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Tasarımın gündem!nde karbon
Dünyanın en öneml! tasarım etk!nl!kler!nden b!r! olan 
Hollanda Tasarım Haftası (DDW) 16 Ek!m tar!h!nde 

ba"ladı. 24 Ek!m’e kadar sürecek etk!nl!klerde 
düzenlenen sohbet programları, !nsanlar !ç!n daha !y! 
b!r gelecek !deal! kapsamında güncel sorunlara ve bu 
sorunlar !ç!n tasarımcıların katkılarına odaklanıyor.

C umartes! günü Hollanda Ta-
sarım Haftası’nın !lk konu"-
ma programı global tasarım 
platformu Dezeen !le b!rl!k-

te düzenlend!. Dezeen’!n bu sohbet 
ser!ler!, son b!rkaç yıldır gerçekle-
"!yor; ba"lı#ını çok sev!yorum: Kötü 
Dünya $ç!n $y! Tasarım. 

Bu Cumartes!, kahvem! alarak 
ekran ba"ına geçt!#!m sohbet “kar-
bon” hakkındaydı. Bu son derece 
ufuk açıcı bulu"mada, tasarımcıların 
karbon !le çakı"tı#ı alanlardak! pra-
t!kler! d!nlerken, karbon yakalayan 
malzemeler, net sıfır "eh!rler ve fos!l 
yakıtlara alternat!fler g!b! konular-
da ve !kl!m de#!"!kl!#!yle mücadele 
yollarını ara"tıran k!"! ve kurumlar 
hakkında b!lg! sah!b! oldum. 

Etk!nl!kte konu"macı olan Hélène 
Chart!er, C40 C!t!es olu"umundan, 
Darsh!l Shah !se Cambr!dge Un!ver-
s!tes!’nden katılıyordu. Tasarımcı 
Teresa van Dongen de b!o malzeme-
ler konusunda b!l!m !nsanları !le b!r-
l!kte çalı"ıyor ve bu b!o malzemelere 
yönel!k b!r kütüphane olu"turuyor.

ANTROPOJEN!K KÜTLE  
B!O KÜTLEY! GEÇT!

E!ndhoven’da yapılan ve çevr!m!-
ç! olarak yayınlanan söyle"!de !lk 
sözü alan Darsh!l Shah, ça#ımızda 
!lk kez antropojen!k kütlen!n, b!o 
kütleden fazla b!r orana geld!#!n!n 
altını ç!zd!. Shah’ın sözünü ett!#! 
antropojen!k kütle, !nsan yapımı 
yapay malzemeler!n tümünü !çe-
r!yor. B!o kütle !se gezegen kütles! 
olarak da !s!mlend!r!l!yor ve do#al 
olan kütleler! tanımlıyor. Geçt!#!-
m!z yıl Nature derg!s!n!n yayınladı-
#ı ara"tırmalarda dünya üzer!ndek! 
do#al kütlen!n hacm! 1.1 teraton 
olarak ölçülmü". $nsan yapımı mal-
zemeler ve yapılar, yan! b!nalar, 
köprü, yol g!b! d!#er yapılar, ta"ıtlar 
ve tüm e"yaların kütlesel toplamı, 
!ç!nde bulundu#umuz yıl bu geze-
gen kütles!n!n oranını geçt!. $nsan-
lı#ın ger! dönü"üme, döngüsel eko-
nom!ye ve sıfır karbon çabalarına 

mında yapılan çalı"maları yakından 
!zlemey! kend!me not aldım. $n"aat 
sektörünün bu kadar büyük b!r ha-
c!me sah!p oldu#u ülkem!zde bu tür 
p!lot g!r!"!mler!n ya"amsal oldu#u-
nun b!l!nc!nde olmalıyız.

Sürdürüleb!l!rl!k, döngüsell!k, 
!novasyon ve tasarım kavramları-
nı !çselle"t!remed!#!m!z ve sadece 
güncel kavramlar oldu#u !ç!n ajan-
dalarımıza göstermel!k olarak dah!l 
ett!#!m!z sürece, dünya !le b!rl!kte 
b!z de kaybed!yor olaca#ız. Bugün 
d!nled!#!m türden yen!l!kç! g!r!"!m-
ler !se  !nsanlı#a daha ya"anab!l!r 
b!r dünya hazırlayacak.

B!O MALZEME 
KÜTÜPHANES!

Son konu"macı Teresa van Don-
gen, ülkem!zdek! m!marlara ve ta-
sarımcılara bu ba#lamda örnek ola-
b!lecek b!r !s!m. B!l!m !nsanları !le 
b!rl!kte gel!"t!rd!#! yen!l!kç!  malze-
meler! onl!ne b!r kütüphanede top-
layan  tasarımcı, atmosferden kar-
bond!oks!t yakalamak ve yakalanan 
karbond!oks!t! yeraltında depolamak 
g!b! çılgınca ve zorlu süreçler!n ar-
tık kaçınılmaz b!r stratej! oldu#unu 
bel!rt!yor. Ancak ara"tırmalar göster-
m!" k!, karbond!oks!t!n depolanması 
konusunda ba"ka yollar da var. Son 
10-15 yıldır ara"tırmalar, bas!t ve 
akt!f b!r molekül olan karbond!oks!-
t!n yen! malzemeler olu"turmak !ç!n 
kullanılab!lece#!ne g!derek daha faz-
la !ht!mal ver!r hale gelm!".  Karbon 
d!#er atık malzemelerle b!rle"t!#!n-
de, gelecek b!n yılın çeyre#! boyunca 
kullanaca#ımız yen! malzemeler! ve 
ürünler! "ek!llend!reb!l!r; böylece 
gerçek anlamda döngüsell!kten söz 
etmek mümkün olab!l!r.

Teresa Van Dongen onl!ne mal-
zeme ar"!v! A!real‘ı b!r olasılıklar 
kütüphanes! olarak tanımlıyor. 
Malzemeler, yapı malzemeler!nden 
tutun da bes!n açısından zeng!n 
prote!nlere ve b!yoplast!klere kadar 
çe"!tl!l!k göster!yor. $nsan atıklarını 
gıda kaynaklarına ve yerle"!m yer-
ler!ne dönü"türmen!n yen! yollarını 
da bu ar"!vdeb!zlere sunuyor. Bu 
malzemeler, bugüne dek b!ld!#!m!z 
anlamdak! de#er z!nc!r!n! tamamen 
de#!"t!ren b!r devr!m yaratıyor aslın-
da. Kend!m!z ve kullandı#ımız mal-
zemeler arasında yen! ve rad!kal b!r 
!l!"k! de böylece tanımlanmı" oluyor.

Bu malzeme kütüphanes!n! htt-
ps://a!real-mater!als.com/ s!tes!n-
den !nceleyeb!l!rs!n!z. Tasarımcı-
ların karbon !le !lg!l! çalı"malarına 
de#!nen bu !lg!nç sohbetten daha 
fazlasını d!nlemek ve dünyada ya-
ratıcı endüstr!ler!n dünyev! sorun-
lara !l!"k!n en son çalı"malarından 
haberdar olmak !stersen!z, bu hafta 
boyunca Hollanda Tasarım  Hafta-
sında sunulan projeler! ve konu"-
maları tak!p edeb!l!rs!n!z.

bu kadar önem vermes! bu 
yüzden. 

Shah, konu"masında göster-
d!#! çe"!tl! örneklerle, üret!me 
kazandırılan farklı b!o malze-
meler! tanıttı. Bu malzemeler-
den en öneml!s! do#al karbon 
f!berler. B!tk!ler!n l!fler!n!n 
tar!hten bu yana ka#ıt ve 
tekst!l !ç!n kullanıldı#ını b!-
l!yoruz. Günümüzde gel!"m!" 
üret!m yöntemler! !le b!tk!ler-
den ayrı"tırılan karbon f!ber-
ler!n otomot!v endüstr!s!nde, 
m!mar! yapılarda kullanıldı-
#ını, sörf tahtasından, ten!s 
raket!ne pek çok tüket!c! ürü-
nünde de bu tür malzemeler!n 
g!tt!kçe terc!h ed!l!r oldu#unu 
d!nled!m.
$stanbul’un da üyes! oldu#u 

C40 C!t!es olu"umu, küresel 
!kl!m çalı"malarına güçlü b!r 
etk! sa#lamak üzere b!r araya 
gelen öncü kentler!n olu"tur-
du#u b!r a#lar bütünü. Kentle-
r! b!rb!r!ne ba#layan bu olu-
"um, global !" b!rl!kler!nden 
do#an güç !le kentler! daha 
sürdürüleb!l!r b!r gelece#e 
do#ru hazırlayacak g!r!"!mler! 
destekl!yor. Olu"umun as!l 
kurucuları arasında Dan!mar-
ka Dı" $"ler! Bakanlı#ı, B!rle-
"!k Krallık Devlet!, Almanya 
Çevrec!l!k, Do#ayı Koruma ve 
Nükleer Güvenl!k Bakanlı#ı 
g!b! ülkesel b!r!mler!n yanın-
da küresel "!rketler ve vakıflar 
olan ARUP, OAK Foundat!on, 
IKEA, Clean A!r Fund, C!t! 
Foundat!on ve Johnson&John-
son bulunuyor. 

Küresel ölçekte onlarca des-
tekç!s! olan bu olu"umu tem-
s!len söyle"!ye katılan Hélène 
Chart!er, konu"masında Kana-
da, $zlanda ve $talya g!b! kent-
lerden sıfır karbon prens!b! !le 
yapılan yerle"!mler! ve yapıla-
rı tanıttı. 
$n"aatın ekonom!k sürdürü-

leb!l!rl!k adına neredeyse tek 
kaynak hal!ne get!r!ld!#! ülke-
m!zde, sıfır karbon prens!b! !le 
yapılmı" b!r ya"am projes! var 
mı d!ye merak ed!yor !nsan. 
Son dönemde çe"!tl! gayr!men-
kul yatırımları çevrec! yakla-
"ımı b!r tanıtım ve pazarlama 
unsuru olarak kullanıyor, 
ancak takd!r edersen!z k! bura-
da bahsed!lenler pazarlamanın 
b!raz ötes!nde, b!r tür bakı" 
açısı devr!m! gerekt!r!yor.

Sıfır karbon projeler “mı"” 
g!b! gerçekle"t!r!len projeler! 
kapsamıyor. Otoparkların yan! 
otomob!ller!n olmadı#ı, %100 
atık dönü"ümü sa#layan, sera 
gazı salınımı olmayan, do#al 
enerj! kaynakları kullanan, 
kend! !ht!yaçlarını kend! !ç!n-
de çözeb!len, döngüsel  b!r 
s!stemle çalı"an yen! ya"am 
mak!neler! bu b!r!mler. El-
bet !n"a ed!l!rken kullanılan 
malzemelerde ve tüm !n"aat 
süreçler!nde de karbon ayak 
!z!n!n nötr olması gözet!l!yor. 
B!z ülkem!zde hala yapı yap-
mak !ç!n ye"!l alanları katle-
derken, dünya !ç!n ye"!l alan 
kazandırmak b!le nerede !se 
ça# dı"ı b!r gündem maddes!. 
Tasarımcıların, m!marların, 
kentsel yönet!mler!n öncüsü 
oldu#u net karbon sıfır olu-
"umlar yaygınla"tıkça, !kl!m 
kr!z!ne kar"ı küçük de olsa 
etk!l! adımlar atılmı" oluyor.

TÜRK!YE’DEN  
KONYA VE GAZ!ANTEP 
P!LOT BÖLGE

Küresel Çevre Fonu (GEF) 
tarafından desteklenen 
BEA-Bu!ld!ng Eff!c!ency Acce-
lerator/B!nalarda Enerj! Ve-
r!ml!l!#! platformunun hayata 
geç!rd!#!, Türk!ye adına Çevre 
ve %eh!rc!l!k Bakanlı#ı’nın 
faydalanıcı oldu#u ve Dünya 
Kaynakları Enst!tüsü (WRI) 
!le B!rle"m!" M!lletler Çevre 
Programı (UNEP) tarafından 
yürütülen Sıfır Karbon B!nalar 
projes! Türk!ye ve Kolomb!-
ya’ya !k! yıl süreyle tekn!k des-
tek vermey! kararla"tırmı". Bu 
çerçevede Sıfır Karbon B!nalar 
(ZCBA-Zero Carbon Bu!ld!ngs 
Accelerator) projes! ba"latıl-
mı". Enerj! ver!ml!l!#! çok yük-
sek, enerj! !ht!yacını da kar-
bon !çermeyen kaynaklardan 
sa#layan ve yıllık !"letme sera 
gazı em!syonları net sıfır veya 
negat!f olan b!naların artma-
sına yönel!k proje !ç!n Tür-
k!ye’den Gaz!antep ve Konya 
p!lot "eh!rler olarak seç!lm!". 

Bugün d!nled!kler!m do#-
rultusunda bu proje kapsa-
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Bakter!ler aracılı"ı !le prote!n-
ler!n methan dönü#türülmes! 
sa"lanıyor. Metan’ın karbona 
göre 9 kat fazla potens!yel 
ta#ıdı"ı bel!rt!l!yor.

Dezeen ve 
DDW !#-
b!rl!"!nde 
gerçekle#en 
Karbon söy-
le#!s!nde mo-
derasyomu 
Marcus Fa!rs 
üstend!.


