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NNew York’ta her y›l düzenlenen ve
dünyan›n en prestijli yar›flmala-
r›ndan birisi olarak kabul gören

Uluslararas› Tasar›m Ödülleri (IDA
2007) yar›flmas›nda birinci olan “Voli-
tan” adl› teknenin tasar›mc›s› Hakan
Gürsu Ostim’e konuk oldu.

Üniversite sanayii iflbirli¤i çerçeve-
sinde ad›na kay›tl› endüstriyel ürün
tescili olan bir çok ürünün gerçekleflti-
rilmesinde katl› sa¤layan Gürsu, Os-
tim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n ve yöneticiler ile sohbet etti.
Gürsu, ülkemizde icat eden, inovasyon
yapan, faydal› model üreten firma sa-
y›s›n›n artmas› gerekti¤ini vurgulad›. 

Hayallere Paha Biçemiyorlar.
Hakan Gürsu 13 Ekim 2007'de New

York'taki Uluslararas› Tasar›m Ödü-
lü'nü (IDA 2007) kazanm›fl. Hem de-
niz araçlar› hem de tüm ulafl›m araçla-
r› dal›nda. Kazand›¤› yar›flman›n para
ödülü yok. Çünkü hayallere paha biçe-
miyorlar. Gürsu bu ödülü yapt›¤› bir
tekne ile kazand›. Bu öyle bir tekne ki
yak›t› olmadan gidiyor, yelkeni var
ama rüzgar esmedi¤inde de yüzüyor.
32 ülkeden binin üzerinde projenin
yar›flt›¤› 2007 Uluslararas› Tasar›m Ya-
r›flmas›nda birinci olan “Volitan” gü-
nefl ve rüzgar enerjisi kullanarak hare-
ket ediyor, deniz suyundan tatl› su el-
de ediyor, karbondioksit üretmiyor ve
yak›t ba¤›ml›l›¤› bulunmadan sürekli
yol alabiliyor. Proje, gelece¤in en yeni-
likçi ve çevreci teknesi olarak IDA
2007’de büyük jüri taraf›ndan 2 bafll›k
alt›nda birincilik ödülüne lay›k görül-

dü.
Volitan nas›l bir tekne? 
Volitan’›n en üstün özelli¤i çok çev-

reci olmas›. Hiçbir petrol ürünü yak›t
kullanm›yor, asla karbondioksit at›¤›
üretmiyor. Herhangi bir limana girip
yak›t almas›na gerek olmad›¤› için Vo-
litan’la hiç durmadan dünya turu ya-
pabilirsiniz. ‹çme suyu alman›za gerek
yok çünkü tekne bir yandan giderken
bir yandan deniz suyunu tatl› suya çe-
viriyor. Volitan sonuçta bir yelkenli
ama rüzgar esmedi¤inde de gidiyor.
Çünkü üzerindeki o iki kat› yelken ay-

n› anda iki ifle yar›yor: Rüzgar varsa
yelken vazifesi görüp tekneyi yüzdürü-
yor. Rüzgar yoksa da tekneyi günefl gö-
türüyor. Güneflle tekne gider mi? Voli-
tan gidiyor. Çünkü teknede günefl
enerjisiyle çal›flan iki adet elektrikli
motor var. Günefl varken o tepedeki iki
panel sayesinde flarj oluyor ve rüzgar
ç›kmasa da, günefl batsa da tekneyi gö-
türüyor. Hemen belirtelim motorun
aküsü de öyle kurflun pil falan de¤il; o
da çevreci, yani jel akü. Hareket kabili-
yeti inan›lmaz. Oldu¤u yerde nokta
dönüflü yapabilen ilk deniz arac›d›r.

Kapanabiliyor… Üstte paneller, altta
kanatlar› falan görünce “Ben geldim,
boflalt›n bu liman›” havas›na hiç bak-
may›n çünkü sudaki kanatlar›n› tek-
nenin alt›na toplay›p, yukar›daki
panellerini de tek parça yapabiliyor.
Keyfine düflkün. 12 kiflinin çok rahat
yaflayabilece¤i, lüks yat k›vam›nda
konfora sahip. Tek eksi¤i pek romantik
bir havas›n›n olmamas›… “Mehtapl›
bir gecede Burgaz aç›klar›nda demir-
leme” hissi vermiyor. Ama zaten
ABD’liler de “2040’›n teknesi” diyorlar
Volitan için.

VOL‹TAN’›n mucidi Ayd›n’› ziyaret etti
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907 y›l›nda do¤up, 1995 y›l›n-
da bir trafik kazas›nda hayat›n›
kaybetmifl olan Selahattin fiam-

baflo¤lu Türkiye’nin ilk mühendisle-
rindendir. Uzun yaflam›nda Türki-
ye’nin fabrikalaflma ve sanayileflme
serüvenine yak›ndan tan›k olmufl, ço-
¤u zamanda bu yoldaki bir çok çaba-
n›n bafl aktörleri aras›nda yer alm›fl-
t›r. K›r›kkale Çelik Fabrikalar›, Kara-
bük Demir Çelik Fabrikas›, Devlet
Demir Yollar› fabrikalar›, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalar›
ve daha bir çok ‘çelik ça¤›’ kurumu-
nun kuruluflunda bulunmufl, hepsine
emek vermifltir. Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Me-
talurji Mühendisleri Odas› taraf›ndan
A¤ustos 1998’de an›s›na yay›mlanan
küçük hacimli kitap (*) neredeyse ül-
kemizin fabrikalaflma ve sanayileflme
tarihini anlat›r.

Bu küçük kitab›n bir yerinde Sela-
hattin fiambaflo¤lu, o günlerde 13
haneli bir köy olan K›r›kkale’de, çelik
fabrikas›nda ilk üretimleri yapmaya
çal›fl›rken yaflad›klar›ndan bir kesiti
flöyle anlat›r:

“…Efendim, biz acemiydik tabi-
at›yla orada. Yaln›z, flunu söyleye-
yim: O vakit bafl›m›zda bulunan in-
sanlar bizi daima yüreklendirmifltir.
Hiç unutmam, elektrik oca¤›n›n ba-
fl›nda yeni bir çelik yap›yoruz, iflletme
müdürümüz Yüzbafl› Sait bey. Sakar-
ya Savafl›’nda bafl›na kurflun girmifl,
kurflun beyninde duruyor, ç›kmam›fl
ve iflletme müdürlü¤ü yap›yor. Söyle-

di¤i flu: Bozulsun istedi¤i gibi, arkan-
da ben var›m.”

Bu k›sa öyküyü, Selahattin fiam-
baflo¤lu’nun di¤er anlatt›klar›n› ve
onun hakk›nda anlat›lanlar› okumak
mühendisler ve teknik insanlar için
her zaman etkileyici olmufltur.   

Bu kitab› okudu¤umda, 1990’l› y›l-
lar›n hemen bafllar›nda, ROKET-
SAN’da genç ve heyecan dolu mü-
hendis ve teknisyenler olarak yapt›k-
lar›m›z› hat›rl›yor ve OST‹M’deki tek-
noloji alt yap›s› ve insan gücünün o
dönemde bize olan katk›s›n› an›yo-
rum. 

1990’l› y›llar›n bafl› idi. Üretti¤imiz
roketlerin test edilece¤i statik test
rampas› altyap›s› haz›rlan›yordu. Alt-
yap›da kullan›lacak hassas mil ve ya-
taklar oldukça özeldi ve Amerika’dan
siparifl edilmiflti. Siparifli verirken
yapt›¤›m›z bir hatay› miller geldi¤inde
fark etmifltik. Sert krom kaplanm›fl
millerin üzerinde k›lavuz çekilmifl de-
likler olmal›yd›. Oysa biz ilgili firma-

n›n kataloglar›ndan mil seçimini ya-
parken bu noktay› atlam›fl ve siparifli
deliksiz millerin kod numaras› ile ver-
mifltik. Bunu anlad›¤›m›zda ise ifl ifl-
ten çoktan geçmiflti. Yepyeni bir alan
ile u¤raflan genç ve yeterli deneyimi
olmayan birkaç mühendis ve teknis-
yen pani¤e kap›lm›flt›k. Yeni siparifl
için zaman olmad›¤› gibi, yeni siparifl
ek maliyet anlam›na da geliyordu. ‹fl-
te biz o günlerde ne yapaca¤›m›z› dü-
flünürken, test düzene¤i altyap›s›n›
üretmeyi üstlenen, OST‹M’den bir
mühendis a¤abeyimiz ‘merak etme-
yin ben bu sorunu çözerim’ demiflti.
Sonra da bizi flaflk›nl›¤a u¤ratarak
gerçekten çözmüfltü. Bunun karfl›l›-
¤›nda da bizden en küçük bir bedel
bile talep etmemiflti. O y›llarda yeterli
deneyimimiz olmad›¤› için bizim dü-
flünemedi¤imiz, düflünmüfl olsak bile
uygulamaya cesaret edemedi¤imiz
çözüm asl›nda basitti: Sert krom kap-
l› miller deliklerin delinece¤i noktalar-
da 50 – 60 mikron tafllanarak yumu-

flak malzemeye ulafl›lm›fl, sonra da
delikler delinerek k›lavuz çekilmiflti. O
zaman bunu düflünmek ve daha da
ötesi yapmak çok önemliydi. OS-
T‹M’den bir makina yüksek mühendi-
si a¤abeyimiz bunu bizler için yap-
m›flt›. Bu a¤abeyimizin ad› ‹TÜ me-
zunu Mehmet Ali Nurflen idi. OS-
T‹M’de KAPLAN Makina ad›nda,
kardeflleri ile birlikte yürütmekte ol-
du¤u bir iflletmesi vard›. Daha sonra-
ki y›llarda atolyesine çok gitmifltim.
Atolyenin d›fl›nda tuhaf bir kumlama
tezgah› kendi kendine gece gündüz
çal›fl›r dururdu. ‹çerde, rulolarla ince
saclar ba¤lanm›fl eksantrik presler yi-
ne kendi kendilerine çal›flarak binler-
ce küçük pul, papuç türü malzemeyi
kutulara doldururdu. Asl›nda o gün-
lerde, mühendislerin tasar›m, ustala-
r›n kal›p yapt›¤›, imalat tezgahlar›n›n
ise kendi kendine iflledi¤i, bir anlam-
da robotlar›n çal›flt›¤› iflletmenin te-
melini atm›flt›.

Geçti¤imiz y›l, ne yaz›k ki bir tesa-
düf sonucu, Mehmet Ali Nurflen’in
öldü¤ünü ö¤rendim, içim burkuldu.
Ne zamand›r bu yaz›y› yazmak isti-
yordum, k›smet bu güneymifl.

Bu vesile ile ülkemizin sanayilefl-
mesinde katk›s› olmufl, eme¤i geçmifl
tüm isimsiz kahramanlar› sayg› ve
rahmetle an›yorum.   

(*) Selahattin fiambaflo¤lu An›s›na
Paydossuz Bir Yaflam, TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odas›, A¤us-
tos 1998
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