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Bu say›m›zda yenilenebilir enerji kaynaklar›yla çal›flan, di¤er bir deyiflle
“temiz” enerjiyle, çevreye zarar vermeden günlük yaflant›m›zda yer ala-
cak “gelece¤in” araçlar›na göz atmak istiyoruz.  Öncelikle temiz enerji
kavram›na de¤inmekte yarar var. Nedir temiz enerji ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›m›z? Bunlardan ilki, hidrojen. S›v› hidrojenin dönüfltü-
rülmesiyle elde edilen enerjinin art›¤› yaln›zca su. Di¤er örne¤imiz olan
Günefl, sürekli enerji yayan ›fl›k kayna¤›m›z. Günefl enerjisinden elektrik
elde edilebiliyor, istendi¤inde enerjiyi depolayabiliyoruz ve hiçbir art›¤›
bulunmuyor. Bir baflka temiz enerji kayna¤›m›zsa, daha çok elektrik
enerjisi elde etti¤imiz ve deniz araçlar›m›zda kulland›¤›m›z eski dostu-
muz rüzgâr; onun da at›¤› ve art›¤› bulunmuyor. Yaflamak için insanl›¤a
gereken elektrik enerjisi, ›s› enerjisi gibi yaflamsal destekler bu alterna-
tif enerji çeflitleriyle fazlas›yla karfl›lanabiliyor. Gelecekte sizler için daha
temiz bir dünya, belki de bu kaynaklar›n  günlük yaflamdaki kullan›m›-
n›n giderek yayg›nlaflmas›yla  olas› görünüyor.  Ayr›ca akarsular da bir
baflka temiz enerji kayna¤›m›z. 

Gelece¤in Kavramsal
Ulafl›m Araçlar›

Ülkemiz, co¤rafi konumu itibariyle rüzgâr, akar-

su ve günefl enerjisinden fazlas›yla yararlanabile-

cek flansl› bir bölgede yer al›yor. Peki, biz temiz

enerjiyi yeteri kadar kullan›yor muyuz?  Gelecek

için çevreci ulafl›m araçlar› konusunda gerekli

araflt›rmalar› ve daha temiz ve yaflanabilir bir

dünya için üzerimize düfleni yap›yor muyuz? Ev-

sel at›klar›m›z›, örne¤in yaln›zca çöpümüzü ayr›fl-

t›rarak geri dönüflümü, dolay›s›yla daha az ener-

ji tüketimi için bireysel çabam›z› yeteri kadar gös-

teriyor muyuz?

Gelece¤in kentleri için ilk örne¤imiz “istiflenme”

becerisiyle park sorununa çözüm üreten bir kav-

ramsal araç. Elektrik enerjisi kullanan düflük sürat-

li bu araç, kentsel alanlarda yaflam› kolaylaflt›r-

mak için GM ve MIT taraf›ndan tasarlanm›fl. Bu,

mülkiyet sorununu ortadan kald›ran ve bir kredi

kart›yla kiralanarak kullan›lan kitlesel bir ulafl›m

arac›. Belki de park sorunlar›m›z bu ve benzeri

araçlarla çözülecek. Kentler için sizler ne düflünü-

yorsunuz? Kentlerde neler görmek istiyorsunuz?
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Kent içi ulafl›m araçlar›n› gelifltirmek için baflka çal›flma-
lar da h›zla devam ediyor. Bunlardan biri olan AutoT-
ram, gelece¤in kentlerinde s›kça görebilece¤imiz 36
metre boyunda ve temiz enerji kullanan h›zl› bir kent içi
toplu tafl›m, arac› örne¤i. Bedensel engellilerin de kul-
lanmas›na uygun olarak tasarlanan ön ve arka bölüm-
lerinde sürücü bölgeleri bulunmas› sayesinde çizgisel
hareket ederek, dönüfl gerektirmeyen bu ve benzeri
araçlar yak›n gelecekte kentlerimizde yer alacak.

Peki, gökyüzünde neler görece¤iz acaba? Bu bölümde
size heyecan verici ve çarp›c› bir örnekle ›fl›k tutmak isti-
yoruz. Bu, Frans›z Tasar›mc› Jean-Marie Massaud tara-
f›ndan tasarlanan “manned cloud” (insanl› bulut) adl›
yeni toplu tafl›ma hava arac›. Beyaz bir balina görüntü-
sü ve 60 odas›yla güven veren, 230 km süratiyle flafl›r-
t›c›; gelece¤in bir düfl arac› daha! Dünyan›n çevresini 3
günde dolaflabilecek kadar donan›ml› bu tip araçlar,
yak›n gelecekte gökyüzünde yer alacak gibi.

Ak›flkan bir gövdenin, sakin ve güven veren bir gö-
rüntünün ve kayda de¤er bir süratin sahibi “manned
cloud” gelece¤in hava arac›.

Ya denizlerde gelecekte neler olacak dersiniz? Bu ör-
nekte ödüllü bir Türk tasar›m›n› görüyoruz: 2007 IDA
ödülünü 2 dalda kazanan ve yak›nda teknik detaylar›
ile sizlere sunaca¤›m kendi tasar›m›m “Volitan”. Ad›n›
Akdeniz’de yaflayan bir uçan bal›ktan alan Volitan, ye-
nilenebilir enerji kaynaklar›n› yani günefl ve rüzgâr
enerjisini kullanarak dünyay› dolaflabilecek 32 m bo-
yundaki 12 kiflilik bir baflka kavramsal ulafl›m arac›. Oto-
ritelerce, 2040 y›l›n›n deniz arac› olarak de¤erlendirili-
yor. Karbon dioksit at›k üretmeyen, tuzlu sudan tatl› su
üreten ve 80 y›l kullan›mda kalacak flekilde tasarlanan
bir baflka simge daha.

Gelece¤in kavramsal ulafl›m araçlar›na kald›¤›m›z yer-
den devam edece¤iz. Ödüllü Volitan’› önümüzdeki
say›larda sizlere ayr›nt›lar›yla anlataca¤›m.

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