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New York'ta her yýl düzenlenen ve dünyanýn en prestijli ya-
rýþmalarýndan birisi olarak kabul gören Uluslararasý Tasarým
Ödülleri Yarýþmasý (IDA 2007)'de iki dalda birincilik ödülü ka-
zanan mucize tekne Voli-
tan'ýn tasarýmcýsý, ODTÜ En-
düstri Ürünleri Tasarýmý Bö-
lümü Öðretim Görevlisi Dr.
Hakan Gürsu, TED Ankara
Koleji Ýlköðretim Okulu Bilgi-
sayar Kulübü’nün daveti
üzerine 29 Þubat tarihinde
Ýlköðretim Okulu’nda bir
söyleþi gerçekleþtirdi. Öð-
rencilere Volitan projesini
detaylý bir biçimde tanýtan
Gürsu, gelecekteki projele-
rinden bahsederek öðrenci-
lerden gelen sorularý da ya-
nýtladý.

Volitan'ýn güneþ ve rüzgâr enerjisi kullanarak hareket
eden, deniz suyundan tatlý su çevrimini gerçekleþtiren, tüm
bunlarýn yaný sýra karbondioksit atýk üretmeden de deniz
aracý olarak kullanýlabilen, geleceðin alternatif teknelerinden

birisi olarak tasarlandýðýný ifade eden Gürsu, yarýþma için
hazýrlanan üç dakikalýk animasyonu ve projenin aþama aþa-
ma ilerleyen çizimlerini öðrencilerle paylaþtý. ABD'de

2040'larýn teknesi olarak taným-
lanan Volitan'ýn hayata geçiril-
mesi ile ilgili olarak ulusal ve
uluslararasý firmalarla görüþ-
meler yaptýklarýný kaydeden
Gürsu, teknenin yapým aþa-
masýný iki yýl içinde tamamla-
mayý düþündüklerini belirtti.
Volitan'ýn Dünya'da, %100 ye-
nilenebilir enerji ile çalýþan tek
tekne olduðunu söyleyen Gür-
su, projenin 18 ayda 6 ulusal,
3 uluslararasý ödül daha aldýðý-
ný ve 6 ödülün de yolda oldu-
ðunun müjdesini verdi.

Gürsu, þu anda "Orman
yangýnlarý su kullanýlmadan nasýl söndürülür?" projesi üze-
rinde çalýþtýðýný ve  kendisine yurt dýþýndan güneþ enerjisi ile
çalýþan iki kiþilik uçak projesi teklifinin geldiðini ve bu teklifi
de deðerlendirdiðini ifade etti. 

Dr. Hakan Gürsu TED Ankara Koleji öðrencilerine 
Uluslararasý tasarým ödüllü tekne Volitan’ý anlattý
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TED Ankara Koleji Özel Lisesi'nin
yaklaþýk 1000 öðrencisi þubat ayý içerisin-
de uzayýn derinliklerine doðru bir yolculuða
çýkarýldý.

Öðrencilere güneþ sistemi, yýldýzlar ve geze-
genler hakkýnda bilgi vermek, dünyamýzýn uzayda
kapladýðý yerin ayrýmýna varmalarýný saðlamak amacýy-
la düzenlenen etkinlik için Ýncek Kampüsü'ne bir çadýr
kuruldu ve çadýra "Uzay Çadýrý" adý verildi. 

Etkinliðin ilk ayaðýnda küre þeklindeki çadýrýn içi
havayla dolduruldu ve projektör yardýmýyla güneþ sis-
temi görüntüsü çadýrýn içine yansýtýldý. Çadýr içindeki
minderlere oturup bu eþsiz görüntünün tadýný çýkarma-
ya baþlayan öðrencilere, yayýmlanan tanýtýcý filmle gö-
rüntü ve ses efektleri birbiriyle buluþturulup uzayda do-
laþýyormuþ hissi yaþatýldý. Öðrencilere, görevli kiþiler
tarafýndan uzayýn derinlikleri ve bu derinlikler içinde gö-
remediklerimizle ilgili bilgiler de verildi. Zamanla oyna-
malar yapýlýp uzaydaki konumlarýnýn saptanmasý ise
öðrencileri oldukça þaþýrtýp keyiflendirdi.

Güneþ sistemine yolculuk


