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Özellikle uzak do¤uda milyonlar›n günlük yaflamdaki

ulafl›m tercihi olan bisiklet, gerek tüketici gerekse de üre-

ticiler için s›n›rlar› zorlayan yarat›c› çözümlerin arand›¤›

s›n›rs›z bir alan. Tayvan Ekonomi Bakanl›¤›’n›n destekle-

di¤i bisiklet tasar›m yar›flmas› 2006’da 10 y›l›n› doldur-

du. Bu yaz› dizisinin birinci bölümünde, tüm dünyadan

1051 tasar›m›n kat›ld›¤› bu önemli tasar›m yar›flmas›nda

ödül kazanan yarat›c› çözümleri incelemek istiyoruz. Üs-

telik ödül alanlar aras›nda Türkiye’den genç bir arkada-

fl›m›z›n bulunmas› da bizim için çok mutluluk verici.

Yar›flmada Çin (4 adet), Güney Kore (3 adet), Tayvan (2

adet), Hollanda (2 adet), Japonya, ABD,  Singapur, En-

donezya, Türkiye, Kolombiya, Arjantin, Paraguay, Fran-

sa ve Slovenya’dan gelen toplam 21 ürün de¤erlendi-

rilmeye hak kazand›. Bu s›ralamada ilgi çekici ortak nok-

ta, bu ülkelerin pek ço¤unda bisikletin halen oldukça

yo¤un kullan›lan bir ulafl›m arac› olmas›. Bunun bir yan-

s›mas› olarak kullan›c›lar›n, deneyimlerini tasar›m süreç-

lerine yans›tarak “bisiklet”in geliflimine katk› sa¤layacak

düflünceler üretmifl olmalar› da ilgi çekici.

Yarat›c› ve bulufl de¤eri içeren bir ürün. Ad›ndan da an-

lafl›labilece¤i gibi “s›rtta tafl›”, kolayca sökülerek s›rtta ta-

fl›nabilecek bir hafif çözümlemeyi sunuyor. 

Özellikle günlük yaflamda yo¤un bisiklet kullan›m›na izin

veren bir yaflam tarz›n› benimseyen kiflilerin, gerekti¤in-

de toplu tafl›m araçlar›na bisikletleriyle binebilmelerini ko-

laylaflt›ran çözümleme. Bisikletin, kullan›lmad›¤› zaman-

larda da kolay saklanmas› konusunda kolayl›k sa¤l›yor.

‹nsan›n hiçbir zaman vazgeçemedi¤i
tutkusu, hâlâ en çevreci ve bir o ka-
dar da eski kiflisel ulafl›m arac› bisik-
let! Teknolojik de¤iflimlere ve yeni
malzemelere göre de¤iflen kullan›c›
beklentilerini karfl›lamak amac›yla
sürekli geliflen bisiklet tasar›mlar›na
ay›rd›k bu iki bölümü. Bisiklet, bir
ulafl›m ve bir spor arac› olarak, sa¤-
l›kl› ve çevreci aç›l›mlar›yla vazgeçil-
mezli¤ini koruyor hâlâ. Teknolojik
de¤iflimlerin ve kazan›mlar›n h›zla
yans›d›¤› bir uygulama alan› olarak
da çok gözde. Ekonomik ve kolay
kullan›ml› olman›n ötesinde, çevre
ve kullan›c› sa¤l›¤› aç›s›ndan alter-
natifsizli¤inin keyfini yeni modeller
üzerindeki aray›fllarda sürdürüyor. 

Teknoloji Tasar›m ve
Çevre iliflkisi

Projenin ad›:

Çantada Tafl›nan

ve Katlanabilir

Bisiklet / Çin

Tasar›mc›lar:

Chu Xu / Zhang

Jianyi / Wang

Ziren

Projenin ad›:

Bikepack /

Arjantin

Tasar›mc›:

CARLOS LOPEZ

Cifani

Projenin ad›:

B-shirt / Türkiye

Tasar›mc›:

Okan Can
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Kolay sökülüp monte edilebilen ve üretim kolayl›klar› getiren eko-

nomik bir çözümleme. Toplu tafl›ma araçlar›nda kullan›c›s›n›n ya-

n›nda yer alabilecek bir esnekli¤e sahip.

Süspansiyon sistemi bir bulufla dayanan bu bisiklet, sü-

rücü güvenli¤ini ön plana ç›karan çözümlemeleri ve er-

gonomik yap›s›yla dikkat çekici.

Çocuk tafl›y›c›s› olarak hizmet vermeye bafllayan bisiklet,

3 - 8 yafl aras›nda, büyüyen ve geliflen kullan›c›n›n gerek-

sinimlerine yan›t verebilecek bir esneklikte tasarlanm›fl.

"IQON" güvenlik kask›yla bisikletin ara kesitinden olufl-

turulmufl bir çözümleme. Bisiklet kilidi yerine kullan›lan

güvenlik kask›, bisikletin difllilerini kilitleyerek güvenli¤i

sa¤lamakda kullan›lm›fl.

Özellikle yafll›lar ve bedensel engellilerin kendi bafllar›na

kullanabilecekleri bir ulafl›m arac› olarak düflünülmüfl.

Bisikleti küçültmek ve saklamak konusundaki evrensel

aray›fllara yeni bir bak›fl getiren ürün, özellikle otomobil-

de bisiklet tafl›mak konusunda kullan›c›ya önemli bir ko-

layl›k sa¤l›yor. 

Tek bir alet yard›m›yla sökülüp tak›labilen, bak›m ve kul-

lan›m kolayl›¤› getiren minimalist bir çözümleme. 

"TRIX” çok amaçl› bir üç tekerli bisiklet olarak düflü-

nülmüfl. Sürücüsüyle birlikte eflya tafl›ma olana¤› ve-

ren çözümleme, denge konusunda da önemli katk›-

lar sa¤l›yor.

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

Projenin ad›:

Differidea /

Slovakya

Tasar›mc›: Peter

Chlpek

Projenin ad›:

Future Prof  /

Hollanda

Tasar›mc›:

Gert-Jan van

Breugel 

Projenin ad›:

IQON fiehir

Bisikleti /

Endonezya

Tasar›mc›:

Trihariyanto Kadir

Darmokusumo

Projenin ad›:

Döndür ve Katla /

Güney Kore

Tasar›mc›lar:

Jae-Koo Knag / 

Ji-Hoon Lee /

Jung-Joo Sohn /

Jun-Yup Lee

Projenin ad›:

Sandwich Bikes /

Hollanda 

Tasar›mc›lar:

Basten Leijh /

Imre Verhoeven /

Pieter Janssen

Projenin ad›:

TRIX / Fransa

Tasar›mc›: 

Yves Plattard

Projenin ad›:

Mobile Barcelona /

Çin-Tayvan

Tasar›mc›lar:

Chi-Ju, Chiang /

Chien-Chuan, Lin
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