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VOLİTAN’IN TASARIMCILARI

DR. HAKAN GÜRSU VE SÖZÜM DOĞAN VİŞNELİK’TEYDİ
Bilindiği üzere, Dr. Hakan Gürsu (ID’84) ve yardımcısı Sözüm
Doğan (ID’05) Dünyanın en itibarlı yarışmalarından birisi
olan, tasarımın “Oskar”ı olarak anılan, New York’ta her
yıl düzenlenen Uluslararası Tasarim Ödülleri (IDA 2007)
yarışmasında Volitan adını verdikleri tekne tasarımı ile 2 birincilik
birden kazandılar.

Ocak 2008’den itibaren değişik konularda çok sayıda teklif alıyor
Hakan Gürsu. Öyle ki, “siyasete girmeyi düşünürseniz, partimizin
kapısı size açıktır” diyenler de olmuş. Tekliflerden biri de,
Volitan’ın ticari olarak üretimiyle ilgili. Bir yerli firmamız Gürsu’yu
davet ediyor ve ilk satıştan %3, ikinci satıştan %2, sonraki
satışlardan da %1 öneriyor. Gürsu’nun bir Fransız firmasının tüm
satışlar için %50 önerdiğini söylemesi üzerine görüşmeler sona
eriyor. Ancak, bir tavsiyesi oluyor bu firmamızın:”Önden de para
istemelisiniz Fransızlardan.”
Volitan bugünkü 32 m.lik boyuyla 2.350.000 Dolara mal oluyor.
Hakan Gürsu, Volitan’ın henüz kavramsal bir proje olduğunu,
hızla gelişmekte olan teknoloji sayesinde boyunun 16 m.ye
düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda, Volitan’ın
maliyeti 600.000 dolara kadar düşebilecek.
Hakan Gürsu’nun başında bulunduğu Designnobis şirketi,
mutfak gereçlerinden zırhlı araçlara, medikal aletlerden
mobilyaya, oyuncaktan susuz yangın söndürme aracına kadar
her alanda üretim yapıyor. “Arçelik’in tasarım ekibinden daha
güçlüyüz” diyor Hakan Hoca.

Volitan’ı, geçen sayımızda (Mart 2008) kapak konusu yapmış,
hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştik.
Bu kez, 22 Mart 2008 Cumartesi günü, Dr. Hakan Gürsu ve
yardımcısı Sözüm Doğan Vişnelik’te kendi seslerinden hem
Volitan’ı, hem de şirketleri Designnobis’i tanıttılar üyelerimize.
Ben bu kadar keyifli bir söyleşiye az tanık oldum Vişnelik’te. Dr.
Hakan Gürsu Hocamız, Volitan’ın teknik özelliklerinin yanı sıra,
söz konusu ödülleri kazandığı 13 Ekim 2007 tarihinden itibaren
yaşadıklarını da esprili bir dille anlattı. Saat 13:30’da başlayan
söyleşiyi, Vişnelik Salonunun bir başka etkinlik için hazırlanacak
olması nedeniyle saat 17’de – istemeyerek - bitirmek zorunda
kaldık.
İşte birkaç alıntı bu tatlı söyleşiden:
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan deniz araçları alanında
Dünya lideri olduğunu iddia eden bir Avustralya firması “bizden
esinlendiniz, bize yazılı olarak teşekkür etmelisiniz” deyince,
Hakan Gürsu “tamam” demiş, “önce siz elektriği bulan Edison’a
teşekkür ediniz, sonra da ben size edeyim.”
Volitan, tasarım ödülünü Ekim 2007’de alıyor; ancak
popülaritesini Aralık 2007’de Milliyet Gazetesinde Hakan Gürsu
ile yapılan bir röportajla kazanmaya başlıyor. Ocak 2008’de,
Hakan Gürsu, bir gün eşinden bir telefon alıyor. “Bir arkadaşım
Volitan’ın power point sunumunu gönderdi az önce, güzel
hazırlamışsınız.” Ancak, Hakan Gürsu’nun böyle bir sunumdan
o anda haberi oluyor, “Öyle mi, gönderir misin, bir de ben
göreyim” diyor eşine.

Testaş markalı takograf ve taksimetreleri üreten Mebi AŞ,
Türkiye’de piyasaya sürmek üzere Hindistan’dan takograf ithal
etmek üzereyken Hakan Gürsu giriyor devreye. Mebi’nin tüm
isteklerini yerine getiren bir tasarımla ithalattan vazgeçiriyorlar
firmayı. Hatta, ihracat bile yapılıyor Hindistan’a.
Oldukça gelişmiş bir demokrasi var Hakan Gürsu’nun şirketinde.
Ama, bulaşıkların yıkanması hariç. Yalnızca o bulaşık yıkamıyor.
Ödül kazanmaya devam ediyor Gürsu ve ekibi. Tasarladıkları
çeşitli ürünlerle, Volitan’dan sonra 3 ödül daha kazanmışlar.
Böylece son 20 aydaki ödül sayılarını 20’ye çıkarmış durumdalar.
ODTÜ’de, tasarım eğitiminde, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerini birincilikle bitiren Dr. Hakan Gürsu, bu alanda şimdi
de Dünya birincisi. O hem Üniversitemizin gururu, hem de
Ülkemizin!..
H. Nafi İPEK (PETE’82)
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