ÖNEML‹ B‹R ULUSLARASI
TASARIM BAﬁARISININ
ÖYKÜSÜ
Uluslararas› Tasar›m Ödülleri 2007’ yi (International Design Awards 2007) Kazanan Türk!
Newyork’da her y›l düzenlenen ve Dünyan›n en
prestijli yar›ﬂmalar›ndan birisi olarak kabul gören Uluslararas› Tasar›m Ödülleri 2007 (IDA
2007) ;mimarl›k,iç mimarl›k, moda, ürün ve grafik tasar›m› konusundaki uluslararas› s›rad›ﬂ› tasar›m çal›ﬂmalar›n›n ayr›, ayr› gruplarda de¤erlendirildi¤i organizasyon olarak bilinmekte ve
tasar›m otoritelerce her y›l›n tasar›m oscarlar›
olarak de¤erlendirilmektedir.
Dünyan›n önde gelen tasar›mc›lar›n›n ve sponsorlar›n yo¤un kat›l›m› ile en mediatik tasar›m organizasyonu olarak kabul edilen ve kazanan
eserlerin y›l süresince sayg›n müzelerde, uluslararas› ortamlarda sergilenme imkan› tan›nd›¤›
ve ayr›ca kazanan eserlerin 100.000 tirajl› bir kitap içersinde toplanmas› bir gelenek haline gelmiﬂtir. Jüri taraf›ndan gruplar›nda en baﬂar›l› ve
s›ra d›ﬂ› bulunan eserler, bas›n yay›n organlar›nca sergilenerek toplumda iyi tasar›m bilinci geliﬂtirilmesi hedeflenmektedir. Bu y›l›n ödülleri
2008 may›s ay›nda Newyork kentinde büyük bir
tören ile proje sahiplerine verilecektir.
Bu sene IDA 2007 ‘e; 32 ülkeden 1000 ‘in üzerinde proje kat›lm›ﬂ ve eserler dünyan›n önde
gelen tasar›mc›lar›ndan oluﬂan büyük jüri taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Bu de¤erlendirme sonucunda ödüle lay›k bulunan tüm eserler;
www.idesignawards.com ve www.idesinawards
.com/winner/07 izlenebilir.
IDA 2007 ‘de ve ilk defa bir Türk Tasar›m Ekibi,
ürün tasar›m› baﬂl›¤› alt›nda; en iyi tekne tasar›m› grubunda birincilik, ve pek çok alt baﬂl›¤›n
yer ald›¤› ulaﬂ›m grubunda; tekne projesi ile y›l›n en iyi ulaﬂ›m arac› tasar›m› 1. ödülü olmak
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Dr. Hakan Gürsu
ODTÜ Ö¤retim Üyesi, Tasar›mc›

üzere; 2 birincilik kazanarak bir tasar›mc›n›n en
büyük düﬂlerinden birini gerçekleﬂtirmiﬂ bulunmaktad›r. Özellikle dünyan›n en iyi tasar›mc›lar›n›n ve markalar›n›n ödül ald›¤› bu prestijli yar›ﬂmada bu y›l; dünyan›n en tan›nm›ﬂ mimarlar›ndan kabul edilen Zaha Hadid mobilya ve mimar› ürünleri, British Airways yeni uçak koltuklar› ile Apple firmas›n›n çocuklar için yeni diz üstü
bilgisayar ürünleri ile kazananlar aras›nda oldu¤u görülebilir.
ODTÜ ö¤retim üyesi ve Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s›, Dr. Hakan Gürsu ve yard›mc› Tasar›mc›
Sözüm Do¤an(ODTÜ) taraf›ndan tasarlanan
“volitan” adl› proje; gelece¤in en yenilikçi ve
çevreci teknesi olarak IDA 2007’de büyük jüri
taraf›ndan 2 baﬂl›k alt›nda 1. lik ödülüne lay›k
görülmüﬂtür.
Volitan, güneﬂ ve rüzgar enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatl› su çevrimini
gerçekleﬂtiren, karbondioksit at›k üretmeyen,
gelece¤in alternatif teknelerinden birisi olarak
tasarlanm›ﬂt›r. Güneﬂ panellerini hareketli kat›
yelkenler olarak kullanan, tekne d›ﬂ›nda yer alan
2 adet hareketli elektrik motoru ile desteklenmektedir. Volitan nokta dönüﬂü yapabilen ilk
deniz arac›d›r. Yak›t ba¤›ml›l›¤›n› tamamen ortadan kald›ran, 18 -20 deniz mili ile gece ve gündüz sürekli yolculuk yapabilen ayr›ca yüksek
manevra gücüne sahip, 32 m. boyunda bir yolcu teknesidir. Kurﬂun ﬂarj pilleri yerine jel akü
kullan›m› ile çevre duyarl›l›¤›n› pekiﬂtimektedir.
Yelkenlerin tasarland›¤› ﬂekli itibar› ile mevcut
denge sorunlar›na getirdi¤i çözümlemeler baﬂta olmak üzere, tekne tasar›m›nda devrim kabul
edilebilecek pek çok yenili¤i içinde bar›nd›rmaktad›r.
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mak amac›yla çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Küçük hedefleri olmayan, büyük düﬂleri olan bir idealist
oluﬂum olarak dünyaya geldi . Oluﬂum henüz
1.8 yaﬂ›ndad›r.

Volitan, ismini Akdenizde yaﬂayan tek uçan bal›kdan alm›ﬂt›r. Volitan; gelecek için çevreye duyarl› denizcili¤in yeni sembolu olarak geliﬂtirilmiﬂ, ak›ﬂkan ve s›rad›ﬂ› görünümü ile Türk tasar›m potansiyelini ve giderek önem kazanan çevre sorunlar›na yarat›c› duyarl›l›¤›m›z›n tüm dünyaya tan›t›lmas›nda önemli bir rol üstlenmiﬂtir.
Proje,
geliﬂtirilme
aﬂamas›nda
Tübitak
MAM/Ulusal Enerji ajans›nca desteklenmiﬂtir.
Ulusal marka yaratma gücünün, gerçekte ve
a¤›rl›kla uluslararas› alanlarda gösterilen baﬂar›lara dayand›¤›n› olgusundan hareket edildi¤inde; bu ilklerin ve baﬂar›lar›n toplumsal motivasyon de¤eri ve ulusal endüstriye etkisi çok önemlidir. Özellikle ülkemizde giderek önemli bir sektör olan yat tasar›m›, imalat sektörüne getirece¤i
prestij ve katk›n›n ne kadar önemli oldu¤u yats›namaz bir gerçektir. Di¤er taraftan, Ulusal Tasar›m bilincinin yarat›lmas› ve geliﬂmesinde, uluslararas› ortamlardaki marka kimli¤inin, varl›¤›n›n
ve kal›c›l›¤›n›n bu ve benzeri buluﬂ de¤eri taﬂ›yan özgün tasar›m projeleri ile mümkün olaca¤›da iﬂin önemli püf noktalar›ndan birisidir.
Designnobis ne zaman kuruldu, kurucular›
kimlerdir. ?
Designnobis haziran 2006 da; Hakan Gürsu, taraf›ndan 4 genç tasar›mc› ile birlikte Ankara da
kuruldu. Bir tekno-kent ﬂirketi olarak hizmet vermeyi hedefleyen oluﬂum; yeni ürün geliﬂtirme ve
endüstri tasar›m› hizmetleri vermek, Türk tasar›m›n› “s›rad›ﬂ›” ürünler ile yurtd›ﬂ›nda tan›tmak ve
ulusal tasar›m›n etkili temel taﬂlar›ndan birisi ol-
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IDA 2007'ye kat›lmaya nas›l karar verdik?
Volitan; Dr. Hakan Gürsu’nun geliﬂtirdi¤i uzun
dönemli projelerden birisidir. Belli bir aﬂamada
kavramsal proje ekip ile paylaﬂ›lm›ﬂ; ekibin
inanç ve deste¤i sonucu ürünleﬂmesi 3.5 ayl›k
çok yo¤un bir çal›ﬂma program› ile yo¤un bir ortaya ç›km›ﬂt›r. Designnobis kuruldu¤u gündem
beri, 3 yurt d›ﬂ› ve 6 ulusal yar›ﬂma da ödüllere
lay›k bulunmuﬂtur. ‹MM‹B de 2005, 2006 ve
2007 de kazan›lmak üzere 6 ödül ve uluslararas› vana yar›ﬂmas›nda 1 ödül olmak üzere, toplam 9 ödülü bu k›sa süreye s›¤d›rm›ﬂt›r. 16 ayda 9 ödül kazan›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde keyifli bir
çal›ﬂma sürecinin yo¤unlukla yaﬂand›¤› ve s›rad›ﬂ› bir performans yakaland›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Hakan Gürsu’nun, meslek yaﬂam›nda kazand›¤› mimar› ve tasar›m ödüllerin toplam› ise;
20 nin üzerindedir. Designnobis içersindeki tüm
ekip elemanlar›, ödüllü genç tasar›mc›lar olup
herbirisi konular›nda ayr› ayr› özel becerilere ve
de¤iﬂik tasar›m ödüllerine sahiptir.
Volitan, ilk defa Amerikada business week
sponsorlu¤unda düzenlenen; Design Excellence 2007 gönderilmiﬂ, 3000 proje aras›nda ilk 10
kalmas›na ra¤men derece alamam›ﬂt›r. Sonuçlar›n belli oldu¤u gün ekip taraf›ndan dünyan›n
en mediatik yar›ﬂmalar›ndan olan IDA 2007’ye
de yollanmas›na karar verilmiﬂtir.

Tasar›m sürecini nas›l geliﬂti ?
Designnobis, di¤er çal›ﬂmalar›n› yürütürken bu
ürünü de ortaya ç›karm›ﬂt›r. Uzun süreli kavramsal ve teknolojik araﬂt›rmalar belli bir noktaya
geldi¤inde, Hakan Gürsu taraf›ndan geliﬂtirilen
eskizler çerçevesinde ekip projenin 3 boyutlu
çal›ﬂmalar›na girmiﬂtir. Özellikle bilgisayar ortam›nda günlerce süren ürün geliﬂtirme çal›ﬂmas›, iç mekan edütleri ile birleﬂtirilmiﬂ, iﬂletim sis-

temleri ve kullan›c› de¤erlerinin projeye yüklenmesi ile son ﬂeklini alm›ﬂt›r. Teknenin ekip taraf›ndan inançla ve keyifle benimsenmesinin bir
do¤al sonucu olarak ve fikri daha iyi anlatabilmek amac›yla bir animasyon film yap›m› gündeme gelmiﬂ ve çok k›s›tl› olanaklarla günlerce süren bir çal›ﬂma sonucunda film ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Tekne tasar›m›na kimler imza att›?
Tekne Tasar›m› .Dr.Hakan Gürsu taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ, yard›mc› tasar›mc› Sözüm Do¤an’›n
kat›l›m› ile proje uygulama ve modelleme aﬂamas›na geçilmiﬂ ve teslim aﬂamas›nda mimar
Gülsüm Baran’›n destekleri ile bitirilmiﬂtir. Projenin animasyon filmi ise; Sözüm Do¤an›n ola¤an
üstü gayreti ve çabas› ile ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma süresince Designnobis ekibi ve stajerlerin manevi desteklerinin de alt›n› çizmekte büyük yarar vard›r. Kapsaml› teknik raporlar ise;
Hakan hocan›n baﬂkanl›¤›nda bir çok uzman
deste¤i ve görüﬂü al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Bu birikimler çerçevesinde eski deniz ulaﬂ›m›n›n; teknolojinin deste¤i ile tekrar yüceltilmesini ve çevreye duyarl›l›¤› vurgulamay› hedefleyen bu proje ile çok keyifli ve prestijli bir ulaﬂ›m arac› olarak “volitan”ortaya ç›kt›. Do¤aya sayg›n›n çizgisellik kadar kullan›m tarz› ile de mümkün oldu¤unu simgeleyen ileri teknoloji seçenekleri ile
do¤an›n ahengini buluﬂturan bir ürün olarak
taktir toplamaktad›r.

Tasar›m s›ras›nda ne gibi zorluklar yaﬂad›k?
Ürün Tasar›m› Mesle¤inin kurumsallaﬂmas›n›n
önünde aﬂ›lmas› gereken say›s›z engel oldu¤unun bilincine fazlas› ile vak›f olarak; ‹nand›¤›n›z
veya güvendi¤iniz bir fikri hele ürünleﬂtirmek ,
yat›r›mc› veya sponsor aray›ﬂlar› gibi henüz ülkemiz için beyhude çabalar; özellikle de kapsaml› ve pahal› bir ürün geliﬂtirenler için oldukça zor ve zahmetli bir u¤raﬂlard›r.
Öncelikle ürünün kavramsal olarak geliﬂtirilmesinde, insan gücü, finansman, mekan ve zaman
gerektiren süreçler olarak bu zorluklar tasar›mc›n›n önüne her aﬂama da ç›kmaktad›r. Bu çerçevede bak›ld›¤›nda Volitan›n sponsoru yoktur.
Sadece projenin son aﬂamas›nda, Tübitak
MAM Enerji ajans›n›n kurumsal deste¤i sa¤lam›ﬂt›r.
Bu kapsamda yar›ﬂmalar›n “innovasyon” katk›s›
net ve rasyonel bir ﬂekilde ortaya konmadan kazan›lamayaca¤› yads›namayacak bir gerçektir.
Kazan›lan baﬂar›n›n “kabuklara” s›¤mayaca¤›n›
gerçe¤i belki de; devam edecek baﬂar›lar ile
daha iyi anlaﬂ›lacak diye düﬂünüyoruz.
Bütün araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmas›, baﬂta
proje müelifinin çabas›na, ekip arkadaﬂlar›n›n
projeye olan inanc› ile Designnobis tesislerinde,
k›s›tl› olanaklar çerçevesinde özveri ile haz›rlanm›ﬂt›r. Eﬂ de¤er projeler yapan di¤er uluslararas› tasar›m ekiplerinin ﬂartlar›na sahip olmad›¤›m›z› bilerek, bunu verdi¤i motivasyon ile imkans›z› baﬂarmak amac›yla ve kendimize güvenerek bu fikri ürünleﬂtirdik. Sonuçta ekipte efsanevi tekne tasar›mc›lar› yoktu. Di¤er bir de¤iﬂle, milyon dolarl›k tekneleri yapan firmalar›n
deste¤ine de sahip de¤ildik. Bu durum da bizi
daha özgür k›larak ve yat›r›mc› bask›s›ndan
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uzaklaﬂt›rarak rahat ve esnek hareket etmemizin
önünü açm›ﬂt›r..
Nedir tekne Volitan ?
Volitan, güneﬂ ve rüzgar enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatl› su çevrimini
gerçekleﬂtiren, karbondioksit at›k üretmeyen,
gelece¤in alternatif teknelerinden birisi olarak
tasarlanm›ﬂt›r. Volitan, sadece yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› ile hareket etmesi hedeflenen ve bunun önemi insanl›¤a tekrar
hat›rlatmak amac›yla tasarlanm›ﬂ bir yeni deniz
ulaﬂ›m sembolu olarak düﬂünülmüﬂtür .
Güneﬂ panellerini hareketli kat› yelkenler olarak
kullanan, tekne d›ﬂ›nda yer alan 2 adet hareketli elektrik motoru ile desteklenmektedir. Volitan
nokta dönüﬂü yapabilen ilk deniz arac›d›r. Yak›t
ba¤›ml›l›¤›n› tamamen ortadan kald›ran, ortalama16 knot deniz mili ile gece ve gündüz sürekli yolculuk yapabilen ayr›ca yüksek manevra gücüne sahip, 32 m. boyunda bir yolcu teknesidir.
Kurﬂun ﬂarj pilleri yerine jel akü kullan›m› ile çevre duyarl›l›¤›n› pekiﬂtimektedir. Yelkenlerin tasarland›¤› ﬂekli itibar› ile mevcut denge sorunlar›na getirdi¤i çözümlemeler baﬂta olmak üzere,
tekne tasar›m›nda devrim kabul edilebilecek
pek çok yenili¤i içinde bar›nd›rmaktad›r.
Bu özelliklere nas›l karar verdik ?
Tekne teknolojik ﬂartlar›n gerektirdi¤i en uygun
olan % 95 geri dönüﬂümlü de¤iﬂik malzemelerden tasarland›. Geri dönüﬂümü olmayan malzemelerde ise ; en uzun süreli kal›c›¤› olan, dayan›kl› malzemelerin kullan›lmas› yönünde bir insiyatif kullan›ld›. Hedefimiz h›zl› bir tekne yaratmak de¤ildi. Konvasiyonel olarak bir yelkenli h›z›n› rüzgarl› ve güneﬂsiz ortamlarda sürdürecek
bir alt yap›y› ve güvenli bir teknenin oluﬂturulmas› yönündeki ilke kararlar›m›z›, hidrostatik ve aerodinamik prensipler çerçevesinde oluﬂturulan
s›rad›ﬂ› bir dinamik form çal›ﬂmas› ile bütünleﬂtirmeyi hedefledik. Yüksek manevra kabiliyeti ve
de¤iﬂik deniz koﬂullar›nda denge problemleri
çok daha fazla önemsendi ve proje süresince titizlikle irdelendi .
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Yar›ﬂman›n kriterleri neydi?
Bu tip prestij a¤›rl›kl› uluslararas› yar›ﬂmalarda
hakim olan kriterler, s›rad›ﬂ›l›k, yarat›c›l›k, türünün öncülerinden olmak, gelecek nesillere, insanl›¤a getirdi¤i faydalar , üretilebilirlik, geri dönüﬂüm, çevreye duyarl›l›k ve orijnalite gibi a¤›rl›kl› kriterlerden oluﬂmaktad›r. Hedefledi¤iniz kriterlere ne kadar baﬂar› ile yaklaﬂt›¤›n›z, ürünü
çizdi¤iniz kavramsal çerçeve içinde nas›l kurgulad›¤›n›z ve bitmiﬂ ürünün profesyonellik düzeyi
sonucu birinci derecede etkileyen kriterlerdir.
Sonuçta, ARGE bütçeleri sizinle asla k›yaslanmayacak kadar yüksek olan marka, kurum ve
yap›lar ile mücadele etti¤iniz bu yar›ﬂmalarda,
tutarl›l›¤›n›z kadar profesyonelli¤iniz ile de ayakta kalmak durumundas›n›z. ﬁartlar›n eﬂit olmad›¤› ama bir ﬂekilde ayn› kulvarlarda yar›ﬂt›¤›n›z
global markalar ile birlikte an›lmak ve ipi onlardan önce gögüslemek yar›ﬂmadaki tüm kriterleri unutturan en büyük beklenti olarak ön plana
ç›kmaktadir. Sonuç olarak tüm yar›ﬂmac›lar›n
tek ortak kriteri, kat›l›mc›lar›n tümünün sadece
kazanmay› hedeflemesidir.
En yak›n rakiplerimiz hangi ülkelerin ne tasar›mlar›yd›?
Dünyan›n en ciddi tasar›m firmalar›n›n sadece
bu ve benzeri bir kaç yar›ﬂmaya girdi¤i ve ciddi
birikimler sonucu ortaya ç›kan ürünlerini “taçland›rmak” amac›yla birbirleriyle her platformda
mücadele ettikleri ve etmek zorunda olduklar›
rekabetin bir baﬂka gerçe¤idir.
Burada belki de yad›rganmas› gereken, isimsiz
kahramanlar›n, efsaneler aras›nda kendine yer

Yar›ﬂma ödülümüz ne oldu? Bize ne gibi yararlar› olacak?
Büyük Tasar›m yar›ﬂmalar›nda para ödülü verilmedi¤i çok bilinen bir gerçektir. Hatta girebilmek için ve her kategori için ayr› ayr› kat›l›m ücreti ödemek gerekmektedir. Kazand›¤›n›zda;
IDA taraf›ndan bast›r›lan ,100.000 tirajl› bir kitap
içersinde, kazanan tüm projeler aras›nda yerinizi alma imkan› buluyorsunuz.. Mesaj›n›z, kitlelere ve kitapl›klara ulaﬂ›yor. Müelliflerin isimleri kadar, Ülkeleri de onlarla birlikte her aﬂamada
sergileniyor. Dolay›s› ile, Ülke tan›t›m› ve bilimsel imaj›n› güçlendiren çok önemli bir dizi sergi
sunum ve belge dünyay› dolaﬂ›yor.
Bir sanatç› için de kal›c›l›k yönünde bir ad›m
daha gerçekleﬂiyor .En tan›nm›ﬂ müzelerde,
sergiler aç›l›yor dünyay› dolaﬂ›yor projeler. Y›l
boyunca yo¤un reklam›n›z› yap›yorlar. Dünya

bas›n› eserlerinizi bas›yor, yay›nl›yor...Ülkeniz,
Üniversitenizin ad› ürünle birlikte an›l›yor. Bu
çapta bir tan›t›m para ile yap›labilecek faliyetler
olmad›¤› için bir para ödülü söz konusu de¤il.
Ama ödül kazanan yarat›c› fikirler, toplumla bütünleﬂiyor, ‹lgili sektörlerin yeni aray›ﬂlar› size
yönlenebiliyor. ‹ﬂleriniz ve iliﬂkileriniz geliﬂiyor.
Say›n›z art›kça da , önce siz, sonra ülkeniz marka haline geliyor. 1 y›l sonunda ve bizim için
may›s 2008 de Newyork da ödül töreni ile süreç
volitan projesi tan›t›m› tamamlan›yor. Mücadele
gene sürüyor .Ülkeler markalaﬂ›yor. Yaﬂam bir
ﬂekilde yeni ürünlerle ﬂekil de¤iﬂtiriyor. Bir zincir
sessizce kapan›yor. Yeni yar›ﬂmalar baﬂl›yor.
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açma mücadelesi ve bunun sadece imkans›zl›¤› de¤il, hangi imkanlarla baﬂar›ld›¤› hikayesidir. Ödül alan gruplara ve ürünlere bakt›¤›n›zda, hangi cesaretle ve asl›nda ne halt yedi¤inizi, nerede, neyi ve neyle baﬂard›¤›n›z› sessizce
anlama imkan› buluyorsunuz. Dünyan›n en büyük tasar›m firmalar› aras›nda oldu¤unuzu bilerek ve onlarla keyfine mücadele etmek üzere bu
sulara aç›lm›ﬂ bulunuyorsunuz. Çok heyecanl›,
bir o kadar keyifli ve idealist olman›z belkide yar›ﬂmalarda yaﬂanacak en büyük heyecanlard›r.
Sonuçta volitan ilk ve son projemiz de¤il, internet sitemizde yer alan , floger, viceversa, daisy,
dou, muzzy, plenty ve surf ad›n› verdi¤imiz
ürünlerimiz türlerinin s›rad›ﬂ› ürünleri olarak an›l›yor, sergileniyor. Bunlara bak›ld›¤›nda, baﬂar›lar›n bir ﬂekilde yavaﬂ yavaﬂ geliﬂerek kazan›ld›¤› hissediliyor. Bu çal›ﬂmalar bir ekip çal›ﬂmas›n›n
nihai sonucu de¤il...Sadece geliﬂim aﬂamalar›ndan
birisi olarak de¤erlendirildi¤inde taﬂlar yerine
oturuyor. Yayg›n toplumsal çekingenli¤in ve
kendine güven problemleri çoktan üzerinden
atm›ﬂ bir ekibin bu tip giriﬂimleri devam ettirece¤i bir sürpriz olmamal› art›k .

Gerçe¤e dönüﬂmesiyle ilgili geliﬂmeler ?
Daha 1 y›l bu proje di¤er ödül alan projeler gibi
dünyan›n ilgi oda¤› olacak, konuﬂulacak eleﬂtirilecek ve tart›ﬂ›lacak . Görüﬂmeler baﬂlayacak
! Avusturalya dan ve Hollanda dan hemen ilgilenen insanlar var.. Fransadan ise; yap›lmas›
konusunda oldukça ciddi bir teklif taraf›m›za
ulaﬂm›ﬂ bulunuyor. Rusyadan 2 adet volitan sat›nalmak konusunda taraf›m›za teklif iletilmiﬂtir.
ﬁu aﬂamada Frans›zlar ile ;Ortakl›k teklifi, yap›m
yeri konusundaki görüﬂmeler ile yo¤un ﬂekilde
devam ediyor. Art›k “k›smet” der eski denizciler..
Ülkemizde yap›ld›¤›n› görmek bizim için ayr› bir
onur olacakt›r. Sonuçta, “volitan” bizim ülkemizde insanl›¤›n gelece¤i için tasarlanm›ﬂ ve dünyan›n be¤enisi kazanm›ﬂt›r. Türkiye deki yat
sektörü de; dünya çap›nda ise; Neden olmas›n
diyoruz.. Volitan›n öyküsü; bir Akdeniz akﬂam›
güneﬂ batarken bir volitan sürüsü ile yar›ﬂt›¤›n›
görmeden bitmeyecek san›yorum ..
Son;
Designnobis hareketi içinde pek çok farkl› alan
için geliﬂtirdi¤imiz inovasyon de¤erine sahip
“yeni” ürünler bir bütün olarak incelendi¤inde,
çizgisel ve fonksiyonel bir yaklaﬂ›m tutarl›l›¤› oldu¤u ve bununda ; d›ﬂar›dan izlenebildi¤ini rahatl›kla görmek mümkündür. Bugün marka ol-
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ma yolunda yürüyenlerin dikkat etmesi gereken
belkide en önemli nokta budur. Yar›n; Dünya pazarlar›nda da bir ulusal marka olabilmek için, bu
ve benzeri çizgilerde ürün veren ve inovasyon
de¤erine sahip buluﬂ geliﬂtirerek mücadele
eden tasar›mc› say›s›m›z›n artmas› gerekmektedir. Bu konuda her ferde görev düﬂmektedir.
Ülkemizde ; nelere, hangi ﬂartlar alt›nda ve neﬂekilde de¤er verildi¤i hepimizin malumudur.
Hedeflenen amaçlar gerçekleﬂtirilir iken, bu ve
benzeri aç›l›mlar zaten bizleri motive eden unsurlar olarak de¤erlendirilmelidir. Baﬂar›ya sahip ç›kanlar›n, düﬂünmesi ve tart›ﬂmas› gereken
ise; baﬂar›n›n asl›nda engel tan›mayaca¤› gerçe¤i ile yüzleﬂmek olmal›d›r. Gelecek kuﬂaklar›n; tarihsel tak›nt›lardan, ulusal zafiyetlerden ve
duygusal hezayanlar›ndan ar›narak, bunlar›n
asl›nda hiç bir ﬂekilde baﬂar›n›n önünde engel
olamayaca¤› gerçe¤ini kavramalar›na yard›mc›
olmak görevimizdir.
Bu perspektif içersinde; zor baﬂar›n›n tad› imkans›zl›kta baﬂkad›r. Geçmiﬂ efsanelerde yaﬂamak de¤il, hedeflenmesi gereken tek ﬂey; gelecek için efsaneleri yaratan bir millet olman›n yolunu açmakt›r.
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Üniversite sanayii iﬂbirli¤i çerçevesinde ad›na
kay›tl› Endüstriyel ürün tescili olan bir çok ürünün gerçekleﬂtrilmesinde katk› sa¤lam›ﬂt›r. Hakan Gürsu halen DOTÜ’deki görevine ve Desingnnobis’te ki çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.

