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Geri Dönüﬂüme Dönüﬂ
Giderek artan insan nüfusu, geliﬂen teknoloji ve yaﬂam kalitesi ve h›zla
artan kentleﬂmeyle birlikte do¤al kaynaklar›m›z› sanki gelecek yaﬂanmayacakm›ﬂ gibi eritiyoruz. Bunun sonucunda insanl›k ak›lc› aray›ﬂlara ve
alternatif çözümlere yöneliyor.
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Dünyada hammadde tüketiminde geri dönüﬂtürülmüﬂ malzeme kullan›m›, 1996 -2006 dönemi (BioCycle, May, 2006)

Geridönüﬂüm eylemi / giriﬂimi “sürdürülebilirli¤in”
en önemli aﬂamas›. Geri dönüﬂüm, kullan›m d›ﬂ› kalan her türlü malzemenin, endüstriyel anlamda tekrar kullan›lmas›yla mal ve ürüne dönüﬂtürülerek de¤erlendirildi¤i önemli bir boyut.
Daha iyi bir dünyada sa¤l›kl› bir yaﬂam, do¤al kaynaklar›m›z›n ak›lc› kullan›m›yla mümkün. Bilinçli bir
tüketici olma yolunda üzerimize düﬂeni yapmak belki de kavramlar› anlamak, anlamland›rmak ve gelece¤e duyarl› ürünlere yönelmek için biz de bilgilenmeye devam ediyoruz.
Günümüzde pek çok endüstriyel kuruluﬂ yeni ürün
geliﬂtirirken, geri dönüﬂümlü malzemenin kullan›lmas›n› destekliyor. Kuruluﬂlar ayr›ca bunlar› kullanma bilincine de sahip görünüyorlar. Son on y›ll›k
dönemde, geri dönüﬂümlü malzeme kullan›m› 40
kat artm›ﬂ. 1996’dan beri dünya üzerinde geri dönüﬂümlü malzemenin ve biyolojik art›klar›n geri kazan›m› için yürütülen giriﬂimlerle geldi¤imiz nokta,
gelecek için bizlere ümit veriyor. Sadece 10 y›l önce
% 0,5’ten baﬂlayan art›k malzemelerin temel al›nd›¤›
kaynak kullan›m›n›n günümüzde %20’ye kadar yükseltilebilme baﬂar›s› insanl›¤›n gelece¤iyle iligili
iyimserli¤imizi art›r›yor.
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Öte yandan, geri dönüﬂüm ya da geri kazan›m bilinci, sürdürülebilirli¤in önemli bir aﬂamas› ve mükemel
bir baﬂlang›c olarak kabul edilebilir. Fakat yaln›zca
geri dönüﬂüm, tek baﬂ›na bir çözüm de¤il. Geri dö-

















Y›ld›z Tak›m›

• Rüzgâr, güneﬂ ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji
kaynaklar›na yönelmek,

• Toplumda geri dönüﬂtürme iste¤i ve sürdürülebilirli¤i
bilincini yaratmak

nüﬂüm, endüstriyel anlamda bilinç düzeyi yaratmak
ve sürdürülebilirli¤in yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda ilk ad›m
olarak görüldü¤ünde, süreçlerin anlanmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› anlam›nda da çok önemli. Bunlar da
gösteriyor ki, izlenmesi gereken süreçlerin bir sistem
bütünlü¤ü içerisinde tamamlanmas›yla verimlilik artacakt›r.
• Tüketilen her türlü malzemenin daha iyi bir çevre için
azalt›lmas›na yönelik aray›ﬂlar,

• Geri dönüﬂümü mümkün olmayan malzeme kullan›m›n›n
azalt›lmas›na yönelik giriﬂimlerin desteklenmesi,

• Üretimde, finansal ve do¤al kaynaklar›n daha ak›lc› ve
ekonomik kullan›m›n özendirilmesi,

• Geri dönüﬂümü ve sürdürülebilirli¤i destekleyecek
yat›r›mlara yönelik her türlü giriﬂimin art›r›lmas›,

• Tüketiciye daha iyi, kaliteli ürün ve servis sunmada çevreye

‹lk yaz›lar›m›zda vurgulad›¤›m›z gibi, geldi¤imiz noktada gelecek için art›k ﬂu
kavramlar çok ama çok
önemli: Az tüketim, geri
dönüﬂüm, geri kazan›m,
yeniden de¤erlendirme.
Bu yükselen kavramlar, gelecek kuﬂaklar için daha da
önem kazan›yor. Gelecekteki tüm yo¤un teknoloji
kullanan endüstriyel çözümler kadar, teknoloji ba¤›ml› yaﬂam çevremizde belki de her hareketimiz bu
kavramlarla iliﬂkilendirilmek zorunda! Daha iyi bir gelecek ve yaﬂam›n sürdürülebilirli¤i için belki de sürdürülebilirli¤in temel felsefesi olan ﬂu tümce hep hat›rlanmal›: “A¤açlar genellikle suya ihtiyaç duyar, bazen de su a¤açlara ...”

duyarl› olma bilinci ile hizmet götürülmesinin
özendirilmesini sa¤lamak,

• Gelecek için, giderek daha az malzeme kullanan ürün

tedarikçi
yönetim a¤›

çevreye duyarl›
tasar›m
ürün ve
teknoloji
geleﬂtirme

çözümlerine yönelik talep bilinç ve tüketimi özendirmek,

tedarikçi

hammaddeler

yeniden
de¤erlendirme
yeniden kullan›m
geri dönüﬂüm
at›k

yenilenebilir
enerji kaynaklar›

kullan›m
ürünün
kullan›m
ömrünü
tamamlamas›

çevre yönetim
sistemi

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

Ocak 2008 105 B‹L‹M ve TEKN‹K

