






İpten dönmek diye kesinlikle buna denir. LSP Aydınlatma isimli 
şirket, birkaç yıl önce taklit ve haksız rekabet iddialarının muhatabı haline 

getirildi, distribütörlüğünü yaptığı dünyaca ünlü bir başka aydınlatma şirke

ti tarafından. Bu iddialar hukuki zemine taşınmak üzereyken LSP'nin yolu, 

taşıdığı çok sayıda sıfattan biri; patent bilirkişisi olan endüstriyel tasarımcı 

Dr. Hakan Gürsu ile kesişti. Teaübeli tasarımcı, LSP'nin yetkililerine konuy

la ilgili olarak görüşünü bildirdi. Yetinmedi, bir de teklifte bulundu: Hukuki 

anlaşmazlık yaşanan ürünü kastederek, "Bunun daha iyisini tasarlayabilir 

ve sonınu çözebilirim." Şirket yetkilileri uzun bir müzakere süreci sonunda 

teklifi kabulettiklerinde bunun kendileri için bir dönüm noktası olduğunun 

bilincindeydi. Bugün, verdikleri karardan son derece memnurılar. LSP'nin 

Teknik Koordinatörü Mahmut Baytaş, "Hakan Gürsu ve ekibine doğru 

bilgiler verildiğinde yapamayacaklan ürün olduğünu sanmıyorum" diyor. 

İnovasyon, haksız rekabet iddialanna konu olmuş ve kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış bir işletmenin önüne yeni fırsatlar çıkarabiliyarsa, genel bir yaklaşımla; bir ülkenin 
küresel ekonomideki rolünü yeniden tanımlama gücüne de sahip olabilir. Ve eğer bu yakla
şım geçerliyse, hayatını bu mottoya göre şekillendiren Dr. Hakan Gürsu'nun öneriJeri, hem 
şirketler için mikro ölçekte, hem de toplamda sağlanacak katma değer hesap edildiğinde 
Türkiye ekonomisi için makro bir çözüm sunuyor demektir. Ankara'da bin 250 fabrikadan 
oluşan dört organize sanayi bölgesinin tam ortasında kurulması planlanan DesignapIis isimli 
inovasyon fabrikası, işte bu fikirlerin hayatageçece~i ve ekonomiyle buluşturulabileceği yer 

N olabilir. Hakan Gürsu'nun henüz proje aşamasında olan Designoplis'le ve mavasyanla ilgili 
j fikirlerini şimdiden dinlemekte fayda var. Hem onu, hem de ona bir şekilde temas edenle-

ri dinlemek bu projenin kazandırabilecekleri hakkında Türkiye'nin kafasında net bir fikir 
oluşturabilir. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından özelolarak 
tebrik edilen Hakan Gürsu kamu otoritesi tarafından, "'Türkiye'de inovasyonun sorulduğu 

iNOVATiF 
TASARIMLAR 
Designnobis 
tarafınd an geliştirilen 

tasarımlardan 

bazıl arı ekonomiye 
kazandırıldı . Bazıları 
ise aldık ları ödül-
lere rağmen hala 
yatırımcıları bekli
yor. Bu projelerin 
hayata gecirilebilm
esi icin inovasyon 
konusuyla ilgi li tüm 
kesimlerde yeterl i 
düzeyde farkındalığın 
olusması gerekiyor. 

kişi olarak" tanımlanıyor ve Nokia gibi bir 
şirketin karşısına ülkenin inavasyon ustası 
olarak çıkarılıyor . Türkiye ise onu dünyanın 
en ünlü tasarım yanşması olarak kabul edilen; 
International DesignAwards'ın birinciliködü
lünü 2007 yılında ülkeye getirmesiyle ve ödüle 
layıkgörülen güneş enerjisiyle çalışan; 10 par
mağında 10 marifet Valitan isimli teJmesiyle 
tanıyor. Hatta bu başanmn ardından Hakan 
Gürsu, Mr. Valitan olarak anılmaya başlandı. 



Ancak o, bu durumdan çok hoşnut değil . "Mr. 
VoHtan olarak. anılmak istemiyorum. Çünkü 
ben bundan daha fazlasıyun. Türkiye bundan 
daha fazlası" diyor. Şimdi 48 yaşında olan ta
sarımo ve akademisyen Hakan Gürsu, henüz 
dokuz yaşındayken oyuncaklarını dönemin 
meşhur katı yağ markası Vita'nın ambalaj
larından ya da tahta parçalanndan yapmaya 
başlamış. İlk bakışta imkansızlık olarak nite
lendirilebilecek şartlar, aslında yaratla düşÜll-

Designnobis 
genç ve 
yaratıcı bir 
ekibe sahip 

cenin temelini oluşturabilecek kadar büyük bir değer haline dönüşebilir. 
Hayatını inovasyonu anlamaya adamış bu tasanmo, uzun yıllarda oluşan birikimiyle 

katıldığı tüm yanşmalardan ödülle döndü. Ekibiyle birlikte aldığı 22 ödülün dokuzu ulus
lararası alanda en iyiler olarak kabul edilen yarışmalardan geldi. Kişisel ödülleri bu rakama 
dahil değiL. Sizin için ödüllerin önemi olmayabilir. Fakat şunu söylemekte fayda var: Hakan 
Gürsu'nun inovatif tasarımlan para ediyor. Düzeltrnek gerek. O ve ekibi, inovasyonu yurt
dışındaki tasarımcılarla kıyaslancbğında ucuza yapıyor fakat tasarımlarını üreten şirketlere 
parakazandmyor. Ancak Türkiye bu imkandan yeterince faydalanıyor mu, sorusunun cevabı 
henüz pozitif değil. 

Hatta bir adım iler i gitmek ve tespiti ona bırakmak gerekirse; "Ben dokuz köyden ko-
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vuldum" diye-
rek tanımlıyor 

Türkiye'de inovas
yona ve inovatİf 

yak l aşı m a olan 

Gürsu, Green 
Dot ödülünü 
aldığı 

top lantıda 

refleksi. Kariyerinde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ve TÜBİTAK gibi 
kurumlarda akademisyen ve bilimadamı 
olarak çalışmalan önemli biryer tutuyor. 
Fakat Hakan Gürsu, Türkiye'deki alışıl
mış sistemin dışında biryaklaşıma sahip. 
Zira üniversiteler ve sanayi arasında bir 
türlü aşılamayan uçurumların temel ne
deni; teorikteki parlak çalışmalann bir 
türlü pratiğe geçirilememesi; bilimsel 
tarafın teorikteki başarılarla yetinme
si, sanayinin ise bu çalışmaları kendine 
uzak bulması olarak gösterilebilir. Kağıt 
üzerindeki çalışmalann çoğunun pratik
te uygulanmak üzere tasarlanınaması 

sanayinin tüm tasanmlara uzak durma
sına neden oluyor. Hakan Gürsu ise bu 
sisteme toptan karşı çıkıyor. Farklı düşünmek yorucu olabilir. Ancak o, yılrnış görünmüyor. 
Daha çok Türkiye'ye inovasyonu kabul ettirmeye kararlı ve belki de bir zaafa dönüşebilecek 
kadar idealist bir hali var. Ülkede benzeri olmayan, dünyada ise çok yeni olan biryapıyı oluş
turmaya çalışıyor şu sıralar sorunlara çözüm olarak. Ar-Ge merkezi ve Teknokent mantığının 

birleşmesiyle oluşan bu yeni konsept; sürdürülebilir bir inovasyon merkezi olarak çalışacak 
bir yapı olarak projelendiriliyor. Toplam 80-100 milyon euroya mal olması planlanan Desig
nopolis isimli bu dev tesis, "10. Köy" olabilecek mi? 

SÜRDÜRÜLEBiLiR iNOVASYON 
Eğer başarılırsa sadece o ve onun gibi inovasyona inanlann kaderi değil, Türkiye'nin küresel 
ekonomi oyunundaki konumu da değişebilir. Türkiye üretim anlamında şeytanın bacağını 
kırmış olabilir. Ama kaderini "fasoncu ülke" imajına bırakınası ölümcül bir hata da olabilir. 
Katma değer yaratabilmek, yannın lider ülkelerini belirleyecek. Bu noktadan bakıldığında 
Türkiye inovasyon sıralamasında dünyada çok iyi bir konuma sahip değil. Türkiye'de inovas
yon, Avrupa ile aynı dönemde konuşulmaya başlanmasına rağmen, bir parçası olmak istediği 
Birliğin çok gerisinde. Avrupa Komisyonu'nca yayımlanan Avrupa İnovasyon Göstergeleri ça
lışmasında Türkiye, üye ve aday ülkeler arasında sonuncu sırada . Türkiye İnovasyon Derneği 
Genel Sekreteri ve Technopolis Group Türkiye Direktörü Şirin Elçi, "İnovasyon, ekonomik 
ve toplumsal kalkınma poli tikalarının merkezine oturtulamadı . Maalesef bilim ve teknoloji 
politikalanyla birlikte değerlendirildi" diyor. Birileri taşın altına elini koymadığı sürece bu du
nunum değişmesi de mümkün değil . Designopolis bunu kınnak için tasarlanmış bir proje. 

Ankara'ya 45 kilometre uzaklıkta dört organize sanayi bölgesinin (OSB) ortasında kurul
ması planlanan bir kampus, hem çevredeki sanayicileri hem de Türkiye'yi inovasyon anla
mında besleyecek bir merkez olarak projelendiriliyor. Bu OSB'lerin, rekreasyon alanı olarak 
250 bin metrekare üzerine tasarladığı yaşam merkezi projesi, bölge yetkililerinin yolu Hakan 
Gürsu ile kesişince gelişmiş. Bölgede kurulmakta olan An::dolu OSB'nin Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncer, "Ankara'daki sanayi organizasyonu mikro ve küçük işletmelerden oluşuyor. 
Bu durumda katma değer yaratmak çok zor" diyor ve devam ediyor: "Bunu tersine çevinnek 

için kurulmasını toplam 8 -10 yıla yayacağı~ 
mız kendi inovasyonlarımızı yapmak üzere 
bir merkez kunnak istedile Hakan Gürsu'nun 
projesi hedef zamanı 1-1,5 yıla indirebilii." 

Designopolis, kampusun tam ortasında 
Hakan Gürsu ve ekibinin çalışmalarını yapa
cağı ve projeye dahil olacak şirketlerin kulla
nacağı laboratuarlarm yanı sıra bölgeyi ziyaret 
edenlerin kalacağı apartlar, kongre merkezleri, 
sağlık merkezleri, dinlenme aJanları, kreş gibi 
bir yaşam merkezinde ihtiyaç duyulabilecek 
her tesisi barındıracak biryapı olacak. 

Hakan Gürsu ve ekibinin sahip olduğu De
signnobis isimli tasarım şirketi ise bu Ar-Ge 
merkezi ve Teknokent karışımı konseptin 
motoru olacak. 

FONGEREKLi 
Designnobis, ODTÜ Endüstriyel Tasarım 
Bölümü mezunlarından oluşan 12 kişilik bir 
ekibin çalışmalarıyla faaliyetini sürdürüyor. 
Şirketin iş modeli tamamen inovasyon geliş

tirmek üzerine kurulu. Tasanmlar bazen başta 
Hakan Gürsu olmak üzere ekibin gözlemleriy
le şekillendiriliyorve ortaya çıkan sonuçlar ge
nellikle yarışmalara gönderilerek tanıtılıyor. 
Fakat şirketin bundan hayatını sürdürecek 
kadar para kazanması mümkün değil. Bu ne
denle ekip sipariş üzerine de tasanm geliştiri~ 
yor. Fakat Türkiye'de talep tahmin edlleceği 
üzere oldukça düşük. Bunun nedeni ülkenin 
inovasyona yaklaşımı olabilir. 

Belki de en büyük sorun; Türkiye'nin bilgiye 
yeteri kadar değer veren bir toplum olmama
sı. 2006 yılında Türkiye'nin Avrupa'da en çok 
patent başvuru yapan üçüncü ülke konumuna 
yükseldiği gerçeği bu tespiti değiştirmiyor. 

Zira katma değer anlamında bir kazanımdan 
söz etmek için, patent sayısındaki artıştan 
ziyade patentlerin ürüne dönüştürülmesi , 

yani ekonomiye kazandırılması gerekiyor. 
Bu eleştiri aomasız görünebilir ancak Türk 
Patent Enstitüsü (TPE) Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Yüksel Birinci'nin verdiği bilgiye 
göre; Türkiye'de alınan patentlerin ekono
miye kazandırılmasıyla ilgili net bir ista
tistik yok. Avrupa'da bu oran yüzde 5 ila 10 
arasında. Bu oranın içinde başarı istatistiği 

yalnızca yüzde 3. Türkiye'de isealınan patent
ıerin yalnızca yüzde r i ekonomik olarak başa-

rılı olabiliyor. 

DESIGNNDBIS, ÇAlıŞMALARıNıN BAZıLARı içiN YÜZLERCE 
SiPARiş TELEFONU AlıYOR. ANCAK işi ÜRETiM OLMAYAN 

Suçlu kim? Anlayış mı, yoksa 
İIlOvasyon denen sürecin zorluğu 
mu? Ar-Ge zahmetli bir süreç ve 
bu süreç kazan-kazan formülleri 
üzerine şekillenmiyor. Ar-Ge'ye 

ŞiRKET OLUMSUZ YANıT VERMEK ZORUNDA KAlıYOR 
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yıllarca para akıtıp, sonuç alma
makolası . Yapılan her 10 çalışma-
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SINIF ATLAVAN BiR ULKE OLMAK iÇiN ... 
Dr. Hakan Gürsu'ya her alanda inovasyon yapılabilir. Ama öncelik enerj i ve suda ... 

----
18. yüzyılın sonlannda buhar makinesinin icadıyla başlayan 
Birinci Sanayi Devrimi, çelik sanayii ve patlamalı motorun 
keşfiyle ilişkilendirilen İkinci Sanayi Devrimi, Büyük Buhran, 
Soğuk Savaş ve son olarak bilgi toplumu dalgası... Yakın tarihe 
rehberlik eden bu süreçlerin bir yenisi küresel mali krizin 
gölgesinde yeşereceğe benziyor. Ve Hakan Gürsu bu krizin 
dünyanın bilgi üretiminde bir kınlım olacağına inanıyor. Uzun 

zamandır dünyayı sarsacak bir teknoloji geliştirilmediğine 
dikkat çeken Hakan Gürsu, dünyada bir know-how şişkinliği 

oluştuğunu ve kısa zaman içinde bir teknoloji patlaması yaşa

nabileceğine dikkat çekiyor. Üretim e dayalı sektörlerin reka
betçi özelliğin i yitireceği, bilgi tabanlı teknolojilerin ön plana 
çıkacağı dönem için Gürsu'nun öngörüsü şöyle: " İ novasyon, su 
ve enerji alanında iyi çalışan ülkeler sınıf atlayacak." 

iNOVASYON 

Ar-Ge alanında gelinen noktayı anlamak için alınan patent 
sayısındaki arbş bir ölçüt olarak kullanılabilir. Ancak 
başannın sırrı bu buluşlann ne kadarının ticarileşeb il -

diğiyle ilgili. Türkiye'de hakim olan geleneksel 
ticari anlayış nedeniyle buluşlann ekonomik 

potansiyelleri değerlendirilemiyor. Hakan 
Gürsu, "Ar-Ge'de kazan-kazan formülleri 

yoktur" diyor ve ekliyor: "İnovasyon sabır 
ve risk almayı gerektiriyor." Gürsu'ya göre 
her alanda Ar-Ge yapılabilir ve inovatif 
ürünler ortaya çıkarılabilir. Googl e'ın 

2008'de düzenlediği ve "Innovate or Die" 
(Yenilikçi OL ya da ÖI) adım taşıya 

yarışmanın ismini de ol-
dukça manidar buluyor. 

Gürsu'nun en fazla 

gelecek gördüğü aJan
lar ise; su, enerji, tıp 
ve oyuncak. Oyun
cak pazarının yüzde 
9S'inin ithal, yüzde 
8S'inİn ise Çin 
menşeli olduğunu 

ve Türkiye'de 20 

milyondan fazla 
çocuk bulunduğu

nu hatırlatan Gürsu, 
"Bu ülkenin sanayi

cisi neden oyuncağa 
yatırım yapma",:" 

diyerek önemli bir 
potansiyele işaret diyor. 
Desİgnnobis'in çok sayıda 
oyuncak ve çocuk mobil

yası tasarımı var. Şirketin 
bu alanda yerli yabancı 

çok sayıda müşterisi de 
olmaya başladı . 

ENERJi 

Ekolojik gelişmelere duyulan 
hassas iyetin takdir edilen 
bir unsur olmaktan çıkıp bir 
öncelik haline gelmesi ve pet
rol reze rvlerinin geleceğine 

yönelik belirsizlik, alternatif 
enerji kaynaklarına yönelik 
Ar-Ge çalışmalarının önemini 
artırıyor. Gelişmiş ülkeler 
bu uğu rda milyar dolarlı k 

bütçelerİ bilim insanlarına 

emanet ediyor. Güneş ve 
rüzgar enerjisi ile hareket 
eden, deniz suyundan tatlı 

su çevrimini gerçekleştiren , 

karbondioksit atık üretme
yen Volitan, bu özellikleriyle 
2009 yılında dünyanın en 
çevreci ulaşım aracı ödülüne 
layık görüldü . Hakan Gürs u, 
projesinin takdir toplamasın
dan memnun olsa da adının 
bu buluşla beraber anılma

sından rahatsız. Nedeni ise 
kend is inin enerji vizyonunun 
bu bul uş la sın ırlı o lmaması. 

Enerj i alanında ge rçekleşmesi 

beklenen buluşiarın ve bu 
çerçevede şekillenecek dönü
şümlerin yalnızca sanayinin 
işleyişini değil; sosyal, politik 
ve ekonomik dengeleri de 
etkileyeceğine inanan Hakan 
Gürsu, Afrika'nın geleceğin 
enerji üssü olacağını düşünü
yor. Tasarımeının çalışmalan 
içinde alternatif enerji ayrı bir 
yere sahip. 

su 
Global düzeyde etkilerini 
hissettiren su krizi, suyun bir 
hak mı yoksa ticari bir meta 
mı ola rak değerlendirileceği ne 

dair ta rtışmayı beraberinde 

getiriyor. Birleşmiş Milletler 
(BM) ve Dünya Bankası'na 
(DB) göre su, insanlar için bir 

ihtiyaç olarak değerlend i rilse 

de su üzerinden yürütüJen 
uluslararası politikalar bu 
anlayışla temelden çelişiyor. 

Türkiye'nin konumu göz önü
ne alındığında bu tartışmala

rın uzağında kalamayacağı çok 
açık. Hakan Gürsu, b ir yandan 
güçlü ve sürdürülebilir ulusal 
su pOlitikalarının oluşturul

masının önemini vurgularken, 
diğer taraftan sonsuz b ir 
kaynak o lmayan sudan en üst 
düzeyde faydalanılması için 
Ar-Ge faaliyetlerini 'olmazsa 
olmaz' olarak nitelendiriyor. 
Bu konuda yaptığı çalışmalar 

üç alanda ilerliyor: Su üret
mek, su an tmak ve kullanılmış 

suyu geri kazanmak. Doğada 
kullanılmayacak durumda 
olan suyun kalitesini yükselt
mek ve tekrar kullanabilir 
hale getirmek adına bir sistem 
üzerinde çalışan Gürsu, güneş 
enerjisinden faydalanarak 
tatlı su-tuzlu su dönüşümünü 

sağlayacak bu model geliştir
mek için laboratuar ortamına 
ihtiyaç duyuyor. 
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dan ortalama olaraksadece biri sonuç veriyor. 

Ancak unutulmamsı gereken; o bir tanesinin 
hepsini finanse edebilecek bir değere sahip 
olduğu. Ama herkesin bu kadar zamanı, sabn 

ve parası olmayabilir. "Durum böyle olunca 
da" diye başlıyor anlatmaya Hakan Gürsu ve 
devam ediyor: "Bizim ülkemizde Ar-Ge bi

lindik anlamından uzaklaşıp ; 'arakla-getir'e 
dönüyor. Bizim toplumumuz riskalmayı sev

miyar." Ne zaman sonuç vereceği belli olma
yan bir sürece para harcamaktansa hukuksal 
riskleri göze almakgenel eğilim haline geliyor. 
Abartı mı? Rakamlan okuyun ... Türkiye'de 
2007'de ünlü markalara ait 465 bin taklit 

ürün ele geçirildi. 2007 yılında bu taklit ve 
haksız rekabet nedeniyle 372 kişi tutuklandı. 
2008'de ise yakalanan sahte ürün sayısı 678 
bine pko. 282 kişi tutuklandı . 2007 yilinda 
kitap, CD gibi fikri mülkiyet kapsamına giren 
670 bin ürün yakalandı. 2008'de ise yakala
nan fikri mülkiyet kapsanundaki ürün bir 
milyon adedi geçti. Suç sayısı SSO'e, tutuk1a

nankişi sayısı ise bin l1l'e çıktı. 

l\rakla-getir' modelinin tutmayacağı kesin. 
Çünkü bu yöntem merkezinde üretilen ürün

ler en az beş yaşında oluyor. Yeni bir şey vaat 
etmediği için para da etmiyor. Devir teknoloji 

devriyse ve ticaret her türlü teknoloji üzerin

den şekilleniyorsa; Türkiye'nin eski teknoloji

ler ya da geleneksel yaklaşımlarla bu ticarette 

nohut vererek teknoloji satın alma şansı yok. 
Kaldı ki nohut bile artık teknoloji ile üretilebi

liyor. Öyleyse ne yapmalı? Hakan Gürsu, krizi kastederekinovasyona yatırım yapmanın tam 

zamanı olduğunu söylüyor. "Hükümet'in tüm teşvikleri inovasyona yönlendinnesi gerekiyor" 

diyor ve ekliyor: "Bu !aiz, çok önemli bir m z ve her şeyi değiştirecek bir kınlım noktası." 
Krizler mevcut sisteme zarar veriyor ve tamir noktasında yeni teknikler geliştirilmesine 

neden oluyor. Bu kriz inovasyon ustasına göre dünyayı altına safhaya taşıyacak . İlk safha 

Endüstri Devrimi Sonra Birinci Dünya Savaşı. İkincis i Dünya Savaşı, başka bir safhanın baş
langıa . 60'lardaki krizler, bilgi toplumu dalgası ve ş imdi de küresel kriz, bir dönemi b itirip di
ğerini başlatan olaylar. Son yıllarda dünyada çok ses getirecek; bir şeyleri kökten değiştirecek 

kadar etkili buluşlann yapılmadığını düşünüyor Hakan Gürsu ve dünyada bir know-how şiş

kinliği olduğunu söylüyor: "Şimdi başlayan dönemde su, enerji ve inovasyona yatırım yapan 
ülkeler sınıf atlar." Şirin Elçi'ye göre de krizde inovasyonsuzluk ölümcül olabilir. 

İşte bu inanıştan hareketle çalışmalanna yön veren Hakan Gürsu, artıksO metrekare; pen

ceresiz bir çalışma ortanu ile bilgisayardan fazlasına ihtiyaç duyuyor. Su ve enerji alanındaki 
çalışmalannı geliştirmek için gelişmiş laboratuarlar gerekli ona ve ekibine. Designopolis de 

bu düşünceyle geliştirilmiş bir proje. Ve projenin 80-100 milyon dolarlık finansmanı için De
singnnobis ve Anadolu OSB gibi iki ayağı dışında inançlı ve paralı başka bir ya da daha çok 

ortağa ihtiyaç duyduğu ortada. Bu noktada ağırlık yabancılarda . Ve devam eden görüşmeler 
var. Hüseyin Kutsi Tuncer projeye zararvennemesi için şimdilik görüşme yapılan şirketlerin 

ismini açılqamamayı uygun buluyor. 
Neden yabancılar diye düşünüyorsanız cevabı şöyle açıklayalım: Hakan Gürsu'nun çok ses 

getiren ulusal ve uluslararası başanlanndan sonra, Türkiye'nin çok büyük biryatırımcı şirketi, 

ortak inovasyon merkezi kunnak üzere tasanmoyı görüşmeye çağınr. Projeye fınansör olmak 
istemektedir. Şirketin yüzde 60 oranında hissesi için 6,5 milyon euro teklifeder. Ancakgörüş

me sırasında şirketyetkilisi, Hakan Gürsu'nun birlikte çalıştığı bir ekiparkadaşım görüşmenin 
dışında tutar ve eklbe çalışmalardan kar payı vennek istemez. "Bana akıllıca davranmadığımı 
söylediler. Böyle bir teklifi kabuı edemezdim" diyor Hakan Gürsu ve devam ediyor: "Kurmak 

Abdullah Gül, 
Vol itan ' ın Popula! 
Science'ın 

ka pağında 

olmasından 

gurur duyduğunu 
söyledi 

istediğimiz inovasyon üssünün finansmanım 

başka yerden bulabileceğimizi düşündürn." 

EKiPRUHU 
Onun için imkansız diye bir şey yok. Hakan 

Gürsu 1991 yılında bir tasarım yarışması 

organizasyonu tarafından dün yada 10 genç 

tasarımcıdan biri olarak Japonya'ya davet 
edildiğinde; teknolojisİ ve inovasyon bilinciy

le dünyada önemli bir yere sahip Japonlann 
yaptıklarına bakar ve sadece inancın gerekli 

olduğunu anlar. Bunu, daha sonra Çin 'de ve 

dünyanın daha pek çok yerinde de gözlem
ler. Bu nedenle Designopolis'e olan inancı da 

tam tasarımanın . Gerekli olan; ortak olacak 
fınansör şirketleri bulmak, proje ilk olduğu 

için hukuksal zemini hazırlamak ve çalışmaya 
başlamak. 

Elbette projenin ilk olması pek çok sorunu 
beraberinde getirecek. Ancak başarıldığında 

sadece dört OSB'de yer alan bin 250 şirketin, 

ürün geliştirmeaşamasındaihtiyaa olan uygun 
fiyatlı inovasyonu yanı başında bulabileceğini 

düşünün. Bir de buna Türkiye'deki diğer şirket
leri ekleyin ... En başta bu şirketleri uzun ve pa
halı bir Ar-Ge sürecinden kurtaracak bu proje. 



Zira Designnobis ekibinin belirlediği fiyat tüm 
bu süreç için hesaplanmış olacak. Konusunda 
uzman bu ekip işi bildiği için deneme-yanılma 
süresi, tecrübesiz bir ekibe göre daha kısa ola
cak ya da bu süreye hiç gerek kalmayacak. Bu 
da ciddi maliyet tasarrufu anlamına geliyor. 
Aynca katılımo bir yapı olacağı için Türkiye'de 

inovasyona bakış değişebilir. 
Ancak buraya yatırım yapacak kişilerin 

kabul etmesigereken bazı gerçeklervar. Hakan 
Gürsu'nun çevresinde deli olarak anıldığını 
unutmamak gerek. Kendi doğruları olan tasa
nma, bazen o kızdığı bilimadamı tavnna bürii
nüp aslında bir nevi ticaret yaptığını unutuyor. 
Ve şirketin yurtdışı açılımlan hatta bazen sipa
riş kaybetmesine bile neden olabiliyor. 

Sekiz yıldır Hakan Gürsu ile çalışan ve şir
kette '2 Numara' olarakanılan Sözüm Doğan, 
"Hakan Gürsu'nun mükemmeliyetçi yapısı ile 
şirketin temelde ticari bir müessese olduğu 
gerçeği, zaman zaman çelişki yaratabiliyor" 
diyor ve ekliyor: "Bu iş , güçlü bir ekonomi ge
rektiriyor. Sistemin getirdiği zorluklar, büyü
dükçe aşılabilecek türden," 

Yine Designnobis'in ekip ruhu tüm farklı
lıkları aşabilecek güçte. Sabancı Üniversitesi 
tarafından mastır tezi olarak incelenmek 
istenen bir iş modeli var şirketin. İ novasyon 
üreten şirkete yaraşacak derecede inovatif. 
Hepsi numaralarla anılan 12 kişilik ekip lasa 
bir zaman içinde 60-70 kişiye kadar genişle

meyi planlıyar. İnsan kaynağı seçiminde kişi

ler şirkete bir ay geçici olarak anılıyor. Bu süre 
sonunda ekip, kişinin devam edip etmeyeceği
ne kararveriyor. Böylece "kalsın" karan verilen 

kişinin sorumluluğu üstleniliyor; adaptasyon 
süresi kısaltılarak tüm eksikler kısa zaman 
içinde ekip tarafından gideriliyor. 

Hakan Gürsu ve ekibini verimli kılan bu 
özellik, Türkiye'nin yurtdışında adının ino
vasyonla birlikte anılmasını sağlayan ödülleri 
getiren bakış açısının temeli olabilir. Hakan 
Gürs u ekip çalışmasına son derece önem 
veriyor. Öyle ki, Volitan birincilik ödülü al
dığında Fransız bir şirket 20 bin dolar maaş 
teklifiyle çalmış tasarımemın kapısını. Ancak 
şartları tek başına Southamptan'a yerleşmek 
olunca Hakan Gürsu, "Hocam gidin kendini
zi kurtarın" ısrarlarına rağmen "Hayır" ceva

bını vermiş. Bu cevapta biraz da Türkiye'den 
çıkan başarı hikayeleri oluşturmak gibi bir 
milliyetçi yaklaşım da etkili olmuş. Ancak 
bu noktada Hakan Gürsu'nun kamudan çok 

fazla destek gördüğü söylenemez. "Her geçen 
gün Türkiye'de tasarımın algılanma şekli ve 

ekonomik gerçekler yüzümüze çarptıkça, 

yurtdışından gelen tekliflerin bir kısmmı de
ğerlendinnemiş olmamızın bir hata olduğunu 

~' ~Q 
düşünüyorwn" diyor Sözüm Doğan ve ekliyor: "Bu tamamen yurtdışında çalışmak istediği- .' ~ 
miz şeklinde anlaşılmasın. Ama bu tekliflerin bir kısnu değerlendirilmeliydi." ~# 

Hakan Gürsu, 15 gün içinde hem CwnhurbaşkanıAbdullah Gül hem de Başbakan Recep ~ 
Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve manevi destek aldı. Ancak Türkiye'de kamunun 
inavasyanlarla kazan-kazan fonnülleri yaratmaya pek alışkın olmadığı söylenebilir. Örneğin 
Volitan'dan bir tane üretilerek Türk bayrağı ile dünyada dolaştırılması, Türkiye'nin çevreci 
bir politika izlediği imajı için çok değerli bir yatırım olabilirdi. Ve bu proje Türkiye tanıtım 

fonlanndan karşılanabilirdi. 

REFERANSLARı DiNLEMEK 
Yine de Hakan Gürsu bu konulara fazla takılmıyor. Mr. Volitan'dan fazlası olduğuna inanıyor 
ve yeni tasarımlanna güvenİyor. "Bazen gittiğimiz bir restoranda ya da bir sosyal aktivite 
sırasında bile gözlemliyor. Herkesin dikkatinden kaçan şeyleri farkediyor" diye anlatıyor Lale 
Gürsu, eşinin ilham kaynakIannı ve gözlemd kişiliğinin mesai saatleriyle sınırlı kalmadığını 
da söylüyor. Mutfakta çok zaman geçirdiği için çok sayıda mutfak ürünü tasarlıyor örne
ğin . Bu ürünlerin ciddi bir pazar oluşturabilme potansiyeli olduğunu söylemekte fayda var, 
eksiklikler üzerine tasarlandığı için. Mercanlar isimli şirket için geliştirilen ve buzdolabına 
konduğunda içindekini, ortamın kokusundan koruyan sürahi bunlardan biri. 

Hakan Gürsu'nun tasanm1an pek çok yatınma için başlı başına biryatırım alanı anlamına 
gelebilir. Üstelik her ölçekten şirket için ... FireKnight isimli ödüllü yangın söndürücüsistemle 
çok büyük bir Alman otomotiv şirketi ilgileniyor şu sıralar. Ama daha küçük ölçekli şirketler 
için de pek çok fıkri var Hakan Gürsu'nun. Ve bu fikirleri değerlendiren şirketlerden biri olan 
Benlioğlu Dental'in Yönetim Kurulu Başkanı Müşvik Benlioğlu, Hakan Gürsu'nun tasarladığı 
lityurn iyon pille çalışan yeni nesil ışıklı dolgu cihazının , tasarım ve kullanılabilirlik anlamında 
emsallerinden çok üstün olduğunu söylüyor. Hakan Gürsu medikal sektörüne ayrı bir önem 
veriyor. Özellikle ilgilendiği bir diğer sektör ise; oyuncaksektörü. Dolu Plastik isimli şirket bu 
fikirlerden bir kaçını hayata geçirdi ve Hakan Gürsu'nun verdiği bilgiye göre fabrika kapan
ma noktasındayken, şimdi ihracat yapar hale geldi. Elbette Designnobis'in üzerinde çalıştığı 
tasarımlar bununla sınırlı değil. İlgilenenler için; pek çok yerli ve yabancı ş irketin sipariş ver
meden önce yatığı gibi mevcut tasarımlarşirketin in ternet sitesinden takip edilebilir. 

Bu tasarımlar, inovasyonun şirketlerin önünde açabileceği kapılar hakkında fikirvere
bilir; yeni iş alanları için fırsatyaratabilir. İnovasyonun öneminin daha fazla artacağı kriz 
sonrası için bu fırsatlar, mikro bazda şirketlere bir adım sonrasında da ülke ekonomisine 
pozitif etki olarak geri dönebilir. En önemlisi de Designopolis'te yapılacaklar hakkında 

ipuçları verebilir. 
Hakan Gürsu ve ekibi için bir 10. Köyolarak konumlanan bu proje gerçekleşirse, tıpkı 

LSP'nin hikayesinde olduğu gibi olumsuz bir durumu tersine çevirecek pek çok tasarımın 
üretilmesi ve pek çok yeni başarıhikayeleri yazılması mümkün. Zira inovasyon Türkiye'yi 

sınıf atlatacak güce sahip. IBWl I 

DR. HAKAN GÜRSU KiMDiR? 

16 A(justos 1959 yılında ıstanbul'da do(jan Hakan Gürsu'nun tasanma 
olan ilg isi erken yaşlarında başlad ı . Akranlannın haz ı r oyuncaklarla oynadı (j ı 

dönemde tahtadan oyuncaklar ve ya(j tenekelerinden maketler tasarlayarak 
amatör anlamda ilk çalışmalarına imza atan Gürsu, 1984 yılında Orta Do(ju 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Ürünleri Tasarım ı Bölümü'nü 
birincilikle bitirdi. 1987 yılında M imarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Ana Bilim 
dalında Master derecesin i ald ı. 1 gee yılın da baş ladığ ı doktora çalışmasına 

199 1 yılında Japonya'da proje çalışmaları ile devam etti ve bu ülkedlil ürett i ği metro projesi 
ile "Pioneer of DesignM (Dizayn Öncüsü) ödülüne layık görüldü. 1996 yılında doktora 
derecesini tamamlayan Gürsu, 2006 yılında ekibini Designnobis çat ıs ı a ltında topladı. 2007 
yılında tasarım oscarlar ı olarak kabul edilen "International Design Awards" (ıDA) 
yarışmasında, nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracı olan Volitan'ın tasarımıyla hem den iz 
u laşımı kategorisinde hem de bütün ulaşım araçları kategorisinde birincilik elde etti. Aradan 
geçen kısa süre içerisinde başta AquaT rap ve Fi reKnight olmak üzere yüzlerce tasarım 
gelişt ird i. Çeşit l i yarışmalarda dokuzu uluslararası olmak üzere 22 ödül kazanan şirket, 
endüstriyel tasarım , ürün kimli(j i, prototip gelişt i rme ve Ar-Ge üzerine çalışıyor. Gürsu, halen 
ODTÜ'de öğretim görevlisi. Ve patent bilirki şi olarak da çalışıyor. 


	scan0002
	scan0003
	scan0004
	scan0005
	scan0006
	scan0008
	scan0009
	scan0010

