklar, tasarımcılar, profesyonel olanlar ve olmayan gibi birçok
insanla yarattığımız sistemin nasıl işlediği üzerinde çalıştık. Kaynaklarımız her
zaman paylaşıma açık olmuştu. Kendin yap hareketi de bir şeyleri tekrardan
onarmak da kişiselleştirmeyi sürece katan tasarım anlayışlarıdır. Bu da kesinlikle
tasarım alanının bir parçasıdır.
S.O. : Sürdürülebilirlik çok geniş bir alanı kapsasa da, Kendin Yap Hareketi
bazı alanlarda yanlış anlaşıldı ve bir felsefe ya da bir çevre hareketi olarak
değil şişeden kalemlik yapmak gibi bir hobi alanı olarak görüldü. Bu konu
hakkındaki düşünceniz nedir?
E.J.G. : Kendin Yap hareketinin kişisel anlamda algılanması, özümsenmesi
gereken bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Fakat öncelikle neyin ne için
yapılacağına karar verilmeli. Biz de bu yüzden büyük firmalarla çalışıyoruz. Daha
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büyük etkiler yaratabilmek için, kendi tasarımlarımızda daha lokal olmayı aşmak
için, daha evrensel olabilmek için…
Yaptıklarımıza örnek vermemiz gerekirse, yarattığımız pigmentler, daha geniş
ölçekte düşünülecek olursa yaptığımız makine, dünyanın her yerinde yeniden,
oranın şartlarına göre oluşturulabilir, bulunulan yerdeki alg türü kullanılabilir ve
renkler bu doğrultuda oluşturulabilir. Konseptimiz temelinde de alglerin her yerde
yetişebilmesi özelliği vardı. Afrika’da da, o coğrafyanın şartlarına göre yetişen bir
alg bulabilirsiniz, Kuzey Kutbunda da, Berlin’de de. Türleri ve görünüşleri farklı
olsa da… Fakat hepsini kullanarak, alglerin yerel özelliklerine göre (pigment
yapımı doğrultusunda), “Kendin Yap” konseptinizi oluşturabilirsiniz. Bir hareket
olarak değerlendirildiğinde bu anlayışa daha geniş çerçeveden bakılması gerekir.
S.O. : Araştırmam sırasında Rasa’nın Tedx konuşmasına rastladım ve algler
hakkında yaptığı konuşmayı büyük bir merakla dinledim. Aklıma takılan, bu
üretimde algleri nasıl ürettiğiniz ya da temin ettiğiniz oldu. Bunu açıklayabilir
misin?
E.J.G. : Algleri yetiştirme yöntemimiz biraz farklı. Konsept kapsamında
oluşturduğumuz

makine

yardımıyla

bunu

yetiştirebiliyoruz.

Bu

gerçekten

mükemmel bir durum çünkü tasarımcı olarak kullanacağınız materyali kendiniz
üretiyorsunuz. Bir yerden sipariş etmiyorsunuz ve ihtiyacınız doğrultusunda
istediğiniz miktarda üretebiliyorsunuz. Elimizde fazlasının kalmasına gerek
kalmıyor. Eğer 10 metrelik bir alana baskı yapacaksak, buna yetecek miktarda
üretim yapıyoruz, eğer sadece küçük bir alanda çalışacaksak ona yetecek
miktarda alg yetiştiriyoruz. Projenin başında, Almanya’daki bulunan kurumsal
araştırma enstitüsü ile birlikte çalıştık. Bize projemizde alglerin sağladığı
avantajların kapsamını anlamamıza yardım ettiler. Birincisi mikro alglerdi. Çünkü
renk çeşitliliği çok genişti. Herkesin bir şeyler üretebileceği kadar geniş bir
çeşitliliğe sahipti. Bu yüzden bize üzerinde çalışabilmemiz ve projemizi
geliştirebilmemiz için bir miktar pigment verdiler.
İkincisi, algler yüksek oranda yetişebilmekteydi (kaynak açısından sıkıntı
çekebileceğimiz ya da bulmakta zorlanabileceğimiz bir materyal değildi) kendi
ürünlerimiz

dışında

sanayi

ve

kozmetik

alanlarına

yetecek

miktarda

bulunabiliyordu. Yetişmesi için CO₂ dışında, özel şartlara ya da ortamlara ihtiyaç
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duymuyordu fakat buna rağmen biyobazlıydı. Farklı kaynaklarımız olmasına
rağmen kendimiz de algleri üretebiliyoruz. Bu şekilde de materyal açısından hiç
atık üretmiyoruz.
S.O. : Yaptığınız projede doğal olmayan bir materyal ya da kimyasal madde
kullandığınız oluyor mu? Kullandığınız renklerin doku üzerinde kalmasını
nasıl sağlıyorsunuz?
E.J.G. : Genel olarak soruyorsan bu tercih şartlara göre değişiyor. Biz kimyasal
kullanmamayı tercih ediyoruz. Fakat bu durum renk doygunluğunu etkileyebiliyor.
Aldığımız sonuçlar endüstride kullanılan renkler gibi sonuç vermeyebiliyor.
Piyasada karşılaştığımız sorunlardan biri de bu oluyor. Bize yapılan dönüşlerde
“Biz şu renkten 100 ton istiyoruz fakat bize kullandığınız renklerin endüstri
standartlarında

olduğunun

garantisini

verebiliyor

musunuz?”

sorusuyla

karşılaşıyoruz. Biz de tabi ki bu garantiyi veremiyoruz. Çünkü endüstrinin
inanılmaz standartları var. Özellikle bir t-shirt içerisinde ne kadar zehirli kimyasal
olduğunu biliyorsanız… Siyah bir t-shirt örnek olarak verilecekse, yapımında
kullanılan renk, yüz sene boyunca hiç solmayacak standartlarda yapılıyor, ama
ürünün kendisi o kadar kaliteli üretilmiyor, ya da siz o kadar uzun yaşamıyorsunuz.
Bir ürünün tüketim süresi ile renginin solma süresinde hiçbir zaman bir denge
olmuyor. Biz doku üzerine, boya vasıtası olmadan, direk pigment uyguluyoruz.
Tasarladığımız ürünlerin renklerinin kalıcılığı da bu doğrultuda kullanım ve yıkama
sıklığına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ayakkabı üzerinde kullandığımız
boyaların kalıcılığı çok yıkanmadıkları için daha fazla oluyor. Bu, aynı zamanda
yüzeyle de alakalı oluyor.
S.O. : Kullandığınız ve “Analog Baskı Makinesi” ismini verdiğiniz araçta cam
ve metal kullanıyorsunuz. Peki aracın yapımında hiç plastik ya da doğal
olmayan materyal kullandınız mı?
E.J.G.

:

Daha

önce

de

belirttiğim

gibi,

kullanım

ömrü

açısından

değerlendirildiğinde kullandığınız materyalin türü en büyük değişken olmuyor.
Fakat kendi makinemizde, hiç plastik kullanmadık. Genel olarak kullandığımız
materyaller tahta, baskı tekerleği için yarı doğal bir çeşit kauçuktu. Fakat bu ürün
defalarca kullanıldı ve hala kullanılıyor. Bazen ürününüz için mükemmel olan
%100 doğal bir alternatif bulamayabiliyorsunuz. Bunun yanında, bazı bilgi kirlilikleri
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de mevcut. Örneğin herkes tarafından hala tartışılan, sürdürülebilir olduğu iddia
edilen fakat sürdürülebilir olmayan PLA plastik (poliaktik asit) gibi materyalleri
büyük markalar plastik şişe yapımında kullanıyorlar. Biz genel olarak hiçbir
tasarımımızda plastik materyalini kullanmadık. Ayrıca kullandığımız ürünleri
Berlin’de yani bulunduğumuz yerde üretiyoruz. Asya ülkelerinden buraya getirme
ve bu doğrultuda taşıma enerjisi harcama gibi bir durum da söz konusu olmuyor.
S.O. : Sizce tasarımda kullanılan bütün materyaller doğal olmalı mı?
E.J.G. : Bu konuda olabildiğince bilinçli olmak gerekiyor. Bence her insan
sürdürülebilir bilinç konusunda biraz kusurlu, çok az insan bu konuda %100 bilince
sahip. Fakat biz yarattığımız etki doğrultusunda amaçladığımız, bu konuda %100
bilinçli olanların yanında %90 bilince sahip olan insanlara da hitap etmek. Bizim
görüşümüz, doğal olmayan materyallerin kesinlikle kullanılmaması değil, bunların
doğa için ve uzun süreli kullanılması üzerine kurulu. Alg projesine ilk başladığımız
zaman, kullandığımız ciltleri normal ciltlerdi (yarı sürdürülebilir). Proje geliştikçe ve
biz

aşamaları

çözümlemeye

başladıkça

başka

denemeler

yapmaya

ve

materyallerimizi de bu doğrultuda değiştirmeye ve geliştirmeye başladık. Daha
sonra projenin bazı aşamalarında alanımızı daraltmaya doğal olma yüzdesini
arttırmaya karar verdik. Her ne kadar %100 oranında mükemmel materyaller
kullanamasak da bu konuda büyük oranda farkındalık uyandırdığımızı gördük.
E.J.G. : 2019 yılında Urban Terrazzo projeniz ileikinci kez German Design
Award‘a layık görüldünüz, öncelikle bunun için tebrik ederim. Ödül aldığınız
proje hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
E.J.G. : Proje genel hatlarıyla Rasa’nın projesiydi. Bunun için bir şehir plancısıyla
çalıştı. Şu an o da takımımızda yer alıyor.

Bu proje için bina yıkıntılarının

oluşturduğu atıklar kullanılıp elde edilen dönüşüm bina yüzeylerini giydirmek için
kullanıldı. Proje atık kullanımı ve sürdürülebilirlik temelinde şekillendi. Bu şekilde
farklı kalitede ürünler ortaya çıkarıldı. Bu projenin aynı zamanda birçok yerel bir
tarafı da var. Bir taraftan Berlin’deki genel bina döküntülerini dönüştürülürken,
diğer taraftan Berlin içerisinde bulunan başka bir binaya materyal açısından
kaynak haline gelmektedir. Bu durum yerel olma özelliğini taşımasını da
sağlamaktadır. Bu da tasarladığımız projenin marka hikayesini oluşturmaktadır.
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S.O. : Görsel iletişim alanında kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
E.J.G. : Tabi. Kendi deneyimlerime dayanarak şu tavsiyede bulunabilirim: Eğer
aklınızda gerçekten iyi bir fikir varsa bunu gerçekleştirmek için güçlü ortaklıklar ve
bağlantılar edinmeniz gerekir. Faklı alanlar her zaman tasarımın sınırlarını
genişletir.
Grafik tasarımı alanında spesifik olarak bulunmasak da bütün projelerimizde
kullanıyoruz. Fakat görsel iletişim daha geniş bir alanı kapsıyor. Bizim işlerimizin
%50’si materyal temelinde yükselirken kalan %50’lik kısımı iletişim altyapısı
tamamlıyor. Bu doğrultuda bunun bir parçası olarak, fotoğraf ve videoyu
fikirlerimizi ve vizyonumuzu insanlara aktarabilmek ve görsel olarak iletişim
kurabilmek amacıyla kullanıyoruz. Biz bu açıdan kendimizi iletişim ajansı olarak da
tanımlıyoruz.
Bazen etrafınızdaki materyallere bakıyorsunuz ve onlar sadece orada oldukları
şekilde duruyorlar. O materyalleri biçimlendiren, onları ürün yapan, onlara
kattığımız yeni anlamlar ve iletişim özellikleridir. Bu açıdan tasarımı sınıflandırmayı
doğru bulmuyorum. Bence hepsi birlikte ilerliyor.
S.O. : Peki sizce daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için ne
yapmamız gerekir?
E.J.G. : Bir tasarımcı olarak sadece yüzeysel şeyler tasarlamamalıyız. Ne
tasarlayacağımızın, sonunda ortaya çıkacak ürünün ne olacağının ve sonuçlarının
üzerine derinlemesine düşünmemiz gerekir. Belki de 50 yıl sonra öleceğiz. O
yüzden, belki de tasarımlarımızla oluşturacağımız etki bizim kısa hayatımızı
etkilemeyecek fakat benim çocuklarımı, başkalarının çocuklarını hatta gelecek
jenerasyonu etkileyecek. Bu yüzden geleceği ve gelecek neslin yaşayabileceği bir
dünya için gereken şartları sağlamalıyız. Bir tasarımcı olarak bütün etki gücümle
yapabileceğim şey, bunun olmasını sağlamak için çalışmak. Bunu hayatın bütün
basamaklarında uyguluyorum. Yaptığım tasarımlarda da, ürettiğim ürünlerde de
tükettiklerimde de genel olarak yaptığım şey farkındalık uyandırmaya çalışmak.

S.O. : Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
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