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nce, ne kadar güzel olduğunu düşünmüş, özelliklerini
okuduktan sonra ise Volitan tasarõmõnõn gerçekten
muhteşem olduğu kanõsõna varmõştõm. Tekniğin ve
çevre duyarlõlõğõnõn büyük bir estetik anlayõşla ele alõnmasõ
ve ortaya çõkan tasarõmõn bilgisayarlõ modelleme ile insana
gerçekmiş duyusu verecek kadar özenle işlenmesi sayesinde
yalnõz bir ürün değil bir sanat eseri ortaya çõkmõş görünüyordu.

ile gece ve gündüz sürekli yolculuk yapabilen ayrõca yüksek
manevra gücüne sahip, 32 m. boyunda bir yolcu teknesidir.
Kurşun şarj pilleri yerine jel akü kullanõmõ ile çevre duyarlõlõğõnõ
pekiştirmektedir. Yelkenlerin tasarlandõğõ şekli itibarõ ile mevcut
denge sorunlarõna getirdiği çözümlemeler başta olmak üzere,
tekne tasarõmõnda devrim kabul edilebilecek pek çok yeniliği
içinde barõndõrmaktadõr.

Medyamõzõn konuyu işlemesi ile Volitan Türkiye’de
hayli tanõndõ. Bu yazõnõn hazõrlandõğõ günlerde,
Volitan son olarak Tubitak / Bilim ve Teknik
Dergisi’nin Şubat ayõ sayõsõnda geniş olarak yer
almõştõ. İsmini Akdeniz’de yaşayan tek uçan balõkdan
almakta olan Volitan’õn her şeyden önce, teknik
verilerin kalitesi ve doğruluğu bir yana, kavramsal
(consept) bir ürün olduğunu belirtelim. Volitan, güneş ve
rüzgâr enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatlõ su
çevrimini gerçekleştiren, karbondioksit atõk üretmeyen, geleceğin
alternatif teknelerinden birisi olarak tasarlanmõştõr. Güneş
panellerini hareketli katõ yelkenler olarak kullanan, tekne dõşõnda
yer alan 2 adet hareketli elektrik motoru ile desteklenmektedir.
Volitan nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracõdõr. Yakõt
bağõmlõlõğõnõ tamamen ortadan kaldõran, 18 -20 deniz mili

Volitan’õn IDA 2007 Uluslararasõ Tasarõm Ödülleri
yarõşmasõndaki başarõsõnõ anlatmadan önce ödülü
veren kuruluşu kõsaca tanõyalõm. Tasarõm konusunda
dünyanõn önde gelen organizasyonlarõndan birisi
olan, Newyork’ta her yõl düzenlenen IDA 2007
(International Design Awards - www.idesignawards.
com ) yarõşmasõ mimarlõk, iç mimarlõk, moda, ürün
ve grafik tasarõmõ konusundaki uluslararasõ sõradõşõ tasarõm
çalõşmalarõnõn ayrõ ayrõ gruplarda değerlendirildiği bir yarõşma
olup ödülleri, tasarõm otoritelerince her yõlõn tasarõm oscarlarõ
olarak değerlendirilmektedir. IDA 2007’ye 32 ülkeden 1000 ‘in
üzerinde proje katõlmõştõ.
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İlk defa bir Türk Tasarõm Ekibi (ODTÜ Öğretim Üyesi ve Endüstri
Ürünleri Tasarõmcõsõ Prof Dr Hakan Gürsu ve yardõmcõ Tasarõmcõ
Sözüm Doğan) Volitan ile ürün tasarõmõ başlõğõ altõnda; en iyi
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tekne tasarõmõ grubunda birincilik ve pek çok alt başlõğõn yer
aldõğõ ulaşõm grubunda; tekne projesi ile yõlõn en iyi ulaşõm
aracõ tasarõmõ 1.lik ödülü olmak üzere; 2 birincilik birden
kazanmõşlardõr.
Ayrõca, bu sene dünyanõn en tanõnmõş mimarlarõndan kabul
edilen Zaha Hadid mobilya ve mimari ürünleri, British Airways
yeni uçak koltuklarõ ile Apple firmasõnõn çocuklar için yeni
diz üstü bilgisayar ürünleri ile kazananlar arasõnda olduğu
görülebilir. Bu yõlõn ödülleri 2008 Mayõs ayõnda Newyork
kentinde büyük bir tören ile proje sahiplerine verilecektir.
Bu ödül Dr. Hakan Gürsu’nun bireysel olarak dokuzuncu, şirket
olarak da yirmiikinci ödülü olmaktadõr. (Hakan Hoca, ayrõca
çalõşmalarõ ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafõndan Sosyal
Bilimler Alanlarõnda verilmekte olan Bilim, Hizmet ve Teşvik
Ödüllerine’de bölümü tarafõndan aday gösterilmiş bulunuyor).
Gelecekte Volitan’õ hayata geçirmek ve üretmek konusunda Dr.
Hakan Gürsu’nun öncelikli tercihi Türkiye. Neden olmasõn itibar
olur, elbirliği ile yapalõm diyor Hocamõz. Ancak, yurt dõşõndan
gelen teklifler de yabana atõlõr cinsten değil. İngiltere, Avusturya,
Fransa gibi ülkelerden gelen teklifler sadece Volitan için değil,
tüm ürünler için davet içeriyor. Ayrõca Rusya’dan gelen, yapõn
hemen iki adet alalõm teklifi de çok ilginç. Tüm bu çekici
olanaklara rağmen, Hocamõzõn öncelikli hedefi yurt dõşõna değil,
ODTÜ Teknokent’e yerleşmek ve Dünya’ya buradan tasarõm
ihraç etmek. Hocamõz Volitan’õn bir başka katkõsõnõn da, başarõsõ
ile Türkiye’de tasarõm konusunda AR-GE içinde önemli bir yere
getirmiş olduğunun altõ çiziliyor.
Tabii herkesin teşvik edici olmadõğõnõ, Türklere özgü
eleştiricilikten de nasibini aldõğõnõ anlõyoruz ekibin, öyle ki bu
yüzmez diyenler, güneş panelleri yetersiz, bu enerjiyi üretmez
diyenler bile olmuş. Oysa ekip mühendislik konularõnda oldukça
hassas. Her bir mekanizmanõn, dişlinin, elemanõn mühendislik
hesaplarõna özen gösteriyorlar. Yurt dõşõnda birçok tasarõm
bürosunun işlere bu ayrõntõda karõşmadõğõ belirtilirken, burada

danõşman mühendisler vasõtasõyla birçok konu mühendislik
çalõşmasõndan sonra şekilleniyor.
Örneğin Volitan’õn güneş panellerinde en son teknolojileri
uyarlamõşlar. Esas aldõklarõ panellerde sensörleri güneşe değil,
alta bakan, yoğunlaştõrõcõ özelliğe sahip, 3-boyutlu hücreler
mevcuttur. Alõşõlmõş güneş panelleri ile 1 kW/m2 enerji elde
edilebilirken, bu gelişmiş panellerle yaklaşõk 1.8 kW/m2 enerji
elde edilebilmektedir. Ayrõca, yeni nesil güneş panellerinin
performans değerlerinin daha yüksek olduğunu hatõrlatmakta da
yarar var.
Volitan’õn şimdiki gelişiminde öncelikle boyunun 16 m’ye
indirilmesi var. Bu durumda daha feasable bir ürün ortaya çõkmõş
olacak. Mevcut boyu 32 m ve maliyeti yüksek. Boyu 32 m’den
16 m’ye inince fiyatõ yarõ yarõya değil yaklaşõk dört katõ ucuzlamõş
oluyor. Volitan’õn özel bir yat olarak kullanõlabilmesinden başka,
bir Port Taksi (Marinalardaki yer sõkõntõsõ veya boyut nedeniyle
açõğa demirleyen teknelerle marina arasõnda çalõşacak, 6-8
kişilik bir versiyonu), doğal koruma (SIT) alanlarõnda turizm
amaçlõ hizmet verecek 22-24 kişilik Gezinti Teknesi versiyonu
olarak kullanõmõ olasõ uygulamalardan birkaçõ. Ayrõca Hidrojen
enerjisi ve Güneş enerjisinin gelişen teknolojileri de Volitan’da
kullanõlabilecek.
Her ne kadar kamuoyu adlarõnõ Volitan ile duymuş olsa da,
bu yaratõcõ ekibin tasarõm alanõnda yüzlerce başarõlõ üründe
imzalarõ bulunmaktadõr. Taksimetre, Takometre gibi özgün
ürünler, Işõn dolgu tabancasõ ve Antibiogram Test makinasõ
gibi medikal ürünler, Ticari Araç, Zõrhlõ Araç, Hava Oteli (zeplin
tasarõmõ), monoray tren gibi çeşitli ulaşõm araçlarõ, Power Tower
– Aquarius – Dolu Plastik Tricycle oyuncaklar, sandalye-masakoltuk gibi çeşitli mobilyalar, iletişim araçlarõ, yatay ekmek
kõzartõcõ, limon sõkacağõ, mumluk, portakal sõkacağõ, çok gözlü
tencere, çaydanlõk, çatal-bõçak-kaşõk seti, esanslõk, özel duş
başlõğõ gibi günlük yaşam nesneleri, firmanõn tasarõmlarõndan
hemen not ettiklerimizden bazõlarõ.

M a r t

2 0 0 8

5

ayõn konusu

Her bir ürünün de kendi içinde ilginç hikâyeleri var. Örneğin
Takometre/Taksimetre cihazlarõ Hindistan’dan getirilecekken
tasarlanan tamamen yerli ürünün şimdi Hindistan’a ihracõ söz
konusu. Tasarlanan bir diğer ürün olan Zeplin ise balina şeklinde
75 odalõ bir otel. Bioanaliz antibiyotik test makinasõ ise dünyada
mevcut iki patentten sonra, konusundaki üçüncü patent. Bir masa/
sandalye seti var ki, yurtdõşõndaki firma, izinsiz olarak tasarõmõ alõp
kendi web sitesine kendi ürünü gibi koymuş, neyse ki sonradan
konu tatlõya bağlanmõş ve ürünün haklarõnõ satõn almõşlar.

Tasarõm : Bir ürün nasõl tasarlanõyor, nasõl son
şeklini alõyor ?
Teknik, istenilen özellikler, kullanõcõ bilgileri, v.b. belirleyici ve
sõnõrlayõcõ ölçütleri proje sahibi tanõmlõyor. Buna design-layout
da deniliyor. Ürün bu şekilde tasarlanõrken bir grup da ürün
örtüşmesini önlemek için piyasada emsal bir ürün var mõ diye
araştõrõyor. Ürünün ilk hatlarõ oluştuktan itibaren proje sahibiyle
sürekli ve etkileşimli bir ilişki kuruluyor. Üretim ve malzeme
nitelikleri tasarõmõ, tasarõm da üretim ve malzeme seçimi karşõlõklõ
etkilemeye başlõyor. Bunun sonucunda da uygulanabilir, yapõlabilir
bir tasarõm ortaya çõkõyor. Bu süreçte yaygõn olarak kullanõlan ölçü
ve standartlar İngiliz sisteminden alõnma. Hakan Hoca, tasarõmda
ayrõntõlarla yakõndan ilgili ve ürünün mühendislik özelliklerinde de
gerçek değerlere uygun olabilmesine özen gösteriyor
Çok güzel ve gerçeklik duyusu veren görsel etkiler de bilgisayar
yazõlõmlarõ ve gerçek modeller kullanõlarak çekilen fotoğraflarõn
bilgisayarlarda birleştirilmesi ile oluşuyor. Tasarõm alanõnda
yaygõn olarak kullanõlan yazõlõmlardan bazõlarõnõn Rhinoceros
3d, 3ds max ve Solidworks olduğunu öğreniyoruz. Elle
yapõlan modellerin yanõ sõra, gelişmiş ürünlerin, toz plastikten
mükemmel hassasiyette küçültülmüş modelini yapan makineler
de var. Bu makinelerden Türkiye’de üç tane olduğu biliniyor ve
bir tanesi ODTÜ’de.
Model yapõldõktan sonra, istenirse ürünün prototipi de
yapõlabiliyor. Bu prototipler laboratuarlarda çeşitli sõnamalardan
geçiriliyor. ODTÜ BİLTIR’da bulunan laboratuarlar bu
konudakilerin en iyilerinden ve piyasada bilinen firmalarõn pek
çok ürünü de buralarda işlev sõnamalarõna tabi tutuluyor.

Böyle yoğun ve soyuttan somuta giden bir patikada çalõşan
tasarõmcõlarõ teşvik edici unsurlarõn başõnda yarõşmalar geliyor.
Türkiye’de ETMK (Endüstriyel Tasarõmcõlar Meslek Kuruluşu) bu
konuda girişimcilere şartname hazõrlamada, jüri belirlemede ve
üniversitelere duyuruda destek veriyor. Genel olarak duyuruya
çõkõldõktan itibaren 2-3 ay içerisinde tasarõmlar toplanõyor.
Yarõşmada kimi zaman para ödülleri olabildiği gibi, kimi zaman
da olmayabiliyor. Bir yarõşmanõn saygõnlõğõ katõlan yarõşmacõlar,
jürinin niteliği, düzenleyen kuruluşun niteliği, medya ilişkileri,
para ödülü olup olmadõğõ gibi unsurlardan etkileniyor. Örneğin
IDA’da para ödülü yok. Yarõşma sonuçlandõktan sonra eserler bir
katalogta toplanarak yayõnlanõyor, sergileniyor ve kimi zaman da
prototipler yaptõrõlarak ayrõca sergileniyor.
Türkiye’de son dört yõldõr İstanbul’da IMMIB (İstanbul Maden
Metal İhracatçõlar Birliği) tarafõndan yapõlan yarõşmalar var.
Ankara’da birisi geçen yõl ikisi bu yõl olmak üzere 3 yarõşma
sözkonusu. Bunlardan ikisinin konusu mobilya, birisinin ise terlik.
ODTÜ Mezunlarõ Derneği olarak bir Endüstriyel Ürün Tasarõm
Yarõşmasõ düzenleyecek olsak, hangi konuya öncelik vermeliyiz
sorumuza Dr Hakan Gürsu ve Sözüm Doğan’õn yanõtlarõ aynõ:
Oyuncak.
Oyuncak konusu Dünya’da çok popüler ve Türkiye’de gelişime
çok açõk. Oyuncak tasarõm maliyeti, arge ve üretim maliyetleri
çok düşük. Türkiye’de yaklaşõk 23.000.000 çocuk var ve
oyuncaklarõn büyük bölümü ithal kaynaklõ. Tubitak’õn bu konuda
ciddi çalõşmalarõ olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz.
Prof. Dr. Hakan Gürsu, ulusal marka yaratma gücünün,
gerçekte ve ağõrlõkla uluslararasõ alanlarda gösterilen başarõlara
dayandõğõnõ olgusundan hareket edildiğinde; bu ilklerin ve
başarõlarõn toplumsal motivasyon değeri ve ulusal endüstriye
etkisinin çok önemli olduğunu vurgulamakta, ve özellikle
ülkemizde giderek önemli bir sektör olan yat tasarõmõ, imalat
sektörüne getireceği prestij ve katkõnõn ne kadar önemli
olduğunun yadsõnamaz bir gerçek olduğunun altõnõ çizmektedir.
Sn Prof Dr Hakan Gürsu ve Sözüm Doğan’a teşekkürlerimizi
sunuyor, bu yazõyõ hazõrlayan bizler diliyoruz ki tasarõmda
kendimize özgü ölçü ve standartlarõmõz oluşsun ve gelişsin, ithal
ürünlerde bizim standartlarõmõza uygunluk (homologasyon)
koşulu aransõn, Türkiye’miz tasarõmda, AR-GE’de ve tüm
mühendislik dallarõnda evrensel değerlere ulaşsõn.
eşi: Tanju ERYILMAZ (ME’83)
Söyleşi:
Emrah DELİKAN (CE‘06))

Peki, özgün bir tasarõmõ olan kişi bu ürünün
düşünsel haklarõnõ nasõl güvence altõna alõyor?
Bu konuda en kolay yöntem, tasarõmõ düzenli çõkan bir dergide
yayõnlamak. Türk Patent Enstitüsü tarafõndan tescil edilmesi ise diğer
bir yöntem. TPE’de değişik tesciller yapõlabiliyor. Birincisi, endüstriyel
tasarõm tescili – bu 45 yõla kadar geçerli olabiliyor. İkincisi, faydalõ
model tescili – bu da 10 yõla kadar yapõlabiliyor. Faydalõ model
tescili olabilmesi için var olan bir ürüne yararlõ bir yenilik katabilmesi
lazõm. Üçüncü bir tescil şekli de patent tescili ki bu da 20 yõla kadar
geçerli oluyor. Ancak, bir tasarõmõn patent alabilmesi için buluş
niteliğinde olmasõ ve dünyada eşi olmamasõ gerekiyor.
Sözüm DOĞAN
Tasarõmcõ ODTÜ 2005
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Prof Dr Hakan GÜRSU
Tasarõmcõ ODTÜ 1984

