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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİNDEKİ
MAKET ATIKLARININ ÜRÜN-HİZMET SİSTEMİ PERSPEKTİFİNDEN
İNCELENMESİ

ÖZET
Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde bir seçim değil zorunluluk haline gelmiştir.
Ürün-Hizmet Sistemi, bir kullanıcının ihtiyacını birlikte karşılayabilen ürün ve
hizmetlerin pazarlanabilir bir seti olarak tanımlanabilir. Bugün pazarda ürünlerden
ziyade hizmetlerden gelen değer yaratımına doğru ilerleyen bir kayma
görülmektedir. Sürdürülebilirliğe geçişte, üretimin sadece belli alanlarında
uzmanlaşmış ancak hizmet gelişiminin organizasyonundan ve bilgisinden yoksun
olan şirketlerin pazar rekabeti için hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
Bu nedenle, Ürün-Hizmet Sistemi, çevre mevzuatları ve sorunlarıyla şekillenen
rekabetçi piyasada başarılı bir şekilde büyümek ve avantaj sağlamak için işletmelere
ve kurumlara fırsat tanımaktadır. Ürün-Hizmet Sistemi, sağladığı ekonomik
fırsatların yanında işletmelere ve kurumlara çevresel ve sosyo-etik açından da değer
kazandırmaktadır.
Sürdürülebilir bir topluma geçebilmek için bütünsel bir görüş gerekmektedir. Bu
görüş tüketimde, ürün ve hizmet talebini maddesel olmaktan çıkaran bir aşamaya
geçiren ve daha yüksek bir çevresel performans ile sonuçlanan, bir değişimi
kapsamaktadır. Bu bakımdan, Ürün-Hizmet Sistemi, sürdürülebilir topluma geçişi
hızlandırmak için oldukça kabul edilebilir bir potansiyele sahiptir.
Bu tez çalışması ile maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki mevcut süreci incelenerek, sürdürülebilirlik açısından avantaj
ve dezavantajlarının saptanması ve araştırma sonrası elde edilen veriler
değerlendirilerek maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki süreci için geliştirilebilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için
önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.
Maket malzemeleri İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde yer alan tüm bölümlerin
uygulamalı derslerinde yaygın bir şekilde eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki
mevcut
süreci,
sürdürülebilirlik
açısından
dezavantajlar
barındırmaktadır. Öncelikle maket malzemelerinin mevcut kullanım sürecinde,
düzenli bir sistem bulunmamaktadır. Oluşturulan maketler ve maket malzemelerinin
kullanımı sonrasında oluşan atıklar, fakültede herhangi bir şekilde değerlendirilmeye
tutulmadan atık veya çöp kutularına konulmaktadır. Fakülteye giren maket
malzemesi süreç sonunda fakülteden maket ve maket atığı olarak çıktığında hem
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'ne ve Fakülte'nin öğrencilerine maddesel bir dönüşümü
olmamaktadır hem de sürdürülebilirlik açısından tam bir verim alınamamaktadır.
Tüm bu gerçekler göz önünde tutulduğunda, bu tez çalışmasının amaçları şu şekilde
belirlenmiştir:
xix





Ürün-Hizmet Sistemi kavramını, Ürün-Hizmet Sistemi oluşturma sürecini ve
Ürün-Hizmet Sistemi’nin sürdürülebilirlik açısından kazanımlarını anlamak;
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin sürdürülebilirlik
açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak;
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecinde kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için
önerilerde bulunmak.

Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin sürdürülebilirlik
açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak; maket malzemelerinin İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecinde
kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için önerilerde bulunmak amacıyla anket
çalışması yapılmıştır.
Tez çalışmasında, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
öğrencilerinden oluşan 38 kişilik bir katılımcı gurubuna, yüzyüze bir ön-anket
uygulanmıştır. Ön-anketten çıkan sonuçlara göre anket soruları güncellenerek, anket,
yeniden İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık,
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini
sürdürmekte olan tüm öğrencilere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Çevrimiçi olarak
uygulanan ankete İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç
Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde
öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerinden oluşan toplam 275 katılımcı
katılmıştır.
Uygulanan anketin sonuçlarına göre İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, maket
malzemelerinin kullanımı esnasında ve sonrasındaki mevcut süreç hakkındaki tutum,
düşünce ve istekleri belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre katılımcılar en çok karton,
mukavva gibi kağıt içerikli maket yapım malzemelerini kullanmaktadır. Ankete
katılan öğreniciler, maket malzemesi satın almak için yaptıkları harcamaları çok
yüksek olarak nitelendirmektedir. Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu,
maket yapımı bittikten sonra oluşan atık malzemeleri temizlik görevlilerinin alması
için sınıfta bırakmaktadır, maket atıklarının yeniden kullanılabilmesini ve
kullanılamayan kısmının geri dönüştürülmesini istemektedir. Öğrencilerin tamamı,
maket atıklarının yeniden kullanılması ile hem bütçelerine katkısı olacağı hem de
atıklar değerlendirileceği için sürdürülebilirlik sağlanacağı fikrindedir. Öğrenciler,
maket malzemeleri için öğrencilerin organize olacağı ve katılan öğrencilerin kazanç
sağlayabileceği bir yeniden kullanım ve geri dönüşüm sisteminin kurulmasını
desteklediklerini ve bu konuda gönüllü olarak çalışabileceklerini belirtmektedir.
Tez çalışması için İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, DESIS
Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Özlem Er, İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Arzu Erdem, İ.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan
Şener, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan
Türkoğlu, İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah
Tuncay, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay
Er ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Fakülte Sekreteri Munise Akça ile olmak üzere
toplam 7 adet görüşme yapılmıştır.
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile yapılan görüşmeler
sonrasında ortak görüşler çıkmıştır. Öncelikle, görüşmelerde, maket malzemesi
xx

atıkları sorununun hem ekonomik hem de sürdürülebilirlik boyutunun olduğunun altı
çizilmektedir. Maket malzemelerinin bu denli çok kullanıldığı İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi’nde, oluşan maket malzemesi atıkları ve işlevini tamamlamış maketler için
mevcut bir sistemin olmadığı, bir sistem kurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu
sistemde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi maket atıkların bir atık deposunda
sınıflandırılarak, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından yeniden
kullanılması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ayrıca bu sistemin iktisadi bir etkisinin
olabilmesi için bir kağıt üreticisi ile İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi arasında bir anlaşma
yapılabileceğine vurgu yapılmaktadır. Sürecin belirlenmesi, süreçteki rollerin tarif
edilmesi, alt yapı çalışmalarının hazırlanması ve sistemin tanıtımının yapılması
gerektiği belirtilmektedir.
Tez çalışmasının sonunda, maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki
kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin
sürdürülebilirlik açısından avantaj ve dezavantajlarını belirlenmiş, maket
malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki
mevcut sürecinde kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için öneriler getirilmiştir.
Tez çalışması sonrasında ortaya çıkan Ürün-Hizmet Sistemi önerilerinin, bundan
sonraki çalışmalara ve konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalara da zemin
oluşturacağı düşünülmektedir.
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INVESTIGATION OF MODEL WASTE FROM A PRODUCT-SERVICE
SYSTEM PERSPECTIVE IN FACULTY OF ARCHİTECTURE OF
İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
SUMMARY
In the third of a century following World War II, we have witnessed the longest
period of uninterrupted prosperity in the history of Western industrialized society.
Although there were several recessions during this interval, they fade in comparison
with the major economic collapses that plagued earlier periods.
Yet the prevention of major depressions has proved to be less satisfying than most of
us had anticipated. One no longer hears the exuberant assertions of the beginning of
the postwar period that 50 million jobs would solve all of society’s problems.
On the contrary, rising gross national product has not prevented a number of social
and economic ills which, in their own way, are almost as debilitating as major
depressions, the problems of minority groups, the degradation of environment, the
deterioration of the cities, and the rising costs of health care, education, and the arts.
Even if the growing abundance of the economy has not caused all these problems, it
is obvious that neither has it succeeded in doing away with them. We have all too
easily equated rising standards of living with the good life, only recently have we
begun to have serious doubts about the association between the two. Society has
them both, but that this happy outcome will not happen by itself.
On the contrary, the prognosis is that economy, left to its present course, will
produce more and more consumer goods, but will offer them to a society in which
filth, noise, and other forms of pollution grow and in which public services continue
to deteriorate.
However, if society is willing to undertake the requisite corrective measures, we
already have the basic knowledge and the resources to change this course of events.
This is not to say that a clean environment and the range of services essential to the
good society will come free. It is, however, our contention that relatively modest
sacrifices of private consumption. They do not require halting all economic growth
or dismantling our industrial system.
Instead, what is needed is the design and enactment of a proper set of policies that
will provide direct incentives to consumers, government agencies, and business to
protect, rather than abuse, the environment.
The analysis show that the problems of environmental decay are embedded in our
economic structure; they are not attributable simply to mismanagement,
incompetence, or evil intentions to villainous politicians, greedy businessmen, or
inefficient bureaucrats. rather, problems such as pollution and congestion are largely
the result of what economists call "externalities" and are caused by a structural defect
in the free enterprise system which has its counterpart in the planned economies.
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This phenomenon is critical for the formulation of effective environmental policy,
for only by understanding the sources of the problem can we design programs that
can deal effectively with it and do so without imposing unnecessary burdens upon
society. The machinery that penalizes such destruction is the market value of the
property itself we know the earnings of stockholders are composed of two parts:
dividends and capital gains.
Stockholders who do well on dividends but whose securities meanwhile
fallprofitability of their investment the same logic applies to any property: a factory,
a piece of farm land, a mine, or a forest. An owner’s interests are never well served
by a decision to increase the flow of current income if that causes a disproportionate
fall in its market value.
The careless destruction of the forest will deprive future consumers of some forest
products, but in a market that functions effectively owners will themselves be
harmed because the market value of their property will fall by an amount equal to the
present value of those future products. If they care for their own interests, property
owners will effectively look out for those of the future as well. According to Baumol
and Oates, what is clear is that past and present environmental policy has failed to
make effective use of some of the available policy tools, for which we have paid a
heavy price in wasted resources and reduced effectiveness of the programs that are in
use.
One problem is that even though a product is designed with environmental
considerations, its environmental load can be much higher at the use phase. Thus,
when the whole product lifecycle is considered, its environmental impact might be
the same or higher than a product not ecodesigned.
They are rather add-on solutions that delay the inevitable exhaustion of raw materials
and saturation of waste sinks. These approaches are commonly technical and focused
mostly on the reduction in material and energy use, through the re-design of the
current production methods. Technological innovation alone is not sufficient for the
shift to a sustainable society, and a holistic view is necessary. This includes a change
in consumption which should move the demand forproducts and services into a
dematerialized pattern and result in a higher environmental performance.
Product-Service System is often defined as a marketable set of products and services
capable of jointly fulfilling a user's need. Product-Service System is not merely
selling physical goods or services but designing a combination of products and
services where the focus is given to environmental concerns, economical feasibility
of the systems and social issues.
In the transition to sustainability, the companies which are specialized in specific
areas of manufacturing and lack knowledge and organization in service development
should be prepared to compete in the market. So, Product-Service System may help
businesses to take advantage and grow successfully in the competitive market which
is shaped by environmental concerns and regulations. In this respect, the concept of
Product-Service System is widely accepted to have potential to accelerate the
transition to a sustainable society.
This research aims to investigate of model waste from a Product-Service System
perspective in Faculty of Architecture of İstanbul Technical University.
To gain an understanding of benefits of Product-Service System for sustainability
and concept of Product-Service System, a wide range of literature concerning
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benefits, concept, methods and cases of Product-Service System was critically
studied.
To analyze existing model waste of Faculty of Architecture of İstanbul Technical
University, observation, questionnaire and interviews were done.
Questionnaire was done with students to learn which type model making products
are bought, how long time these materials are used and what the students do these
materials after end of use and students’ needs and requests.
Firstly, pre-Questionnaire was applied to students of I.T.U. Department of Industrial
Product Design, Basic Design Lecture. The numbers of participants of preQuestionnaire are 38. The results of Pre-Questionnaire were evaluated to update
questionnaire.
Updated questionnaire was applied to students of Department of Industrial Product
Design, Urban and Regional Planning, Architecture, Interior Architecture and
Landscape Architecture of Faculty of Architecture of İstanbul Technical University
by online. The numbers of participants of questionnaire are 275.
Semi-structured interviews were done to get information about existing process of
using and disposal of model making products; advantages and disadvantages of the
existing process in point of sustainability and also investigate how a Product-Service
System can be applied for using and disposal of model making products for
sustainability.
Semi-structured interviews were done with DESIS Turkey Coordinator, Prof. Dr.
Özlem Er at Department of Industrial Product Design, Prof. Dr. Handan Türkoğlu at
Department of Urban and Regional Planning, Prof. Dr. Arzu Erdem at Department of
Architecture, Prof. Dr. Hasan Şener at Department of Interior Architecture, Prof. Dr.
Hayriye Eşbah Tuncay at Department of Landscape Architecture of Faculty of
Architecture and Prof. Dr. Alpay Er at Department of Industrial Product Design of
İstanbul Technical University. Finally semi-structured interviews were done with
Munise Akça, Secretary of Faculty of Architecture of İstanbul Technical University.
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1. GİRİŞ
Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde bir seçim değil zorunluluk haline gelmiştir.
Ürün-Hizmet Sistemi, bir kullanıcının ihtiyacını birlikte karşılayabilen ürün ve
hizmetlerin pazarlanabilir bir seti olarak tanımlanabilir (Goedkoop, 1999). Bugün
pazarda ürünlerden ziyade hizmetlerden gelen değer yaratımına doğru ilerleyen bir
kayma görülmektedir. Sürdürülebilirliğe geçişte, üretimin sadece belli alanlarında
uzmanlaşmış ancak hizmet gelişiminin organizasyonundan ve bilgisinden yoksun
olan şirketler, pazar rekabeti için hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu yüzden,
Ürün-Hizmet Sistemi, çevre mevzuatları ve sorunlarıyla şekillenen rekabetçi
piyasada başarılı bir şekilde büyümek ve avantaj sağlamak için işletmelere ve
kurumlara fırsat tanımaktadır (Tischner ve Vezzoli, 2004). Ürün-Hizmet Sistemi
sağladığı ekonomik fırsatların yanında işletmelere ve kurumlara çevresel ve sosyoetik açından da değer kazandırmaktadır. Sürdürülebilir bir topluma geçebilmek için
bütünsel bir görüş gerekmektedir. Bu görüş tüketimde, ürün ve hizmet talebini
maddesel olmaktan çıkaran bir aşamaya geçiren ve daha yüksek bir çevresel
performans ile sonuçlanan, bir değişimi kapsamaktadır. Bu bakımdan, Ürün-Hizmet
Sistemi konsepti, sürdürülebilir topluma geçişi hızlandırmak için oldukça kabul
edilebilir bir potansiyele sahiptir (Mont, 2004).
1.1 Tezin Amacı ve Önemi
Maket malzemeleri İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde yer alan tüm bölümlerin
uygulamalı derslerinde yaygın bir şekilde eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki

mevcut

süreci,

sürdürülebilirlik

açısından

dezavantajlar

barındırmaktadır. Öncelikle maket malzemelerinin mevcut kullanım sürecinde,
düzenli bir sistem bulunmamaktadır. Oluşturulan maketler ve maket malzemelerinin
kullanımı sonrasında oluşan atıklar, fakültede herhangi bir şekilde değerlendirilmeye
tutulmadan atık veya çöp kutularına konulmaktadır. Tüm bu gerçekler göz önünde
tutulduğunda, bu tez çalışmasının amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
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1. Ürün-Hizmet Sistemi kavramını, Ürün-Hizmet Sistemi oluşturma sürecini
ve Ürün-Hizmet Sistemi’nin sürdürülebilirlik açısından kazanımlarını
anlamak;
2. Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi
ve sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin
sürdürülebilirlik açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak;
3. Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi
ve sonrasındaki mevcut sürecinde kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi
için önerilerde bulunmak.
Bu tez çalışması ile maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki mevcut süreci incelenerek, sürdürülebilirlik açısından avantaj
ve dezavantajlarının saptanması amaçlanmaktadır.
Araştırma sonrası elde edilen veriler değerlendirilerek maket malzemelerinin İ.T.Ü.
Mimarlık

Fakültesi’ndeki

geliştirilebilecek

bir

kullanımı

Ürün-Hizmet

öncesi
Sistemi

ve

sonrasındaki

için

önerilerde

süreci

için

bulunulması

planlanmaktadır.
Tez çalışması sonrasında ortaya çıkacak Ürün-Hizmet Sistemi önerilerinin, bundan
sonraki çalışmalara ve konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalara da zemin
oluşturacağı düşünülmektedir.
1.2 Tezin İçeriği
Tezin ilk bölümünde tezin amacı, önemi ve tezin okunmasını kolaylaştırmak
amacıyla içeriğinden bahsedilmektedir.
İkinci bölümde, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyo-etik ve
ekonomik boyutları, tasarım ile sürdürülebilirlik ilişkisinden bahsedilmektedir.
Üçüncü bölümde, Ürün-Hizmet Sistemi’nin tanımı, ürüne, kullanıma ve sonuca
yönelik olarak Ürün-Hizmet Sistemi’nin sınıflandırılması yapılmaktadır. Bölümün
devamında, Ürün-Hizmet Sistemi’ni işlevlerine göre ürünler, hizmetler, altyapı,
katılımcı

ağı

ve

organizasyon

planı

olarak

adlandırılan

beş

öğesinden

bahsedilmektedir. Sonrasında, son on yılda uygulanan, benzerlikler taşıyan ama her
biri özgün olan Ürün-Hizmet Sistemi yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bu
yöntemler, Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi, Kathalys Yöntemi, HiCS
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Yöntemi, MEPSS Projesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi
Yöntemi, Senaryo Yaklaşımı ve Hizmet Modelleme/Mühendislik Yöntemi başlıkları
altında incelenmektedir. Bölümün ilerleyen kısımlarında, Ürün-Hizmet Sistemi’nin
Yürütücüleri ve Bariyerleri, Ürün-Hizmet Sistemi’nin kazancın artırılması ve
çevresel etkilerin azaltmasındaki potansiyel faydaları, Ürün-Hizmet Sistemi’nin
bugünkü ekonomik geçişleri ve Ürün-Hizmet Sistemi’nin gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için potansiyel faydalarından bahsedilmektedir. Bölümün son kısmında,
İtalyan bir deterjan ve kozmetik üreticisi olan Allegrini’nin “Hızlı Kasa” uygulaması,
Alberton’daki “Eureka Oyuncak Kütüphanesi” uygulaması, Amerika Birleşik
Devletlerindeki Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi’nin “Kimyasal Yönetim
Hizmetleri” uygulaması ve Hollanda’nın demiryolu altyapı şirketi ProRail’in “Ofis
Mobilyası ve Halı Döşemesinin Sirküler bir Modelde Tedarik Edilmesi”
uygulamasından bahsedilmektedir.
Dördüncü bölümde, tez çalışması için kullanılan yöntem anlatılmaktadır. Tez
çalışması için literatür araştırması, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama
Bölümleri’nde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerle anket ve İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve
Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri öğretim üyeleri ve yetkilileri ile görüşme
yapılmıştır.
Beşinci bölümde, tez çalışması için İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama
Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilere uygulanan anket ve İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri öğretim üyeleri ve yetkilileriyle
yapılan görüşme bulguları incelenmiştir.
Altıncı bölümde, maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecin incelenmesi amacı ile mevcut sürecin
sürdürülebilirlik

açısından

avantaj

ve

dezavantajlarını

belirlenmiş,

maket

malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki
mevcut sürecinde kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için öneriler getirilmiştir.
Tez çalışması boyunca kullanılan “maket malzemeleri” ve “maket” ifadelerinin Türk
Dil Kurumu’ndaki anlamlarını incelenerek, Türkçe’ deki ve İ.T.Ü. Mimarlık
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Fakültesi Bölümlerindeki kullanım yaygınlığı göz önünde bulundurularak tez
çalışmasında kullanımları uygun bulunmuştur. “Maket” ve “model” kelimeleri
ülkemizde birbirleri yerine kullanılmaktadır. “Maket” kelimesi Fransızca olup
“maquette” kelimesinden Türkçe’ye ve diğer dillere çevrilmiştir. Türk Dil
Kurumu’na göre “maket” kelimesi, mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer
alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneği anlamına gelmektedir (URL 1,
2016). “Model” kelimesi yine Fransızca olup “modele” kelimesinden Türkçe’ye ve
diğer dillere çevrilmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre “model” kelimesi, tasarlanan
ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip anlamına
gelmektedir (URL 2, 2016). İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinin öğrencilerine uygulanan
anketler sonucunda, karton ve oluklu mukavva gibi malzemeler, maket ve model
yapımda en çok kullanılan malzemeler olarak tespit edilmiştir. Bu malzemeler
piyasada daha çok “maket malzemeleri” olarak satıldığından ve “maket malzemesi”
ifadesi tüm disiplinler için daha yaygın bir şekilde kullanıldığından ötürü, tez
çalışmasında model ve maket yapımında kullanılan ürünler için “maket malzemesi”
ifadesi kullanılmaktadır.
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
2.1. Sürdürülebilirlik Kavramı
Sürdürülebilir tasarım ve inovasyon, negatif çevresel ve sosyal etkileri azaltırken
aynı zamanda büyüme ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının yeniden düşünülmesi
konusunda gereklidir. 1990larda eko tasarım ve yeşil ürün tasarımı gibi konseptler,
üretim süreçleriyle bağlantılı çevresel etkileri azaltmak için kullanılan şirket
stratejileri olarak tanımlanmaktaydı (Clark ve diğ, 2009).
Bu süreçler, ülkelerin sanayisindeki üretim verimliliğini yükseltmeye destek olma
konusunda başarılı olmasına karşın gelişmekte olan dünyadaki, pratik uygulamaları
çoğunlukla görmezden gelmekteydi. Sanayi, tüm ulusların ekonomik büyümesi için
hayati önem taşımaktadır, fakat gelişmekte olan ülkeler çok daha farklı koşullarda
çalışmak ve bu koşulları hesaba katmak zorunluluğundadırlar (World Commission
on Environment and Development, Oxford University, 1987).
Sürdürülebilir

inovasyon,

yeni

sanayileşen

ülkelerde,

sanayileşme

zaman

çizelgesinin sonunda değil daha başında, sürdürülebilirlik ile tasarım ilişkisini
çözmeyi olanaklı kıldığından ötürü üretim ve tasarım sürecinde daha hızlı ilerlemeye
fırsat vermektedir. Sadece üretim verimliliğindeki artış, şüphesiz ki mutlak çevresel
faydaya dönüşmemektedir. Daha temiz üretim süreçleri, yerleşik üretim ve tüketim
modellerine meydan okuyabilen geniş çaplı bir sürdürülebilir tasarım akımının temel
bir öğesidir (Clark ve diğ, 2009).
2.2 Sürdürülebilirliğin Boyutları
Sürdürülebilirlik ve uygulamalarını daha iyi kavramak için sürdürülebilirlik, birbirine
bağlı üç boyutta sınıflandırılabilmektedir (Vezzoli ve diğ, 2014):


Çevresel boyutu



Sosyo-etik boyutu



Ekonomik boyutu
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2.2.1 Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu
1960larda endüstrileşmiş ülkeler üretim ve tüketim sistemlerinin gelişiminde güçlü
bir ivme seyretmiştir, fakat daha sonra bunun sadece avantaj üretmediğinin farkına
varılmıştır. 1972’de basılan Limits to Growth isimli kitap, tabiattaki tüketim ve
üretim sisteminin etkilerini bilgisayar tarafından analiz eden ilk simülasyon ve olası
bir küresel ekosistem çöküşünün ilk bilimsel tahmini olarak sayılmaktadır. Bu
nedenle çevresel limitlerin ve geri dönülemez zararlı etkilerin keşfedilmesi bu
yıllarda gerçekleşmiştir.
Günümüzde, şehirlerde kirli hava ile gelen askıda partikül maddeler her yıl binlerce
mağduru etkilemektedir, ozon tabakasının incelmesi güneşlenmeyi giderek tehlikeli
hale getirmektedir.
Her çevresel etki, üretim ve tüketim sistemleri ile çevre arasında bir madde değişimi
etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu etkiler iki yönde meydana gelebilmektedir:


Çevreden çekilen maddeler olarak isimlendirilen, girdiler



Çevreye yayılan maddeler olarak isimlendirilen, çıktılar

Girdiler konusunda ilk zararlı etki tükenmedir, bunun ekonomik ve sosyal sonucu,
gelecek nesiller içim kaynak yetersizliğinin meydana gelmesidir. Bu, değişen
ekosistem konusuyla ilgilidir. Örneğin, ısıtma sistemlerinde veya inşaatlarda kereste
kullanımı dolayısıyla meydan gelen ormansızlaşma, yeryüzünü erozyona korunaksız
hale getirmektedir ve birçok türün neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Çıktıların
temel çevresel etkileri Çizelge 2.1’de listelenmiştir (Vezzoli ve diğ, 2014).
Dünya ve çevre ilişkisi birlikte gözlemlendiğinde, iki temel eylem seçilebilmektedir:


Girdiler konusunda eylemler; kaynakların korunması, daha az kaynak
kullanımı, tercihen yenilenebilir kaynakların kullanımı



Çıktılar

konusunda

eylemler;

kaynaklardaki

kirliliğin

önlenmesi,

emisyonların azaltılması ve biyolojik uyumluluğun arttırılması
Bu eylemler üç senaryo ile detaylandırılabilir. Birincisi, biyolojik uyumluluk
senaryosudur. Bu senaryonun temeli, malların ve hizmetlerin üretiminde kullanılan
kaynağın, doğal sistemle uyumlu olmasına dayanmaktadır. Yenilenebilir kaynakların
kullanımı, toprakta çözünebilir biçimde bertaraf edilebilen ve canlılara zarar
vermeyen, biyolojik uyumlu emisyonlar ve atıklar bunlara örnek verilebilmektedir.
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İkincisi olası senaryo, doğadan fazla kaynak kullanılmamasıdır. Bu senaryonun
temeli, kaynağın tercihen geri dönüştürülmüş ve basamaklı olarak kullanılmasına
dayanmaktadır. Son olarak üçüncü senaryo, memnuniyet talebinin maddesel olmakta
çıkacak şekilde karşılanmasıdır, bu senaryonun temeli, ihtiyaç ve isteklerin
memnuniyeti için sosyal bir talep verilmesiyle bağlantılı olarak kaynak akışının nicel
olarak azaltılmasına dayanmaktadır (Vezzoli ve diğ, 2014).
Çizelge 2.1 : Temel çevresel etkiler (Vezzoli ve diğ, 2014).
Çevresel etki
Küresel ısınma

Ozon tabakasının
incelmesi
Ötrifikasyon

Asitleşme

Sis

Zehirli emisyonlar

Atık

Diğerleri

Etkileri
Kutuplardaki buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin
yükselmesi
Sel basmış ovalar
Patojenlerin göçü
Flora ve faunanın zarar görmesi
Cilt kanseri riski
Bağışıklık sisteminin zayıflaması
Su faunasının oksijen tükenmesi nedeniyle kaybı
Yeraltı sularının ve göllerin kirlenmesi
İçme sularının tükenmesi
Yüzmeye elverişli ortam kalmaması
Ormanların kısıtlı yeniden gelişimi
Kentsel bölgelerdeki ağaçların kısıtlı yeniden gelişimi
Anıtların ve binaların korozyonu
Yeraltı sularının kirlenmesi
Su faunasının kaybı
Solunumla ilgili sağlık riskleri
Aldehit gibi bazı organik bileşikler
Göz yaşı salgılama ve solunum rahatsızlıklarına yol açması
Gezegen üzerinde zehirli etki yapan bazı bileşikler
Diyoksinin klorakne ve yumuşak doku kanserine yol açması
Piren ve benzopiren solunması ile yüksek kanserojen etki
Kurşun zehirlenmesi
Nörolojik hasar
Atık bertaraf tesislerinin kullanılabilirliğinin azalması
Toprak ve yeraltı suyu kirlenmesi
Atık alanlarındaki koku kirliliği ve patlama riski
Atık transferinde yakıt tüketimi
Atık transferinde gürültü ve hava kirliliği
Koku Kirliliği
Ses kirliliği
Elektromanyetik kirlenme
Peyzaj bozulması
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2.2.2 Sürdürülebilirliğin sosyo-etik boyutu
Sosyo-etik sürdürülebilirliğe yükselmenin anlamı, kaynakların adaletli dağılımı, aynı
çevresel koşullara sahip olmak, küresel doğal kaynakların aynı mevcudiyette veya
daha iyi olması, aynı memnuniyet seviyesinde olmak gibi sözde eşitlik prensibini
(UN, 1992), (sürdürülebilir gelişim konsepti varsayımlarına göre) hesaba katmaktır.
Sürdürülebilir tüketim konusu, sosyo-etik sürdürülebilirlik ile kesiştiğinde
sorumlulukların ve önerilerin spektrumu, demokrasi kuralları ve prensipleri, insan
hakları ve özgürlüğü, barış ve güvenlik kazanımı, yoksulluk ve adaletsizliğin
azaltılması, gelişmiş bilgi ulaşımı, eğitim ve istihdam, kültürel çeşitliliğe, bölgesel
kimliğe ve doğa biyoçeşitliliğine saygı gibi birçok farklı konuya yayılmaktadır (UN,
2002).
Sürdürülebilirliğin sosyo-etik boyutundan bahsederken, önemli bir konu da
yoksulluğun yok edilmesidir. 2006 yılında, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu yoksulluk istatistiklerini raporlamıştır (Vezzoli ve diğ, 2014). Buna
göre:


1.37 milyar insan günlük 1.25 Amerikan dolarından daha az bir miktarla
yaşamını sürdürmektedir;



2.56 milyar insan (dünya nüfusunun %40’ı) günlük 2 Amerikan dolar
dolarından daha az bir miktarla yaşamını sürdürmektedir;



1 milyar çocuk (dünyadaki 2 çocuktan bir tanesi) yoksulluk içinde yaşamını
sürdürmektedir;



Her yıl 10 milyon çocuk 5 yaşından önce ölmektedir;



Yılda 18 milyon insan yoksulluk nedeniyle ölmektedir;



8 milyon insan beslenme yetersizliğinden ölmektedir;



1.1 milyar insan temiz suya ulaşamamaktadır;



2.6 milyar insan temel temizlik ihtiyaçlarından yoksun yaşamaktadır;



800 milyon insan her gün yatağa aç gitmektedir;



640 milyon insan elverişli şartlarda barınamamaktadır;



270 milyon insan sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır.

2000’de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, Genel Kurul tarafından onaylanan
Dünya Liderleri Milenyum Zirvesi Bildirgesi, 191 üye ülke tarafından imzalanmıştır.
Bildirge, yoksulluk içinde yaşayan insan yüzdesini yarıya azaltmayı, kadın ve
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gençlere kazançlı iş vermeyi, yetersiz beslenen insan yüzdesini yarı yarıya azaltmayı
üstlenmektedir (EU, 2006).
Sosyal eşitlik, sadece yoksulluğun sona erdirilmesi sorunu değildir, aynı zamanda,
demokratik, sosyalliği kapsayan, uyum sağlayan, sağlıklı, güvenli ve temel kurallara,
kültürel çeşitliliğe saygılı, eşit fırsatlar yaratan bir topluluğun kurulması yoluyla
yaşam kalitesi gelişiminde, geniş ölçekte bir kolaylaştırma meselesidir (EU, 2006).
2.2.3 Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu
Ekonomik sürdürülebilirlik konusunda prensip, çevresel ve sosyo-etik sürdürülebilir
bir üretim ve tüketim modelinin, ekonomik olarak uygulanabilir olmasıdır.
Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu konusunda üç ana strateji bulunmaktadır.
Bunlar, maliyetlerin içselleştirilmesi, sürdürülebilir çözümler üzerine temel
geçişlerin yönlendirilmesi ve gelecek vaat eden niş pazar ekonomi modelinin
büyütülmesidir (Vezzoli ve diğ, 2014).
Endüstrileşmiş şartlardaki çoğu doğal kaynaklar, gerçek kullanım maliyetleriyle
karşılaştırılmayan, düşük maliyetlere sahiptir. Tropikal ormanlardan odun çıkarılması
erozyona, biyoçeşitlilik kaybına ve diğer negatif etkilere neden olabilmektedir,
bunlar satın alma maliyetinde hesaba katılmamaktadır fakat toplum için bir maliyet
oluşturmaktadır (Vezzoli ve diğ, 2014).
Petrol tankeri kullanımından sonuçlanan karbondioksit emisyonları küresel ısınmaya
neden olmaktadır. Kaynaklar, çevresel ve ekonomik maliyet üreten ürünlerin içine
katıldığında, dolaylı maliyet ortaya çıkmaktadır. Bir otomobil üreticisi ve kullanıcısı,
otomobilin dolaylı maliyetlerinin küçük bir kısmını ödemektedir. Çevresel etkilerin
minimizasyonunu teşvik etmek için, dolaylı ve doğrudan tüm maliyetlerin, kaynak
maliyetinin içine katılması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, kaynak maliyetlerinin
düzgün bir şekilde nitelendirilmesi başlıca politik bir meseledir (Vezzoli ve diğ,
2014).
Bir diğer strateji, sürdürülebilir çözümler üzerine, yerel özelliklerin korunarak
küresel hale getirilmesi, bilgi, hizmet gibi birbirine bağlı temel ve sürekli geçişlere
yönelmektir. Geleneksel posta sistemi ile karşılaştırılırsa elektronik postanın
maddesel olmaktan çıkma potansiyelinin kullanılması örneği bunu açıklamaktadır.
Yeniden yönlendirme, eski üretim-tüketim modellerine tekrar geri dönmeye
kalkışmaktan daha verimli sonuçlar üretebilmektedir (Vezzoli ve diğ, 2014).
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2.3 Tasarım ve Sürdürülebilirlik
Endüstri devrimi ile birlikte ilk olarak Batılı ülkelerde kendini gösteren ve daha
sonra diğer dünya ülkelerinin de uygulamaya başladığı seri üretim tarzı, sanayinin
baca gazları, kimyasal sanayinin zehirli atıkları başta olmak üzere üzerinde
yaşadığımız dünyayı büyük ölçüde tahrip eder olmuştur (Yücel ve Emekçiler, 2008).
Bugün kaçınılmaz ve rahatsız edici bir gerçekliğin farkına varılmıştır. İş yaşamı ve
günümüzün çılgın üretim-tüketim alışkanlığı daha önce varsayılan ancak şu anda pek
de gerçek olmadığı anlaşılan 2 temel dayanaktan güç almıştır; bunlardan ilki ucuz ve
sınırsız hidrokarbonların ve diğer yenilenebilir kaynakların varlığı ve sonsuza dek
olacağı, diğeri ise, dünya ekosisteminin sınırsız üretim, tüketim ve sonuçlarında
ortaya çıkan bütün atık ve emisyonların bir şekilde absorbe edeceği varsayımlarıdır
(Kim, 2009).
Gerek, özellikle klasik iktisatçıların, teoride ekonominin görünmez bir el tarafından
otomatik olarak dengeleneceğine ve doğal kaynakların (kendi kendini yenileyeceği
için) tükenmeyeceğine ilişkin varsayım ve yaklaşımları, gerek merkezi ve yerel
yöneticilerin hala bugün bile ekonomik büyümeye, endüstriyel gelişmeye ve
kalkınmaya öncelik vermeleri, hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan
ülkelerde doğal kaynak kullanımının ve çevre kirliliğinin uzun yıllar geri plana
atılması sonucunu doğurmuştur (Özdemir, 2009).
1972 yılında 113 ülke, İsveç’in başkenti Stockholm’de Birleşmiş Milletler çatısı
altında düzenlenen “Çevre-İnsan” başlıklı organizasyonda bir araya gelmiştir. Bu
aynı zamanda, kalkınma ve çevre kavramlarının aynı anda ve ilişkili bir şekilde
tartışılıp, çevrenin korunmasına dair küresel çözümler aradıkları ilk ortak buluşmadır
(Mazi, 2009).
Bu konferans, gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler arası farklılıkları gözetmeden
yapılmış ilk küresel tartışma ortamı oluşturması ve çevre-insan faktörünü öne
çıkarmasıyla bir fenomen oluşturmuştur. Kuzey ve Güney arasındaki ekonomik
farklar ve statü bilinmesine rağmen, 70'lerde ülkeler arası ilişkiler bugün olduğu
kadar birbirine bağımlı değildir. Buna rağmen, Güney in ilk eğilimi, en azından ilk
adım olarak çevre üzerine yapılan küresel söylemlerdeki etkinliğini artırmak
olmuştur (Najam, 2004). Brundtland raporu ile tartışmaya açılan sürdürülebilir
kalkınma stratejisinin ilk defa seslendirilmesini takip eden yıllarda, konuyla ilgili
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birçok uluslararası girişim başlatıldı ki bunlardan en önemlileri 1992 Rio de Janerio
kentindeki 27 maddelik sürdürülebilirlik deklarasyonudur. Brezilya’nın Rio de
Janerio kentinde “BM, Çevre ve Kalkınma Konferansı” toplanmış ve dünya ulusları
çevre ile uyumlu bir kalkınmanın stratejisi arayışları üzerine şekillenen anlaşmalar
imzalayarak, sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerini belirlemiştir (Masca 2009).
Bunu izleyen gelişme Rio’dan ilham alan, Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinden alınan sonuçlardır (Vezzoli ve Manzini, 2008).
Stockholm Konferansı ile Rio’daki Sürdürülebilirlik Deklarasyonu arasındaki en
dikkat çeken değişiklik, Stockholm’de, çevresel kirlilik ve yüksek kaynak sarfiyatı
konusunda,

çevre

perspektifinden

sorunların

çözümüne

yönelik

yaklaşım

geliştirilirken; Rio’da doğal kaynaklara dayalı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile
insan

kaynaklarının

geliştirilmesini

benimseyen

bütünleyici

bir

yaklaşım

geliştirilmesidir (Masca 2009).
Endüstriyel faaliyetlerde, çevre sorunlarına ilişkin olarak, sürdürülebilirlik üzerine
araştırmalar, uygulanan süreçlerin negatif yönlü etkilerini azaltmak için üretime
odaklanmaktaydı. Daha sonraları Kirlenme Kontörlü yaklaşımlarından uzaklaşarak,
daha temiz üretim kabul edilebilir bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu yaklaşım,
kirlenmenin, atık üretiminin kaynağında önlenmesi, insan, çevre risklerinin minimize
edilmesi için endüstriyel süreçlerin ve ürünlerin sürekli olarak yeniden tasarlanması
olarak tanımlanmaktadır (UNEP, 2002). Eko-tasarım ve çevre için tasarım bu
yaklaşımların bir sonucuydu. Eko-tasarım yaklaşımında, çevre düşüncesi, ürün
yaşam döngüsü boyunca olası en düşük etkiler için ürün geliştirme sürecinin tüm
bölümlerinde yol göstermektedir (Brezet ve Hemel, 1997).
Eko-tasarım yaklaşımının temel varsayımı, bir ürünün tüm yaşam döngüsünün
çevresel etkilerinin %75’inin ürün tasarım aşmasında belirlenmesidir (Ottman,
2004). Fakat bir ürün çevreye saygılı olarak tasarlanmış olsa bile, ürünün çevresel
yükü kullanım aşamasında çok daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle ürünün tüm
yaşam döngüsü hesaba katıldığında, ürünün çevresel etkisi eko-tasarımla
tasarlanmamış bir ürünle aynı veya daha fazla olabilmektedir (Mont, 2004).
Özetlemek gerekirse, bahsedilen yaklaşımlar, iyi ve sağlıklı üretimleri destekleyen,
üretim ve tüketimim sürdürülebilir olduğu bir sisteme götürmek için tek başına
yetersiz kalmıştır. Bu yaklaşımlar daha çok, saf malzemelerin kaçınılmaz olan
tükenişini ve atıkların gömülmesinin doygunluğunu geciktiren tamamlayıcı
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çözümlerdir (Braungart ve Bollinger, 2004). Bu yaklaşımlar çoğunlukla tekniktir,
güncel üretim yöntemlerinin yeniden tasarlanması yoluyla enerji ve malzeme
kullanımını

azaltmaya

odaklanmaktadırlar.

Fakat

teknolojik

inovasyon,

sürdürülebilir bir topluma geçişe tek başına yeterli değildir ve bütünsel bir görüş
gerekmektedir (Lamvik, 2002). Bu görüş tüketimde, ürün ve hizmet talebini
maddesel olmaktan çıkaran bir aşamaya geçiren ve daha yüksek bir çevresel
performans ile sonuçlanan, bir değişimi kapsamaktadır (UNEP, 2002). Bu bakımdan,
Ürün-Hizmet Sistemi konsepti, sürdürülebilir topluma geçişi hızlandırmak için
oldukça kabul edilebilir bir potansiyele sahiptir, çünkü Ürün-Hizmet Sistemi sadece
maddi ürünleri satılması değil, aynı zamanda maddi olmayan hizmetlerin de
satılmasıdır (Mont, 2004).
Ürün-Hizmet Sistemi, bir kullanıcının ihtiyacını birlikte karşılayabilen ürün ve
hizmetlerin pazarlanabilir bir seti olarak tanımlanmaktadır (Goedkoop, 1999).
Sürdürülebilirliğe geçişte, üretimin belli alanlarında uzmanlaşmış ancak hizmet
gelişiminin organizasyonundan ve bilgisinden yoksun olan şirketler, pazar rekabeti
için hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Ürün-Hizmet Sistemi, çevre mevzuatları ve
sorunlarıyla şekillenen rekabetçi piyasada başarılı bir şekilde büyümek ve avantaj
sağlamak için işletmelere yardım edebilmektedir (Tischner ve Vezzoli, 2004).
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3. ÜRÜN-HİZMET SİSTEMİ
3.1 Ürün-Hizmet Sistemi’nin Tanımı
Ürün-Hizmet Sistemi, sadece fiziksel ürünlerin veya servislerin satışından ibaret değildir,
Ürün-Hizmet Sistemi, sistemlerin ekonomiksel olarak yapılabilirliklerine, sosyal konulara,
çevresel ilişkilere odaklanan, ürün ve hizmetlerin bir kombinasyonunun tasarlanmasıdır
(Tischner ve Vezzoli, 2004). Manzini’nin ifadesiyle (UNEP, 2003), Ürün-Hizmet
Sistemi, müşterek olarak spesifik müşteri ihtiyaçların karşılayabilen bir ürün ve
hizmetler sistemi satan bir inovasyon stratejisinin sonucudur, tasarlanan ve satılan
fiziksel ürünlerden odak alan değişken bir iştir. Ürün-Hizmet Sistemi stratejisinde,
ürün kavramı sadece geleneksel üretim sürecinin sonucu değildir, daha ziyade
spesifik müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde karşılıklı olarak kombine edilmiş
bir fiziksel ürünler ve hizmetler sisteminin sonucudur. Aynı zamanda fonksiyonel
ekonomi olarak da isimlendirilen bir hizmet ekonomisinde, ürünlerin asıl değeri,
müşterinin performans başına ödediği kullanım değerine göre değişir (Mont, 2002).
Bu tip bir senaryoda, tüketici için sistem, geleneksel üretim sisteminden daha faydalı
olabilmesi için değişik ilişki çeşitleri kurulmalıdır. Müşteri tarafından, tüketim ve
memnuniyeti baz alan bir süreçtir ve bunu müşteriye sağlamanın tek yolu somut
ürünler değildir. Başka bir deyişle, müşteri sadece ürünleri veya hizmetleri aramaz
daha ziyade, ihtiyaç ve isteklerini karşılayan bir ürün ve hizmet sistemi arar (UNEP,
2003). Bu sebeple, bir Ürün-Hizmet Sistemi tek başına olan somut bir üründen daha
cazip olacak bir biçimde tasarlanmalıdır (Ryan, 2000).
Mont’a (2002) göre, evvelden, bir ürünün katma değeri, saf malzemenin ürüne
dönüşümündeki üretim sürecinden gelmekteydi. Fakat günümüzde bu değişiyor ve
katma değer, teknolojik gelişimi, ürün imajı, marka adı ve estetik tasarımı gibi bir
ürünün maddi olmayan tüm yönlerinden geliyor.
Bu yüzden, ticari açıdan, şirketler seri üretimden çok seri adaptasyona doğru
kaçıyorlar, pazarda rekabet etmek ve farklılaşmak için çok daha fazla hizmet
kullanıyorlar (Mont, 2002). Bu şu anlama geliyor, şirketler müşterilerini daha iyi
13

anlamalılar ve bu da şirketle müşteri arasında daha sıkı bir iletişim gerektirmektedir.
Ayrıca, bu gibi bir yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına entegre bir
çözüm için diğer üreticiler, satıcılar, kamu kuruluşları ve kar maçı gütmeyen
kuruluşlar ile farklı şekillerde ortaklıklar getirmektedir (UNEP, 2003).
Şuna dikkat edilmelidir ki, bir Ürün -Hizmet Sistemi, sürdürülebilir çözüm için zorunlu bir
sonuç değildir. Aksine, bazı Ürün-Hizmet Sistemleri istenmeyen yan etkileri meydana
getirebilir. Bir Ürün-Hizmet Sistemi, üretimde ve tüketimde sürdürülemeyen trendlerden,
sürdürülebilir bir şekle doğru yön değiştirirse o zaman onu sürdürülebilir bir Ürün-Hizmet
Sistemi olarak gösterebiliriz (UNEP, 2003). Bu yüzden, bir Ürün-Hizmet Sistemi
stratejisi, gelişen kaynak kullanımını, çevresel kaliteyi ve Ürün-Hizmet Sistemi’ni
içeren tüm kuruluşların çıkarlarını optimize etmek hedefiyle, endüstriyi, döngüsel bir
sistem düşüncesine odaklanmaya mecbur kılmaktadır (Lamvik, 2002).
3.2 Ürün-Hizmet Sistemi’nin Sınıflandırılması
Tukker (2004) Ürün-Hizmet Sistemi’ni Şekil 3.1’de gösterildiği gibi, 3 ana
kategoride sınıflandırılmaktadır. Buna göre:


Ürüne yönelik Ürün-Hizmet Sistemi (A)



Kullanıma yönelik Ürün-Hizmet Sistemi (B)



Sonuca yönelik Ürün-Hizmet Sistemi (C)

Şekil 3.1 : Ürün-Hizmet Sistemi’nin sınıflandırılması (Tukker, 2004).
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3.2.1 Ürüne yönelik Ürün-Hizmet Sistemi
Ürüne yönelik Ürün-Hizmet Sistemi, işlevsellik ve dayanıklılık sağlamasıyla ürüne
değer katan ek hizmetlerdir (UNEP, 2002). Ürünün mülkiyeti kullanıcıya aittir, bu
nedenle, kullanım evresi boyunca üründen kullanıcı sorumludur. Ürüne yönelik ÜrünHizmet Sistemi ürün servisleri (1) ve danışmanlık (2) olarak alt kategorilere
ayrılabilir (Tukker, 2004). İlk gurup tamir, bakım-onarım, güncelleme, mevcut ürünü
geri alma gibi ilişkilendirilebilir (Heiskanen ve Jalas, 2003). Sonraki gurup ise
ürünün verimli nasıl kullanılacağı yönünde danışmalık vermektedir (Tukker, 2004).
3.2.2 Kullanıma yönelik Ürün-Hizmet Sistemi
Kullanıma yönelik Ürün-Hizmet Sistemi’nde ürünün mülkiyeti şirkettedir ve şirket,
müşterilerin istedikleri sonuca ulaşabilmeleri için ürüne erişimi sağlar (UNEP, 2002).
Kullanıcı ürünün kendisi yerine, ürün kullanımı için ödeme yapmaktadır ve ayrıca
ürün kullanımını sonlandıran kullanıcı kaliteden sorumludur (Tukker, 2004).
Kullanıma yönelik Ürün-Hizmet Sistemi 3 gurup olarak alt kategorilendirilmektedir:
Kontratla ürün kiralama (3); Ürün kiralama veya paylaşma (4); ve Ürün havuzu (5)
(Tukker, 2004).
Kontratla ürün kiralama hizmetlerinde, kullanıcı kira kontrat aralığı boyunca ürüne
sınırsız erişim hakkına sahiptir. Oysa ürün kiralama servislerinde, kullanıcı bu
limitsiz erişime sahip değildir çünkü kiralama daha kısa sürelidir, ayrıca ürün diğer
kullanıcılar tarafından değişik zamanlarda kullanılmaktadır. Ürün havuzu, ürün
kiralamaya benzer şekildedir; fakat ürün havuzu servislerinde ürünler eş zamanlı
olarak kullanılmaktadır, oysa ürün kiralama servislerinde sıralı bir şekilde
kullanılmaktadır (Tukker, 2004).
3.2.3 Sonuca yönelik Ürün-Hizmet Sistemi
Sonuca yönelik Ürün-Hizmet Sistemi’nde, Kullanıma yönelik Ürün-Hizmet
Sistemi’ndeki gibi ürünün mülkiyetini şirket korumaktadır. Ayrıca, şirket kalite
açısından ürünün başarılı kullanımdan da sorumludur. Müşteri, şirketin sağladığı
hizmet için ödem yapar (UNEP, 2002).
Sonuca yönelik Ürün-Hizmet Sistemi 3 çeşide ayrılabilir: Faaliyet yönetimi/dış
kaynak kullanımı (6); Hizmet başına ödeme (7); ve Fonksiyonel sonuç (8) (Tukker,
2004).
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Faaliyet yönetiminin temel fikri, bir şirket faaliyetini üçüncü bir şirketle dış kaynak
kullanımını yapmaktır (catering ve ofis temizliği gibi). Bu durumda, bir şirket bir
diğerin müşterisi olmaktadır. Servis başına ödemede, kullanıcı, ürünü satın
almamaktadır ama ürünün sonucunu satın almaktadır (Tukker, 2004).
Son kategori ise bir sonucun teslim alınmasını baz almaktadır, teslimin
tamamlanması tedarikçi için ücretsiz bir yöntemdir. (örneğin, çiftçilere pestisit
satmak yerine maksimum hasat kaybını garanti eden şirketler) (Tukker, 2004).
Yukardaki tüm sınıflandırmalara ek olarak, “malzemesiz hizmetler” (D) dördüncü bir
sınıflandırma olarak bahsedilebilir, ürünlere fiilen bir alternatif olmayan daha çok
ekolojik çağdaşlaşma müzakereleri kapsamında doğan hizmetlerdir. Tıbbi ve kişisel
bakım, eğitim, hukuki hizmetler ve sadece bir işe yönelik hizmetler, malzemesiz
hizmetlere birer örnek oluşturmaktadır. (Heiskanen ve Jalas, 2003).
Heiskanen ve Jalas tarafından önerilen bir diğer sınıflandırma, “Eko-tasarım
hizmetleri” olarak adlandırılır (E). Bu yaklaşımda, Eko-tasarım ile ürün tasarlama
gayreti, daha az malzeme kullanımı ve ürünün işlevselliği sayesinde elde edilen
amaca uygun olmayı baz alan farklı bir anlayışı ortaya çıkarmaktadır (Heiskanen
ve Jalas, 2000).
FRIA soğuk hava deposu odası, soğutucuların yerini alan eko-verimli bir örnektir,
ürünün tasarımı, hizmet gelişimine odaklanılarak değişmiştir. FRIA geleneksel
soğutuculardan çok daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır, evin iç ve dış ısı
değişiminden yararlanarak çalışmaktadır, bu nedenle apartmanın dış duvarına
kurulmaktadır (Heiskanen ve Jalas, 2000).
3.3 Ürün-Hizmet Sistemi’nin Öğeleri
Ürün-Hizmet Sistemi’ni işlevlerine göre Mont (2004), ürünler, hizmetler, altyapı,
katılımcı ağı ve organizasyon planı olarak adlandırılan beş öğeye ayırmaktadır. Bu
tanımlama, Ürün-Hizmet Sistemi’ni geliştirmek ve geçiş sürecindeki çevresel
standartları kapsaması için şirketin geçiş süreci ile bağlantılı kestirme çözümler
üretme ihtiyacından ortaya çıkmıştır (Mont, 2004).
Ürün-Hizmet Sistemi’nin öğeleri, sistem inovasyonunun ve optimizasyonunun
sağlanması için uyumlu bir şekilde tasarlanması ve birbiri arkasına sürekliliği
bozmayacak şekilde uyarlanması gerekmektedir (Mont, 2004).
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3.3.1 Ürünler
Ürünler, Ürün-Hizmet Sistemi’nin ilk öğesidir ve sistem inovasyonu için
geliştirilmesi gerekmektedir. Paylaşımlı kullanılan ürünler (çamaşır makinesi,
otomobil, bisiklet gibi), eko-tasarım veya ürün geliştirmeyi, bazı durumlarda
işletmeden işletmeye modeli ve işletmeden tüketiciye modelini kapsamaktadır
(Mont, 2004).
Fakat ürün tasarımındaki değişiklikleri kolaylaştıran işletmeden tüketiciye modeli az
miktarda bulunmaktadır. Bunun nedeni üretici ile nadir bir bağlantıya sahip hizmet
organizasyonlarıdır, bu nedenle ürün tasarımı optimizasyonlarında ve ürünle
bağlantılı çevresel etkileri azaltmada zorluklarla karşılaşılmaktadır (Mont, 2004).
3.3.2 Hizmetler
Ürün-Hizmet sistemi konseptindeki hizmetler, Mont (2004) tarafından Şekil
3.2’deki gibi sınıflandırmıştır. Hizmetlerin çevresel performansları, tüm sistemin
ekolojik etkisini etkilediğinden dolayı hizmetler, ürün geliştirme süreci ile
koordineli olarak uyarlanmalıdır ve farklı alanlardaki katılımcıların bağlantısı
gerekmektedir (Mont, 2004).
Kontratla kiralama, paylaşma, kiralama, havuz gibi özelikle paylaşımlı kullanılan
sistemler, kullanım aşamasındaki çevresel etkiyi azaltmada yüksek bir potansiyele
sahip durumdadır, fakat bu hizmetlerin çevresel başarısı ve tüketici memnuniyeti,
hizmetlerin organizasyon şekillerine göre değişmektedir (Mont, 2004).

Şekil 3.2 : Ürün-Hizmet Sistemi’ndeki hizmetler (Mont, 2004).
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3.3.3 Altyapı
Ürünler ve

altyapı

birbirine bağımlıdır ve zaman

içinde

biri

diğerine

dönüşebilmektedir. Buna en açık örnek, müthiş bir büyülükte dünya çapındaki
şehirlere dönüşen otomobildir. Çünkü bu ürünler kısa kullanım ömrüne sahiptirler,
eko-verimli ürünlerin gelişimini teşvik etmek,

altyapıyı değiştirmekten daha

kolaydır. Sistem seviyesindeki değişim için ürün üzerinde altyapıyı kapsayan
iyileştirme gerekmektedir (Mont, 2004).
3.3.4 Katılımcı ağı
Bir Ürün-Hizmet Sistemi, bir sistemdeki ürün ve hizmetlerin değişik çeşitlerinden
oluşmaktadır. Bu nedenle ürün ve hizmetlerin yanı sıra farklı katılımcıların
buluşması gerekmektedir.
Bu durum, daha iyi bir çevresel performansla tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için
şirketin düzenini ve tedarik zinciri yapısını dönüşümlü olarak etkilemektedir.
Aşağıdaki katılımcılar, Ürün-Hizmet Sistemi’nde önemli bir rol oynamaktadır
(Mont, 2004):


Satıcılar



Üreticiler



Perakendeciler



Tüketiciler



Kullanım ömrü sonundaki katılımcılar

3.3.4.1 Satıcılar
Satıcılar, bir zincir olarak sistem düşüncesi ortaya koyabilirler. Örneğin, kimyasal
yönetim servisleri, kimyasal maddeler yerine teknik uzmanlığı sağlamayı tercih
etmektedirler. Bir diğer örnek geleneksel faaliyetlerin, dış kaynak kullanımı
şeklinde sağlanması olarak verilebilir, bu örnekler, kantin hizmetleri, endüstriyel
temizlik, güvenlik hizmetleri, ulaşım hizmetleri, bilgi-bilişim teknolojileri
hizmetleri gibi çoğaltılabilir (Mont,2004).
3.3.4.2 Üreticiler
Üreticiler, işlevsel düşünceyi ortaya koymak için çoğunlukla zincirdeki en uygun
katılımcılardır. Çünkü ürünlerine ilişkin pazarlama verilerine ve mevzuat ile ilgili
bilgilere sahiptirler (Mont,2004).
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3.3.4.3 Perakendiciler
Perakendeciler genellikle kaynak zincirinde ortaya konulan sistem düşüncesinde
zayıftırlar, çünkü maddi malların satış sürecinden değer üretirler. Fakat tüketici ile
direk bir iletişime sahiptirler ve satış personeli yeteneğine ve bilgi kalitesine bağlı
olarak Ürün-Hizmet Sistemi’nde başarıya sahiptirler. Dahası, perakendeciler,
tüketiciler, tüketicilerin tercihleri ve istekleri hakkında önemli bir bilgi kaynağına
sahiptirler (Mont,2004).
3.3.4.4 Tüketiciler
Özel tüketici tarafından ürünlerin işlevselliği ve çevre faktörleri için hala bir talep
eksikliği

bulunmaktadır,

bu

işletmeden

tüketiciye

modeli

çözümlerinin

uygulanmasında zorluklara neden olmaktadır. Bakım, operasyon kolaylığı, bertaraf
imkanları çeşitliliği kullanım davranışlarını etkileyen stratejilerdir (Mont,2004).
3.3.4.5 Kullanım ömrü sonundaki katılımcılar
Kullanım ömrü sonundaki katılımcılar, ürünlerin kullanım sonrasındaki kalitesi
üzerindeki gerekliliklerde, döngüde yer alırlar, dahi iyi çevresel sonuçlarla ürün
tasarımına katkıda bulunmaktadırlar (Mont, 2004).
3.3.5 Organizasyon planı
Çözüm ve fonksiyona yönelik stratejiler için değişkenlik, şirketlerin organizasyon
planlarında bazı modifikasyonlar ve iyileştirmeler gerektirmektedir. Üretim
süreçleri, ürün gelişimi ve malzeme göz önünde tutulursa, tasarım takımının, satıcı,
ürün hizmet sağlayıcı ve yeniden imalat faaliyetleri işletmecileri gibi üretim
zincirindeki diğer katılımcılarla yakın olarak çalışması gerekmektedir (Mont, 2004).
Mülkiyet yapısındaki değişimler, ürünler için bakım hizmetleri ve yeniden imalat
faaliyetleri sunan ve bunlara ek olarak müşteriler için ürünleri nasıl kullanılması
gerektiği ve nerede dönüşüm yapılması gerektiği hakkında, alternatif tüketim
modelleri üzerine eğitim veren daha yüksek bir şirket sorumluluğu gerektirmektedir
(Mont, 2004).
Sonuç olarak, müşteriler ile ilişkiler, uzun dönemde daha sıkı hale gelmektedir.
Pazarlama takımı ve satış personelleri ürün yerine hizmet satışından sorumlu
olmaya başladıklarından dolayı faaliyetlerinde değişeme gitmeleri gerekmektedir.
Bu da güncellenmiş servisler, arttırılmış hizmetler satan, satış yerine ürünleri
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kontratlı veya kontratsız kiralayan kar merkezlerindeki bir değişim olarak
sonuçlanmaktadır. Çizelge 3.1’de gösterildiği gibi, Ürün-Hizmet Sistemi için
dönüşen aşağıdaki değişimler şirketlerin yapısı ve organizasyon görevlerinde
gözlemlenmiştir (Mont, 2004).
Çizelge 3.1 : Organizasyonel faaliyetlerdeki dönüşümler (Mont, 2004).
Organizasyondaki
faaliyetler

Ürüne yönelik geleneksel
sistem

Sistem bazlı Ürün-Hizmet
Sistemi

Malzemeler

İşlenmemiş malzemelerin
tedariği

Geri dönüştürülmüş malzeme
kullanımı

Yeni bileşenler ve
modüller

Eski ürün modüllerinin
yeniden kullanımı

Yeni ürün ve model geliştirme

Geri dönüşüm, yeniden kullanım, tamir,
bakım kolaylığı, dayanıklılık için
tasarlanmış ürünler

Ürün geliştirme

Ürün-Hizmet Sistemi’nin bir parçası
olarak hizmet geliştirme
Üretim süreci

Yeni ürünlerin imalatı

Kullanılmış ürünlerin yeniden imalatı
için yeni ürün imalat süreci ekleme

Pazara sunulması

Ürün

Ürün ve hizmet

Maliyet merkezi

Ürün bazlı

İşlev ve değer bazlı

Müşteri ilişkileri

Kısa dönem, alışveriş bazlı

Uzun dönem, iletişim bazlı

Mülkiyet

Müşteri

Müşteri veya tedarikçi

Şirket stratejisi

Maddi mallar üretmek

Müşteriye hizmet sunmak

3.4 Ürün-Hizmet Sistemi Yöntembilimi
Her Ürün-Hizmet Sistemi, kendi karakterine ve kendi koşullarına sahiptir ve bu da
sistemi özgün kılmaktadır. Bu nedenle Ürün-Hizmet Sistemi tasarımı için genel bir
rehber oluşturmak ve bunu her Ürün-Hizmet Sistemi’ne uygulamak mümkün
değildir. Her Ürün-Hizmet Sistemi tasarımı için uygulanacak yöntemin de birtakım
benzerlikler taşıması ile birlikte özgün olması gerekmektedir. Bu bölümde son on
yılda uygulanan, benzerlikler taşıyan ama her biri özgün olan yöntemlerden
bahsedilmektedir.
3.4.1 Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi
Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi, Delft University of Technology’nin the
Dutch Ministry of Environmental Affairs ile işbirliğindeki “Eko-verimli Hizmetlerin
Tasarlanması” adlı araştırma projesi kapsamında geliştirilmiştir. Projenin hedefi,
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farklı paydaşlara maksimum değer yaratırken, minimum çevresel etkiyle işlevlerini
yerine getiren eko-verimli hizmetler tasarlamaktır. Çizelge 3.2’de Eko-verimli
Hizmet

Tasarımı

Yöntemi’nde,

Eko-verimli

Hizmetlerin

tasarlanması

ve

geliştirilmesinde gerekli basamaklar özetlenmiştir (Brezet, 2001).
Çizelge 3.2 : Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi’nin basamakları (Brezet, 2001).
Basamak

Eylem

Sonuç

1 Araştırma

Bir Ürün-Hizmet Sistemi geliştirmek
Bir iş koalisyonu veya yeni
için bir şirket
bir iş
proje takımının oluşturulması
Proje yöneticisinin kararlaştırılması
Bir vizyon ve hedeflerin
oluşturulması

Misyonu olan bir takım
Bir proje planı
Sistem kapsamında nasıl bir
inovasyonun yer alacığının
tanımlanması

Sistemin belirlenmesi
Mevcut durumun incelenmesi
Sistemin ekonomik değerinin
ve çevresel yükünün
değerlendirilmesi
Gelecekteki kullanıcıların
tanımlanması
2 Hareket hattı
oluşturulması

Daha spesifik hedeflerin
belirlenmesi
Partnerlerin görevlerinin
belirlenmesi
Görev ve bütçelerin belirlenmesi

Bir Eko-verimli hizmete
dönüşecek olan projenin en
azından sonuç özetini içeren
bir hareket hattı
İş programı

Bir iş programı yapılması
Ürün-Hizmet Sistemi hareket hattı
ile proje planının düzenlenmesi
İlk gereklilik listesinin
geliştirilmesi
3 Fikir bulma

Problem tanımının kesin olarak
tanımlanması
Gereklilik listesinin düzenlenmesi
Proje takımı ile fikirlerin üretilmesi
Bir veya daha fazla fikrin daha fazla
geliştirilmek üzere seçilmesi
Gerekliyse, gelecekteki tedarikçiler
ve katılımcılarla alt süreçlerin
başlatılması
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Bir tasarım özeti

Çizelge 3.2 (devam) : Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi’nin basamakları
(Brezet, 2001).
Basamak

Eylem

Sonuç

Değişkenlerin tanımlanması (ürün
4 Tam geliştirme şartnameleri ve hizmet işletme
protokolleri ile ilgili)

Ürün-Hizmet Sistemi’nin
tasarlanması

Bir prototip değerlendirilmesinin
yapılması
Gereklilik listesi ile Ürün-Hizmet
Sisteminin uygunluğunun kontrolü
Tasarımın test edilmesi ve
gerekliyse ayarlamaların yapılması
Sistemin farklı bölümlerinin
tasarlanmasıyla ilgili tüm kişilerle
düzenli toplantıların düzenlenmesi
5 Gerçekleştirme

Yeni Ürün-Hizmet Sistemi’nin
pazara bağlantısının sağlanması

Eko-verimli Ürün-Hizmet
Sistemi

Gerekli ürünlerin satın alımı veya
üretimi
İşe alım kadrosunu oluşturmak
Hizmet bakımının yapılması
(zaman
yer ve insan yönetimi)
Ürün-Hizmet Sistemi’nin
pazarlanması
6 Değerlendirme Pazar tepkisinin izlenmesi

Çevresel ve ekonomik
etkileri kapsayan bir final
raporu

Yeni sistemin çevresel etkisinin
ölçülmesi ve eski sistem ile
karşılaştırılması
İlişkili şirketlerin finansal
etkilerinin ölçülmesi
Proje sürecinin değerlendirilmesi

Yöntem, Roozenburg ve Eekels’ın ürün geliştirme yöntembilimini temel almaktadır
(Beereport, 2004). Fakat ürün geliştirme temelleri ve çevresel araçlar, hizmet
geliştirme süreçlerine uyarlanması gerekmektedir. Bu yüzden, ürün geliştirme
yöntembilimi ile başlayan Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi lineer bir biçimde
geliştirilmektedir. Fakat uygulamada, hizmet geliştirme süreci asla lineer
olmamaktadır, iterasyonlar ve etkileşimlerle farklı aşamalar gerektirmektedir. Bu
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metodolojinin amacı hizmet geliştirme için doğrudan bir rehber oluşturmak değildir,
paydaşlarla birlikte farklı faaliyetlerde ileri bir iletişim ve istenilen hizmet için
iskelet oluşturmaktır (Brezet, 2001).
Roozenburg ve Eekels’ın ürün geliştirme yöntembilimlerinden farklı olarak Ekoverimli Hizmet Tasarımı Yöntemi araştırma olarak adlandırılan kompleks bir
başlangıç aşaması içermektedir. Araştırma aşaması boyunca, sürdürülebilirliğin
önemli olduğu bir işlev veya sistem seviyesinde inovasyonlar amacıyla fikirler
üretilmektedir (Brezet, 2001).
Sistem seviyesindeki inovasyonlar farklı paydaşların buluşmasını gerektirdiğinden,
şirketlerle ortaklıklar veya birleşimler kurmayı gerektirmektedir. Bu yüzden, bu
aşamanın öngörülen sonucu, inovasyonun yer aldığı yeni bir işletme, misyona sahip
bir takım, bir proje planı ve tanımlanan bir sistemdir (Brezet, 2001).
Hizmet geliştirme süreci, uygulamada asla lineer değildir ve bir projenin bazı
konular için şirketin dış kaynak kullanımı faaliyetleri gibi bir veya daha fazla alt
süreç gerektirmektedir (Brezet, 2001).
Örneğin hizmete yönelik bir projede, ürünün tasarımı için, bir ürün tasarım şirketi
veya tasarım departmanı gibi tedarikçilere başvurulabilmektedir. Bu yolla, ürünler
ve hizmetler, sisteme dahil olmuş paydaşların mutlak iş birliğini gerektirdiği paralel
bir şekilde geliştirilmektedir. (Brezet, 2001).
3.4.2 Kathalys Yöntemi
Kathalys, Sürdürülebilir Ürün İnovasyonu Merkezi, the Ministries of Economic
Affairs, Housing, Spatial Planning ve the Environment of the Netherlands ile 1997
yılında anlaşmalı olarak kurulmuş bir kurumdur, TNO Institute for Industrial
Technology ve Delft University of Technology tarafından çalıştırılmaktadır
(Kathalys, 2001).
Kathalys yöntemi, 1997 ile 2001 yılları arasında yürütülen proje sürecinde
geliştirilmiştir. Kathalys yöntemi sırasıyla birçok vakada uygulanmıştır ve inovatif
ürün, hizmetlerin tasarımını desteklemektedir (Kathalys, 2001).
Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemine benzer olarak, Kathalys yöntemi ürün
geliştirme metodolojisini temel almaktadır. Yöntem beş aşamadan oluşmaktadır
(Kathalys, 2001):
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Keşif araştırmaları ve tanımlamalar



Sistem tasarımı



Ürün/hizmet özelliklerini tanımlama



Detaylandırma ve pratik uygulama



Uygulama

Eko-verimli Hizmet Tasarımı Yöntemi’nden farklı olarak, sistem geliştirme
sürecinden geçerek sürdürülebilir inovasyonu sağlayan beş rota tanımlanmıştır.
Bunlar (Kathalys, 2001):


Ürün-Hizmet kombinasyonu



Sürdürülebilirlik



Organizasyon



Kullanıcı



Ekonomik fizibilite

Her bir rotanın odağı aşamalara göre değişmektedir. Bu nedenle, her bir aşamadaki
rotalar, farklı süreçlerden geçerek sağlanmaktadır. Fakat ekonomik fizibilite, tüm
süreç boyunca kullanılan bir kriter olmaktadır (Kathalys, 2001).
3.4.3 HiCS Yöntemi
Yüksek Derecede Uyarlanmış Çözümler (HiCS), Çizelge 3.3’de gösterildiği gibi,
HiCS Yöntemi temelde iki aşamayı takip etmektedir: Platform aşaması; Spesifik
aşama. Platform aşaması ve spesifik aşama, aşamalar arası iterasyona izin veren,
öncelikle fikirlerin araştırıldığı ve sonra geliştirildiği, birbirinde ayrı ve birleşik
basamaklardan oluşmaktadır (Beerepoot, 2004).
HiCS Yöntemi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uluslararası bir araştırma
projesidir, spesifik fiziksel ve sosyokültürel ortamlardaki spesifik müşteriler için
içeriğe özel çözümler getiren Ürün-Hizmet Sistemlerinin oluşturulması için
geliştirilmiştir. HiCS Yöntemi, çözüme yönelik, daha sürdürülebilir çözümlerin
geliştirilmesi, tasarlaması ve vizyon geliştirilmesi için bir araya gelen partnerlerin
ortaklığını temel almaktadır (Evans, 2006).
Bu ortaklığın temel fikri, spesifik bir kullanım içeriğindeki, spesifik müşteri
ihtiyaçlarına cevap veren bir çözümün ortaya konulmasını amaçlayan bir ortaklık
modelinde, birlikte çalışmak için şirketleri bir araya getirmektir (Collina, 2003).
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Çizelge 3.3 : HiCS Yöntemi’nin basamakları (Rocchi, 2005).
Basamak

Eylem

1 Deneysel
çözümler üretme

Benzer ilgi grubundaki organizasyonların HiCS geliştirmede bir
araya getirilmesi

2 Çözüm yönünün
tanımlanması

Taslak fikirlerin 3 kriterle süzgeçten geçirilmesi: kullanım
içeriğinin uygunluğu, partnerlerin çıkarlarının eşleşmesi ve
sürdürülebilirlik gereklilikleri
Her bir çözüm için sistem sınırlarının tanımlanması
amacıyla deneysel kalitatif bir değerlendirme yapılması

3 Konsept fikirler
geliştirme

Ortak teknolojik ve örgütsel öğelere uyulması

4 Platformun
tanımlaması

Çözüme dahil olan aktörlerin, kullanım içeriğinin ve
sürdürülebilir faydalar içeren yeni önerilerle katma değerin
açıklanması

5 Spesifik çözümler Ürünlerin, hizmetlerin ve çözümlerin örgütsel bileşenlerinin
tasarlama
detaylandırılması
Lokal boyuttaki çözümlerin ele alınması için çekirdek
platform öğelerinin, spesifik öğelerden ayrımının yapılması
6 Tüm çözümlerin
değerlendirilmesi

Çözüm performanslarının sürdürülebilirliğin üç boyutuna göre
değerlendirilmesi: ekonomik, çevresel ve sosyal

7 Final çözümünün
biçimlendirilmesi

Daha sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak için önceki
basamaktan geribesleme yapılması
Ürünlerin prototiplendirilmesi, hizmetlerin organize edilmesi ve
iş planı geliştirilmesi

3.4.4 MEPSS Projesi
MEPSS

(Ürün-Hizmet

Sistemleri

için

Yöntembilim)

Avrupa

Araştırma

Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen ve beşinci çerçeve programı altında
Avrupa komisyonu tarafından desteklenen bir araştırma projesidir. MEPSS modüler
bir yapıda organize edilmiştir ve Çizelge 3.4’de gösterildiği gibi beş aşamadan
oluşmaktadır.

Her

bir

aşama

basamak

şeklinde

yapılandırılmaktadır

ve

basamaklarlar bir süreçler serisini tanımlamaktadır. Bu basamak-aşama süreci
hiyerarşisi, bir sistematik ve inovatif Ürün-Hizmet Sistemi geliştirme modelini
ortaya çıkarmaktadır (Halen, 2005).
Yöntembilimin

aşamaları

karar

düğümleri

ile

birbirine

bağlıdır.

Karar

düğümlerinde, önceki aşamanın sonuçları değerlendirilmektedir ve şirket yönetimi
tarafında kararlaştırılmaktadır. Bu sonuçlar ve kararlar, sonraki aşamaların
yürütülmesine destek olmaktadır (Halen, 2005).
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Çizelge 3.4 : MEPSS’in aşama-basamak süreci hiyerarşisi (Halen, 2005).
Aşama

Basamak

Süreç

1 Stratejik
analiz

Hazırlık aşaması

Hazırlık yapma, yönetim toplantısı, proje
planlama

Paydaşların tanımlanması

Paydaşların tanımlanması ve ilişkilerinin
planlanması

Strateji değerlendirmesi

Vizyonların tartışılması, değerlendirme
stratejisinin tanımlanması

Sistem analiz atölyesi
Sonuçların
detaylandırılması

2 Fırsatların
araştırılması

3 ÜrünHizmet
Sistemi fikir
geliştirme

4 ÜrünHizmet
Sistemi
geliştirme

Bir atölye gerçekleştirilmesi
Sistem analiz sonuçları, karar hazırlanması

Senaryo atölyesi
hazırlanması

Paydaşların ilişkilerinin planlanması,
sürdürülebilirlik bakış açıların
güncellenmesi, müşteri ihtiyaçlarının
araştırılması, senaryolar için stratejik
seçenekler, sürdürülebilirlik kılavuzu önem
sıralaması yapmak

Senaryo atölyesi yapılması

Ürün-Hizmet Sistemi senaryolarının
kurulması

Sonuçların
detaylandırılması

Senaryo formatının detaylandırılması,
senaryonun ilk sürdürülebilirlik
değerlendirilmesi, Ürün-Hizmet Sistemi
senaryosunun sürdürülebilirlik yönünden
görselleştirilmesi

Hazırlık aşaması

Sürdürülebilirlik kılavuzu önem sıralaması
yapılması

Ürün-Hizmet Sistemi fikir
tasarımı

Paydaş girdilerinden fikir geliştirme

Sonuçların
detaylandırılması

Ürün-Hizmet Sistemi fikri sürdürülebilirlik
değerlendirilmesi, Ürün-Hizmet Sistemi
fikrinin sürdürülebilirlik yönünden
görselleştirilmesi, en iyi Ürün-Hizmet
Sistemi versiyonunun seçilmesi

Hazırlık aşaması

Müşteri tercihlerine uyum sağlama, paydaş
girdilerinin entegrasyonu

Ürün-Hizmet Sistemi
tasarımı

Ürün-Hizmet Sistemi boyutlarının tasarımı,
hedef gruplarının özelleştirilmesi

Sonuçların
detaylandırılması

Ürün-Hizmet Sistemi spesifikasyonları,
Ürün-Hizmet Sistemi sürdürülebilirlik
değerlendirmesi, geliştirilmiş Ürün-Hizmet
Sisteminin sürdürülebilirlik açısından
görselleştirilmesi

5 Uygulama
hazırlığı
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MEPSS, Ürün-Hizmet Sistemi’ne başlıca üç yönden odaklanmaktadır (Halen, 2005):


Ürün-Hizmet Sistemi’nin uygulanması ve tasarımı



İnsan, planet ve kazanç boyutunda Ürün-Hizmet Sistemi inovasyonlarının
etkilerinin değerlendirilmesi



Tüketici tercihini ve paydaşların perspektifini kapsayan Ürün-Hizmet Sistemi
uygulanması ve geliştirilmesindeki başarılı ve kusurlu faktörlerin,
fonksiyonel bir Ürün-Hizmet Sistemi önerisinde hesaba katılması

3.4.5 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi Yöntemi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi Yöntemi, daha iyi
sürdürülebilir işletme ve tüketim stratejilerine götüren, ürün ve hizmetlerin, birlikte
stratejik ve verimli bir şekilde gelişmesini hedeflemektedir. Pilot proje, Çizelge
3.5’de gösterildiği gibi beş basamaktan oluşmaktadır ve her basamakta kullanılması
önerilen araçların tanımlarını sağlamaktadır (Tischner ve Vezzoli, 2004).
Yöntem, Ürün-Hizmet Sistemi iş fırsatlarını inceleme, yeni Ürün-Hizmet Sistemi
tasarım ve gelişim süreçlerini keşfetme, yeni Ürün-Hizmet Sistemi araçlarını
deneyimleme, son olarak yeni Ürün-Hizmet Sistemi çözümlerini geliştirme ve onları
test etme hedefleriyle yürütülen bir pilot proje önermektedir. Bu nedenle, Birleşmiş
Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi Yöntemi bu pilot projenin nasıl
geliştirileceğini anlatmaktadır (Tischner ve Vezzoli, 2004).
Bu pilot proje yeni bir Ürün-Hizmet Sistemi uygulamasından önce tüm
organizasyonun yeniden kurulması için temel sağlamaktadır. Öncelikle, şirketin
aktif olduğu mevcut üretim-tüketim referans sistemini tanımlamak gerekmektedir.
Bu

yüzden,

bir

memnuniyet

veya

işlevsellik

birimi

tanımlamak

temel

oluşturmaktadır (Tischer, 2004).
Örneğin, “çamaşırların yıkanması” çamaşır makinesi üreticisi için bir memnuniyet
birimidir veya “kişisel evinizde hoş bir içi mekana sahip olmak” mobilya üreticisi
için bir memnuniyet birimidir. Mevcut referans sisteminin sınırları bu yolla
tanımlanabilmektedir. Örneğin çamaşır makinesi üretici için sistem, malzemelerin
üretilmesi ve satın alınması, şirkette makinanın imal edilmesi, makinanın satılması,
kullanılması, tamiri, geri dönüşümü ve son olarak bertaraf edilmesi ve bunlara ek
olarak yıkamak için su, enerji ve temizleme ürününü gibi öğeleri içermektedir. Bu
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sürecin diğer bir parçası, mevcut sistemde giderilen müşteri ihtiyaçlarının, mevcut
sistemden karşılanmayan ihtiyaçlarının ve yeni Ürün-Hizmet Sistemi’nin yeni
önerileri için başlangıç noktası olarak bir potansiyele sahip ihtiyaçların
belirlenmesidir (Tischer, 2004).
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi Yöntemi, Ürün-Hizmet
Sistemi

aşamalarının

uygulanmasının

herhangi

bir

spesifik

tanımlamasını

vermemektedir (Beereport, 2004).
Çizelge 3.5 : Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ürün-Hizmet Sistemi Yöntemi’nde
pilot projenin basamakları (Tischner ve Vezzoli, 2004).
Pilot proje basamakları

Önerilen araçlar

1 Fırsatları araştırma - mevcut referans
Bir sistem haritası çizilmesi
sistemin tanımlaması ve incelenmesi
Sürdürülebilirlik açısından güçlü ve
zayıf yönler analizi
Mevcut referans sistem analizi için
kontrol listesi
2 Ürün-Hizmet Sistemi fikri üretilmesi
Sürdürülebilirlik kılavuzları
ve en gelecek vaat eden konseptlerin
(Seviye 1)
seçilmesi
Ürün-Hizmet Sistemi konsept
tanımının formatlanması
Ürün-Hizmet Sistemi
sürdürülebilirlik tarama araçları
Sürdürülebilirlik ve fizibilite
portfolyo diyagramı
3 Seçilen Ürün-Hizmet Sistemi
konseptlerinin detaylandırılması
veya Ürün-Hizmet Sistemi tasarımı

Sürdürülebilirlik kılavuzları
(Seviye 2)
Yeni sistemin genişletilmiş sistem
haritası
Yeni sistemin genişletilmiş tanımı
Yeni sistemin ilk kez duyurulması

4 Detaylandırılmış konseptlerin
değerlendirilmesi ve test edilmesi

Her birine altı kriterle üç
sürdürülebilirlik boyutu için
sürdürülebilirlik radarları

5 Planlama ve uygulama

Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
için ayrıntılarıyla tanımlama listesi
Yeni Ürün-Hizmet Sistemi için iş
planı
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3.4.6 Senaryo yaklaşımı
Senaryo Yaklaşımı, önceden, kullanılabilirlik ve cinsiyet sorularına odaklanan, tek
bir yapay olgu seviyesi üzerine teknoloji çalışmaları alanında geliştirilmiş ve
uygulanmıştır. Bu yaklaşım daha sonraları ev aletleri senaryolarının, örneğin
buzdolabı veya bulaşık makinesinin daha eko-verimli kullanımını kullanıcılara
garanti

etmesi

için

yeniden

tasarlanmasında

uygulanmıştır.

Son

olarak,

sürdürülebilir hizmetlerin tasarlanması için kullanışlı bir tasarım yaklaşımı olarak
önerilmiştir. Senaryo Yaklaşımı, Çizelge 3.6’da gösterildiği gibi altı basamaktan
oluşmaktadır (Jelsma ve Marjolijn, 2004).
Çizelge 3.6 : Senaryo Yaklaşımı’ndaki basamaklar (Jelsma ve Marjolijn, 2004).
Basamak
1

Tanımlama
Yürürlükteki uygulamaların haritalanması ve kategorize edilmesi, yaşam stili ve
çevre kullanım karakteristiğiyle ilgili belirli kullanıcı davranışlarındaki
mantıkların kullanılması, yürürlükteki hizmet uygulamalarının bir çevresel
analizinin yapılması

2

Yürürlükteki hizmetleri kullanmayanların ve kullanıcı gruplarının iyileştirilmesi,
kullanmayanların ve kullanıcıların mantığının yeniden yapılandırılması,
kullanıcıları çeken veya iten, kullanıcı davranışlarına rehberlik eden hizmet
senaryosunun takip elemanlarının yeniden yapılandırılması

3

Yürürlükteki hizmetlerin, bu hizmet senaryolarının bazı elemanları ve yeni
yapılandırılan kullanmayanların ve kullanıcıların mantığı ile uygunsuzluğunun
kökeninin bulunabilmesiyle, kullanılıp kullanılmayacağının görülmesi için tüm
basamak verilerinin karşılaştırılması
Basamak 1 ve 2'de tanımlanmış kullanıcı mantığı ve kullanıcı senaryolarına
karşı, yeni hizmet konseptlerinin değerlendirilmesi ve gerekliyse, kullanıcı
mantığı elemanlarının rafine edilmesi ile ilgili bilgilerin meydana getirilmesi
için ek araştırmalar yapılması

4

Basamak 3'deki konseptlerin, yukarıdaki basamaklarda toplanan verilerden
yararlanılarak, kullanıcı gruplarla ilişkili destekçileri ve tedarikçileri kapsayan,
uygun senaryolarla detaylandırılmış hizmet tasarımları biçiminde geliştirilmesi
Önerilen tasarımların sürdürülebilirliğinin korunması ve değerlendirilmesi için
özel uzmanların katılması

5
6

Hizmet sistemi tasarımlarının deneyim kazanmak için küçük pilot ölçeklerde
test edilmesi
Konseptlerin geliştirilmesi ve büyütülmesi

Senaryo yaklaşımı, işaretler, mekanizmalar, şekiller gibi spesifik tasarım
karakterleri tarafından belirli talimatlardaki zorlayıcı eylemler anlamına gelen,
‘senaryolaştırılmış’ olarak isimlendirilen, insansız (maddesel) ortam tarafından,
insan eylemine aracılık etmeyi amaçlamaktadır. Pratikliği ve taşınabilir boyutları
sayesinde tren gibi birçok yeni ortamda kullanılabilen dizüstü bilgisayar,
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senaryolaştırmaya iyi bir örnektir. Altyapılar ve yapay olgulardaki kurallar ve
sürdürülebilirlik gibi değerlerin kaydı, davranışsal değişimler için dürtüleri ortaya
çıkarmaktadır ve sürdürülebilir davranışı daha kolay ve rutin hale getirebilmektedir
(Jelsma ve Marjolijn, 2004).
Bir Ürün-Hizmet Sistemi perspektifinden, hizmet, kullanıcı davranışlarını etkileyen
altyapısal elemanların ve malzemelerin ilişkili bir setinden meydana geldiği için
yüksek derecede senaryolaştırılmış bir ortamdır. Bu bakımdan, hizmetler,
kullanıcıların mantığıyla ilişkili olarak cesaretlendirici veya cesaret kırıcı bazı
kullanım şekilleri için yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, etkili kayıtların
gerçekleştirilmesi hizmetin kullanımı tarafından başlamaktadır. Sürdürülebilir
davranış Ürün-Hizmet Sistemi ve kullanıcı eylemleri birleşiminin neticesidir
(Jelsma ve Marjolijn, 2004).
3.4.7 Hizmet Modelleme/Mühendislik Yöntemi
Hizmet mühendisliği, mevcut hizmet kalitesini, katma değerini arttırmak ve daha iyi
çevresel performanslı yeni hizmetler geliştirmek için bir hizmet tasarım
yöntembilimi olarak Tomiyama tarafından 2004 yılında önerilmiştir. Yöntem çok
kavramsal ve gelişim halindedir ancak daha iyi formülasyonu bilgisayar bazlı
hizmet tasarımı uygulamasına izin verebilmektedir. Öncelikle, hizmet tasarımında
ve hizmet sağlama eylemlerinde mühendisliği kapsamayı ve temel ilkeler gibi değer
katmayı amaçlayan bir mühendislik metodudur. Hizmet elemanları Çizelge 3.7
tanımlanmıştır. Araba kiralama ve ev temizliği gibi önerilen hizmetlerin
alınmasında, hizmet elemanlarını Çizelge 3.8’deki gibi tanımlamak mümkündür
(Tomiyama, 2004).
Hizmet elemanlarının tanımlanması şu şekilde formüle edilmiştir: hizmet katma
değeri (V), bir hizmet işlevi olarak ortam (E), gerçekleştirilmiş hizmet (M), hizmet
hedefi (G) ve hizmet kalitesi (Q). Katma değer (V) aşağıdaki gibi formüle
edilmiştir. Çizelge 3.9’deki kabuller bu formülde uygulanmaktadır (Tomiyama,
2004).
V [ E(P, R, Ch, Co), M(AP, A, T) - G(AP, A, T), Q ]
V(E, M-G, Q) Katma değer, hizmet hedefi ve hizmet kalitesinin başarı derecesiyle
ölçülmektedir. Hizmetin sağladığı katma değer, hizmet ortamı (E) aynı iken,
gerçekleştirilmiş

hizmet

(M)

veya

hizmet
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kalitesinin

(Q)

artırılmasıyla

artırılabilmektedir. Gerçekleştirilmiş hizmet (M), hizmet alıcıları veya durum
değişiminin derecesiyle ölçülebilmekte iken, hizmet kalitesi (Q), kapasite,
verimlilik, ücret, zaman,

zamanlılık, sıklık, dakiklik, esneklik, ihtiyaca göre

hazırlanmış olma durumu, uygunluk, güvenlik, emniyet, konfor ve ulaşılabilirlik
gibi çeşitli faktörlerle ölçülebilmektedir (Tomiyama, 2004).
Çizelge 3.7 : Hizmet elemanları (Tomiyama, 2004).
Elemanlar

Gösterimi

Hizmet ortamı

E

Hizmet sağlayıcı

P

Hizmet alıcı

R

Hizmet alıcının faaliyetinin hedefi

AP

Hizmet amacı

T

Hizmet nesnesi (bir faaliyet olarak)

A

Hizmet kanalı

Ch

Hizmet içeriği

Co

Hizmet bilgisi

I

Hizmet hedefi

G

Gerçekleştirilmiş hizmet

M

Hizmet kalitesi

Q

Çizelge 3.8 : Araba kiralama ve ev temizliği örneğindeki hizmet elemanları
(Tomiyama, 2004).
Eleman
Hizmet alıcının
faaliyetinin hedefi
Hizmet amacı
Hizmet nesnesi
(bir faaliyet olarak)

Araba kiralama

Hizmet kanalı

Arabalar, mağazalar

Hizmet içeriği

Madde
Araba gereklilikleri,
müşteri detayları
Amacı başarmak
(sağlamak), uygunluk,
durum değişimi
(pozisyonel değişim)

Hizmet Bilgisi
Hizmet hedefi

Seyahat eden kimse

Ev temizliği
Evin
temizlenmesi
Alıcının mülkü

bir araba arz etmek

Ev temizliği

Seyahat

Araçlar,
deterjanlar
Temizleme
Ev detayları
Amacı başarmak
(sunma, arttırma)

Bu formülasyon, hizmet değerini arttırmak için bir strateji olarak ve yeni bir hizmeti
geliştirmek için kullanılabilmektedir. Birincisi, formül, yeni hizmetler tasarlamaktan
daha çok mevcut hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. İkinci olarak, bu
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metot geçmişte mevcut olmayan yeni bir hizmet geliştirmek için kullanılmaktadır.
Bu, öncelikle, hizmet alıcıları eylemleri ile ilişkili olarak Çizelge 3.7’deki hizmet
elemanlarının kavranması ve bu elemanların tanımlanması ile yapılmaktadır
(Tomiyama, 2004).
Bu aşamada, mevcut olmayan hizmetlerin bulunması olanaklı olabilmektedir. Daha
sonra toplanan bilgiler izleyen şu kriterlere göre tekrar organize edilmektedir: ürün
mülkiyeti (kullanıcıya veya hizmet sağlayıcıya ait olması), ürünün yeniden
kullanımı, hizmet sağlayıcı tarafından önerilen ürün lokasyonu (mülkiyet yapısına
göre değişkenlik gösterir), iş bitimi (kullanıcı veya şirket tarafından) Eğer hizmet
kanalı bir yapay olgu ise, yapay olgunun mülkiyet değişkenliği ile diğer senaryoları
üretmeyi olası kılmaktadır (Tomiyama, 2004).
Çizelge 3.9 : Formüldeki kabuller (Tomiyama, 2004).
Kabul
E(P, R ,Ch, Co)

Açıklama
Hizmet ortamı; hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı, hizmet kanalı ve
hizmet içeriğinin bir fonksiyonudur.

G⊆ I

Hem sağlayıcı hem de alıcı tarafından hizmet bilgisi I, üzerinde
anlaşmaya varıldığında hizmet yerine getirmiştir. I söz verilen
hizmet hedefini G içerebilmektedir.

G(AP, A, T)

Hizmet hedefi ve gerçekleştirilmiş hizmet, çeşitli elemanlarla
belirlenmesine karşın, hizmet alıcının faaliyetinin hedefi için
hizmet katılımı tarafından hakimiyet altına girmektedir.

M(AP, A, T)

3.5 Ürün-Hizmet Sistemi’nin Yürütücüleri ve Bariyerleri
Şirketlerde Ürün-Hizmet Sistemi’nin geliştirilmesi zor bir süreçtir. Şirketleri
sürdürülebilir çözümlere doğru harekete geçmeye teşvik etmek için itici güçlerin ve
potansiyel bariyerlerin farkında olmak çok önemlidir. Bu yürütücüler ve bariyerler
dış ve iç zorluklar altında iki ana kategoride sınıflandırılabilir (Mont, 2002).
Dış

zorluklar

şirketleri,

faaliyetler

için

zorlayabilmektedir,

hedeflerine

ulaşmalarında aksaklık yaratabilmektedir. Aynı şekilde, iç zorluklar şirketlerin
sürdürülebilir çözümlere doğru gelişimini hem engellemekte hem de itici
olabilmektedir (Mont, 2002).
Çizelge 3.10’da gösterildiği gibi yürütücüler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır
(Mont, 2004): Zorlayıcı yürütücüler (1); Pazar yürütücüleri (2); Yürütücü kaynaklar
(3); Risk azaltma (4); Çevresel performans geliştirmek için yürütücüler (5).
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Çizelge 3.10 : Ürün-Hizmet Sistemi’nin yürütücüleri ve bariyerleri (Mont, 2002).
Yürütücüler

Örnek

1 Zorlayıcı

Süregelen halk sorunları ve mevzuatın gelişimi (Örneğin, kimya endüstrisi katı
sağlık, güvenlik ve çevre mevzuatlarına bağlıdır. Dow Europe gibi bazı şirketler,
mevzuatlara uyum sağlamak ve kazanç sağlamak için kimyasal yönetim
hizmetleri geliştirmektedirler.)

2 Pazar

Büyüme için yeni olanaklar (DuPont arz aralığını hizmetler ile genişletmiştir.)

3 Kaynak
yönetimi

Finansal tasarruflar ve gelirler (IBM ve Xerox hizmete yönelik olmayı bir hayatta
kalma stratejisi olarak fark etmiştir ve yüksek hacimde kiralama ve yeniden
üretim operasyonlarından gelir elde etmektedir.)
İkincil hammadde kaynağı (Xerox iş modelinde, ürün döngüsünü tamamlamak,
şirketlere, sonraki üretim için kullanılabilen hammadde akımını mümkün
kılmaktadır. )

4 Risk azaltımı

Tehlikeli atıkların profesyonel idaresi

5 Çevresel
performans

Electrolux ve Interface, çevresel ilerlemenin servise yönelik çözümlere doğru
değişim için ana yürütücü olduğunu ifade etmektedir.

Bariyerler

Örnek

6 Aktörlerle
ilişkiler ile ilgili

Farkı aktörler arasında çıkar çatışması (Bazı şirketler, malzeme ürünü satış
hacmini azaltmayı hedeflerken, perakendecilerin çıkarları daha çok ürün satmak
olmaktadır.)
Müşteri kabulü kazanma güçlükleri (Xerox' e göre, müşteriler ürünü kiralama
olanağına karşın satın almayı talep etmektedirler çünkü ürün mülkiyeti
kullanıcıya sadece işlev sağlamamaktadır, ayrıca statü, imaj ve kontrol hissi
sağlamaktadır.)

7 İçerik ile ilgili

Nispeten daha düşük kaynak bedelleri (Interface şirketindeki halı geri dönüşümü
kazançlı bir faaliyet değildir, çünkü saf malzeme kullanımına dayalı halı üretimi
ile karşılattırıldığında daha pahalıdır.)
Yüksek iş gücü bedeli, özellikle bakım ve onarım hizmetlerine iş gücü sağlayan
şirketler için

8 Maliyet ile ilgili

Nakit akışın belirsizliği (geleneksel ürün satışı kısa dönemde kazanç sağlarken,
hizmete yönelik çözümler orta veya uzun dönemde kazanç sağlamaktadır.)
Uzun pazar süreci (Çevresel düşünceler ve hizmet gelişimi, ürün gelişim
döngüsünü uzattığı fark edilmektedir.)

9 Konsept
tasarımı

Müşteri önceliklerini karşılarken çevresel hedefleri dengelemenin zorlukları
(Hizmete yönelik çözümlerin çevresel faydaları, müşteri için daha düşük konfor
seviyeleri ile sonuçlanabilmektedir.)

10
Organizasyonel

Değişime organizasyonel direnç gösterme (Bazı çalışmalarda, satış noktasının
ötesinde, ürünler için üreticilerin genişletilmiş sorumlulukları, başlıca bir bariyer
olarak tanımlanmaktadır.)

Yine Çizelge 3.10’da gösterildiği gibi Bariyerler ise şu şekilde sınıflandırılmaktadır
(Mont, 2004): Tedarik zinciri boyunca katılımcıların ilişkileriyle bağlantılı
bariyerler (6); İçerikle ilişkili bariyerler (7); Maliyetle ilgili bariyerler (8); Konsept
tasarımı ile ilgili bariyerler (9); Örgütsel bariyerler (10).
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3.5.1 Ürün-Hizmet Sistemi’nin kazancın artırılması ve çevresel etkilerin
azaltmasındaki potansiyel faydaları
Ürün-Hizmet

Sistemi,

şirketler

için,

daha

yüksek

işletme

verimliliği

sağlayabilmektedir. Bir Ürün-Hizmet Sistemi değişikliği, bir şirketin kazanç
sağlamayı sürdürürken aynı zamanda kaynak tüketiminden doğan çevresel etkileri
de azaltması durumu ile sonuçlanabilmektedir. Bunun temelinde şu yatmaktadır, bir
şirket aynı talebi daha az kaynak/hizmet sağlayarak ile karşılayabilirse, daha fazla
para kazanabilmektedir. Üretici veya hizmet sağlayıcı için ürün malzemelerinin
miktarının azaltılmasından kaynaklanan maliyet tasarrufu, ürün kullanımı ve
bertarafı süresince ürünün uzun süreli yükümlülük maliyetlerini düşürmektedir. Bu
potansiyel düşüşler hizmet, taşıma, bertaraf ve geri dönüşüm maliyetlerindeki olası
artışa karşı dengelenmek zorundadır.
maliyetleri,

Ürün-Hizmet

Sistemi’ni

Endüstrileşmiş şirketlerdeki iş gücü
değiştirmek

için

bir

bariyer

olarak

gösterilebilmektedir (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
Kullanım aşaması boyunca, üretici, tüketilen kaynak miktarının azaltılması için
potansiyel bir ekonomik çıkara sahip olmaktadır, çünkü kazanç, müşteriye sağlanan
hizmetin birimi başına ödenen miktara bağlı olarak değişmektedir. Üretici, mülkiyet
sahibi olduğu ya da en azından ürünün yaşam döngüsünden sorumlu olduğu için bir
ürünün yaşam ömrünün uzatılması için daha fazla ekonomik bir teşvik mevcuttur.
Bu sayede üretici, temelde, hem bertaraf maliyetini hem de yeni bir ürün üretim
maliyetini ertelemektedir (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
Ürünün kullanım ömrü bittiğinde, üretici, yeni ürün üretiminden ve atık olarak
depolanmasından tasarruf etmek adına bertaraf edilen ürünlerin parçalarının yeniden
üretilmesi veya kullanılması için potansiyel bir ekonomik çıkara sahip olmaktadır.
Bunun yanında, üreticiyi, malzeme ömrünü uzatmak için geri dönüşüm, enerjinin
geri kazanılması gibi farklı yollar aramaya motive etmektedir (Manzini, Vezzoli ve
Clark, 2001).
3.5.2 Ürün-Hizmet Sistemi’nin bugünkü ekonomik geçişleri
Ürün-Hizmet Sistemi, mevcut teknoloji ve sosyokültürel ortama dayanan tasarım
bazlı bir iş stratejisidir. Hem zengin hem de fakir ülkelerde, yaşam standartlarıyla
ilintili olarak tüketici taleplerinin tanımı, yeniden düşünülmektedir ve öncelikli
hedefi olarak ürün mülkiyetini alan geleneksel konseptten uzaklaşılmaktadır. Dış
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kaynak kullanımı, esneklik ve ulaşılabilirlik şirketler ve aynı zamanda son
kullanıcılar için müthiş bir geçerlilik kazanmaktadır (Manzini, Vezzoli ve Clark,
2001).
İş dünyası, bu yeni taleplere karşılık vermek ve hızla değişen tüketici pazarında
daha esnek olabilmek için Ürün-Hizmet Sistemlerini hayata geçirmektedir. Çünkü
Ürün-Hizmet Sistemi paydaş ilişkisinin eklemli bir sistemini baz almaktadır. İş
dünyası gerekli metabolik sistemi yaratabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerine
daha çok güvenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri yetkin bir araç haline
gelmektedir ve yeni iş yapma biçimlerini desteklemektedir. İş yapma biçimlerindeki
değişimler, onların kendi başına sürdürülebilir olması anlamına muhakkak
gelmemektedir. Fakat bu durum, şirketlere eko verimli Ürün-Hizmet Sistemleri
üretmeleri için aşağıdaki gibi, ilgi çekici fırsatlar sunmaktadır (Manzini, Vezzoli ve
Clark, 2001):


Yeni teknolojilerin manevi potansiyelleri: donanımdan yazılıma doğru ürün
değerinin değişmesi;



Çok daha karışık etkileşim sistemlerinin artan yönetim olasılığı: sistematik
bir seviye üzerindeki bilgi ve kaynakların daha eko verimli akışlarına imkan
verilmesi;



Dış kaynaklı faaliyetlerin artışı: daha iyi verimli kaynak tüketimi olasılığına
yol açması.

3.5.3 Ürün-Hizmet Sistemi’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
potansiyel faydaları
Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere benzer yaşam standartlarına ulaşmak için
bir ekonomik büyüme sürecine doğru gitme gereksinimindedir. Bunun sonucu
olarak, doğal kaynak talebinde artış beklenmektedir. Ürün-Hizmet Sistemi’nin hem
gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için geçerli bir iş stratejisi olup
olamayacağı önemli bir sorudur (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
Ürün-Hizmet Sistemi gelişmiş bir konsept olmasına rağmen spesifik teknolojilerde
özel

yatırımlar

gerektirmemektedir.

Ürün-Hizmet

Sistemi,

insan

sermaye

kaynaklarından yararlanmaktadır, bu yüzden uygulamalar spesifik tüketici
ihtiyaçlarına göre çeşitli değişkenlik gösterebilmektedir. Daha çok kaynak tüketen
ve daha fazla kirlilik üreten, gelişen ülkelerde, Ürün-Hizmet Sistemi hizmet
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ekonomisine geçiş için çekici bir yol olabilmektedir. Mevcut teknolojik gerçekliği
baz alan, Ürün ve hizmetlerin önerilen yeni karışımı, tüketicilerin, ürün
mülkiyetinden uzaklaşma gereksinimini, yeniden tanımlamak için kültürel bir
değişim gerektirmektedir (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
Gelişmekte olan ülkeler için Ürün-Hizmet Sistemi, bir iş uygulaması, diğer politik
ve ekonomik müdahalelerle ile daha gelişmiş hizmet ekonomisine doğru
tamamlanabilmektedir ve bu endüstrileşme sürecini kolaylaştırmak için, seri üretim
eşyalarının kişisel tüketimi veya mülkiyeti ile karakterize edilen aşamayı geçme
yoluyla, bir fırsat görevi görmektedir. Bu durumda Ürün-Hizmet Sistemi yaklaşımı,
daha yüksek sistem verimliliğinden dolayı düşük maliyette, daha yüksek bir fayda
seviyesi sağlamaktadır (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
Diğer bir deyişle, Ürün-Hizmet Sistemi yaklaşımı, endüstriyel gelişmeye katılımda
daha geleceği parlak ve çevre açısından daha az zararlı bir yol sunabilmektedir.
Genelde, gelişmiş ülkelerde pazar farklılaşması bakımından, gelişmekte olan
ülkelerde ise bir pazar genişlemesi bakımından iş dünyası için ekonomik fırsatlar
olabilmektedir. Hatta gelişmekte olan ülkeler için çoğu Ürün-Hizmet Sistemi, ürün
ve kaynaklara ulaşım kıtlığı gibi ekonomik ve kültürel şartların bir sonucu olarak
zaten mevcut bulunmaktadır (Manzini, Vezzoli ve Clark, 2001).
3.6 Ürün-Hizmet Sistemi’nin Örnek Uygulamaları
Bu bölümde, İtalyan bir deterjan ve kozmetik üreticisi olan Allegrini’nin “Hızlı
Kasa” uygulaması, Alberton’daki “Eureka Oyuncak Kütüphanesi” uygulaması,
Amerika Birleşik Devletlerindeki Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi’nin
“Kimyasal Yönetim Hizmetleri” uygulaması ve Hollanda’nın demiryolu altyapı
şirketi ProRail’in “Ofis Mobilyası ve Halı Döşemesinin Sirküler bir Modelde
Tedarik Edilmesi” uygulaması incelenmektedir.
3.6.1 Allegrini Hızlı Kasa Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
Allegrini, İtalyan bir deterjan ve kozmetik üreticisidir. Allegrini 60ların sonunda
toprakta çözülebilen deterjan üretmeye başlamamıştır. Fosforsuz, bitkisel yüzey
aktif madde içerikli, yenilenebilir olan Allegrini’nin deterjanları palmiye ve
hindistan cevizi yağı, mısır, pirinç, bitkisel gliserinden elde edilmektedir (Vezzoli,
2001).
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Hızlı Kasa ürün yaşam döngüsüne değer katmayı sağlayan, deterjanların eve teslim
dağıtımını baz alan bir hizmettir. Hızlı Kasa ürünleri, düzenli bir rota üzerinde eve
ev dolaşan mobil kamyonetlerden alınmaktadır. Her aile mobil kamyonetten, tercih
ettiği miktar ve kalitede, ihtiyacı olduğu deterjanı, Şekil 3.3’de gösterildiği gibi özel
yük sandıklarını kullanarak ve sadece alınan miktar kadar ödeyerek aşağı
indirmektedir. Şekil 3.4 gösterildiği gibi, Hızlı Kasa tüketicileri, kamyonetten eve
kolay bir şekilde taşıyabildikleri, tamamen boş olmasa bile doldurabildikleri küçük
plastik şişelerden oluşan bir kit teslim almaktadırlar. Bu sistem, ürün (deterjan) artı
hizmeti (eve teslim) daha düşük bir müşteri gayreti sağlayarak birleştirmektedir.
Müşterinin mağazaya gitmesine gerek kalmamıştır, dahası bu sistem müşteriye,
kendi kendine gelen bir mağaza gibidir. Son olarak tüketiciye ürünü optimum etkide
ve minimum miktarda nasıl kullanacağını üzerine bilgi verilmektedir (Vezzoli,
2001).

Şekil 3.3 : Allegrini Hızlı Kasa Ürün-Hizmet Sistemi kasaları (Vezzoli, 2001).
Allegrini, 1998’de ev temizliği deterjanlarının yeni bir tedarik biçimi inovasyonunu
gerçekleştirmiştir. Aktivitenin ilk yılı boyunca, hizmetin verimliliği yaygın bir
desteğe yol açmıştır. Hızlı Kasa, hizmet verdiği coğrafik alanda müşteri
potansiyelinin % 25’ini çekmiştir. Hızlı Kasa mobil kamyonetiyle her ay 7 farklı
ürün çeşidini, her biri 3000 aileye sahip 4 belediyeye düzenli uğrayarak teslim
etmektedir (Vezzoli, 2001).
Çevresel faydalar, paketleme ve taşıma ile bağlantılı olarak dağıtım süreçlerinin
optimizasyonu sayesinde sağlanmaktadır. Önceden müşteri tek kullanımlık şişeler
kullanmaktaydı fakat Allegrini sistemindeki yeniden kullanılabilir paketleme ile saf
madde tüketimide azalma ve bir üretim süreci minimizasyonu meydana gelmiştir.
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Bir yılın üzerinde bir zaman diliminde hiçbir kap yenisiyle değiştirilmemiştir. Bu
sebeple, paketlemeden doğan atık alanı azalmıştır. Atık bertarafı ile ilgili diğer
problemler de önlemektedir. Gelenekse paketlemede, geri dönüşümde, deterjan
kalıntısı kirliliği nedeniyle meydana gelen sorunlar ve deterjan artıkların olası
dağılımından dolayı paketlemenin uygunsuz bertarafi, Allegrini sistemi ile minimize
edilmektedir. Bu sistem, taşıma elemanı sayesinde yüksek yoğunluklu bölgelerde
idealdir (Vezzoli, 2001).

Şekil 3.4 : Allegrini Hızlı Kasa Ürün-Hizmet Sistemi uygulama aracı (Vezzoli,
2001).
Ekonomik faydalar hem üretici ve tüketici için çok önemlidir. Şirket için, esas
yürütücü, uzun dönemde müşteri bağlılığını korumak ve kazanmaktır. Aynı
zamanda, paketlemedeki azaltım daha düşük deterjan ücretlerine mal olmaktadır ve
uzun ömürlü küçük şişeler, yeni ürün üretim maliyetinin ertelenmesine yardım
etmektedir. Tüketici için açık bir şekilde olan katma değer, kapıdan kapıya ulaşım
ve atık bertarafında azalmayla birlikte ortaya çıkan konfordaki artış olmaktadır.
Allegrini, hizmet sağlama çeşitliliği açısından rekabetçi bir avantaj kazanmaktadır.
Şirketler için yeni niş pazar açılmıştır. Faaliyetin ilk yılında, Allegrini 50000
euroluk Pazar payına sahip olması beklenmektedir. Bertaraf masrafları düşmüştür
(Vezzoli, 2001).
38

3.6.2 Eureka Oyuncak Kütüphanesi Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
Eureka Oyuncak Kütüphanesi Alberton’da yer almaktadır. Şekil 3.5’ de gösterilen
Eureka Oyuncak Kütüphanesi, eğitim yönünden idari görevlere kadar her şeyin
sahibi tarafından yönetildiği küçük çaplı bir aile işletmesi girişimidir. Oyuncak
Kütüphanesi eğitim materyalleri ve oyuncaklar ödünç veren bir Ürün-Hizmet
Sistemi’dir. Çeşitli oyuncaklar, oyunlar, yapbozlar ve eğitim materyalleri bir halk
kütüphanesinde benzer bir yolla ödünç alına bilinmektedir (Formentini, 2001).

Şekil 3.5 : Eureka Oyuncak Kütüphanesi Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
(Formentini, 2001).
Üyeler, yaşa ve gelişim alanına göre sınıflandırılmış stok listesi ulaşımına
sahiptirler. Başlık seçimlerinde ve çocuklarla ilgili diğer konularda, ücretsiz
tavsiyeler de kütüphane personeli tarafından sağlanmaktadır. Eureka Oyuncak
Kütüphanesinden oyuncak ödünç almak isteyen aileler üye olmak zorundadır.
Üyelik için sembolik bir miktar 4.07 dolar yıllık üyelik ücreti ödenmektedir.
Ayrıca malzemeler, deneme sonrası çocuk tarafından gerçekten yararlı bulunursa
satın alına bilinmektedir. Malzeme seçildikten sonra, iki hafta boyunca
kullanılmaktadır, sonrasında geri götürülüp, iki oyuncakla değişim yapıla
bilinmektedir. Malzeme geri verildiğinde, her şeyin düzgün çalıştığı kontrol
edilmektedir.

Üyelerden

malzemeleri

geri

getirmeden

önce

malzemeleri

temizlemeleri rica edilmektedir, oyuncak kütüphanesi de gerekli durumlarda temiz
bakımlarını yapmaktadır. Oyuncaklar sağlamlığına, ilginçliğine, düşük koruma
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gerekliliğine göre seçilmektedir. Pilsiz ve çok küçük parçalara sahip olmayan
oyuncaklar tercih edilmektedir. Web sitesi malzemelerin yetenek ve yaşa göre
değişik kategorilerden oyuncak fotoğrafları ile birlikte nasıl şekilde organize
edildiğini açıklamaktadır. Eğer oyuncak bozulursa, oyuncak kütüphanesi hasarın
önemine göre hareket etmektedir. Eğer bir oyuncak tamamen bozuk veya tamamen
kayıpsa, üye, yenileme ücretini ödemek zorundadır. Eğer tekrar tamamen işlevsel
olacak şekilde tamir edilebilme olasılığı varsa, oyuncak kütüphanesi oyuncağı tamir
etmektedir ve üyeyi, harcamayı karşılayacak kadar bir cezadan yükümlü tutmaktadır
(Formentini, 2001).
Eureka Oyuncak Kütüphanesi 1999 yılında bir topluluk kütüphanesi olarak hobi
amaçlı başlamıştır. Daha sonra sosyoekonomik ve çevresel kriterlere cevap veren
bütün bir sistem olarak hizmetin verimliliği anlaşıldığından geliştirilmiştir. Eureka
Oyuncak Kütüphanesi 100 malzeme ile başlamıştır, şu an 400 malzemeden
oluşmaktadır. Başlangıçta üç ve beş yaş aralığı çocuklar için uygun oyuncak
düşünülmüştür ancak diğer yaş grupları çocuklardan gelen istekler sonrası şu an bir
ve dokuz yaş aralığı çocuklara uygun oyuncaklar bulunmaktadır (Formentini, 2001).
Malzemeler

maksimum

potansiyelde

kullanılmaktadır,

bir

aileye

satılıp,

kullanıldıktan sonra ihtiyaç kalmayınca bir köşeye atılmamaktadır. Bu sayede
oyuncak birçok kez kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, oyuncakların ve eğitim
malzemelerinin kullanımı, taleplerin karşılanmasını maksimuma çıkarmaktadır. Bu
hizmette aynı ürün daha yüksek kullanıcı sayısı tarafından kullanıldığından daha az
ürün gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, bir insan topluluğu tarafından belli bir
süre içerisinde ihtiyaç duyulan üretilmiş ürünlerin sayısında bir azalma ve bertaraf
edilmede bir azalma gerçekleşmektedir. Bu perspektifte, ürünün yaşam süresi
uzamıştır. Oyuncakların paylaşılması veya kolektif kullanılması, daha eko-verimli
tasarımlar ile eskimiş ürünleri, yıl sayısı ile bağlantılı olarak, daha hızlı bir yer
değişimine götürmektedir (Formentini, 2001).
Gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünyada bu hizmet başarıyla uygulanabilir. Bu
konsept, Amerika, Avusturalya, Japonya ve Hindistan gibi Çocuk Oyuncak
Kurumlarının kurulduğu ülkelerde ve yeni olarak Bangladeş ve Orta Doğu’da
tanınmaktadır. Kuzey Afrika’da bu çeşit bir aktivite henüz yaygın hale gelmemiştir
ve bugüne kadar 38 oyuncak kütüphanesi mevcuttur fakat diğer ülkelerle benzer
şekilde müthiş bir gelişim potansiyeli mevcuttur. Tüketici bakımdan, ekonomik
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faydası açıktır çünkü aileler kısa bir sürede değişecek oyuncakları satın almak için
çok fazla paraya ihtiyaç duymamaktadırlar. Bir oyuncak kütüphanesi üyesi 48
oyuncağa 23.62 dolar ödeyerek alabilmektedir, oyuncak başı ödediği ortalama ücret
sadece yaklaşık 0.49 dolar tutmaktadır (Formentini, 2001).
3.6.3 Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi Kimyasal Yönetim Hizmetleri
Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, on adet Amerika Birleşik Devletleri Enerji
laboratuvarlarından bir tanesidir. Stanford Üniversitesi tarafından çalıştırılmaktadır.
Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, devlet için temel bilim araştırmaları
uygulamaktadır, binlerce araştırmacı barındırmaktadır (URL 3, 2016).
Kimyasal Yönetim Hizmet sağlayıcısı, Şekil 3.6’da gösterildiği gibi, genel olarak
Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi tarafından kullanılan kimyasalları
depolamaktadır ve depoya konulmuş kimyasalların bir sonraki iş gününde tam
zamanında dağıtımını sağlamaktadır. Hizmet sağlayıcı, Stanford Doğrusal
Hızlandırıcı Merkezi tarafından kullanılan tüm radyoaktif olmayan kimyasallar ve
gazlar için dış kaynak kullanımını, satın almayı, göndermeyi ve satıcı yönetimi
desteğini sağlamaktadır (URL 3, 2016).

Şekil 3.6 : Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi Kimyasal Yönetim Hizmeti
(UNEP, 2015).
Ürün-Hizmet Sistemi konsepti, zamanında dağıtım, güvenli kimyasal yönetimi ve
laboratuvar kimyasallarının geri alımını kapsamaktadır. Laboratuvar kimyasalları,
belirtilmiş miktarlarda zamanında teslim edilmektedir (URL 3, 2016).
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Laboratuvar bir kimyasal stoku veya günü geçmiş envanter ve tehlikeli atık
yönetimi sürdürme gereksinimi duymamaktadır. İş gücü maliyetinin düşmesiyle ve
mekan tahliyesiyle bağlantılı olarak bir çok faydası bulunmaktadır. Günü geçmiş
stokun az olması, çöpe atılmış ürünün de az olduğu anlamına gelmektedir (URL 3,
2016).
Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, programı izlemek adına, aylık olarak
raporlanan bir takım performans ölçümleri geliştirmek için hizmet sağlayıcı ile
çalışmaktadır (URL 3, 2016):


Maliyet



Hammadde maliyeti azaltılması



Maliyet tasarrufu yönetimi



Kalite/hizmet



Zamanında teslim



Kritik ürün görevi



Kabul edilme oranı



Fire oranı



Bozulma/kullanılamama oranı



Çevre güvenliği ve sağlık standartları



Hasar/hastalık



Kimyasal dökülmesi



Eğitim



Altyapı geliştirme katılımı



Tehlikeli atık azaltılması

Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi 2005’de Kimyasal Yönetim Hizmetleri
programını bölge ölçekli başlatmıştır. Faaliyetten iki yıl sonra 200 kişi günlük
olarak Kimyasal Yönetim Hizmetleri programını kullanmaktaydı (URL 3, 2016).
Programın ilk altı ayında, 35 iş alanından 170 kullanıcı, 1600 dan fazla kimyasalı,
Kimyasal Yönetim Hizmetleri sağlayıcısı tarafından sağlanan merkezi bir sipariş
hizmeti vasıtasıyla talep etmiştir (URL 3, 2016).
Kimyasal Yönetim Hizmetleri programını tarafından kazanılan temel çevresel
faydalar fire ve dökülme miktarının azaltılması, tehlikeli kimyasalların daha az
tehlikeli olanlarla yer değiştirilmesidir (URL 3, 2016).
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Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi’nin Kimyasal Yönetim Hizmetleri
programı, önemli ölçüde maliyet tasarrufu üretmiştir. Sistem kimyasal dağıtım
sürecini fazlasıyla basitleştirmiş ve daha verimli hale getirmiştir. Malzeme satın
alma maliyetlerinde, stok taşıma maliyetlerinde, malzeme güvenliği bilgi broşürü
yönetiminde, Çevre Sağlığı ve Güvenliği hizmetinde ve yıllık tehlikeli malzeme
envanteri faaliyetinde hızlı bir şekilde tasarruf kazanılmıştır (URL 3, 2016).
Stanford

Doğrusal

Hızlandırıcı

Merkezi,

Kimyasal

Yönetim

Hizmetleri

programından önce, Çevre Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yılda 56 denetimle karşı
karşıya gelmekteydi. Kimyasal Yönetim Hizmetleri programı, bu denetimlerin
yükünü oldukça kolaylaştırmıştır (URL 3, 2016).
3.6.4 Ofis mobilyası ve halı döşemesinin sirküler bir modelde tedarik edilmesi
Ürün-Hizmet Sistemi uygulaması
Pilot proje, ülkenin demiryolu altyapı şirketi ProRail’ in ofislerine mobilya ve halı
döşemesi için daha sirküler bir yaklaşım geliştirme amacıyla 2013 yılında
Hollanda’da başlamıştır. Ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kullanımını, geri
dönüşümünü ve yeniden üretimini kapsayan sirküler model, geleneksel al-yapkullan-at modelinin yerini almaktadır (UNEP, 2015).
Şekil 3.7’de gösterilen sirküler Ürün-Hizmet Sistemi modelinde, mobilya ve halı
döşeme, kullanım rehberliği ile kombine edilmiş temizlik ve onarım hizmetlerini
sunan, hizmet sağlayıcı tarafından, sirküler bir iş modelinde sağlanmaktadır (UNEP,
2015).
Kullanım sonrasında, mobilya ve halılar, hizmet sağlayıcıya geri dönmektedir ve
sonrasında yeniden kullanılmakta ya da geri dönüştürülmektedir. Sirküler tedarik
yeni bir konsept olduğundan, tedarik prosedürünün uygulanışını test etmek ve
süreçte ne kadar olanaklı olduğunu öğrenmek için pilot bir yaklaşım getirilmiştir.
(UNEP, 2015).
Teklif için çağrılar yanıtlanırken, satıcıdan, sonuç maliyeti ve faydası arasında bir
karşılaştırma sağlamak için hem geleneksel hem de sirküler bir seçenek sunması
talep edilmektedir. Öneri, satıcıya geleneksel tedarik sürecinden farklı çözümler
geliştirmesi

için

daha

fazla

faaliyet

alanı

sağlayan

fonksiyonel

şartları

kapsamaktadır. Birçok potansiyel satıcıyla pilot projenin bir parçası olarak bir ön
rekabet diyaloğu olmaktadır. Halı döşenme olayında, kullanıcı, ürünü 10 yıl sonra
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geri götürme garantisi ile satın almaktadır. Mobilya olayında, ürünün sorumluluğu
satıcıdadır, bu bir sözleşmeli kiralama biçimidir (UNEP, 2015).

Şekil 3.7 : Ofis mobilyası ve halı döşemesinin sirküler bir modelde tedarik edilmesi
(UNEP, 2015).
Öneri, sürdürülebilirlik, kullanıcı değeri ve maliyet olmak üzere üç açıdan
değerlendirilmiştir (UNEP, 2015):


Sürdürülebilirlik;



Ürünün yeniden kullanımı olasılığı



Ürün ömrünün uzatılması olasılığı



Malzemelerin veya parçaların yeniden kullanımı, geri dönüşümü olasılığı



Hammadde ayak izi



Karbondioksit ayak izi



Döngünün kapatılması



Kullanıcı değeri;



Gerekli kalite seviyesi güvencesi



Ürün garantisi



Kullanıcı istekleri esnekliği



Kullanım periyotu esnekliği



Benzersiz ürün özellikleri



Kullanım periyotu sonrası transferi



Maliyet;



Mülkiyet maliyetleri toplamı
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Ürünler, tekrar kullanıma, yenileştirmeye ve geri kazana bilirliğe olanak vermesi
için özel olarak tasarlanmaktadır ve bu nedenle özü itibariyle daha fazla kaynağında
verimlidirler. Sürdürülebilirliğe destek veren, CO2 emisyonları ve diğer özelliklerin
daha düşük birleşimi, bu ürünlerde tasarlanmış biçimdedir (UNEP, 2015).
Sirküler döşeme çözümleri üzerine çalışılan bu pilot projede, geleneksel çözümlerle
mukayese edilebilen fiyatlar sunulmuştur. Fakat sirküler mobilya çözümleri daha
pahalı tutmaktadır. Sirküler modellerin daha pahalı olmasının nedenlerinden biri, bu
operasyonların küçük boyutlu olmasındandır. Sirküler çözümler, çoğu kez
geleneksel çözümlerden biraz daha fazla maliyetli olmaktadır. Bu durum, atık
toplama

hizmetleri,

atık

arazi

doldurma

vergilerinin

artmasıyla

zamanla

değişmektedir. Yükseltilmiş sirküler ekonomi, tam olarak rekabetçi bir ÜrünHizmet Sistemi’ni başarmak için anahtar koşul olmaktadır (UNEP, 2015).
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4. METOT
Tez çalışması için literatür araştırması, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama
Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerine uygulanan anket
yöntemi ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık,
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri öğretim üyeleri
ve yetkililerine uygulanan görüşme yöntemi kullanılmıştır.
4.1 Literatür Araştırması
Ürün-Hizmet Sistemi kavramını, Ürün – Hizmet Sistemi oluşturma sürecini ve ÜrünHizmet Sistemi sürdürülebilirlik açısından kazanımlarını anlamak amacıyla geniş
çapta bir literatür çalışması yapıldı.
Literatür araştırması ile tez çalışmasının birinci amacı incelenmiştir.
4.2 Anket Yöntemi
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin sürdürülebilirlik
açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak; maket malzemelerinin İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecinde
kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için önerilerde bulunmak amacıyla anket
çalışması yapılmıştır.
Anket çalışması ile tez çalışmasının ikinci ve üçüncü amaçları incelenmiştir.
Öğrencilerin maket yapımda kullanmak için satın aldıkları maket malzemelerinin
çeşitlerini belirlemek, satın aldıkları maket malzemelerinin hangi sıklıkta
kullanıldığını tespit etmek, bu malzemelerin kullanım öncesi ve sonrası sürecini
ortaya çıkarmak ve öğrencilerin maket malzemelerinin kullanımı esnasında ve
sonrasındaki mevcut süreç hakkındaki tutum, düşünce ve isteklerini belirlemek için
anket çalışması yapılmıştır. Öncelikle İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
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Tasarımı Bölümü öğrencilerinden oluşan 38 kişilik bir katılımcı gurubuna, yüzyüze
bir ön-anket uygulanmıştır. Ön-anketten çıkan sonuçlara göre anket soruları
güncellenerek, anket, yeniden İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı,
İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde
öğrenimlerini sürdürmekte olan tüm öğrencilere çevrimiçi olarak uygulanmıştır.
Çevrimiçi olarak uygulanan ankete İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama
Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerinden oluşan toplam 275
katılımcı katılmıştır. Anket sonuçlarından Bulgular bölümde bahsedilmektedir.
Anket soruları EK B ve anketin açık uçlu sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar ise
EK C bölümünde yer almaktadır.
4.3 Görüşme Yöntemi
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin sürdürülebilirlik
açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak; Maket malzemelerinin İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecinde
kurulabilecek bir Ürün–Hizmet Sistemi için önerilerde bulunmak amacıyla
görüşmeler yapıştır.
Yapılan görüşmeler ile tez çalışmasının ikinci ve üçüncü amaçları incelenmiştir.
Tez çalışması için İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, DESIS
Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Özlem Er, İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Arzu Erdem, İ.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan
Şener, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan
Türkoğlu, İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah
Tuncay, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Alpay
Er ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri Munise Akça ile olmak üzere
toplam 7 adet görüşme yapılmıştır. Görüşmeler önceden randevu alınarak
gerçekleştirilmiş olup, görüşme yapılan yetkililerin bilgisi dâhilinde ses kayıt cihazı
ile kaydedilmiş ve görüşme sonrası çözümleme yapılarak görüşme özetleri
hazırlanmıştır.

Görüşme

sonuçlarından Bulgular

bölümde

bahsedilmektedir.

Görüşme soruları ve tüm görüşmelerin detaylı çözümleri ve görüşme soruları ise EK
A bölümünde yer almaktadır.
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5. BULGULAR
Metot bölümde de bahsedildiği gibi tez çalışması için literatür araştırması, İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte
olan öğrencilerine uygulanan anket yöntemi ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge
Planlama Bölümleri öğretim üyeleri ve yetkililerine uygulanan görüşme yöntemi
kullanılmıştır.
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin stüdyo ve dersliklerindeki
kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecini gösteren fotoğraflar EK D
bölümünde yer almaktadır.
5.1 Anket Bulguları
Öncelikle İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümü

öğrencilerinden oluşan 38 kişilik bir katılımcı gurubuna, yüzyüze bir ön-anket
uygulanmıştır.
Ön-anketten çıkan sonuçlara göre anket soruları güncellenerek, anket, yeniden İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan
tüm öğrencilere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anket Çevrimiçi olarak uygulanan
ankete İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık,
Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini
sürdürmekte olan öğrencilerinden oluşan toplam 275 katılımcı katılmıştır.
Anketin 1. sorusunda katılımcılara öğrenim gördükleri bölümler sorulmaktadır. Şekil
5.1’de gösterildiği gibi, katılımcıların %15’i (41 kişi) Endüstri Ürünleri Tasarımı
bölümünde, %42’si (111 kişi) Şehir ve Bölge Planlama bölümünde, %14’ü (37 kişi)
İç Mimarlık bölümünde, %26’sı (70 kişi) Mimarlık bölümünde, %3’ü (9 kişi) Peyzaj
Mimarlığı bölümünde öğrenim görmektedir.
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Şekil 5.1 : Anket katılımcılarının öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımı
(2016).
Anketin 2. sorusunda katılımcılara cinsiyetleri sorulmaktadır. Şekil 5.2’de
gösterildiği gibi, katılımcıların %76’sı (205 kişi) kadın ve %24’ü (63 kişi)
erkeklerden oluşmaktadır.

Şekil 5.2 : Anket katılımcılarının cinsiyetlerine göre dağılımı (2016).
Anketin 3. sorusunda katılımcılara yaşları sorulmaktadır. Şekil 5.3’de gösterildiği
gibi, katılımcıların %45’i (122 kişi) 20-22 yaş aralığında, %34’ü (91 kişi) 22-24 yaş
aralığında, %14’ü (37 kişi) 18-20 yaş aralığında, %4’ü (11 kişi) 24-26 yaş aralığında
yer almaktadır ve %3’ü (9 kişi) 26 yaşından büyüktür.
Anketin 4. sorusunda katılımcılara maket malzemelerini nereden satın aldıkları
sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan 4.soruya, Şekil 5.4’de gösterildiği gibi,
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katılımcılardan 211 kişi “fakülte dışındaki kırtasiyelerden” yanıtını, 207 kişi
“fakülte kırtasiyesinden” yanıtını ve 39 kişi ise “yapı marketlerden” yanıtını
vermiştir. Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun fakülte kırtasiyesinden ve
fakülte dışındaki kırtasiyelerden maket malzemelerini aldığını göstermektedir.

Şekil 5.3 : Anket katılımcılarının yaşlarına göre dağılımı (2016).

Şekil 5.4 : Anket katılımcılarının maket malzemelerini satın aldıkları yerlere göre
verdikleri yanıtlar (2016).
Anketin 5. sorusunda katılımcılara fakülte kırtasiyesinin fakültenin neresinde
olmasını istedikleri sorulmaktadır. Şekil 5.5’de gösterildiği gibi, katılımcıların
51

%43’ü (115 kişi) “bulunduğu yer uygun” yanıtını, %30’u “stüdyolara/dersliklere
yakın bir yerde olmalı” yanıtını ve %27’si ise (74 kişi) “her katta az stoklu büfeler
olmalı” yanıtını vermiştir.

Şekil 5.5 : Anket katılımcılarının fakülte kırtasiyesinin yeri konusunda verdikleri
yanıtlara göre dağılımı (2016).
Anketin 6. sorusunda katılımcılara en çok hangi tür maket malzemelerini
kullandıkları sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan 6.soruya, Şekil 5.6’da gösterildiği
gibi, katılımcılardan 216 kişi “maket kartonu” yanıtını, 184 kişi “oluklu mukavva”
yanıtını, 101 kişi “asetat” yanıtını, 84 kişi “bristol karton” yanıtını, 66 kişi “kraft
karton” yanıtını, 49 kişi “dosya kağıdı” yanıtını, 44 kişi “diğer” yanıtını, 40 kişi
“kraft kağıt” yanıtını ve 38 kişi ise “fon kağıdı” yanıtını vermiştir.
Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket kartonu ve oluklu mukavva
kullandığını göstermektedir.
Anketin 7. sorusunda katılımcılara maket malzemesi harcamalarının haftada ne
kadar TL tuttuğu sorulmaktadır. Şekil 5.7’de gösterildiği gibi, katılımcıların %31’i
(83 kişi) maket malzemesi için haftada 20 TL, katılımcıların %28’i (75 kişi) maket
malzemesi için haftada 10 TL, katılımcıların %25’i (67 kişi) maket malzemesi için
haftada 30 TL, katılımcıların %8’i (22 kişi) maket malzemesi için haftada 40 TL,
katılımcıların %8’i (21 kişi) maket malzemesi için haftada 40 TL’den fazla
harcamaktadır.
Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket malzemesi için haftada
yaklaşık olarak ortalama 20 TL harcadığını göstermektedir.
52

Şekil 5.6 : Anket katılımcılarının kullandıkları maket malzemeleri türlerine göre
verdikleri yanıtlar (2016).

Şekil 5.7 : Anket katılımcılarının haftalık maket malzemesi harcamalarına göre
dağılımı (2016).
Anketin 8. sorusunda katılımcılara maket malzemesi satın almak için yaptıkları
harcamaları nasıl değerlendirdikleri sorulmaktadır. Şekil 5.8’de gösterildiği gibi,
katılımcıların %55’i (149 kişi) “yüksek buluyorum” yanıtını, %30’u (81 kişi) “çok
yüksek buluyorum” yanıtını, %14’ü (37 kişi) “normal buluyorum” yanıtını ve %1’i
ise (2 kişi) “düşük buluyorum satın almakta hiç zorlanmıyorum” yanıtını vermiştir.
Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket malzemesi satın almak için
yaptıkları

harcamaları

“yüksek” ve

“çok

göstermektedir.
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yüksek” olarak

nitelendirdiğini

Şekil 5.8 : Anket katılımcılarının maket malzemesi satın almak için yaptıkları
harcamaları nasıl değerlendirdikleri sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımı
(2016).
Anketin 9. sorusunda katılımcılara maket malzemelerini nerelerde, hangi
mekânlarda kullandıkları ve makete dönüştürdükleri sorulmaktadır. Şekil 5.9’da
gösterildiği gibi, katılımcıların %44’ü (117 kişi) “evde/öğrenci yurdunda” yanıtını,
%40’ı 108 kişi “stüdyoda/derslikte” yanıtını ve %16’sı (44 kişi) “atölyede” yanıtını
vermiştir. Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket malzemelerini
“evde/öğrenci

yurdunda”

ve

“stüdyoda/derslikte”

makete

dönüştürdükleri

göstermektedir.

Şekil 5.9 : Anket katılımcılarının maket malzemelerini makete dönüştürdükleri
mekanlara göre dağılımı (2016).
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Anketin 10. sorusunda katılımcılara maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemeleri

ne

yaptıkları

sorulmaktadır.

Şekil

5.10’da

gösterildiği

gibi,

katılımcıların %39’u (103 kişi) “fakülte binasındaki çöp kutularına atıyorum”
yanıtını, %28’i (74 kişi) “temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bırakıyorum”
yanıtını, %27’si (71 kişi) “eve götürüyorum” yanıtını ve %6’sı ise (15 kişi) “öğrenci
yurduna götürüyorum” yanıtını vermiştir.
Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket yapımı bittikten sonra oluşan
atık malzemeleri fakülte binasındaki çöp kutularına attığını ve temizlik
görevlilerinin alması için sınıfta bıraktığını göstermektedir.

Şekil 5.10 : Anket katılımcılarının maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemeleri ne yaptıklarını sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımı (2016).
Anketin 11. sorusunda katılımcılara maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemeleri atmak için fakültede bulunan çöp kutularını yeterli bulup bulmadıkları
sorulmaktadır. Şekil 5.11’da gösterildiği gibi, katılımcıların %81’i (219 kişi)
“yeterli bulmuyorum yanıtını” ve %19’u “evet, yeterli buluyorum” yanıtını
vermiştir.
Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun maket yapımı bittikten sonra oluşan
atık malzemeleri atmak için fakültede bulunan çöp kutularını yeterli bulmadıklarını
göstermektedir.
Anketin 12. sorusunda katılımcılara fakültede bulunan çöp kutularını neden yeterli
bulmadıkları sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan 12.soruya, Şekil 5.12’da
gösterildiği gibi, katılımcılardan 185 kişi “farklı malzemeleri ayrı ayrı atmak için
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geri dönüşüm kutuları yok veya yetersiz” yanıtını, 130 kişi “atılan malzemelere göre
çöp kutularının boyutları küçük kalıyor” yanıtını, 77 kişi “yetersiz sayıda çöp kutusu
var” yanıtını ve 36 kişi ise “çöp kutuları hep dolu oluyor” yanıtını vermiştir. Bu
sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun farklı malzemeleri ayrı ayrı atmak için
geri dönüşüm kutularını yetersiz bulduklarını ve atılan malzemelere göre çöp
kutularının boyutları küçük bulduklarını göstermektedir.

Şekil 5.11 : Anket katılımcılarının maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemeleri atmak için fakültede bulunan çöp kutularını yeterli bulup bulmadıkları
sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımı (2016).

Şekil 5.12 : Anket katılımcılarının fakültede bulunan çöp kutularını neden yeterli
bulmadıkları sorusuna verdikleri yanıtlar (2016).
Anketin 13. sorusunda katılımcılara maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemelerin nasıl değerlendirilmesini istedikleri sorulmaktadır. Çoktan seçmeli
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olan 13.soruya, Şekil 5.13’de gösterildiği gibi, katılımcılardan 205 kişi “atık
malzemeler bir yerde toplanıp başka maketler için tekrar kullanılsın” yanıtını, 192
kişi “atık geri dönüşüme gönderilsin” yanıtını ve 9 kişi ise “diğer” yanıtını
vermiştir. Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun hem atık malzemeler bir
yerde toplanıp başka maketler için tekrar kullanılmasını istediğini hem de yaklaşık
aynı oranda atıkların geri dönüşüme gönderilmesini istediğini göstermektedir.

Şekil 5.13 : Anket katılımcılarının maket yapımı bittikten sonra oluşan atık
malzemelerin nasıl değerlendirilmesini istedikleri sorusuna verdikleri yanıtlar
(2016).
Anketin 14. sorusunda katılımcılara bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketleri
kullanım sonrası ne yaptıkları sorulmaktadır. Şekil 5.14’de gösterildiği gibi,
katılımcıların % 44’ü (118 kişi) “eve götürüyorum” yanıtını, %36’sı (97 kişi)
“temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bırakıyorum” yanıtını, %13’ü (35 kişi)
“fakülte binasındaki çöp kutularına atıyorum” yanıtını ve % 7’si ise (17 kişi)
“öğrenci yurduna götürüyorum” yanıtını vermiştir.
Bu sonuç, katılımcıların yaklaşık yarısına yakınını bitmiş ve işlevi tamamlanmış
olan maketleri kullanım sonrası ya eve götürdüğünü, yaklaşık diğer yarısının ise
temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bıraktığını göstermektedir.
Anketin 15. sorusunda katılımcılara bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketlerin
kullanım sonrası nasıl değerlendirilmesini istedikleri sorulmaktadır. Çoktan seçmeli
olan 15.soruya, Şekil 5.15’de gösterildiği gibi, katılımcılardan 190 kişi “maketler
geri dönüşüme gönderilsin” yanıtını, 166 kişi “maketler bir yerde toplanıp,
malzemeleri başka maketler için tekrar kullanılsın” yanıtını ve 16 kişi “diğer”
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yanıtını vermiştir. Bu sonuç, katılımcıların büyük çoğunluğunun hem bitmiş ve
işlevi tamamlanmış olan maketlerin kullanım sonrası geri dönüşüme gönderilmesi
hem de maketlerin bir yerde toplanıp, malzemelerinin başka maketler için tekrar
kullanılmasını istediği görülmektedir.

Şekil 5.14 : Anket katılımcılarının bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketleri
kullanım sonrası ne yaptıkları sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımı (2016).

Şekil 5.15 : Anket katılımcılarının bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketlerin
kullanım sonrası nasıl değerlendirilmesini istedikleri sorusuna verdikleri yanıtlar
(2016).
Anketin 16. sorusunda katılımcılara maket malzemelerinin geri dönüştürülmesi ve
geri dönüşüm işlevinin ardından katılımcılara yeniden maket malzemesi olarak
kazandırılması söz konusu olsa, dönüşüme uğramış malzemeyi kullanırken
memnuniyetlerinin nasıl olacağı sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan 16.soruya,
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Şekil 5.16’de gösterildiği gibi, katılımcılardan 200 kişi “dönüşmüş malzemeyi huzur
içinde kullanırdım” yanıtını, 193 kişi “daha ekonomik olacağı için bütçeme katma
değeri olurdu” yanıtını, 152 kişi “bu malzeme benim maketimde olumsuz bir etki
yapmazdı” yanıtını, 100 kişi “bütün öğrencilerin aynı malzemeyi kullanıyor
olmasından hoşnut olurdum” yanıtını ve 2 kişi ise “dönüşmüş malzemeyi asla
kullanmak istemezdim” yanıtını vermiştir. Bu sonuç anket katılımcıların yaklaşık
tamamına

yakın bir

kısmının

geri

dönüşmüş

malzemeleri huzur

içinde

kullanacaklarını göstermektedir.

Şekil 5.16 : Anket katılımcılarının dönüşüme uğramış malzemeyi kullanırken
memnuniyetlerinin nasıl olacağı sorusuna verdikleri yanıtlar (2016).
Uygulanan anketin sonuçlarına göre İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, maket
malzemelerinin kullanımı esnasında ve sonrasındaki mevcut süreç hakkındaki
tutum, düşünce ve istekleri belirlenmiştir.
Anket sonuçlarına göre katılımcılar en çok karton, mukavva gibi kağıt içerikli maket
yapım malzemelerini kullanmaktadır. Ankete katılan öğreniciler, maket malzemesi
satın almak için yaptıkları harcamaları çok yüksek olarak nitelendirmektedir.
Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, maket yapımı bittikten sonra oluşan
atık malzemeleri temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bırakmaktadır.
Fakültede bulanan çöp kutularını yetersiz sayıda ve küçük boyutta olduğunu
belirtmektedir. Maket atıklarının yeniden kullanılabilmesini ve kullanılamayan
kısmının geri dönüştürülmesini istemektedir.
Öğrencilerin tamamı, maket atıklarının yeniden kullanılması ile hem bütçelerine
katkısı olacağı hem de atıklar değerlendirileceği için sürdürülebilirlik sağlanacağı
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fikrindedir. Öğrenciler, maket malzemeleri için öğrencilerin organize olacağı ve
katılan öğrencilerin kazanç sağlayabileceği bir yeniden kullanım ve geri dönüşüm
sisteminin

kurulmasını

desteklediklerini

ve

bu

konuda

gönüllü

olarak

çalışabileceklerini belirtmektedir.
Anketin 17. sorusunda katılımcılara İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin bütün bölümlerinin
kullandığı maket malzemeleri için öğrencilerin organize olacağı ve katılan
öğrencilerin kazanç sağlayabileceği bir geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemi
geliştirmek gerekseydi, kurulacak sistem hakkında fikirlerinin ne olacağı
sorulmaktadır. Bu soru açık uçlu bir sorudur. Anket katılımcılarının kurulmasını
istedikleri sistem hakkındaki yaptığı tüm yorumlar EK C bölümünde yer almaktadır.
Katılımcıların çoğunluğunun fikrini kapsayan benzer yanıtlar özetlenmiştir.
Anket katılımcılarının kurulmasını istedikleri sistem hakkındaki yaptığı yorumların
özeti şu şekildedir:


Atık toplama deposunun kurulması;



Maketlerin depolanması;



Atık malzemelerin ve maketlerin yeniden kullanım ve geri dönüşüm için
depolanması;



Depolamada malzemelerin sınıflandırılması;



Depodan sorumlu öğrenci bir kulübünün kurulması ve belli saatlerde açık
tutulması;



Derslerde atık malzemeler kullanılarak projeler üretilmesi;



Katılım motivasyonu sağlayacak bir sistem oluşturulması;



Bilinçlendirme için atölye çalışmaları yapılması ve posterlerin asılması;



Kullanılmış öğrenci paftalarının da sistemde toplanması;



Öğrencilerin maketleri ayrıştırarak bir atık deposuna teslim etmesi.

5.2 Görüşme Bulguları
Tez çalışması için İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, DESIS
Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Özlem Er, İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Arzu Erdem, İ.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan
Şener, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan
Türkoğlu, İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah
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Tuncay, İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Alpay
Er ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri Munise Akça ile olmak üzere
toplam 7 adet görüşme yapılmıştır. Görüşme soruları ve tüm görüşmelerin detaylı
çözümleri EK A bölümünde yer almaktadır. Görüşmeler önceden randevu alınarak
gerçekleştirilmiş olup, görüşme yapılan yetkililerin bilgisi dâhilinde ses kayıt cihazı
ile kaydedilmiş ve görüşme sonrası çözümleme yapılarak görüşme özetleri
hazırlanmıştır.
İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, DESIS Türkiye
Koordinatörü, Prof. Dr. Özlem Er, atık malzeme deposunun olması gerektiğinin, bu
atık malzeme deposunda bir sınıflandırma yapılarak öğrencilerin bu malzemelerden
yeniden yararlanabileceğinin altını çizmektedir. Bu konuda bir planlamanın
olmadığını, fakültenin süreçlerine hakim olmadığını belirtmektedir. Kullanılmış atık
kağıtlar yeniden kullanılarak yeni ürünler elde edilebileceğinden bahsetmektedir.
Maket malzemesi kullanılan Mimarlık Fakültesi gibi yerlerde bu malzemelerin
nereye gittiğinin ve bu döngünün incelenmesinin çok büyük hizmetler sağlayacağını
ifade etmektedir. Er’e göre:
Öğrenciler her maket yapmak istediğinde yeniden, sıfırdan, malzeme alıyorlar. Onun yerine
atölyelerin yanında bir yerlerde düzgün olarak depolanmış, sınıflandırılmış bir malzeme
alanı olsa, oraya gelse başvursa öğrenci, böyle bir sistem kurulabilse ve belki burada
öğrenciler çalışsa güzel bir sistem olur. Belçika’daki Howest okuluna gittik. Bir malzeme
depoları vardı onların, sınıflandırmışlar, proje yapan gidip oradan alabiliyor. Bence bu çok
önemli bir şey. Atölyeler planlanırken aslında malzeme depolarının da planlanması lazım.
Öğrenciler aşağıdan veya evden getirdiği maketleri asansörle yukarı çıkarıyor, burada
acayip bir çöp üretimi oluyor, o çöpler bir de aşağıya indiriliyor asansörlerle. Müthiş bir
verimsizlik var. Planlama yok. En çok maket malzemesi kullanan stüdyonun maket
malzemesi olduğu yere yakın bir yerde olması lazım. ODTÜ’de çok güzel bir sistem vardı,
matbaa vardı Mimarlık Fakültesi’nde ben kullanılmış A4’leri götürüyordum matbaaya,
onlar tutkallıyorlardı ve istediğin boyutta not kağıdı yapıyorlardı. Hocalara kağıt geri
dönüşümü konusunda hizmetler vardı. Maket malzemesi kullanılan Mimarlık Fakültesi gibi
yerlerde bu malzeme ne oluyor, nasıl çıkıyor, bu döngünün incelenmesi çok büyük
hizmetler olur bence ve örnek olur diğer okullara. Sen düzgün bir okulsun, süreçlerine
hâkimsin, öğrencilerinin ne yaptığının farkındasın, öğrenciye verdiğin ödevin nasıl
yapıldığını biliyorsun bu sistem onu ifade eder. Ben şu an kimsenin sürecine hakim
olduğunu zannetmiyorum (Ö. Er, kişisel görüşme, 2012).

İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Erdem bu girişimi olumlu
gördüğünü, enerji, ekonomi, değer, bilinçlenme gibi birçok başlıkta getirilerinin
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olacağını belirtmektedir. Atıkların toplanması, tasnifi, depolanması ve paraya
çevrilecek üretici firmalara götürülmesini içiren bir model geliştirmesinin
gerektiğinin, bu süreci ve bu süreçteki rollerin tarif edilmesi, alt yapının
oluşturulması ve sonra da sürecin tanıtımı yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.
Erdem’e göre:
Güzel bir girişim, inşallah bu çalışmanın sonuçları uygulamaya yansır. Olmayacak bir şey
değil, bunlar hakikaten çok bilinçli bir sürece sokulabilir. Hem çok faydası olur hem enerji
açısından hem ekonomi açısından hem öğrencilerimizin bilinçlenmesi açısından hem de
böyle bir değer olarak dönüşebiliyorsa o açıdan 4-5 başlıkta faydaları gözükür. Bunların
toplanması, tasnifi, depolanması ve paraya çevrilecek üretici firmalara götürülmesini içiren
bir model geliştirmek gerekiyor. Bu modelin içinde rol alanlar olacak. Bütün bu süreci
gösteren, rolleri tarif eden, alt yapıyı oluşturacak olan, sonra da onun tanıtımı olması lazım.
Bu konuda fakülte ölçeğinde bir çalışma olursa biz bölüm olarak her türlü katkıyı yaparız.
Herkes üstüne düşen şeyleri yapar. Böyle bir konuya duyarlılık gösterdiğiniz için de sizi
takdir ediyorum. Ayrıca şöyle bir konu var, sergilerin başlama tarihi belli oluyor ama bitme
tarihi belli olmadığı için bütün koridorlar çöp yuvasına dönüşüyor. Böyle bir sistem bunu da
engeller muhtemelen yani sergilerin başlangıç ve bitişini beli sürelerde olmasını sağlar. Ben
çok iyi olur, kesinlikle destekliyorum. Böyle bir sistemi onaylarım çok iyi olur bence. Bu
konunun bir düzene oturtulması bence çok önemli. Bir taraftan sürdürülebilirlik,
kaynakların doğru kullanımı, bu anlamda farkındalığın arttırılması için, mimarlığın böyle
bakması için önem veriyoruz ve bunu destekliyoruz (A. Erdem, kişisel görüşme, 2012).

İ.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Şener,
atıkların çoğunluğunun kağıt içerikli olduğunu ve geri dönüşüme dönük bir süreç
içinde toplanması mümkün olabileceğini belirtmektedir.
Bu konuda bir sürecin olmadığını, eğer bir artı değer olarak öğrenciye yansırsa
motive etme konusunda da yardımcı olacağını ifade etmektedir. Fakültenin atıkları,
fakülte ile anlaşması olan bir firmaya verilerek karşılığında belli bir ücret alınsa,
sistemin daha kolay işleyeceğinin altını çizmektedir. Şener’e göre:
Hepsi kağıt içerikli, keşke bunların bir geri dönüşüme dönük bir süreç içinde toplanması
mümkün olsa. Var olan bir sistem olmadığı için biz öğrencileri bu konuda
yönlendirmiyoruz, biraz kendi sürecince gidiyor. Stüdyolarda bırakıyorlar, oradan da
temizlikçiler alıyor. Bir artı değer olarak öğrenciye yansırsa motive etme konusunda da
yardımcı olur. Yaptığı maketin malzemesini indirebilir, özellikle motivasyon açısından
faydası olur. Bu okulun atıkları için uygun bir noktada okulun görevlendirdiği veya başka
bir anlaşma ile çalışacak birileri olsa belli bir firmaya bunları verse ve karşılığında belli bir
para alınsa, daha kolay olur (H. Şener, kişisel görüşme, 2012).
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İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu,
Tepeden inme bir sistem olması yerine herkesle görüşüp nasıl işlediğini tartışmak
gerektiğini ifade etmektedir. Yeniden kullanılacak atıklardan bir başkasının haberi
olması için mutlaka bir stant veya internet sitesi olması gerektiğini, bu sistemin de
herkes tarafından kabul görmesi ve yararlanması gerektiğini belirtmektedir. Atık
malzemelerin israf edilmemesi gerektiğini ve ihtiyacı olan öğrencilerin bunları
kullanması gerektiğinin altını çizmektedir. Türkoğlu’na göre:
Bizde daha çok arazi maketleri yapılıyor büyük alanları kapsadığı için maketler iri.
Özellikle bir sistem olması lazım. Bunun fakülte çaplı bir sistemle ele alınması ve bunun
işleyen bir sistem olması gerekiyor. Tepeden inme bir sistem olması yerine herkesle
görüşüp nasıl işlediğini tartışmak lazım. Bunun davranış biçimi haline getirilmesi lazım.
Her dönemin sonunda insanlar ne yapacağını bilmeli. Bir kere maket malzemesi çok geri
dönüştürülebilen bir malzeme ama bir takım şeyleri plastik olabilir mesela. Onların
ayrıştırılması geriye kalan kağıt türündeki, ahşap türündeki malzemeleri ayırıp onları bir
başka şeyde kullanmak için parçalayabilirler veya yeni maketlerde kullanılabilir diye
düşünüyorum. Orta bahçede mesela malzemelerini satabilseler. Öyle bir sistem yok. Ama
bundan bir başkasının haberi olması için mutlaka bir stant olması lazım. Onun da herkes
tarafından kabul görmesi ve yararlanması gerekiyor. İnternet üzerinden de olur veya bir yer
olur oraya koyarsın biri gelir alır. Ya da okulun içinde öyle bir shop açılabilir. Ben bunun
çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben geri dönüşüm yapılması, malzemelerin
israf edilmemesi ve ihtiyacı olan öğrencilerin bunları kullanması gerektiğini düşünüyorum.
Kazanç burada en önemli şey değil. Hocaların da buna teşvik etmesi gerektiğini
düşünüyorum. Ben çok desteklerim böyle bir şeyi. Bir yardımım olursa da yaparım (H.
Türkoğlu, kişisel görüşme, 2012).

İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay,
fakültenin bu konuda bir komisyonunun olup bu konuya cidden kafa yorması
gerektiğini, bölümler, stüdyolar, ofislerden çıkan bütün atıklarının etkin bir şekilde
toplanması ve dönüştürülebilecek olanın muhakkak dönüştürülmesi, bununla ilgili
bir politika geliştirmesi gerektiğini belirtmektedir. Ekonomik açıdan zorlanan
öğrencilerimiz olduğunu, mimarlık, tasarım çok pahalı bir eğitim olduğundan bu
konunun hem ekonomik hem de çevre boyutu olduğunu ifade etmektedir.
Aralarında sosyoekonomik açıdan çok farklı olan öğrencilerimiz olduğu için
rahatlatıcı bir faktör olacağının altını çizmektedir. Tuncay’a göre:
Geri dönüşüm kutuları bile yaygın olarak yok. Okulun bu konuda bir komisyonunun olup bu
konuya cidden kafa yorması lazım. Bu okulun bölümler, stüdyolar, ofislerden çıkan bütün
atıklarının etkin bir şekilde toplanması, toplandıktan sonra da dönüştürülebilecek olanın
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muhakkak dönüştürülmesi ve bununla ilgili bir politika geliştirmesi kesinlikle gerekiyor.
Etkin bir çalışma yok bu konuda. Özelikle bizde küçük ölçekli büyük ebatlı maketlerimiz
daha alt stüdyolara küçük maketlere yeterli olabilir. Üst stüdyolar, alt stüdyolara kesinlikle
maket malzemesi olarak bir girdi oluşturabilir. Bu konu bölüm olarak desteklenebilir.
Fakültenin atık komisyonu olmasa da her bölüm kendi içerisinde ne yapabiliyorsa
yapmasında fayda var tabiî ki. Ekonomik açıdan zorlanan öğrencilerimiz var, mimarlık,
tasarım çok pahalı bir eğitim, öğrencilerin bütün malzemeleri ekonomik elde etmesi demek.
Ekonomik boyutu var, çevre boyutu var. Aralarında sosyoekonomik açıdan çok farklı olan
öğrencilerimiz var. Bu açıdan rahatlatıcı bir faktör olacağımı düşünüyorum. Sosyal boyutu
da olan bir şey.

Hiçbir şeklide imkânlarımızı değerlendiremiyoruz diye çok kendi

kendimize konuşuyoruz. Maket konusuna hiç kafa yormamıştık. Bu konuyu da gündeme
getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Geri dönüşüm kutuları bile yaygın olarak yok. Okulun bu
konuda bir komisyonunun olup bu konuya cidden kafa yorması lazım. Bu okulun bölümler,
stüdyolar, ofislerden çıkan bütün atıklarının etkin bir şekilde toplanması, toplandıktan sonra
da dönüştürülebilecek olanın muhakkak dönüştürülmesi ve bununla ilgili bir politika
geliştirmesi kesinlikle gerekiyor. Etkin bir çalışma yok bu konuda. Özelikle bizde küçük
ölçekli büyük ebatlı maketlerimiz daha alt stüdyolara küçük maketlere yeterli olabilir. Üst
stüdyolar, alt stüdyolara kesinlikle maket malzemesi olarak bir girdi oluşturabilir. Bu konu
bölüm olarak desteklenebilir. Fakültenin atık komisyonu olmasa da her bölüm kendi
içerisinde ne yapabiliyorsa yapmasında fayda var tabiî ki. Maket konusuna hiç kafa
yormamıştık. Bu konuyu da gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz (H. Tuncay, kişisel
görüşme, 2012).

İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er,
üniversite kendi başına bir organizma olduğunu ve bu organizmanın bir şuur
geliştirmesi gerektiğini, işin içerisine iktisadi anlamda bir ifade girdiği zaman sistem
yürümeye başlayacağını belirtmektedir. Ara yüzlerin geliştirilmesi gerektiğini, bu
sistemde paydaşların da önemli olduğunu ifade etmektedir. İnsanlar sistemin
çalıştığını görürlerse inançlarının artacağının ve daha çok insanın bu sistemin
içerisinde yer alacağının altını çizmektedir. Bu sistemin, hayatın ve var olan
süreçlerin entegre bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır. Er’e göre:
Yapılan maketlerin bir kısmı burada kalıyor ve her dönemin sonunda atılıyor. Bunları
sınıflandırarak istifleyecek mekanın yok ise yığılmaya başlıyor ve çöp haline geliyor.
Sistemin oluşması gerekiyor. Fakültenin maket malzemesinin kendi içerisinde ayrıştırılarak,
istiflendirilmesi ve değerlendirilmesi için büyüklük yetmiyor, iktisadi bir etkisinin olması
gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi için karton mukavva ve bileşenleri ile ilgilenen bir
firma olması gerekiyor. Bu sistemi onaylarım. Bunu onaylamayacak kimse olamaz. Bunu
nasıl yapılacağı, her bölümün ihtiyaçları analiz edilir, bunun bir çıktısı sağlanır. Sistemin
devamlılık sağlaması gerekiyor. Üniversite kendi başına bir organizma ve bu organizmanın

64

bir şuur geliştirmesi lazım. İşin içerisine iktisadi anlamda bir ifade girdiği zaman sistem
yürümeye başlar. Ara yüzlerin geliştirilmesi lazım. Tek başına buraya bir kutu koymakla
bitmiyor, bu paydaşların da önemli olduğu bir sistem. İnsanların bunun çalıştığını görmesi
lazım. Sistemin çalıştığını görürlerse inançları artar ve daha çok insan bu sistemin içerisinde
yer alır. Hayatın ve var olan süreçlerin entegre bir parçası olması lazım (A. Er, kişisel
görüşme, 2012).

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri, Munise Akça, atık kağıtlar birikince,
Seka’yı çağırdıklarını, bazen de Şişli Belediyesi’nin gelip aldığını belirtmektedir.
Fakültenin düzenli olarak atıkları takip edecek zengin bir idari kadrosunun
olmadığını ve bu konuda fakültede Atık Toplama Komisyonu’nun kurulması
gerektiğinin ve bu Atık Toplama Komisyonu’nun personeli olması gerektiğinin
altını çizmektedir. Akça’ya göre:
Bilgisayarların geri dönüşümü var. Rektörlük bilgisayarları alıp değerlendiriyor. Günlük
yemek atıklarını Şişli Belediyesi alıyor. Kağıtlar da birikince, zaman zaman Seka’yı
çağırıyoruz, zaman zaman Şişli Belediyesi’nden gelip alıyorlar. Her gün atıkları takip
edecek zengin bir idari kadromuz yok, Fakültede Atık Toplama Komisyonu kurulmalı ve
bunun personeli olmalı (M. Akça, kişisel görüşme, 2012).

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile yapılan görüşmeler
sonrasında ortak görüşler çıkmıştır. Öncelikle, görüşmelerde, tüm bölümlerde maket
malzemesi atıkları sorununun çok fazla olduğu, bu sorunun hem ekonomik hem
sürdürülebilirlik hem de farklı sosyoekonomik düzeyde öğrencilerin olmasından
ötürü sosyal boyutunun olduğunun altı çizilmektedir. Maket malzemelerinin bu
denli çok kullanıldığı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde, oluşan maket malzemesi
atıkları ve işlevini tamamlamış maketler için mevcut bir sistemin olmadığı, bir
sistem kurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu sistemde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
maket atıkların bir atık deposunda sınıflandırılarak, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
öğrencileri tarafından yeniden kullanılması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ayrıca bu
sistemin iktisadi bir etkisinin olabilmesi için bir kağıt üreticisi ile İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi arasında bir anlaşma yapılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Sürecin

belirlenmesi, süreçteki rollerin tarif edilmesi, alt yapı çalışmalarının hazırlanması ve
sistemin tanıtımının yapılması gerektiği belirtilmektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Maket malzemeleri, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde yer alan tüm bölümlerin
uygulamalı derslerinde yaygın olarak eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Maket
malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki
mevcut süreci sürdürülebilirlik açısından dezavantajlar barındırmaktadır. Şekil 6.1’de
gösterildiği üzere, öğrenciler maket malzemelerini kullanarak, maket haline
getirdiklerinde 2 çeşit atık oluşmaktadır.
Bu atıklar, maket yapılırken fire verilen atık malzemeler ile işlevini tamamlamış
maketlerdir. Oluşan atıkların bir kısmı fakültede bulunan çöp kutularına, bir kısmı da
fakülte dışındaki çöp kutularına atılmaktadır.
Fakülte dışındaki çöp kutularına atılan atıklar değerlendirilmeden belediye
çöplüğünde son bulmaktadır. Fakültede bulunan çöp kutularına atılan atıkların bir
kısmı, fakülte öğrencilerine maddi bir geri dönüşü olmadan, el arabaları ile gezen
atık toplayıcılar ile Atık Değerlendirme Tesislerine satılmakta, diğer kısmı ise yine
değerlendirilmeden belediye çöplüğünde son bulmaktadır.
Öncelikle mevcut süreçte, maket malzemelerinin kullanımı öncesi ve sonrasındaki
durumu arasında düzenli bir sistem bulunmamaktadır. Oluşturulan maketler ve maket
malzemelerinin kullanımı sonrasında oluşan atıklar fakültede herhangi bir şekilde
değerlendirilmeye tutulmadan atık veya çöp kutularına konulmaktadır.
Fakülteye giren maket malzemesi süreç sonunda fakülteden maket ve maket atığı
olarak çıktığında hem fakülteye ve öğrencilerine maddesel bir dönüşümü
olmamaktadır hem de sürdürülebilirlik açısından bir verim alınamamaktadır.
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki mevcut sürecini incelemek ve mevcut sürecin sürdürülebilirlik
açısından avantaj ve dezavantajlarını saptamak; maket malzemelerinin İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki mevcut sürecinde
kurulabilecek bir Ürün-Hizmet Sistemi için önerilerde bulunmak amacıyla anket
çalışması yapılmıştır.
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Şekil 6.1 : Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
sonrasındaki mevcut süreci.
Tez çalışmasında, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
öğrencilerinden oluşan 38 kişilik bir katılımcı gurubuna, yüzyüze bir ön-anket
uygulanmıştır.
Ön-anketten çıkan sonuçlara göre anket soruları güncellenerek, anket, yeniden İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan
tüm öğrencilere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Çevrimiçi olarak uygulanan ankete
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj
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Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan
öğrencilerinden oluşan toplam 275 katılımcı katılmıştır.
Uygulanan anketin sonuçlarına göre İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, maket
malzemelerinin kullanımı esnasında ve sonrasındaki mevcut süreç hakkındaki tutum,
düşünce ve istekleri belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre katılımcılar en çok karton,
mukavva gibi kağıt içerikli maket yapım malzemelerini kullanmaktadır. Ankete
katılan öğreniciler, maket malzemesi satın almak için yaptıkları harcamaları çok
yüksek olarak nitelendirmektedir. Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu,
maket yapımı bittikten sonra oluşan atık malzemeleri temizlik görevlilerinin alması
için sınıfta bırakmaktadır. Fakültede bulanan çöp kutularını yetersiz sayıda ve küçük
boyutta olduğunu belirtmektedir. Maket atıklarının yeniden kullanılabilmesini ve
kullanılamayan kısmının geri dönüştürülmesini istemektedir. Öğrencilerin tamamı,
maket atıklarının yeniden kullanılması ile hem bütçelerine katkısı olacağı hem de
atıklar değerlendirileceği için sürdürülebilirlik sağlanacağı fikrindedir. Öğrenciler,
maket malzemeleri için öğrencilerin organize olacağı ve katılan öğrencilerin kazanç
sağlayabileceği bir yeniden kullanım ve geri dönüşüm sisteminin kurulmasını
desteklediklerini ve bu konuda gönüllü olarak çalışabileceklerini belirtmektedir.
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile yapılan görüşmeler
sonrasında ortak görüşler çıkmıştır. Öncelikle, görüşmelerde, tüm bölümlerde maket
malzemesi atıkları sorununun çok fazla olduğu, bu sorunun hem ekonomik hem
sürdürülebilirlik hem de farklı sosyoekonomik düzeyde öğrencilerin olmasından
ötürü sosyal boyutunun olduğunun altı çizilmektedir. Maket malzemelerinin bu denli
çok kullanıldığı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde, oluşan maket malzemesi atıkları ve
işlevini tamamlamış maketler için mevcut bir sistemin olmadığı, bir sistem kurulması
gerektiği belirtilmektedir. Bu sistemde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi maket atıkların bir
atık deposunda sınıflandırılarak, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından
yeniden kullanılması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ayrıca bu sistemin iktisadi bir
etkisinin olabilmesi için bir kağıt üreticisi ile İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi arasında bir
anlaşma yapılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Sürecin belirlenmesi, süreçteki

rollerin tarif edilmesi, alt yapı çalışmalarının hazırlanması ve sistemin tanıtımının
yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Tez çalışmasında yapılan araştırmalar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle
yapılan anket çalışması ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile
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yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkan bulgular detaylı olarak incelendiğinde,
maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesindeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki süreci için istenilen ve önerilen sistem, yeniden kullanımı ve geri
dönüşümü içeren bir Ürün-Hizmet Sistemi konseptidir. Bu önerilen Ürün-Hizmet
Sistemi konsepti, tamamıyla, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle yapılan
anketler ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile yapılan
görüşmeler

sonrasında

ortaya

çıkan

tüm

fikirlerin

değerlendirilmesiyle

geliştirilmiştir. Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü
içeren Ürün-Hizmet Sistemi konsepti Şekil 6.2’de gösterilmiştir. Çizelge 6.1’de ise
maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü içeren ÜrünHizmet Sistemi konseptinin uygulama basamakları özetlenmiştir.
Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve
sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü içeren ÜrünHizmet Sistemi konseptinin ilk basamağında, maket yapıldıktan sonra ortaya çıkan
atık malzemeler ile işlevi tamamlamış olan atık maketler, öğrenciler ve atık
görevlileri tarafından İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde bir atık deposunda toplanacaktır.
Bu atık deposu fakültenin yerleşim imkânlarına göre bir fakülte binasında bir atık
odası veya fakülte arka bahçesinde büyük bir atık konteyneri olarak düşünülebilir.
Atık deposu bir atık personeli tarafından işletilecek ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
öğretim üyelerinden ve yetkililerinden oluşacak bir atık komisyonu tarafından
denetlenecektir. Ayrıca oluşturulacak İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrenci atık kulübü
ile atık deposunun ve konseptin diğer İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencilere tanıtımı,
bilgilendirmesi ve duyuruları yapılacaktır.
Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin ikinci basamağında, atık deposunda
toplanan atık maket malzemeleri ve işlevini tamamlamış maketler, atık personeli
tarafından türlerine göre sınıflandırılacaktır.
Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin üçüncü basamağında, atık deposunda
toplanan ve maket yapımında tekrar kullanılabilecek olan sınıflandırılmış atıklar,
öğrenciler tarafından maket yapımı için bedelsiz olarak alınarak yeniden
kullanılacaktır. Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin ilk aşaması bu adımla
tamamlanacaktır. İlk aşama bir pilot proje olarak hayata geçirilerek bir süre
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denenecektir. İlk aşamanın sorunsuz bir şekilde işlemesi ve atık deposunda toplanan
atıkların iktisadi bir değer oluşturabileceği bir miktara ulaştığında ikinci aşamaya
geçilebilecektir. Tek başına birinci aşamanın gerçekleştirilebilmesi bile hem
sürdürülebilirlik anlamında hem de öğrencilere ekonomik olarak büyük bir getirisi
olacaktır.

Şekil 6.2 : Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi
ve sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü içeren
Ürün-Hizmet Sistemi konsepti.
Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin ikinci aşamasında ise geri dönüşüm
süreci

eklenecektir.

Önerilen

Ürün-Hizmet

Sistemi

konseptinin

dördüncü

basamağında, her dönem sonrasında atık deposunda kullanılmadan bekleyen atıklar,
belediye tarafından, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin anlaşacağı bir kağıt üreticisi
firmanın fabrikasına transfer edilecektir. Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin
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beşinci basamağında, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden transfer edilen atıklar kağıt
üreticisi firma tarafından geri dönüştürülerek, skeç defteri, ajanda, post-it, not defteri
gibi üzerlerinde “Taşkışla maket atıklarından geri dönüştürülmüştür” sloganı olan
ürünler elde edilecektir.
Çizelge 6.1 : Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü
içeren Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin uygulama basamakları.
Basamak Eylem
Öğrenciler ve atık personeli tarafından atıkların depoya transfer
1
edilmesi
2
Atıkların atık depo personeli tarafından sınıflandırılması
3
Öğrenciler tarafından atık malzemelerin yeniden kullanılması
Her dönem sonunda yeniden kullanılmayan atık malzemenin belediye
4
tarafından kağıt fabrikasına transferi
Kağıt üreticileri tarafından atık malzemenin geri dönüştürülerek skeç
5
defteri, ajanda gibi ürünlerin üretilmesi
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin kağıt üreticisi ile yapacağı anlaşmaya
6
göre ürünlerin İ.T.Ü. Fakülteleri stantlarında ve çevrimiçi olarak
satışının yapılması
Satıştan elde edilecek yıllık gelirle dönem başında öğrencilere yeni
7
projeler için malzeme desteği sağlanması
Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin altıncı basamağında, atıklardan geri
dönüştürülerek üretilecek ürünler, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin kağıt üreticisi ile
yapacağı anlaşmaya göre, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi atık komisyonu denetiminde bir
satış personeli ile İ.T.Ü. Fakülteleri stantlarında ve çevrimiçi olarak satışı
yapılacaktır.
Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinde İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi atık komisyonu
tarafından belirlenecek atık depo personeli ve satış personeli, İ.T.Ü. öğrencileri
arasından yarı zamanlı olarak çalışabilecek öğrencilerden seçilebilecektir. Önerilen
Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin yedinci basamağında ise, bu ürünlerin İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi’nde stantlarından ve çevrimiçi olarak satışından elde edilecek
yıllık gelir, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrenicilerinin yeni projelerine maket
malzemesi desteği olarak geri dönecektir. Çizelge 6.2’de maket malzemelerinin
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesindeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki süreci için önerilen
yeniden kullanımı ve geri dönüşümü içeren Ürün-Hizmet Sistemi konseptindeki
paydaşlar ve görevlerinden bahsedilmektedir. Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi’ndeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki süreci için önerilen yeniden
72

kullanımı

ve

geri

dönüşümü

içeren

Ürün-Hizmet

Sistemi

konseptinin,

sürdürülebilirlik boyutunun yanı sıra en önemli kısmı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
öğrencilerinin kendilerinin başardıkları bir sistemden elde edecekleri maddi destek
boyutudur. Buna ek olarak İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin maket malzemeleri
kullanılarak geri dönüştürülmüş ürünlerin satılması da bu konseptin geniş kitlelerce
duyulmasına, örnek alınmasına ve yaygınlaşmasına aracılık yapacaktır.
Çizelge 6.2 : Maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki kullanımı
öncesi ve sonrasındaki süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü
içeren Ürün–Hizmet Sistemi konseptindeki paydaşlar ve görevleri.
Paydaşlar
İ.T.Ü. Öğrenci Atık
Kulübü
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
öğrencileri

Görev
Ürün-Hizmet Sistemi’nin tanıtımı,
bilgilendirilmesi ve duyurularının yapılması
Maket atıklarının ve işlevini tamamlamış
maketlerin atık deposuna ulaştırılması
Atık deposunda bir dönem bekleyen yeniden
Kağıt üreticisi
kullanılamayan atıkların, skeç defteri, ajanda gibi
ürünlere geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi
Atık deposunda bir dönem bekleyen yeniden
Belediye
kullanılamayan atıkların kağıt üreticisine transfer
edilmesi
Ürün-Hizmet Sistemi’nin, atık toplama
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi personelinin, atık deposu personelinin, satış
Atık Komisyonu
personelinin, atık deposunun denetiminin
yapılması
Yıllık satıştan elde edilen gelirin öğrencilere proje
malzemesi desteği olarak sağlanması

Tez çalışmasında yapılan araştırmalar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle
yapılan anketler ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile
yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkan bulguların sonucunda, maket
malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesindeki kullanımı öncesi ve sonrasındaki
süreci için önerilen yeniden kullanımı ve geri dönüşümü içeren Ürün-Hizmet Sistemi
konseptinin gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken adımlar Çizelge 6.3’deki gibi
belirlenmiştir.
Sürecin birinci aşamasında, maket malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’ndeki
kullanımı öncesi ve sonrası mevcut süreci ayrıntılı olarak incelenmelidir. Sürecin
sürdürülebilirlik ve sosyoekonomik açıdan incelenmesi yapılmalıdır.
Sürecin

ikinci

aşamasında,

alternatif

Ürün-Hizmet

Sistemi

konseptleri

geliştirilmelidir. Sürecin üçüncü aşamasında, bu sistemde görev alacak paydaşların
belirlenmelidir. Belediye, özel işletmeler, kâğıt üreticileri ile yapılacak görüşmeler
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sonucunda

belirlen

paydaşlarla

Mimarlık

Fakültesi

arasında

sözleşmeler

yapılmalıdır. Sürecin dördüncü aşamasında, sistemde herkesin görevi belirlendikten
sonra, sistem, atölye çalışmaları, seminerler, tanıtım posterleri, tanıtım videoları ile
tanıtılarak bilgilendirilmeli ve duyurulmalıdır.
Sürecin beşinci aşamasında ise, uygulanmaya başlanan Ürün-Hizmet Sistemi
konsepti için herkesten alınan geri bildirimler ile iyileştirmeler yapılarak sistemin
düzgün bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.
Çizelge 6.3 : Önerilen Ürün-Hizmet Sistemi konseptinin gerçekleştirilmesi için
izlenmesi gereken adımlar.
Aşama
1
2
3
4
5

Süreç
Süreç analizi yapılması
Alternatif modellerin geliştirilmesi
Sistemi oluşturacak paydaşların belirlenmesi
Sistemdeki tüm paydaşların görevlerinin duyurularak, sistem
tanıtımının yapılması
Uygulama sonrası geri bildirimler değerlendirilerek
iyileştirme yapılması

Tez çalışmasında yapılan araştırmalar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle
yapılan anketler ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve yetkilileri ile
yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkan Ürün-Hizmet Sistemi önerilerinin,
bundan sonraki çalışmalara ve konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalara da zemin
oluşturacağı düşünülmektedir.
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EK A: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Yetkilileri ile Gerçekleştirilen
Görüşmelerin Metinleri
EK A 1: İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, DESIS Türkiye
Koordinatörü, Prof. Dr. Özlem Er ile Yapılan Görüşme
Emrah Ozma: Maketler ve maket atıklarının oluşturduğu bir geri dönüşüm
olgusu açısından eksik gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken konular nelerdir?
Prof. Dr. Özlem Er: Öğrenciler her maket yapmak istediğinde yeniden, sıfırdan,
malzeme alıyorlar. Onun yerine atölyelerin yanında bir yerlerde düzgün olarak
depolanmış, sınıflandırılmış bir malzeme alanı olsa, oraya gelse başvursa öğrenci,
bana şu malzemeden lazım var mı elinizde diye istese ve ona verilse, böyle bir sistem
kurulabilse ve belki burada öğrenciler çalışsa güzel bir sistem olur. Öğrenciler
stüdyolarda bir takım çalışmalar yapıyorlar, öğrenci malzemeyi bırakıyor, fazla atık
malzeme var. Mesela koca büyük bir mukavva var, kullanılabilir ama onu hizmetliler
gelip çöp diye hepsini bir araya getirip aşağıya atılıyor. Çöp değil aslında o belki
içinde değerli malzeme var. Köpük gibi sağlıksız malzemelerin ortalığa atılması gibi
bir problem var. Bir de sağlam malzemenin çöp diye atılması. Stüdyolarda
öğrencilerin maketleri uzun süre kalamıyor ya öğrenci bir gün bir şey yapıyor
bırakıyor malzemenin arta kalanını ertesi gün bulamıyor çünkü hizmetli onu atmış
oluyor, orada başka ders de yapılıyor. Belçika’daki Howest okuluna gittik proje için
orada mesela, bir malzeme depoları vardı onların, sınıflandırmışlar, proje yapan gidip
oradan alabiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Atölyeler planlanırken aslında
malzeme depolarının da planlanması lazım. Ben odamda yaşadığımı söylüyorum,
bizim çok kağıt atığımız oluyor, ben bütün atıkları aynı çöpe atmaktan rahatsız
oluyorum. Kağıtları kağıt olarak toplayım, organik çöpü organik çöp olarak koyayım
istiyorum. Bütün okul da böyle olsun, o sistem yerleşsin diye ben Olmuksa’ dan
zamanında kağıt toplamak için kutular da getirttim. Fakat bu bir sistem değilse, bu
kağıtları bir alan olduğunu bilmiyorsan, o kutuların içine torba koydular, onların
hepsi standart çöp oldu. Dolayısıyla o sistem çöktü. Çünkü sen kendi kendini tatmin
ediyorsun. Ben mesela hiç değilse toplayan kişi bunu düzgün alsın diye kağıtları ayrı
torbaya koymaya çalışıyorum. Dekanlık toplantı yaptı, iç denetim konuşuluyor,
kendimizi nasıl iyileştirebiliriz diye, ben şunu söyledim, ne kadar atık üretiyoruz,
bunların da karbon ayakizi nedir, bu açılardan da süreçlerimize bakmamız lazım.
Basic Design stüdyolarında öğrenciler çok fazla maketle çalışıyor. Öğrenciler
aşağıdan veya evden getirdiği maketleri asansörle yukarı çıkarıyor, burada acayip bir
çöp üretimi oluyor, o çöpler bir de aşağıya indiriliyor asansörlerle. Müthiş bir
verimsizlik var. Planlama yok. En çok maket malzemesi kullanan stüdyonun maket
malzemesi olduğu yere yakın bir yerde olması lazım. Belki hepsinin alt katlarda
olması lazım. Maket atölyelerinin verimli kullanılmaması sorun, en alt katta,
hocalara da uzak, tasarım yapılan yerde hepsinin içice olması lazım. Bence hem
mekan planlamadan kaynaklanan bir problem de var, eğitim süreçleri açısından da
problem var. Biz diyoruz print al, öğrenci nerede alıyor, gereksiz mürekkep
kullanımın nasıl engellerim ben. Print almazsak ne yapabiliriz bunları hepsinin
üzerine bence kafa yorulması gerekiyor.
E.O. : Öğrencilerin işlevini tamamlamış maket malzemelerini yeniden
kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ö.E. : Ben malzemede verimsizlik olduğuna çok inanıyorum gerçekten. Öğrenciler
malzemeyi depolamıyor ondan da kaynaklanıyor. Öyle bir problem var. Bir
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öğrencinin stüdyosu belli olmalı, masası olmalı mı, o tartışılıyor. Bizim meslek
malzeme, ekipman gerektiren bir meslek, ekipmanları depolayacak bir alana
ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Mesela boya yaptıysan o ahşabı kullanmak zor,
belki hocaların çok fazla işlenmesini istememesi lazım. İşlenmemiş görüntü kabul
edilebilir, boyamaya çalışma denebilir, renkli istenmeyebilir. Animasyona daha çok
ağırlık verilebilir. Hard modeller daha işlenmemiş modeller olacak, daha rafine olan
animasyon olacak. Hocalarda da bir tasarruf bilinci, gereksiz işlem yaptırmama
bilinci olması lazım, kanserojen ürünler mümkün olduğunca az istenecek tavırda
olması gerekiyor. Burada mesela workshopta brandalardan çanta yaptılar. Alpay
hoca atık penyelerden bir proje yaptırdı, çok başarılıydı. Mesela şöyle bir proje
yapmıştık, eski bir mobilyan var, atmak istemediğin, yeni bir fonksiyon kazandırmak
istediğin, onu recycle ettiriyorsun. Yapan kişi sadece kaplamıyor, yaratıcılığın da
katıyor. Maket malzemesi kullanılan Mimarlık Fakültesi gibi yerlerde bu malzeme ne
oluyor, nasıl çıkıyor, bu döngünün incelenmesi çok büyük hizmetler olur bence ve
örnek olur diğer okullara. Bu konular önemli konular, bir okulu işletim sistemi
mantıklı yürüyor mu, hocalar bunlara hakim mi bununla ilgili.
E.O. : Bu konunun bir düzene oturtulması sizce ne önem ifade eder?
Ö.E. : Sen düzgün bir okulsun, süreçlerine hâkimsin, öğrencilerinin ne yaptığının
farkındasın, öğrenciye verdiğin ödevin nasıl yapıldığını biliyorsun onu ifade eder.
Ben şu an kimsenin sürecine hakim olduğunu zannetmiyorum. Öğrencilerin paftaları
duruyor, onların arkası eskiz olarak kullanılabilir. ODTÜ’de çok güzel bir sistem
vardı, matbaa vardı Mimarlık Fakültesi’nde ben kullanılmış A4’leri götürüyordum
matbaaya, onlar tutkallıyorlardı ve istediğin boyutta not kağıdı yapıyorlardı.
Hocalara kağıt geri dönüşümü konusunda hizmetler vardı. İlk baştan Mimarlık
Fakültesinin altına matbaa kurmayı düşünmüşler.
E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
Ö.E. : Bu bence ders süreci ile ilgili. Mimarlık bazında o dersi veren hoca ben ne gibi
projeler veriyorum, hangi malzemelerden model yapın diyorum, bu öğrenciler
bunları nereden buluyor, bunlara hakim olması gerekiyor. Bence bu kanayan bir
yara, önemli bir konu.
EK A 2: İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Erdem ile Yapılan
Görüşme
Emrah Ozma: Bölümünüzün yapısı gereği hangi tür maketler yapılmaktadır?
Prof. Dr. Arzu Erdem: Aslında çok farlı tür maketler yapılıyor, uygulama ölçeği
kapsamında daha detaylı maketler de yapıldığı oluyor, kentsel ölçekli makette
yapılıyor ve yapılan işlerin niteliği ile ilgili olarak bunların malzemeleri de
farklılaşıyor.
E.O. : Bölümünüzdeki hangi derslerde maket malzemesi kullanıyorsunuz?
A.E. : Her türlü maket malzemesi kullanılıyor. Öğrencilerin yaratıcılığını sınamak ve
güçlendirmek için çok açık uçlu bırakılmış durumda. Onun için her türlü malzemeyi
tekrardan kullanmak amacıyla bir duyarlılık geliştirmek veya öyle bir farkındalık
oluşturmak için neredeyse etrafınızda göreceğiniz malzeme kullanılıyor.
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E.O. : Maket yapımından sonra ortaya çıkan maket malzemesi atıklarınızı ne
yapıyorsunuz?
A.E. : Maketlerden yapıldıktan sonra atıklar atık olarak kalmaya devam ediyor. Ama
stüdyolarda bazen bir önceki dönemden yapılmış maketler, orada bırakılmış,
unutulmuş, atığa dönüşmüş maketleri bazen tekrardan yeni malzeme olarak
dönüştürüyoruz. Ama özel bir şey yapıldığını zannetmiyorum onlar uzun vadede çöp
oluyor bir şekilde.
E.O. : Yapılan maketleri bölümünüzde ne şekilde saklıyor veya koruyorsunuz?
A.E. : Maketleri saklamıyoruz, maketlerin fotoğraflarını çekip sayısal malzemeyi
saklıyoruz. Sayısallaştırıyoruz öyle belgeliyoruz aksi takdirde yer bulabilmemiz
mümkün değil ama öğretim üyeleri daha sonraki derslerde örnek teşkil edebilecek
maketleri saklıyorlar. O da belli bir yapım, maket üretme sistemini göstermek için,
çok alışılagelmişin dışında kullanımı söz konusu olduğunda öğretim üyeleri kendi
inisiyatifinde saklıyor. Sergileme ise aynı dönemin sonunda oluyor ondan sonra atık
oluyor.
E.O. : Maketler işlevini tamamladıktan sonra ne oluyor?
A.E. : Maketler işlevini tamamladıktan sonra çöp oluyor açıkçası. Öğrencilerin
bazıları kendi evlerinde saklıyorlar ama çoklukla böyle olmadığını görüyoruz. Gelin
şu vakte kadar maketlerinizi alın diye duyuruyoruz, özellikle bu sayısal
teknolojilerden sonra çok özel bir nedeni yoksa kimse maketlerin arkasında olmuyor.
Hepsi çöp oluyor.
E.O. : Bölümünüzde maket malzeme atıklarını değerlendiren bir sistem var mı?
A.E. : Bölümünüzde maalesef maket malzeme atıklarını değerlendiren bir sistem
yok. Bir ara onları ayrıştırmak ve sonra yeniden kullanmak gibi niyetler vardı. Ama
bölümün inisiyatifinde böyle bir sistem yok maalesef. Bunu örgütlemek gerekiyor.
Sadece yığmakla olmuyor onları ayrıştırmak da gerekiyor. Böyle bir sistemimiz
maalesef yok ama olmasını isterdik çünkü bütün bölümlerde stüdyoları
gördüğünüzde inanılmaz malzeme atığa dönüşüyor. Belki koridorlarda maketleri
saklamak için bir sistem geliştirilebilir ancak saklamak da pek anlamlı değil. Galiba
daha anlamlısı miladını doldurmuş şeyleri belgelendikten sonra ayrıştırıp tekrardan
kullanıma sunmaktır diye düşünmekteyim.
E.O. : Öğrencilerin artan maket
düşündüğünüz bir öneriniz var mıdır?

malzemelerini

değerlendirmesini

A.E. : Artan maket malzemelerini aslında stüdyolarda paylaştırılıyor. Bir sürü
stüdyoda böyle uygulama da yapılıyor. Bir önceki dönemden kalan artan
malzemeler, fotoblok veya mukavva ile desteklenmiş belgeler, proje dokümanı
tekrardan kullanılıyor. Biz bunları odalarımızda tutuyoruz genellikle ama bu tabi
öğretim üyesinin inisiyatifiyle oluşan bir şey.
E.O. : Öğrencilerin işlevini tamamlamış maket malzemelerini yeniden
kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?
A.E. : Ancak ayrıştırılması mümkün olursa çok daha iyi olur. Yapıştırmadan yada
boyamadan,
kimyasal
kullanılmadan
oluşturulacak
maketlerin
aslında
dönüştürülmesi de kolay olabilir. Geri dönüşümü hızlandırmak için böyle şeyler belli
dönemlerde teşvik edilebilir.
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E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
A.E. : Böyle bir sistemi onaylarım çok iyi olur bence. Bu konunun bir düzene
oturtulması bence çok önemli. Bir taraftan sürdürülebilirlik, kaynakların doğru
kullanımı, bu anlamda farkındalığın arttırılması için, mimarlığın böyle bakması için
önem veriyoruz ve bunu destekliyoruz. Bir taraftan da kendi yaptığımız işlerin bu
şekilde yapılması çok doğru olur, bir mesaj da vermiş oluruz. Bunu için önemli
olduğunu düşünüyorum.
E.O. : Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
A.E. : Çok teşekkür ederim böyle bir konuya duyarlılık gösterdiğiniz için de sizi
takdir ediyorum. Ayrıca şöyle bir konu var, sergilerin başlama tarihi belli oluyor ama
bitme tarihi belli olmadığı için bütün koridorlar çöp yuvasına dönüşüyor. Böyle bir
sistem bunu da engeller muhtemelen yani sergilerin başlangıç ve bitişini beli
sürelerde olmasını sağlar. Ben çok iyi olur, kesinlikle destekliyorum.
EK A 3: İ.T.Ü. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Şener ile
Yapılan Görüşme
Emrah Ozma: Bölümünüzün yapısı gereği hangi tür maketler yapılmaktadır?
Prof. Dr. Hasan Şener: Genelde iç mekan projelerinin maketleri yapılıyor. Bir
taraftan mimari yanları gösteriliyor, bir taraftan daha ayrıntılı olarak içindeki
mobilyaları gösteriyorlar. Malzemeleri mümkün olduğu kadar en azından konsept
olarak gerçeğe uygun yansıtmaya çalışıyorlar. Genellikle bizdeki malzemeler karton
ağırlıklı, kesilip biçilebilen malzemeler. Polistiren destekli kartonlarda olabiliyor.
Bazen binanın mevcut duvarlarını ahşaptan da yaptıkları oluyor ama seyrek oluyor.
Ağırlıklı olarak mukavva, karton ve benzeri malzemeler kullanılıyor.
E.O. : Bölümünüzdeki hangi derslerde maket malzemesi kullanıyorsunuz?
H.Ş. : Daha çok iç mimarlık proje derslerinde, stüdyo derslerinde kullanılıyor.
E.O. : Maket yapımından sonra ortaya çıkan maket malzemesi atıklarınızı ne
yapıyorsunuz?
H.Ş. : Atıkların değerlendirilmesi için bir sistem olduğu konusunda benim bir bilgim
yok. Genelde biz iyi olan, yüksek not almış maketleri kullanacağımız sergiler için
muhafaza ediyoruz. Bunları sergilerde öğrencilere sunuyoruz. Diğerlerini de
öğrenciler kendileri alıyorlar. Bazılarını öğrenciler okulda bırakıyor ama onları kim
alıyor, nereye götürüyor ayrıntısını bilmiyorum.
E.O. : Yapılan maketleri bölümünüzde ne şekilde saklıyor veya koruyorsunuz?
H.Ş. : İmkanlar çok sınırlı. Bitirme çalışmalarında iyi öğrencilerin, iyi maketleri
örnek olsun diye, sergilerde kullanılsın diye kürsülerin, bölümlerin içindeki sınırlı
depolama yerlerinde muhafaza ediliyor. Özelikle bitirme ile ilgili olanlar arşiv
odasında muhafaza ediliyor. Ancak çok fazla değil, gerisini öğrencilere iade ediyoruz
E.O. : Maketler ve maket atıklarının oluşturduğu bir geri dönüşüm olgusu
açısından eksik gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken konular nelerdir?
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H.Ş. : Hepsi kağıt içirikli, keşke bunların bir geri dönüşüme dönük bir süreç içinde
toplanması mümkün olsa. Var olan bir istem olmadığı için biz öğrencileri bu konuda
yönlendirmiyoruz, biraz kendi sürecince gidiyor. Stüdyolarda bırakıyorlar, oradan da
temizlikçiler alıyor. O sürece bizim herhangi bir katkımız olmuyor.
E.O. : Öğrencilerin işlevini tamamlamış maket malzemelerini yeniden
kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?
H.Ş. : Şartlara bağlı. Maketlerimiz küçük olduğu için kullanılabilir belki ama çok
rasyonel kullanılacağını düşünmüyorum ancak tabiî ki geri dönüşüme gönderilirse
kullanılabilir. Parçalanması, ayrılması için bir süreç lazım. Şu anki süreçte haftalık
temizlik sırasında öğrencilerin bıraktıklarını temizlikçiler götürüyor.
E.O. : Bu konunun bir düzene oturtulması sizce ne önem ifade eder?
H.Ş. : Daha düzenli bir toplama olabilir. Öğrenciler bu konuda bilinçlendirilebilir.
Bizler öğretim üyeleri de o bilinçle öğrencileri yönlendirebiliriz diye düşünüyorum.
Maket malzemelerinin değerlendirilmesi konusu biraz daha düzenli ve bilinçli
olabilir. Öğrencilerin maketleri ne yaptıkları daha sistematik bir şekilde izlenebilir.
Bu atıklar stüdyolarda oluşuyor. Temizlikçiler alıp götürüyor. Götürmeden önce bir
süreç daha geçirebilir. Bunu öğrenciler yapmalı. Sınıflandırmak depolamak ayrı bir
emek istiyor. Stüdyoların önüne bilinçlendirici şeyler yazılırsa uyarıcı olabilir ve
bizim öğrencimizde neticede bilinçli öğrenci, o yüzden uyabilir. Sistemli ve bilinçli
hale getirilirse öğrencilerin bunu destekleyeceğini düşünüyorum.
E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
H.Ş. : Çok iyi olur keşke bunlar bir şekilde öğrenciye yansısa kim istemez. Bir artı
değer olarak öğrenciye yansırsa motive etme konusunda da yardımcı olur. Yaptığı
maketin malzemesini indirebilir, özellikle motivasyon açısından faydası olur. Bu
okulun atıkları için uygun bir noktada okulun görevlendirdiği veya başka bir anlaşma
ile çalışacak birileri olsa belli bir firmaya bunları verse ve karşılığında belli bir para
alınsa, daha kolay olur. Olabilir, olamayacak bir şey değil. Mesaea, Taşkışla
derneğine bu miktar yansısa, Taşkışla derneği de öğrencilere maket malzemeleri ile
ilgili bir katkı yapsa niye olmasın. Böyle bir değere dönüşürse, mekanizmasını
kurmak aslında kolay.
E.O. : Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
H.Ş. : Güzel bir girişim, inşallah bu çalışmanın sonuçları uygulamaya yansır.
Olmayacak bir şey değil yani bunlar hakikaten çok bilinçli bir sürece sokulabilir.
Hem çok faydası olur hem enerji açısından hem ekonomi açısından hem
öğrencilerimizin bilinçlenmesi açısından hem de böyle bir değer olarak
dönüşebiliyorsa o açıdan 4-5 başlıkta faydaları gözükür. Bu konuda fakülte ölçeğinde
bir çalışma olursa biz bölüm olarak her türlü katkıyı yaparız. Herkes üstüne düşen
şeyleri yapar. Bunların toplanması, tasnifi, depolanması ve paraya çevrilecek üretici
firmalara götürülmesini içiren bir model geliştirmek gerekiyor. Bu modelin içinde rol
alanlar olacak. Bütün bu süreci gösteren, rolleri tarif eden, alt yapıyı oluşturacak
olan, sonra da onun tanıtımı olması lazım. Bence böyle bir hazırlamak lazım. Çok
faydalı olur, yeni bir bilincin, kültürün oluşmasına katkı da yapar. Bu bilinmedik bir
şey değil ama Avrupa’daki örnekleri de incelemekte yarar var.
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EK A 4: İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan
Türkoğlu ile Yapılan Görüşme
Emrah Ozma: Bölümünüzün yapısı gereği hangi tür maketler yapılmaktadır?
Prof. Dr. Handan Türkoğlu: Bizde daha çok arazi maketleri yapılıyor büyük alanları
kapsadığı için maketler iri. Ahşap, mukavva kullanılıyor. Bir de üzerindeki yeşil
alanları göstermek için bazıları geri dönüşümlü, bazıları plastik malzemeler oluyor.
E.O. : Bölümünüzdeki hangi derslerde maket malzemesi kullanıyorsunuz?
H.T. : Bütün proje derslerinde maket kullanılıyor.
E.O. : Maket yapımından sonra ortaya çıkan maket malzemesi atıklarınızı ne
yapıyorsunuz?
H.T. : Güzel soru. Çöpe gidiyor. Aslında ben kendi adıma söyleyeyim bazı
malzemeleri yeniden kullanırım ama genelde böyle bir sistematik yaklaşımımız yok.
E.O. : Yapılan maketleri bölümünüzde ne şekilde saklıyor veya koruyorsunuz?
H.T. : Bu da önemli bir sorun. Hocalar odalarında güzel maketleri saklarlar. Ben de
saklıyorum, maketleri asmayı severim. Ancak dijital dünyaya geçtikten sonra maket
ve projeler yerine resmini çekerek saklamak adet haline geldi. Yani çoğunlukla çöpe
gidiyor. Maket malzeme atıklarını değerlendiren bir sistem yok, keşke olsa.
E.O. : Maketler ve maket atıklarının oluşturduğu bir geri dönüşüm olgusu
açısından eksik gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken konular nelerdir?
H.T. : Özellikle bir sistem olması lazım. Bunun fakülte çaplı bir sistemle ele alınması
ve bunun işleyen bir sistem olması gerekiyor. Tepeden inme bir sistem olması yerine
herkesle görüşüp nasıl işlediğini tartışmak lazım. Bunun bir sistemi olması lazım
ama tabi burada insan davranışları önem kazanıyor. Aslına bakarsanız maket atığı
değil ama arşivcilik işi ile ben çok uğraştım. Kişiye göre yaptım olmadı, konuya göre
yaptım olmadı. Buna yatkın bir toplumla karşı karşıya değiliz. Kimsenin umursadığı
yok, bunların arşivlenmesi veya dönüştürülmesi gibi düzenli bir sisteme girecek bir
toplum yapısı yok karşında. Saklamak için ayrılmış bir mekanda yok maalesef.
E.O. : Maket malzemesi atıklarının değerlendirilmesi için bir öneriniz var
mıdır?
H.T. : Bunun davranış biçimi haline getirilmesi lazım. Her dönemin sonunda insanlar
ne yapacağını bilmeli. Bunu fiziksel olarak sağlasanız bile insanların omu yapmaya
gönüllü olması lazım. Bir ayrıştırma söz konusu olabilir. Bir kere maket malzemesi
çok geri dönüştürülebilen bir malzeme ama bir takım şeyleri plastik olabilir mesela.
Onların ayrıştırılması geriye kalan kağıt türündeki, ahşap türündeki malzemeleri
ayırıp onları bir başka şeyde kullanmak için parçalayabilirler veya yeni maketlerde
kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir başka şeyde kullanılabilen malzemenin
dönüşebilen esnek bir malzeme olması lazım. Malzeme geri dönüştürülmeden 2.kez
kullanılabilen bir malzeme olabilir diye düşünüyorum. Ona en uygun şeylerden biri
mantardır, ikincisi de hamur türünde ısıtılıp, eritilen malzemeler olabilir.
E.O. : Öğrencilerin artan maket
düşündüğünüz bir öneriniz var mıdır?

malzemelerini

değerlendirmesini

H.T. : Bu her türlü malzeme için geçerli kitapta dahil buna ona da yatkın olmayan bir
toplumla karşı karşıyayız. Orta bahçede mesela malzemelerini satabilseler. Öyle bir
sistem yok. Mesela ben giysilerim kullanılmasını istiyorum insanları bulmak,
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dağıtmak için bir zaman harcıyorum. Burada maket malzemelerimi de hep işe
yarayan insanlara verdim. Ama bundan bir başkasının haberi olması için mutlaka bir
stant olması lazım. Onun da herkes tarafından kabul görmesi ve yararlanması
gerekiyor. İnternet üzerinden de olur veya bir yer olur oraya koyarsın biri gelir alır.
Ya da okulun içinde öyle bir shop açılabilir. Bu yapılabilir. Her öğrencinin verdiği
plastik ödev dosyaları bile problem oluyor. Ben öğrencilere eski dosyaları veriyorum
kullansınlar diye yine de birikiyor. Klipsler bir sürü şey var aslında. Boyna takılan
isimlikler. Onları da biriktirip sonra seminer yapan birine veriyorum. Konferans
çantaları mesela tek tek insan bulup onları dağıtıyorum.
E.O. : Bu konunun bir düzene oturtulması sizce ne önem ifade eder?
H.T. : Ben bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben geri dönüşüm
yapılması, malzemelerin israf edilmemesi ve ihtiyacı olan öğrencilerin bunları
kullanması gerektiğini düşünüyorum. Kazanç burada en önemli şey değil.
Malzemelerin tekrar, tekrar kullanılabilen bir malzeme olmasını öneriyorum.
Hocaların da buna teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yada alçı gibi tamamen
yok olan bir malzeme kullanılabilir, toprağa rahatlıkla karışabilir. Mantar ve balsa
gibi malzemeleri biz yıllarca kullandık çok muhteşem bir malzemelerdi. Onlardan
pahalı diye şimdi vazgeçildi.
E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
H.T. : Ben çok desteklerim böyle bir şeyi. Bir yardımım olursa da yaparım.
EK A 5: İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah
Tuncay ile Yapılan Görüşme
Emrah Ozma: Bölümünüzün yapısı gereği hangi tür maketler yapılmaktadır?
Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay: Bizde genel anlamda proje 1 -2 ve bitirme projesi
derslerinde yapılıyor. Proje 1 doğası gereği biraz daha strüktür, ufak bir peyzaj
biriminde belirli bir strüktür koymayla alakalı ve bu strüktürün doğada olan
tahribatın onarılmasında bir işlevinin olması gerekiyor. Oradaki topografyaya ve
peyzaj özeliklerine göre bunun yerleştirmesidir dolayısıyla bu anlamda yapılan
maketlerde ölçek olarak küçük. Biz materyalleri serbest bırakıyoruz. Tabi çalışma
materyallerine kartonlarla başlıyorlar, daha sonra daha profesyonel malzemelerle
sonlanıyor. Projelerle ilerledikçe ölçek daha çok alanı kapsayacak şekilde genişliyor.
Mesela bu yılki bitirme konumuz Burgazada, bütün adanın tamamı, o büyüklükte bir
maket. Materyaller olarak anlatmak için hala maketi kullanıyor o ölçekte. 214’de
öğrencilerin almadıkları, bize bıraktıkları bir sürü maket var. Biz onların bir kısmını
temizliyoruz çünkü dönem içinde oraya bir sürü maket yığılıyor, almalarını rica
ediyoruz. Alınmayanlar senenin sonunda çöpe gidiyor. Geri dönüşümle ilgili hiçbir
programımız yok bizim.
E.O. : Bölümünüzdeki hangi derslerde maket malzemesi kullanıyorsunuz?
H.E.T. : Projeler en ağırlık olanı, seçmeli derslerde place theory var. Bizde her derste
maket potansiyeli var. Biz o tekniği öğrensinler diye projelerde mecbur tutuyoruz.
E.O. : Maket yapımından sonra ortaya çıkan maket malzemesi atıklarınızı ne
yapıyorsunuz?
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H.E.T. : Geri dönüşüm olmuyor direk çöpe gidiyor. Biz geri dönüşüm konusuna çok
sıcak bakan bir bölümüz. Birkaç ya önce perma-kültür ile ilgili bir workshop
yapmıştık. Biz okulun kendi atığını bir değere dönüştürmesini çok isteriz açıkçası.
Maket malzemesi dışında da o kar çok atığımız var ki değerlendirilmesi gereken o
yüzden biz sıcak bakıyoruz. Mesela okulda bir kompost makinesi var demirbaşta
bizde kimse kullanmayı bilmiyordu. Workshopu yöneten yabancı bir kişi vardı
özelikle aleti kullasın diye onu getirdik. Aslında okulun altyapısı var ama mevcut
işleyişin biraz değişmesi gerekiyor.
E.O. : Yapılan maketleri bölümünüzde ne şekilde saklıyor veya koruyorsunuz?
H.E.T. : Biz bir akreditasyon sürecine girdik. Biz kurulduğumuzdan beri Amerika’da
LAAB vardır, Landscape Architecture Accreditation Board. Onlar tarafından
akredite olmayı amaçlamışızdır ve gittikçe de ona yaklaşıyoruz. LAAB gelip bize
denetlediğinde bizden istediği, not olarak en iyi örnekleri, orta örnekleri ve en kötü
örnekleri görmek isterler. Dolayısıyla şurada gördüğümüz dosyaların hepsi sınavlar,
ödevlerin kağıtla ilgili kısmıdır. Biz bunların maketle olan kısmını da bir şekilde
arşivde tutmaya çalışıyoruz. O konuda bir arşivimiz var. Maalesef bizim
bölümümüzün mekan sıkıntısı olduğu için hocalar kendi odalarında tutuyorlar.
335’de daha geniş bir mekanımız var, çok büyük bir çoğunluğu da oralardaki
dolaplarda saklanıyor. 214’de duvar kenarında dolaplarımız var, projeler ve
maketleri koyuyoruz ama rastgele bir şekilde yığılmış durumda. Daha çok biz
akreditasyon için fotoğraflama yapıyoruz. maketleri fotoğraflayıp onları göstermeyi
planlıyoruz. Çünkü saklama koşuları uygun olmadığı için 4-5 yıl önceki dersin
maketi görsel olarak kötü hale geliyor.
E.O. : Bölümünüzde maket malzeme atıklarını değerlendiren bir sistem var mı?
H.E.T. : Geri dönüşüm kutuları bile yaygın olarak yok. Aralarda tek tük bazen nadir
olarak geri dönüşüm kutularını görebiliyoruz ama okulun bu konuda bir
komisyonunun olup bu konuya cidden kafa yorması lazım. Bu okulun bölümler,
stüdyolar, ofislerden çıkan bütün atıklarının etkin bir şekilde toplanması,
toplandıktan sonra da dönüştürülebilecek olanın muhakkak dönüştürülmesi ve
bununla ilgili bir politika geliştirmesi kesinlikle gerekiyor. Etkin bir çalışma yok bu
konuda.
E.O. : Öğrencilerin işlevini tamamlamış maket malzemelerini yeniden
kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?
H.E.T. : Bunlar mümkün ama mekan sıkıntısı var. Aslında belirli programlar
uygulanabilir. Bir önceki dönemimin maketleri bir sonraki dönemde öğrencileri
önüne konularak buradan size ne malzeme çıkıyorsa kullanın denilebilir. Özelikle
bizde küçük ölçekli büyük ebatlı maketlerimiz daha alt stüdyolara küçük maketlere
yeterli olabilir. Üst stüdyolar, alt stüdyolara kesinlikle maket malzemesi olarak bir
girdi oluşturabilir. Onu konu bölüm olarak desteklenebilir. Fakültenin atık
komisyonu olmasa da her bölüm kendi içerisinde ne yapabiliyorsa yapmasında fayda
var tabiî ki.
E.O. : Bu konunun bir düzene oturtulması sizce ne önem ifade eder?
H.E.T. : Tüketim azaltılması peyzaj mimarlarının her zaman çok desteklediği bir
şeydir. Doğayı daha az yoruyorsunuz demektir bu. Ekonomik açıdan zorlanan
öğrencilerimiz var, mimarlık, tasarım çok pahalı bir eğitim, öğrencilerin bütün
malzemeleri ekonomik elde etmesi demek. Ekonomik boyutu var, çevre boyutu var.
Daha ekonomik bir şeyler yapabilmenin getirdiği rahatlama da olacaktır. Sosyal
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boyutu da olan bir şey. Biz hiçbir zaman çok iktidai şartlarda hazırlanmış maket ile
süper malzeme ile hazırlanmış maketi çok daha güzel olarak nitelendirmeyiz. Önemli
olan orada tasarımın bize anlatılmasıdır. Malzemesinden daha çok oradaki maketin
ifadesidir. Aralarında sosyo-ekonomik açıdan çok farklı olan öğrencilerimiz var. Bu
açıdan rahatlatıcı bir faktör olacağımı düşünüyorum.
E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
H.E.T. : Tabi desteklerim. Hepsini düşünmek yerine bölümler kendi içinde daha
dinamik bir yapı mı olur. Çünkü hepsini toplayıp onları kullanılabilir hale getirmek
de bir işçilik gerektiriyor. Onun için de bir iş, eleman, vakit ve enerji gerekiyor. Ama
bizim üst sınıflarımız alt sınıflara devredebilir. Her ürünü alan öğrenci o maketi
tekrar çözümleyip, ayırıp, kendine gerekli malzemeyi çıkararak geri kısmını da ortak
havuza götürüp oradan da geri döşüme bir şekilde gönderilebilir. Böylece kesinlikle
birbirlerinde de beslenebilirler.
E.O. : Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
H.E.T. : Teşekkür ederiz, çok güzel bir konuya değindiniz. Bu okuldan ne kadar çok
atık çıkarıyoruz, bunu da direk çöpe yolluyoruz ne acı. Hiçbir şeklide imkânlarımızı
değerlendiremiyoruz diye çok kendi kendimize konuşuyoruz. Maket konusuna hiç
kafa yormamıştık. Bu konuyu da gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz.
EK A 6: İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay
Er ile Yapılan Görüşme
Emrah Ozma: Bölümünüzün yapısı gereği hangi tür maketler yapılmaktadır?
Prof. Dr. Alpay Er: Kütle modelleri, düşük yoğunluklu, plastik bazlı, polyster bazlı,
karton, ahşap, kompozit malzemeler kullanılıyor. Nihai durumda, final sunumlarında
farklı malzemelerden yapılan modellerin üzerine astar ve boya çekiliyor. Dolayısıyla
kimyasal süreçlerin de içinde olduğu yoğun maket sürecimiz var.
E.O. : Bölümünüzdeki hangi derslerde maket malzemesi kullanıyorsunuz?
A.E. : Proje ve model derslerinde kullanılıyor.
E.O. : Yapılan maketleri bölümünüzde ne şekilde saklıyor veya koruyorsunuz?
A.E. : Bir dönem korumaya çalıştık. Bir iki tane model hocaların odasında olabilir
ama modeller hacim olarak çok büyük olduğu için ve arşiv odamız olmadığı için
modeller korunmuyor.
E.O. : Maketler işlevini tamamladıktan sonra ne oluyor?
A.E. : Bir kısmını öğrenci alıyor. Çalışmasına özenmiş öğrenciler maketlerine
genellikle götürüyorlar. Özelikle belli bir para verip dışarıda yaptıranlar alıp götürme
eğilimindeler. Ama burada yapılan maketlerin bir kısmı burada kalıyor ve her
dönemin sonunda atılıyor.
E.O. : Bölümünüzde maket malzeme atıklarını değerlendiren bir sistem var mı?
A.E. : Bölüm bazında yok, fakülte bazında olması lazım. Yıllardan beri atölyede
artık malzemelerin toplandığı bir kutu var, öğrenciler yeni model yapmak için
bunları sarf malzemesi olarak kullanıyor.
88

E.O. : Maketler ve maket atıklarının oluşturduğu bir geri dönüşüm olgusu
açısından eksik gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken konular nelerdir?
A.E. : Sistemin oluşması gerekiyor. Farklı malzemeler kullanıldığı için bunların ne
kadar geri dönüştürülebilir olduğu araştırılması gereken bir konu. Eskiden ahşap geri
dönüştürülmeye daha müsait ahşap malzemeler kullanılıyordu, bunları yeni
kullanabilirsin ama plastik malzemelerin üzerine astar ve boya uygulandığı için
yeniden kullanılması daha zor. Fakültenin maket malzemesinin kendi içerisinde
ayrıştırılarak, istiflendirilmesi ve değerlendirilmesi için büyüklük yetmiyor, iktisadi
bir etkisinin olması gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi için karton mukavva ve
bileşenleri ile ilgilenen bir firma olması gerekiyor.
E.O. : Öğrencilerin işlevini tamamlamış maket malzemelerini yeniden
kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?
A.E. : Bu dönem yapılan bütün projeleri bir kenara koysak bunları bir sonraki
döneme kadar bekletmek zorundayız. Bir dönem sonraki projenin konusuna bağlı
olarak bu malzemeler geçerli olabilir veya olmayabilir. Kendi halinde bırakırsan
bunlar birikmeye başlıyor. Bunları sınıflandırarak istifleyecek mekanın yok ise
yığılmaya başlıyor ve çöp haline geliyor. Böyle bir sistemin ve insan kaynağının
olmadığı bir yerde yapılacak fazla bir şey yok. Kişilere bağlı kalıyor, kişilerin
tercihleri ile oluşmaya başlıyor. Sonuç ister istemez bu.
E.O. : Bu konunun bir düzene oturtulması sizce ne önem ifade eder?
A.E. : Bunların hepsi fakültedeki hoca sayısı, öğrenci sayısı, mekan genişliği ile
bağlantı yapısal şeyler. Mekan problemi gibi temel problemler çözülmeden bunlara
ayrı mekan ayırmadan zor görüyorum. Bunları dönüştürmeye ve ayrıştırmaya
yarayan bir sistem varsa gidenler gider, işe yarayacaklar kalır. Her şeyi sonuna kadar
burada tutma noktasına gelirse burada mekan yetmez. Fakültenin yalnızca maketler
için değil genel anlamada yeniden kullanıma yönelik bir anlayışı varsa bu da onun
bir paçasıdır.
E.O. : Yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulanarak maket malzemelerinin
değerlendirilebileceği ve sonucunda öğrencileri kazanç sağlayabileceği bir
sistemi onaylar mısınız? Böyle bir sistem hakkındaki düşünleriniz ne olurdu?
A.E. : Onaylarım. Bunu onaylamayacak kimse olamaz. Bunu nasıl yapılacağı her
bölümün ihtiyaçları analiz edilir, bunun bir çıktısı sağlanır. Öğrenciler bu işim bir
paçası haline getirilmediği sürece ve bir sistem olmadığı sürece zor görünüyor.
Sistemin devamlılık sağlaması gerekiyor. Üniversite kendi başına bir organizma ve
bu organizmanın bir şuur geliştirmesi lazım. Bu fakültenin çıkardığı atık budur,
bunun değeri de budur dediğin zaman buna piyasadan bir ilgi de doğar, bunun
meraklısı da çıkar. İşin içerisine iktisadi anlamda bir ifade girdiği zaman sistem
yürümeye başlar. Ara yüzlerin geliştirilmesi lazım. Tek başına buraya bir kutu
koymakla bitmiyor, bu paydaşların da önemli olduğu bir sistem.
E.O. : Son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
A.E. : Hayırlı bir şey yapıyorsun. Ama nihai olarak böyle bir şeyin kalıcı olması için
kurumsal düzeyde sahiplenilmesi ve altyapısının oluşturulması lazım. Öğrenci
istatistiği böyle bir şeyi başlatır, tetikler ama tek başına devam ettiremez. Çok
yenilikçi ve Türkiye’deki kurumlara örnek olacak bir girişimin olması lazım,
toplumun ilersinde olması konusunda üniversitelere yakışan budur. Sadece kaygılarla
yapılacak ve yürümeyecek bir işe girişmemek lazım, feasible olması gerekir çünkü
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insanların motivasyonu çabuk kırılıyor. Yarım kaldığı zaman insanları bir daha
başlatamıyorsun. Sürdürülebilirlik meselesinde insanların inançları çok konuşulan bir
konu. İnsanların bunun çalıştığını görmesi lazım. Sistemin çalıştığımı görürlerse
inançları artar ve daha çok insan bu sistemin içerisinde yer alır. Bu konular yavaş
yavaş yangınlaşıyor. Hayatın bir parçası olması lazım, var olan süreçlerin entegre bir
parçası olması lazım. O yüzden süreçleri doktor gibi iyi analiz etmek lazım. Bu
şekilde sistemi süreçlere daha iyi entegre edersin.
EK A 7: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Fakülte Sekreteri, Munise Akça ile Yapılan
Görüşme
Emrah Ozma: Atık elden çıkarma ve değerlendirme konusunda Fakülte’de ne
gibi süreçler mevcuttur?
Mimarlık Fakültesi Sekreteri Munise Akça: Bilgisayarların geri dönüşümü var.
Rektörlük bilgisayarları alıp değerlendiriyor. Günlük yemek atıklarını Şişli
Belediyesi alıyor. Kağıtlar da birikince, zaman zaman Seka’yı çağırıyoruz, zaman
zaman Şişli Belediyesi’nden gelip alıyorlar. Her gün atıkları takip edecek zengin bir
idari kadromuz yok, Fakültede Atık Toplama Komisyonu kurulmalı ve bunun
personeli olmalı. Yaptığımız son toplantılarda bu gündemimizde bu var. Yakın
zamanda Atık Toplama Komisyonu kurulması planlanıyor.
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EK B: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Çevrimiçi Anketin
Soruları
ANKET: İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Derslerde Kullanılan Maket
Malzemelerinin Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve Ürün–Hizmet Sistemi
Perspektifinden İncelenmesi
Bu ankete İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama
Bölümlerinde okumakta olan tüm öğrencilerin katılması beklenmektedir. İTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yüksek Lisans dersi olan “Tasarımda
Yönlendirilmiş Çalışmalar” dersi için Prof. Dr. Özlem Er danışmanlığında, İTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Emrah Ozma tarafından
hazırlanmış bir ankettir. Anket Maket malzemelerinin kullanımı ile ilgili mevcut
durumu ve öğrencilerin bu konu hakkındaki düşüncelerini saptamak amacıyla
yapılmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin kimlik bilgileri istenmemektedir.
1. Hangi bölümde okumaktasınız?
o
o
o
o
o

Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama

2. Cinsiyetiniz nedir?
o Kadın
o Erkek
3. Hangi yaş grubunda bulunmaktasınız?
o
o
o
o
o

18 – 20
20 – 22
22 – 24
24 – 26
>26

4. Maket malzemelerinizi nereden satın alıyorsunuz?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
o Fakülte kırtasiyesinden
o Fakülte dışındaki kırtasiyelerden
o Yapı marketlerden
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5. Fakülte kırtasiyesinin fakültenin neresinde olmasını istersiniz?
o Stüdyolara / dersliklere yakın bir yerde olmalı
o Her katta az stoklu büfeler olmalı
o Bulunduğu yer uygun
6. En çok hangi tür maket malzemelerini kullanıyorsunuz?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dosya kağıdı
Fon kağıdı
Kraft kağıt
Maket kartonu
Bristol karton
Kraft karton
Oluklu mukavva
Asetat
Diğer:………………..

7. Maket malzemesi harcamanız haftada ne kadar TL tutuyor?
o
o
o
o
o

10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
40 TL'den fazla

8. Maket malzemesi satın almak için yaptığınız harcamaları nasıl değerlendirirsiniz?
o
o
o
o

Düşük buluyorum satın almakta hiç zorlanmıyorum.
Normal buluyorum.
Yüksek buluyorum.
Çok yüksek buluyorum.

9. Maket malzemelerini nerelerde, hangi mekânlarda kullanıyor ve makete
dönüştürüyorsunuz?
o Stüdyoda / Derslikte
o Atölyede
o Evde / Öğrenci Yurdunda
10. Maket yapımı bittikten sonra oluşan atık malzemeleri ne yapıyorsunuz?
o
o
o
o

Temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bırakıyorum
Fakülte binasındaki çöp kutularına atıyorum
Eve götürüyorum
Öğrenci yurduna götürüyorum
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11. Maket yapımı bittikten sonra oluşan atık malzemeleri atmak için fakültede
bulunan çöp kutularını yeterli buluyor musunuz?
o Hayır, yeterli bulmuyorum
o Evet, yeterli buluyorum
12. Yanıtınız hayır ise fakültede bulunan çöp kutularını
bulmuyorsunuz?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

neden

yeterli

o Yetersiz sayıda çöp kutusu var
o Farklı malzemeleri ayrı ayrı atmak için geri dönüşüm kutuları yok veya
yetersiz
o Çöp kutuları hep dolu oluyor
o Atılan malzemelere göre çöp kutularının boyutları küçük kalıyor
13. Maket yapımı bittikten sonra oluşan atık malzemelerin nasıl değerlendirilmesini
isterdiniz?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
o Atık malzemeler bir yerde toplanıp başka maketler için tekrar kullanılsın
o Atık geri dönüşüme gönderilsin
o Diğer:
14. Bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketleri kullanım sonrası ne yapıyorsunuz?
o
o
o
o

Temizlik görevlilerinin alması için sınıfta bırakıyorum
Fakülte binasındaki çöp kutularına atıyorum
Eve götürüyorum
Öğrenci yurduna götürüyorum

15. Bitmiş ve işlevi tamamlanmış olan maketlerin kullanım sonrası nasıl
değerlendirilmesini isterdiniz?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
o Maketler bir yerde toplanıp, malzemeleri başka maketler için tekrar
kullanılsın
o Maketler geri dönüşüme gönderilsin
o Diğer
16. Maket malzemelerinin geri dönüştürülmesi ve geri dönüşüm işlevinin ardından
size yeniden maket malzemesi olarak kazandırılması söz konusu olsa, dönüşüme
uğramış malzemeyi kullanırken memnuniyetiniz nasıl olurdu?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
o
o
o
o
o

Dönüşmüş bu malzemeyi huzur içinde kullanırdım.
Bu malzeme benim maketimde olumsuz bir etki yapmazdı.
Bütün öğrencilerin ayni malzemeyi kullanıyor olmasına hoşnut olurdum.
Daha ekonomik olacağı için bütçeme katma değeri olurdu.
Dönüşmüş malzemeyi asla kullanmak istemezdim.
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17. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin bütün bölümlerinin kullandığı maket malzemeleri
için öğrencilerin organize olacağı ve katılan öğrencilerin kazanç sağlayabileceği bir
geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemi geliştirmek gerekseydi, kurulacak sistem
hakkında sizin fikriniz ne olurdu?(Lütfen düşüncenizi detaylı bir şekilde yazınız.
Fikirleriniz bu çalışma için çok değerli olacaktır.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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EK C: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Çevrimiçi Anketin Açık
Uçlu olan 17 Numaralı Sorusuna Katılımcıların Verdiği Yanıtlar
17.
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin bütün bölümlerinin kullandığı maket
malzemeleri için öğrencilerin organize olacağı ve katılan öğrencilerin kazanç
sağlayabileceği bir geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemi geliştirmek
gerekseydi, kurulacak sistem hakkında sizin fikriniz ne olurdu?
















Bence fakültedeki bütün bölümlerin kullandığı maket malzemelerini satıp
yerine öğrencilere yeni maket malzemeleri versinler.
Puanlama sistemi kurulabilir. Herkes puanı kadar maket malzemesini geri alır
İşlemesi önemsenen ve işleyen bir geri dönüşüm sisteminin öğrencilerin
denetiminde, öğrenciler tarafından, fakülte desteğiyle kurulması ve
kullanılması, maket malzemelerinin geri dönüşümü açısından çok değerli
olur. Maket malzemelerinin geri dönüşümü, ciddi malzeme tüketimi olan
okulumuzda hem üretime ve doğaya, hem öğrenci bütçesine yararlı olacaktır.
Öncelikle bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiği
düşüncesindeyim. Çünkü siz ne kadar iyi bir sistem yapsanız da öğrenciler bu
konuda duyarlı değilse, zaten geri dönüşüm için malzemelere göre konulan
çöp kutularına çöplerini uygun şekilde atmayacaklardır. Kaldı ki birçok
öğrencinin de artık malzeme ve maketlerini çöp kutusuna atma zahmetine
girmeyip, sınıfta görevlilerin temizlemesi için bıraktıkları sıkça
gözlemlenmekte. Ben şahsen böyle bir sistemi oldukça uygun ve yararlı
bulmaktayım, eğer bu sistem fakültemizde olsaydı kullanırdım.
Malzemelerin çeşitlerine göre toplanabileceği noktaların oluşturulması lazım
bunların fakülte içindeki konumları ve sıklıkları önem kazanmakta. Katılan
öğrencilerin kazanç sağlaması sistemin daha düzenli işlemesini sağlayabilir.
Bence çok güzel ve bir o kadar gerekli bir fikir, ne zamandan beri böyle bir
şey olmasını istiyordum, maketlerin saklandığı istendiği zaman tekrar
kullanılabileceği bir yer veya öğrencilerin kendilerine ait bireysel
kullanabilecekleri dolapları olabilir.
Olumlu olurdu. Maket malzemelerinin standart boyutları oldukça büyük.
Örneğin oluklu mukavva boyutları 70x100cm. İhtiyacımız çok daha azken bu
boyutlarda malzeme alıp, kullanmadığımız kısmı çoğu zaman çöpe atmak
durumunda kalıyoruz. Kullanılmayan malzemelerin değerlendirilmesi
oldukça faydalı olurdu.
Yıllardır eksikliğini hissettiğim bir konunun böyle etkin bir şekilde
çözülmesinden memnuniyet duyar, sisteme elimden geldiğince katkıda
bulunurdum.
Geliştirilmesi iyi olabilir ancak sonuçta bu sistemin belirli sınırlamalarla
kullanılması gerektiğini düşünürdüm mesela her öğrenci x adet y
boyutlarında malzeme alabilir daha fazlasını alamaz gibisinden. Nitekim
kırtasiye malzemesi satan yerlerin(başta Gülşen abla) mağdur olmasını
istemem ben şahsen. Ancak geri dönüşüm sisteminin de yapılmasını
desteklerim çünkü maliyetleri çok yüksek oluyor kimi durumlarda.
Sınırlandırma Gülşen ablanın da malzeme satabilmesi için, sistemin
kurulması ise acil durumlarda veyahut işte gücü elvermeyen arkadaşlarımız
için gereklidir diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılım için çalışırdım
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Hem öğrenci ekonomisine katkı sağlayacağından hem de artık diye
adlandırılan veya gerekli olmayan malzemelerin kullanılmasına sevinirdim.
Sadece proje ve diğer dersler sonucunda not elde etmek için yaptığımız bütün
çalışmalar bir daha hiçbir şekilde kullanılmadığı için fakülte olarak inanılmaz
miktarda atık üretiyoruz. Böyle bir sistem olsa sonuna kadar desteklerdim.
Çünkü ürettiğimiz atıkların hepsi de kokmaz-bulaşmaz materyaller ve kâğıt
kökenli oldukları için bunların tekrar tekrar kullanılabilmesiyle sayısız ağaç
kurtarabileceğimize inanıyorum. Harcanan bunca paralar ve malzemeler
sadece transkriptlerimize etki etmek için çok fazla. Bunun için fakülte
içerisinde bir "artık odası" oluşturulmasının ve gönüllü öğrencilerin hatta
öğretmenlerin bile maketleri ve çıktıları zarar görmeyecek şekilde tekrar
kullanım için ayrıştırmalarının efektif olabileceğini düşünüyorum. Direkt
kullanılabilecek parçalar bir yana, dönüşüme gönderilecekler bir yana olacak
şekilde ve 1 veya 2 ayda bir birikenleri geri dönüşüme göndermek için bir
araç okula gelebilir. İnsanların bu işe gönüllü olması için bir kulübe
kaydoluyormuş gibi olmaları gerektiğini düşünmüyorum. Biraz teşvikle
herkesin destekleyeceğini ve boş vakit buldukça insanların bu işi
yapabileceklerini düşünüyorum çünkü aynı zamanda buradan ücretsiz
malzeme alabilecekleri için katkı sağlamaya eğilimli olabilirler. Eğer benim
bu düşüncem fazla iyimser ise bu odadan sorumlu birkaç öğrenci bir miktar
cep harçlığı karşılığında bunu yapabilir ve bu malzemeler de ücretsiz değil
ama dışardan almaya göre kat kat daha ucuz olarak hizmete sunulabilir. Yine
malzemeler ücretsiz verilip çalışanların cep harçlığı için dekanlıktan veya
rektörlükten destek alabiliriz, karşı çıkacaklarını sanmıyorum.
İlk olarak her bölümün kendine göre dönüştürülmüş malzemeleri olsun, her
bölüm için aynı geri dönüşüm olmasın. Her sınıfın içinde geri dönüşüm için
kutular(derin kutular büyük)olsun ve bunlar geri dönüştürülüp tekrar
sunulsun.
Güzel olurdu
Bir dönem sonrası geri dönüştürülen malzemeler geri dönüşüme katkıda
bulunan öğrencilere daha düşük fiyata satılabilir ya da sosyal duyarlılık
yaratılarak geri dönüşüme gönderilen malzemeler karşılığında alınacak olan
para bir kuruma bağışlanabilir.
Geri dönüşüm kâğıt israfını önleyebilir ayrıca geri dönüşüm malzemeleri ile
daha ucuza maket yapılabilir. Çünkü maket bir kez yapıldığı zaman dönem
sonunda çöpe gidiyor; o kadar para ve kâğıt boşa gidiyor.
Olumlu bulurum.
Ekoloji perspektifi ile desteklenmesi gerekirdi.
Her stüdyoda belli bir alan belirlenip, sınıfta çalışanlar işleri bittiğinde
ellerinde kalan, onlar için o sırada gereksiz olan malzemeyi oraya
koyabilirler. Böylece her bölümün kendine has malzeme ve ölçeği olduğu
için, sınıf içinde döngü sağlanabilir. Kolay gelsin
Maket fakültemizin tüm bölümleri için eğitimimizin vazgeçilmez bir parçası,
bu nedenle de zaruri ve maalesef büyük bir kaynak "israfına sebep oluyor, bu
nedenle bu konudaki hassasiyetlerimiz ne kadar gelişir ve organize olursak,
doğaya verdiğimiz zararın karşısında küçük de olsa bir katkımız olur. Böyle
bir sistemin kurulması çok faydalı olur.
Şu an böyle bir sistem olmamasına rağmen öğrenciler okul içinde kendi
çevresindeki maketleri, malzemeleri değerlendirmeye çalışıyor. Kurulacak
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sistem çalışabildiği takdirde okuldaki ciddi bir çoğunluk tarafından
kullanılmak istenen bir yöntem olur.
Öncelikle böyle bir sistemin geliştirilmesi kaçınılmaz ve çok kazançlıdır.
Umarım gerçekleşir. Geri dönüşüm malzemeleri değerlendiren firmalarla
anlaşma yapılıp ortak hareket edilebilir.
Bu fikrin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Taşkışla
öğrenci profilinin bu tip bir uygulamayı işler kılabileceğini, buna uygun bir
profile sahip olduğunu düşünüyorum. Bu sistem öğrenci kartlarının elektronik
sistemi ile bir denklik kurulup gerçekleştirilebilir. Ya da ayrı bir "Maket
Dönüşüm Kartı" yaratılıp, bu kart tüm Taşkışlalıların cüzdanlarında yerini
alabilir. Bazı atık maket ve maket malzemesi bırakma noktaları olabilir. Bu
bırakılan miktara göre bu kartlara bir yükleme yapılabilir. Daha sonrasında
ise bu yüklemeler dönüştürülmüş malzemelerin alımında kullanılabilir ve
böylece uzun vadede bir döngü sağlanmış olabilir. Bir akbil sistemi ya da
öğrenci kartının yemekhanede kullanılması sisteminden çok da farklı bir
altyapı gerekmemektedir.
Olumlu bulurdum. Bir düzen içinde olmadığı sürece kullanımda olan
maketlerim ve malzemelerimi stüdyoda rahatça bırakamıyorum çünkü
bıraktığımda yerinde bulamıyorum. Bunun kazançlı bir sistem olması ise çok
daha yararlı bir şeye dönüşebileceğini hissettiriyor.
İşleyen bir sistem kurmak elbette zor ancak geri dönüşümlü bir sistemle
maket yapımını daha ucuz ve kullanışlı hale getirmek mümkün ancak bu
sadece malzeme geri dönüşümüyle olabilecek bir şey değil çünkü atölyelerde
çalışma ortama kısıtlı ve zaman da sınırlı. Eşyalarımızı koyabileceğimiz,
atölye ortamında tam zamanlı üretim yapabileceğimiz bir ortam olmadan geri
dönüşüm sisteminin de tam olarak amacına hizmet edeceğini düşünmüyorum.
Ancak güzel bir adım olabilir sadece.
Birçok maket işlevi bittikten sonra, bulunduğu yerden çöpe bile
taşınmamakta. Maketler toplanıp kullanılabilen kısımları hiçbir işleme maruz
kalmadan tekrar kullanım için depolanabilir; bu işlemin sadece yılda iki kez
yapılmasının bile her yönden kazancı olacaktır. Maketlerin kullanılamaz
kısımlarının da topluluk çalışmasıyla yapıldığını düşünürsek, geri dönüşüm
için hazır hale getirilmiş olurlar.
Taşkışla binasının arka girişinde zaten çöp depolama yeri olarak kullanılan bi
yer var öğretim hayatım boyunca o çöplerden en az 10 civarında gayet
başarılı mimarlık kitabı toplamısımdır.daha neler nelr arka bahce öğrenci
kullanımında değildir. Çöpler gerekli şekilde ayırt edilip depolanmıyor.
Demek istediğim plastikler kâğıtlar diye ayırmak DEGİL.
Atılan
malzemelerin çoğu maket yapımında kullanılabilir dosyalar. Bedava dergiler
kartonlar. Bunlar geri dönüşüme gitmeden makette kullanılabilecek
malzemelerdir. Neyse okulumuzda rektör odasının o kadar büyük olup asıl
işe yarayan ozalit ve çıktı için ayrılmış mekânın o kadar küçük bırakılması mı
olsun Bir’in 10.30da açılması 17.30 da kapatılması mı olsun. Eğer okulda
atık yönetimi birimi kurulacak ise minyaturkale@gmail.com iletişime
geçebilirsiniz.
Belirli noktalar olmalı, özellikle stüdyo yakınlarında, artık malzemeler o
noktalar aracılığıyla yeniden kullanılabilmeli.
Güzel bir oluşum olurdu. Hem çevreyle ilgili olarak hem maddi anlamda
dünyaya katkısını desteklerim.
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Çok iyi bir örgütlenme olması gerekirdi. Okulda bir oda bu iş için ayrılmalı
gelen giden hesapları tutulmalı, malzeme dönüşümünün faydalı olup olmadığı
yakından kontrol edilmeli.
İyi organize olunursa başarılı ve faydalı olacağını düşünüyorum.
Kesinlikle destekler ve ben de organizasyonun bir parçası olurdum. Severek
de kullanırdım.
Bunun iki açıdan yararlı olacağını düşünüyorum. Hem geri dönüşüm
açısından malzeme ve doğa bağlamında iyi bir amacı olur hem de öğrencilere
aktif olarak parçası olabilecekleri bir geri dönüşüm bilinci sağlanır.
Şirketlerle anlaşılmalı ve topladığımız geri dönüştürebiliniz atıklara karşı elde
ettiğimiz gelir okul için harcanmalı ( daha iyi bilgisayarlar, daha geniş bir
kütüphane, İTÜ ormanı, daha iyi yemek ve benzeri )
Bu sisteme şu an ihtiyaç var. Stüdyoda bırakılan malzemelere insanın içi
acıyor; temizlik görevlileri de bir yere kadar atmayınca her yer daha dağınık
oluyor. Geri dönüşüm ile depolama sistemi olsa kartonlar asetatlar bir yerde
oluklular bir yerde depolansa.
Bunun için fakültede bir oda olsa çok güzel olurdu ( her daim kullanıma açık
bir oda, böylece artık malzemeleri herkes yerli yerine koyar isteyen istediği
gibi kullanırdı) ancak sürekli kilitli duran bir yerin yapılması tamamen
boşuna olur.
Böyle bir sistem okulumuz için çok gerekli bence. Özellikle koridorlarda
sunulan maketler daha sonra direk çöpe gidiyor. En azından bunun
engellenmesi için bir şeyler yapılabilir.
Türlerine ve boyutlarına göre ayrılıp bir odada öğrencilere sunulabilir. Atık
ya da dönüşüm odası adı verilebilir.
Bu sistemin öğrencilere zaman, bütçe ve fikir açısından büyük katkı
sağlayacağını düşündüğümden elimden geldiğince destek olur ve bu sistemin
devamlılığına yardımcı olmak isterdim.
Öncelikle cinsiyetimizin ankete nasıl bir katılım sağlayacağını anlayamadım.
Ayrıca, birçok bilgi formunda görebileceğiniz gibi, cinsiyet başlığı altında bir
"diğer" seçeneği mevcut olabiliyor. Maket malzemelerinin organizasyonuyla
cinsiyet arasındaki bağı nasıl kuracağınızı heyecanla bekliyorum. Bence
öğrencilerin organizesiyle, böyle bir sistem geliştirmek çok güzel bir fikir.
Ama bundan öğrencilerin maaş gibi bir maddi kazanç sağlamaması
gerektiğini düşünüyorum.
Yurtta yaşadığım dönemlerde, mimarlık etüt
odasında ki ortak kullanım için biriktirilen artık malzemeler sayesinde
malzeme masrafım çok düşüktü. İşi biten maketlerin ve kullanılmayan
malzemelerin bir alanda toplanması ve başka öğrenciler tarafından tekrar
kullanılması olabilecek en önemli geri dönüşümdür bence. Aynı alanda,
kullanılmaz hale gelmiş malzemelerin geri dönüşüme gönderilmesi için, geri
dönüşüm kutuları olabilir. Geri dönüşen malzemelerin ücretsiz olarak yine
bütün öğrencilerin kullanımına açık olması gerektiğini düşünüyorum. Geri
dönüşüm giderleri de, üniversitenin bütçesinden karşılanabilir.
Geri dönüşüm için her bölüm ayrı bir oda belirlesin çünkü bölümler arası
kullanılan maket malzemeleri fark ediyor ve bir görevli atanıp bu
malzemeleri gruplara ayırsın ve o odalardan sorumlu olsun. İyi olur :)
Kurulsun
Her gün okuldaki yüzlerce kişi malzeme alıyor ve artanını gereksiz yere heba
ediyor. Arta kalan malzemelerin kalitesi düşmediği sürece bence malzeme
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geri dönüşümü çok yararlı olur. Ama bu tarz iyi organize olmayı gerektiren
işler herkesin aynı özeni ve özveriyi göstermesiyle güzel oluyor ki bu konuda
pek emin olamıyorum ben insanlardan. Ama olsa memnun olurdum.
Bir geri dönüşüm sistemi geliştirme fikri malzeme kısıtlaması bulunmayan
projelere sahip endüstri ürünleri tasarımı bölümünden yeteri kadar
faydalanamayabilir. Bununla birlikte, bu geri dönüşüm sistemine katkıda
bulunacak malzemeler yalnızca maket malzemeleri de olmayabilir. Örneğin,
işi bitmiş öğrenci paftalarının da bu sistem içinde yer almasının son derece
faydalı olacağını düşünüyorum
Bence gerekli katılım sağlanabilirse harika bir fikir. Fakülte kırtasiyesinin
yani maket malzemelerini satın aldığımız yerin, stüdyolara değil de atölyeye
yakın olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Atölyelere yakın bir yerde
kolektif öğrenci kantini kurulabilir. Ayrıca birden fazla şık işaretlenebilmesi
size daha doğru bir sonuç verebil
Her maket malzemesi için farklı bir çöp atık kutusunun stüdyo ve dersliklere
yakın bir yere konulması 2. toplanan malzemelerin ayrıştırılarak geri
donuşumu yapacak yere götürülmesi/gönderilmesi 3.Gelen malzemenin
bölüm stüdyosunda ortak olarak kullanılması Israrın önlenmesi açısından çok
iyi olurdu. Evde eğer dönüştürülebilirse; örneğin bir aydınlatma projesi
boyunca 2-3 kişiye yetecek kadar (yanlış yapılmış polproplen maketler)
malzeme, kullanılmadan kalmış oluklu mukavva vs. var. Annem maketlerimi
ve malzemelerimi atmaya calısıyor, hatta kilden yapılmış ve çalışır durumda
olanların bir kısmını atmış, onun için çöpler... Yurttaki öğrencilerin
durumunu düşünemiyorum. Kolay gelsin.
Fakülte kırtasiyesinde poşetler toplanıyor, başkaları tarafından yeniden
kullanılıyor, bu güzel bir örnek. Aynı şekilde kırtasiyenin yanında kartonlar,
kâğıtlar ve başka malzemelerin birikebilme yerleri olabilir. Birikme yerleri
birkaç cezandan yapılabilir, birkaç masanın üzerini kullanmak bile malzeme
biriktirilmek için yeterli olabilir ve başka pek çok olasılık.
Çok mantıklı, kazanç olursa kesin tutar.
Herkesin yaralanacağı ortak alanda atık veya kullanılmayan maket
malzemeleri toplanabilir. Soruda ayırdığınız gibi maket kartonu, fon karton,
asetat vs. farklı malzemelerin yerleştirildiği raf gibi bir şey olabilir, öğrenciler
de oradan istediğini alır. Âmâ her şeyden önce dışarıya göre çok çok pahalı
olan kırtasiyemizin fiyatları düşürülebilir.
Yeni geliştirilecek geri dönüşüm sistemini sonuna kadar destekler ve katkıda
bulunurdum. Lütfen malzemeler geri dönüştürülsün. İyi çalışmalar
Sistemi destekler ve katkıda bulunurdum gelecek adına iyi bir adım. İyi
çalışmalar
Bir bölüm sadece bu hizmet için açılabilir. Çöpleri toplayan hizmetlilerimiz
de bunu göz önüne alarak malzemeleri ayırabilirler. Ve öğrenciler olarak biz
daha duyarlı olursak herkes maket malzemelerini paylaşıp kullanabilir.
Bir mimarlık fakültesi olarak, maket malzemeleri kullanımının çok yüksek
seviyede olduğu göz önüne alınırsa, bu malzemelerden sonuna kadar
yararlanmak, onu geri dönüştürmek ya da tekrar kullanmak ve bütün
öğrencilerin yararına olacaktır. Hem ekonomik anlamda, hem de çevreci bir
anlayışla bakılacak olursa, böyle bir sistem kesinlikle gerekli ve
desteklenmesi gereken bir oluşumdur...
Benim aklıma daha çok bir maket atık odası gibi bir şey geliyor, herkesin işi
bitince yaptığı maketi ve artıklarını koyduğu bir oda. Malzemelerine göre
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odada bölümler olabilir. Maket malzemesine ihtiyacı olan, oradan kendine
uygun boyutlarda değişik parçalar bulabilir. Çünkü bazen küçük parçalara
ihtiyacımız olabiliyor. Kocaman bir karton veya fon kâğıdı almak ve geri
kalanını atmak büyük ziyan bence. Daha sonra geriye kalan kullanılmayanlar
geri dönüşüme yollanabilir. Bir de naylon poşet ve malzemeler için ayrı bir
bölüm mutlaka olmalı.
Malzeme türüne göre farklı boyutlarda konteyner bırakılabilir stüdyolara.
Karton, plastik, kompozit, metal vs. çeşitleri için ayrı ayrı konteyner.
Temizlik personelleri de bu konuda bilgilendirilip, özenle ayrımı yapıldıktan
sonra ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilebilir. Ayrıca maketler dışında
tüm mimarlık fakülteleri; mutlaka her hafta çıktısı istenen çalışmalar için
harcanan a4ten a0 a hatta daha da büyük boyutlara varan kâğıt kullanımıyla
büyük bir ^yıkım ya da israf alanlarıdır. Kaçımız ömrümüzde kaç ağaç
dikmişiz ki sene de 17 ağaç küsur tüketelim. Ki fakülteler bu standartların
çok üzerinde bil tüketime sahip kuşkusuz. Çıktı almak yerine autça deki
verilerimizi bil projektöre aktarıp ortan sunum yapılsa çok daha iyi olur.
Denebilir kayır üzerine hocanın yönlendirici fikirler çizmesi, karalaması proje
aşamasında kalıcı bir destek oluşturuyor. O zaman da sunum esnasında
hocanın ve diğer grup arkadaşlarının eleştirisini kaydedebilen bir kamera ya
da ses kayıt cihazı projeksiyonun yanında bulnuabilir. Vs.
Her türlü maket malzemesi artığının ayrı ayrı toplandığı, yeterli büyüklükteki
kutular kullanılarak sistem kolayca çalışır hale getirilebilir. Öğrenci olarak
okulda çevremdeki hemen herkesin çöp poşetlerine giden maket
malzemelerinin değerlendirilmesi konusundaki duyarlılığına şahit oluyorum
ve böyle bir sistem hayata geçirildiğinde katılımın %100 olacağına
inanıyorum. Geri dönüşüm sisteminin sağladığı ekonomik faydanın yanı sıra
çevreye olan katkısı da insanları cezbetmeye yarayacaktır.
Oldukça yararlı olurdu elbet. Bu sistem yarı zamanlı iş imkânı da açmış
olurdu. Doğaya, okula, öğrencilere; aynı çatı altındaki ve dolaylı yoldan
dışarıda etkilenenlerin çoğunluğu için yarar sağlayacak bir sistem olurdu. Bu
kadar atık çıkaran başka bir fakülte daha yoktur herhalde. Bu yüzden böyle
bir sistem için fazlaca geç kalındığını da düşünmekteyim. + Kurulduğu
takdirde gönüllü olarak birçok öğrencinin katılımda bulunacağına eminim.
Hayatının her evresine geri dönüşümü yerleştirmeyi arzulayan ama imkân
olmadığı için yapamayan çok kişi tanıyorum.
Bu seçeneği okumadan böyle bir fikri "ot her" seçeneğinde sunmuştum.
Atölyelerin en köşelerinde var olan dolaplar çeşitlendirilebilir ve her
atölyenin bir geçmiş projelerden kalma malzeme deposu olabilir. Herkes
kendi yaptığı maketi geri alma hakkına sahip olabilir ve maketi üzerine satın
aldığı ağaç- yeşillik vs. gibi objeleri geri alıp diğer projesinde kullandığında
mezun olana kadar her öğrenci daha az "atık" üretmiş olur. Geri dönüşümü de
destekliyorum fakat geri dönüştürmeden önce her şeyden "maksimum
istifade" daha sürdürülebilir. Bunun için bir organizasyona ve kazanç
sağlamaya gerek var mı bilmiyorum. Görevliler sınıfta bırakılan
"kullanılmayan maket malzemelerini" çöp yerine belli bir yere bıraksa yeterli
olur gibime geliyor.
"Mimarlık fakültesi öğrencisi" olduğumuz için her bölüm kendi dönemleri
içinde fazlasıyla kaynaşmış durumda, böyle bir girişim kolay organize
edilebilir diye düşünüyorum. Ancak bölümler arası koordinasyonun
sağlanabilmesi için her bölümün her döneminden 1er temsilci seçilebilir ve
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iletişim sağlanabilir. Hatta bu organizasyon içinde bölüm kulüpleri (ör; kent
ve kentlileşme) de aktif şekilde yer alabilir.
Merhaba Ben İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ÇAP yapan bir öğrenciyim. Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü’nde yapılan basit bir hesaplama, dönem sonu
öğrenciler tarafından yapılan harcamaların oldukça büyük rakamlara
ulaştığını ortaya çıkarmaktadır. Fakülte içinde alınan çıktılar ise kalite
açısından olabilecek en düşük kalitede olup, İstanbul’un hiç bir yerinde
olmadığı kadar pahalı olmaktadır (hatta en pahalı yere göre 2 kat daha pahalı
olmaktadır). Söz konusu nedenlerden dolayı, daha interaktif eğitim
sistemlerinin kullanılması kesinlikle kaçınılmaz görülmektedir. Ayrıca
değerli hocalarımız tarafından istenilen pafta boyotlarına bakıldığında,
genellikle renkli A0 ve hatta daha büyük paftaların yanı sıra, çok sayıda da
renkli A3 çıktıyı içermektedir. Dönem içinde 30 saniyeden fazla
bakılmayacak birçok paftanın çıktısının alınmasının istenmesi ve dijital
olarak sunulan ödevlerin genellikle incelenmemesi, bu acı gerçeğin başka bir
boyutu olmaktadır. Basit bir hesaplama, sadece final teslimlerinde çıktılar
için öğrenciler tarafından yapılan harcamaların inanılmaz yüksek olduğunu
ortaya çıkarmaktadır. SBP sınıf sayısı: 4 sınıf Her sınıfın öğrenci sayısı: 50
Ortalama 8 adet A0 pafta/kişi Okul içinde A0 renkli çıktı fiyatı: 35TL Sadece
dönem sonu 1 haftada harcanama para miktarı: 4*50*8*35=56,000 TL Bunun
yanı sıra, dönem içinde 14 hafta boyunca pafta çıktıları için harcanan miktar
aynı şekilde hesaplanabilmektedir. Dönem içi kişi başı ortalama çıktı sayısı:
10 4*50*10*35=70,000 TL Sadece SBP Bölümü’nde Senelik Toplam
Harcama: 2*(56,000+70,000)=252,000 TL Bir teknik üniversitesi olarak daha
interaktif eğitim sistemlerinin kullanılmasının gerektiğini düşünmekteyim.
Fakültemizde yapılan tüm çabalar ve uğraşların farkında olan bir öğrenci
olarak, bu konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini de rica
etmekteyim. Sonsuz Saygılarımla SBP-MİM Öğrencisi
Önce bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, farklı tekniklerle daha az malzeme
ile maket yapılabileceğini görmeli yeni öğrenciler Ardından sistem her katta
stüdyolarda belli yerlerde kurulmalı Görevlerini tamamlayan malzemeler
dönüştürülmeden de kullanılabilir, ancak kullanılamayacak durumda olanlar
dönüşüm için yollanmalı
Belki geri dönüşüm için arta kalan kalan malzemenin ağırlığı kadar öğrenciye
indirim/geri ödeme yapılarak bu sistem desteklenebiliniz. Belki de geri
dönüşüme en çok katkı veren öğrenciye belirli bir süreliğine maket
malzemelerinden bedavaya yararlanma fırsatı verilebiliniz.
Öncelikle kesinlikle proje sınıflarına yakın geri dönüşüm kutuları olmalı.
Burada biriken malzemeler bil şekilde dönüştürülerek kırtasiyede daha ucuza
satılabilir bu malzemelerle özellikle çalışma maketleri için ekonomik
olduğundan kullanılabilir olacağını düşünüyorum.
Böyle bir sistemin çok yararlı olacağına inanıyorum. Erosmuş için gittiğim
üniversitede bu sistemin kullanıldığı bir maket odası vardı. Maket
malzemelerinin yakınında satın alındığı bu odada öğrenciler maketlerini
yaptıktan sonra fazla gelen malzemeler odanın içindeki raflara konuluyordu
ve bu raflardaki "atık" malzemeleri kullanmak serbestti. Bu sistemin önemli
bir noktası öğrencilerin paylaşımcı bir yaklaşıma sahip olması, İTÜ
Taşkışla'da işleyip işleyemeyeceğinden emin değilim.
Sadece fakülte içinde değil, öğrencilerin kaldıkları evlere yakın noktalarda
belediyelerle anlaşmalı olarak maket geri dönüşüm toplama kutula bulunmalı.
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Şuan evimde 2 kucak maket malzemesi var ve geçen gün temizlik yaparken
onları atmaya kıyamadım, Ancak o kadar malzemeyi nereye götürüp teslim
edeceğimi bilemedim. Hala evde duruyorlar, daha çok noktaya geri dönüşüm
toplama kutuları koyulmalı. Ayrıca sadece maket malzemesi değil, diğer
kâğıt, plastik ve cam malzemeler için de olmalı. Hatta bil-dizel üretimi için
yanık yağlar için de toplama konusunda belediyelerden ve gönüllü
kurumlardan daha fazla çalışma bekliyorum. Böyle bir kurum oluşturulursa
derslerimden artan kala zamanda seve seve çalışırım.
Her bölümün kullandığı malzemeler farklı özellik ve ebatlarda olduğu için
her bölümden eşit sayıda öğrenciyle yapılacak olan bu çalışma oldukça
faydalı olur
Hocaların da biz öğrencileri sürekli bu sisteme katılmayı teşvik etmesini
beklerdim. Ayrıca sistem için de özellikle stüdyolarımızın hemen yanına bu
geri dönüşüm kutuları konulursa rahatlıkla kullanabiliriz.
Kesinlikle bu sisteme katılırdım. Ayrıca bunu farklı malzemeler için farklı
toplama yerleri oluşturularak kolaylaştırmak mümkün olacaktır.
Bizim fakülte için kesinlikle ve kesinlikle olması gereken bir sistem. Bu
oluşum ve çalışmada kesinlikle aktif rol oynamak isterdim.
Geri dönüşüme verdiğimiz maketlerimizin bize geri dönüş yapması ekonomik
olarak bir avantaj olacağı için memnun olurum.
Ortak havuz yapılıp ortan kullanılabilir
Bazen alınan malzemeler artabiliyor ve yakın sınıf içerisinden kullanacak biri
olmadığında yer tutmasın diye atılıyor. Artan malzemeler bir alan belirlenip
orada toplanılabilir ve tüm fakülte öğrencileri oradan ihtiyaçları dâhilinde
malzeme alabilir. Böylece verilen paramız da çöpe gitmiş olmaz; bir
başkasının işine yaramış olur. Çünkü bazen kısa süre içinde malzeme
almamız gerektiğinde kırtasiye kapalı olabiliyor ya da beşik taşa gidecek
vakit bulamayabiliyoruz. Fakülte içindeki artan malzeme birikim alanı, bu
vakit kaybının da önüne geçmiş olur. Malzeme almakta maddi anlamda
zorlanan arkadaşlarımız da buradan faydalanabilirler bu sayede.
Bir maket mezarlığı olabilir. Atık maketler/maket malzemeleri orada
biriktirilir. Tüm bölümlere açık olur. İhtiyacı olan öğrenci mezarlığı karıştırıp
içinden çalışmasına uygun malzemeler seçebilir. Aynı zamanda ufku açılır.
Bu konu çok önemliymiş şuan bunu anladım, maketlerin malzemelerini temin
ederken bil kere okul kırtasiyesini pahalı buluyoruz bu çok önemli (diğer okul
ozalit fotokopi vs. baskılardaki fiyatlarda olduğu gibi) , hadi uzaktan temin
etmek güç okuldan almak zorunda kaldık diyelim, artık kalan karton vs.
malzemeleri atacak kâğıt dönüşüm kutuları küçük ve az sayıda, sınıfta
bırakıyoruz yâda anlamlı bir çoğunluktaysa eve götürüyoruz, artıklar
kullanılmalı ya da dönüştürülmeli dedikten sonra maketlerimiz
tamamlandıktan sonra belli bir süreliğine küçük stantlarla stüdyoların önünde
maket yedek parçalarını giderme işlevi görecek bir düzen oluşturulabilir,
çalışmalarınızın hakkımızda hayırlı bir sona ermesi ümidiyle,
Öğrencilerin işlevi tamamlanmış maketlerini Taşkışla'da belirlenmiş bir alana
bırakması, bu alanda ayrıca geri dönüşüm kutularının bulunması, bu
maketlerden elde edilen ancak yeniden kullanılamayacak malzemelerin bu
geri dönüşüm kutularına öğrenciler tarafından ayrılarak atılması.
İyi fikir.
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Bunun yapılması iyi bir örnek teşkil eder; çünkü maketlerin çoğu ziyandık
oluyor. Fakültedeki bölümlerin okunması zaten ekonomik açıdan belli bir
bütçe istiyor, üstüne bir de böyle çöpe atılınca üzülüyorum. Kurulacak sistem
kesinlikle çok fayda sağlayacaktır.
Hem ekonomik açıdan, hem de ortak bir kullanım belirlenmesi açısından
faydalı bir sistem olacağı düşüncesindeyim. Bu yöntemle boşa giden birçok
malzemenin tekrar kullanılması saklanılacak ve öğrenciler açısından çok
faydalı olacaktır.
Çok da iyi olurdu böylece bu kadar israf olmazsın sanırım. Katılan öğrenciler
kazanç bile sağlayabilecekse seve seve de katılırım en azıdan maketler için
harcadığım parayı çıkarırım
Maddi yönden sıkıntı çeken arkadaşlar için bir nebze de olsa rahatlık
sağlayacağından, kesinlikle yapılması gereken hatta geç kalınan bir sistem
diye düşünüyorum.
Maketlere harcadığımız ücretler oldukça yüksek oldugundan, her seferinde
ayni miktar parayı harcamak yerine geri dönüşüme gönderip tekrardan ayni
malzemeleri kullanmak birçok öğrencinin bütçesine yarar sağlayacaktır. Hem
doğaya hem de öğrencilere destek ve yarar sağlayacak bu sistem oldukça
olumlu karşılanacaktır.
Büyük bir bütçe ayırdığımız maket malzemelerinin sonradan çöpe gitmesi
çok üzücü ve bir maketi birkaç defa tekrarladığımız göz önünde
bulundurulursa durum daha vahim. Böyle bir proje olsa birçok
arkadaşımız(ben başta olmak üzere) eminim ki seve seve katılır bu projeye.
Maketleri kullanılan malzeme türüne göre ayırmak, üzerlerinde kullanılan
malzemeleri çıkarmak, yapışkanlarından temizlemek gibi görevleri
gerçekleştirecek öğrenciler olursa hem daha çok çalışan hem de daha hızlı
gelişen bir düzen olur diye düşündüm.
Bence çok iyi olur.
Yer kaplamasından ve o kadar uğraşıp yaptıktan sonra boşa gitmiş hissinden
kurtulmak için çok iyi bir yol olabilir.
Maket malzemeleri çok pahalı ve okuldaki kırtasiyeye sürekli inip çıkmak
çok yorucu ve vakit kaybettiriyor. Ayrıca vakit darlığından dolayı yakınlarda
ozalit aramak yerine okuldan çıktı almayı istiyoruz ancak o da çok pahalı.
Şöyle ki a0 bir çıktı 20 lira ise ben okulumdan bu konuda verim alamam.
Bu konu için elimden geleni yapardım. Maket malzemeleri dönem içinde
giderimizin çok büyük bir kısmını oluşturduğundan geri dönüşümün
yapılması hepimizin yararına olacaktır.
Herkes geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda bilinçlendirme
kampanyaları düzenlenip eskiden kullanılmış olan maket malzemeleriyle
arada bir teşvik amaçlı maket yapma yâda tasarım yarışmaları düzenlenip
sergilenebilir.
Kâğıt, karton, bitmiş boya kalemleri, maketler kullanıldıktan sonra ne
yapılacağı belli olmayan her şey, cinslerine göre ayrı ayrı hazırlanmış geri
dönüşüm kutularına atıldıktan sonra toplanıp dönüştürülüp tekrar okula geri
yollanabilir. Bunu kolaylaştırmak için sınıflarda bulunan bütün maketler ve
evde/yurtta bulunan atık, yarısı kullanılmış malzemeler öğrenciler tarafından
ayrıştırılabilir.
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Fakülte kırtasiyesi yansıra sadece geri dönüşüm ürünlerinden elde edilen bir
birim daha oluşturulabilir ve fiyatları daha cazip halde öğrencilere
sunulabilir.
Malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlayabileceği düşünülen
bir komisyon kurulmalı. Bu komisyon farkındalığı artırmalı ve çalışmayı
bütün öğrencilere tanıtmalı. Sonrasında ise birkaçı uzun süreli olmak üzere
katılmak isteyen öğrenciler devinimli olarak çalışmalı
Kurulacak sistemde öncelikle atıklar bölümlere göre ayrılmalı ve atıkların
malzemelerini ayrıştıracak bölüm öğrencileri seçilmeli tabi cüzi bir ücret
karşılığında ve bu öğrenciler bu malzemeleri ihtiyaca göre kendi
bölümlerinde dağıtmalı
Sistem hakkında düşüncem olumlu ancak nerede ne şekil bir depolama
sistemi yapılacağı konusunda tereddütlerim var, böyle bir alan oluşturulursa
sadece maket malzemesi değil cetvel çanta kalem paylaşımı bile yapılabilir
Böyle bir girişim için geç bile kalındığını düşünüyor ve çok yararlı olacağına
inanıyorum.
Malzemelerin iyi kategorize edilmesi gerekli, hangi atığın nereye atılacağı
net olmalı. Hangi atığın kullanılabilir olduğu belirtilmeli (örneğin ne
küçüklükteki parçalar kabul edilebilir?)
Bence çok güzel olurdu. Hem malzemelere harcadığımız onca para sonunda
çöpe gitmezdi, hem de ihtiyacı olan arkadaşlar için uygun bir çözüm olurdu.
Bu sistemi büyük bir memnuniyetle karşılar ve aktif görev almak isterdim
Okulumuz içinde birçok "verimsiz alan" mevcut bu alanlar atık ve paylaşım
ortamı şeklinde dönüştürülebilir hem malzeme geri dönüşümünü sağlar hem
ekonomik hem de saklama ve adil olması hususunda bir güven ortamı sağlar.
Belki de bir iletişim sayfası oluşturup o sayfada o alan ya da dolaplarda olan
malzemelerin listesi oluşturabilir belki kontrollü kullanım için her öğrencinin
"art arda yararlanma" hakkına küçük bir kısıtlama getirebilir. Not: Bu
meselenin bir anketle çözülebilecek kadar küçük ve istatistik bir problem
olduğuna inanmıyorum. Okulda öğrencilerin ekonomik ve sürdürülebilirlik
yönünden eğitim hayatlarını devam etmeye çalışan ve bünyesinde bu
konulara yer ver ayrı özelleş mil bir komite kurulması ve bu komitenin
öğrencilerle iş birliği içinde çalışmasının daha yararlı olacağı kanısındayım.
İTÜ gibi bir kurum için geç kalınmış bir düşünce bile denilebilir. Hemen
uygulamaya geçilmesi gerekli bir sistem.
Böyle bir sistem oldukça faydalı olacaktır. Boşa giden yüzlerce
kullanılmamış parça olduğu gibi, kullanılmış ve halen işe yarar olan
parçaların da tekrar kullanımı hem maddi olarak bütçelere hem de doğaya
oldukça önemli bir kazançtır.
Öğrencilere maket malzemesinden arta kalan ya da kullanımı bitmiş
maketlerini malzemelerine göre ayrıştırarak geri getirme bilincinin yerleşmesi
için depozito karşılığında satış gibi benzer bir sistem uygulanabilir diye
düşünmekteyim. Aynı malzemenin geri dönüştürülmüş hali daha uygun
fiyatla satılırsa, geri dönüşüm ve yeniden kullanım bilincinin daha çabuk
benimseneceğini düşünüyorum. Kullanılan maketlerin ve arta kalan
malzemelerin bugüne kadar dönüştürülmemesi ve yeniden kullanılamaması
büyük bir israftı. Bir an önce böyle bir organizasyona başlanması çok faydalı
olacaktır.
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Açıkçası nasıl bir sistem olması gerektiğiyle ilgili bir fikrim yok ama her bir
farklı malzeme için ayrı çöp kutuları olmasını savunuyorum bana kalsa
maketler hiç olmasın paftalar yeterince masraflı ve kâğıt israfı. Maketlerin en
azından bitirme projelerinde olmasını isterdim eğer olabilseydi onun dışında
ayrı çöp kutularını ve geri dönüşümü savunuyorum. Fakültece milyonlarca
ağacı yıllardır katlediyoruz.
Fakülte yönetimi tarafından fakülte kırtasiyesi gibi bir alan tahsis edilip
öğrenciler gönüllü çalışmaya teşvik edilebilir. Ve bu alanda toplanan atık
maket
malzemeleri/maketler
öğrenciler
tarafından
parçalarına
ayrılıp/kesilip/temizlenip tekrar kullanıma sunulabilir. Ayrıca atık
yapıştırıcılar/maket bıçakları/ boyalar da burada biriktirilerek ihtiyacı olan
insanlara buradan ulaştırılabilir. 2) Ayrıca fakülte kırtasiyesinde satılan
malzemeler bir miktar daha pahalı satılır ve eğer satın alınan malzemeler geri
dönüştürülüp kullanılabilir hale getirilirse kırtasiye bu parayı öğrenciye iade
eder.
Maket malzemelerine verilen parayı gereksiz buluyorum, bölümümüz gereği
sürekli maket üretimi içerisindeyiz. Maddi anlamda bizi rahatlatacak hatta
bütçemize katkı sağlayacak bir sistem düşüncesini çok değerli buluyorum.
Geri dönüşüm için konulacak çöp kutuları bu iş için yeterli olacaktır. Bu işe
katkıda bulunacak öğrenciler sınıfları gezip malzeme toplayabilirler. Geri
dönüşümden sonra belirli noktalara yerleştirilen(dersliklerin yakınına)
malzemeler tekrar kullanıma açılır. Kafamda canlanan sistem bu şekilde.
Yukarıda da az çok belirttiğim üzere, geri dönüşümün öğrenciler üzerinden
yapılması gerektiğini ve bu şekilde sürekli yeni malzeme için bütçe
ayırmayacağımızı bilmek sevindirici olur.
Ben 1. sınıftayken galiba üst dönemlerin maketleriydi 2. kat en tas
koridorunda. Bir sürü çeşit çeşit malzemeler vardı ve biz onları 3400 taşıyıp
kendimize göre kullanıyorduk. Bence bu çok iyi bir tecrübeydi aynı şekilde
bütün stüdyolarda 3400 gibi çeşitli malzemelerin, araç gereçlerin barındığı bir
yer olabilir. Bir de gerçekten çok özenilmiş, çok uğraşılmış maketlerin
arşivlenmesini isterdim.
Fakülte içinde geri dönüşüm bölümü organize edilebilir, malzemeler
kategorilere ayrılarak buralarda muhafaza edilebilir. Düzenli organizeyi ve
devamlı dönüşümü özendirmek için (malzemeler arasındaki eşitlemenin nasıl
yapılacağına emin değilim fakat) oraya malzeme bırakanlara ya da organizeyi
sağlayanlara başka bir malzemeden ücretsiz alma hakkı verilebilir. Katkı
sağlamayanlar içinse daha düşük bir ücret talep edilebilir.
Sadece maket malzemeleri için değil genel olarak tüm atıklar için olması
gerekli, özellikle de İTÜ gibi bir üniversitede, geç bile kalındı. Ayrıca sadece
geri dönüşüm değil, her atölyede fazla malzemeler saklansa ve uygun
durumda o atölyeyi kullanan herkes onları kullansa herkesin ekonomisine
katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum.
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EK D: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin Fotoğrafları
(Aralık 2016)
EK D1: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin FotoğraflarıÇATI Stüdyoları
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EK D2: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin Fotoğrafları3400 nolu derslikler
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EK D3: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin Fotoğrafları-200
nolu derslikler
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EK D4: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin Fotoğrafları-H
nolu derslikler
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EK D5: Maket Malzemelerinin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nin Stüdyo ve
Dersliklerindeki Kullanımı Öncesi ve Sonrasındaki Mevcut Sürecin FotoğraflarıArka bahçe bulunan atık konteynerleri
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EK E: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Kat Planları ve İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi’nin
Kuşbakışı Görünümü
EK E1: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bodrum Kat Planı
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EK E2: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Zemin Kat Planı
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EK E3: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 1.Kat Planı
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EK E4: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 2.Kat Planı
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EK E5: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Kuşbakışı Görünümü
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