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H
akan Gürsu’nun Yat-tekne tasarımı-
na ilgisi, coçukluğunun geçtiği ka-
lamış koyunda başlar, Yelkencilikle 
olan doğal ve kaçınılmaz yakınlaş-

ma da gençlik yıllarını yaşandığı bu güzel 
kıyılarda 2000 ‘li yıllarda Dünyanın gelecek 
ulaşım araçlarına ışık tutacak bir bilim ada-
mının sessiz sedasız yetiştiği kimse fark et-
meden geçen o güzel yıllar. Bu derin ilgi ve 
heyecan ODTÜ’de süren akademik görevi 
boyunca da devam etmiş, tekne tasarımı ve 
alternatif enerjiler konularındaki incelemeler 
ve yıllarca süren araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkan bir dizi projenin ilki olan voli-
tan 2008 yılında dünyayı şaşırtarak hakan 
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gürsu’nun kitlelerce tanınmasına neden olmuş-
tur. İzleyen dönemde arka arkaya gelen ulusla-
rarası başarılar ile 5 yılda kazanılan 43 tasarım 
ödülü bir tasarım markasını yaratmıştır. 

Volitan
Volitan, fosil yakıt bağımlılığını ortadan kal-

dırarak güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak ha-
reket eden, diğer bir değişle hiç karbondioksit 
atık üretmeyen, deniz suyundan tatlı su çevrimi-
ni gerçekleştiren, deniz taşımacılığında dönüm 
noktası olarak kabul edilme onuruna ulaşma 
yolunda hızla yol ve ödül alan henüz kavramsal 
deniz aracıdır. Volitan projesi, Dünyanın en pres-
tijli yarışmalarından birisi olarak kabul gören ve 

sonuçları Kasım ayında açıklanan International 
Design Award 2007 yarışması çerçevesinde; 
32 ülkeden 1348 proje arasında dünyanın önde 
gelen tasarımcılarından oluşan büyük jüri tarafın-
dan değerlendirilmiş, sırası ile en iyi tekne tasarı-
mı ve ulaşım grubunda da yılın en iyi ulaşım Ara-
cı ödüllerine layık bulunmuştur.Newyork’da her 
yıl düzenlenen ve Uluslararası Tasarım Ödülleri 
2007 (IDA 2007) ; mimarlık, iç mimarlık, moda, 
ürün ve grafik tasarımı konusundaki uluslararası 
sıradışı tasarım çalışmalarının farklı kategoriler 
ve gruplarda değerlendirildiği en kapsamlı tasa-
rım organizasyonu olarak bilinmekte ve kazanan  
tüm eserler; otoritelerce ait oldukları yılın tasa-
rımları olarak değerlendirilmektedir. Volitan pro-
jesi ayrıca ;2009 ilk günü sonuçları kamuoyuna 
açıklanan ve dünya da lk kez düzenlenen GREEN 
DOT Awards (çevre oscarları) kapsamında da 
bir kez daha dünyanın en çevreci ulaşım aracı 
ödülünü almıştır.  

Esnek güneş panellerini hareketli katı yel-
kenler olarak kullanan, tekne ; dışında yer alan 
2 adet hareketli elektrik motoru ile seyrüsefer 
ve manevra anlamında sürekli desteklenmek-
tedir. Volitan nokta dönüşü yapabilen türünün 
ilk deniz aracıdır. Yakıt bağımlılığını tamamen 
ortadan kaldıran, Yüksek manevra gücü ile  32 
m. boyunda güvenli bir deniz aracıdır 14 -16 
deniz mili ile 10-12 yolcusu ile gece ve gündüz 
sürekli yolculuk yapabilecek bir tasarım değe-
rine sahiptir. Kurşun şarj pilleri yerine jel akü 
kullanımı ile çevre duyarlılığını pekiştimektedir. 
Yelkenlerin  tasarlandığı şekli itibarı ile mevcut 
denge sorunlarına getirdiği çözümlemeler başta 
olmak üzere, tekne tasarımında devrim kabul 
edilebilecek pek çok yeniliği içinde barındırdığı 
gerekçesi ile ödüllendirilen Volitan, Amerikan 
otoritelerince, 2040 yılının deniz aracı olarak 
da değerlendirilmektedir. Volitan, projesi süre-
cin başlangıçından itibaren dünya çapında ilgi 
uyandırmıştır. Amerikan popular science dergi-
sine kapak ve orta sayfa haberi olmayı başaran 
ilk ve tek ulusal projedir. Fransız junior science 
dergisinde 2008 ‘de dünyanın en önemli 5 pro-
jesinden birisi olarak gösterilmiştir. Sayısız dergi 
ve gazetede yayınlamış, yabancı TV ‘lerde haber 
olmuştur. Gelinen nokta itibarı ile, volitan Fran-
sız hükümetinin ilgisini fazlası ile çekmektedir. 
2030 dervreye girecek olan tamamı geri dönü-
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Tekne tasarımı trendelerini izleyen Ha-
kan Gürsu; Çizginin giderek tekrarladığı 
ve teknelerin giderek daha fazla birbirine 
benzediği bir ortamın oluştuğunu görüyor. 
Aslında kompozit gibi sınır tanımayan mal-
zemelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan 
tutucu formları anlamakta zorladığını söy-
lerken, malzemenin biçimsel sınırsızlığına 
karşın tutucu bir çizginin mantığını kabul 
etmek mümkün olmadığını da ekliyor. ! Yıl-
lardır denizcilikte tüm dünya üzerinde süre 
gelen tutucu çizgi ve form bağımlılığı gelişi-
mi teknelerin iç tasarımına yönelik arayışları 
üst düzeyde tutuyor. Bu noktada gereksiz 
ve aşırıya kaçan bir lüks tüketim tutkusunun 
ortaya çıkmasına neden olduğunu da gör-
menin mümkün olmadığının da altını çiziyor. 
Geri dönüşümü, az tüketimi ve çevreyle 
barışık olmayı hedefleyen teknelerin ortaya 
çıkması için çaba göstermenin gerekliliği-
ne fazlası ile inanan Gürsu, .Bu çerçeve de 
arayışları sürdürmenin gerektiğine ve paza-
ra sürdürülebilir boyutları ön plana çıkaran 
“ulaşılabilir tekneler” yapmanın yaşamsal 
olduğunuda ekliyor.  Volitanın farklı formu, 
tasarım sürecinde geleneksel alışkanlıkları 
yıkmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkışı 
ile bu düşüncelerin nasıl ürünleştiğini görü-
yoruz.. Rüzgar ve güneş enerjisini birlikte ve 
bağımsız kullanmağa karar verdiğinizde or-
taya çıkan mekatronik alternatiflerin zenginli-
ği ile bütünleşerek estetik bir noktaya ulaştı. 

nek olarak ortaya çıkmıştır. Yerli büyük bir yat 
üreticisi için geliştirilmiş olup gördüğü ilgi fazlası 
ile bizi sevindirmektedir. Volitan maliyeti 2.5 mil-
yon dolar düzeyindedir ve 32 m tekne sınıfında 
bu maliyet oldukça düşüktür. Güneş panelleri 
ucuzladıkça ve teknoloji yaygınlaştıkça maliyet 
daha da düşecektir. Hedef, teknolojik gelişime 
paralel olarak volitanın 18 m sınıfına indirgemek 
ve 10.000 adet üretmenin mümkün olduğu ya-
bancı otoritelerce ifade edilmektedir. 

Bu çerçeve de volitan benzeri teknelerin kla-
sik tekne maliyetinden daha farklı açılımları içer-
diği, salt bu sebeble bile gerçek prototip ortaya 
çıkmadan kesin bir rakkam telaffuz edilmemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Solar paneller konu-
sunda dünyada 2007-2008 dönemindeki alınan 
mesafe belki son 5 yıldaki gelişmelere eşdeğer 
bir hıza ulaşması dolayısı ile çok gelişmektedir. 

Bu çerçevede bakıldığında ise; volitan ben-
zeri teknelerin hızla yaygınlaşabileceği konu-
sunda beklentiler artmaktadır.  Diğer taraftan 
bu sene tamamladığımız “foscat 32” (foldable 
solar catamaran) projesinde ortaya çıkan ürün, 
ekonomik olarak çok daha düşük maliyetli ve 
minimum işletme maliyeti olabilelecek bir tekne 
olarak otoritelerin dikkatini şimdiden çekmiştir. 
Business week dergisinde yayınlanan bir karşı-
laştırmalı analizde volitan ve foscat 32 ile ilgili 
detaylı yorumlar yapılmıştır. GT 2015 gibi toplu 
taşım araçları ise, çok yakın bir gelecekte istan-
bul kıyılarında görebileceğimiz ulaşılabilir ve sür-
dürülebilir temiz teknolojilerin ürünleri olacaktır.

şümlü ada yerleşkesi GERRI projesi içinde deniz 
aracı olarak seçilmiştir. Ada hint okyanusunda 
la renue adlı Fransız araştırma adasıdır. Proje 
de Fransa cumhurbaşkanının himayelerinde 
sürmektedir. Proje tanıtımı 2008 de brüksel ve 
madrid’de açılan sergiler ile AB ülkelerine ya-
pılmıştır.  Volitanın yapımı için ulusal firmaların 
ilgileri olmasına rağmen teklifleri ciddi olmaktan 
bir hayli uzaktır. Daha önce ‘de Avusturalya, Rus-
ya ,Kolombiya , ingiltere ve Fransız firmalarının 
yurtdışında üretelim teklifleri olmasına rağmen; 
volitanın güneş enerjisi kullanımı ve güneş pa-
nellerindeki teknolojik gelişime uygun olarak 
hızla hayata geçirebileceği yabancı otoritelerce 
kabul edimektedir. Bu sebeble volitan ve ben-
zeri teknelerin yakın gelecekte denizler de yer 
alacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu çer-
çeve de; volitanı izleyen kısa dönemde “foscat 
32” adlı bir katamaran projesi geliştirdik. Daha 
yapım aşamasında Amerikan otoriteleri tarafın-
dan ilgi ile karşılanan çok ekonomik ve bağımsız 
teknenin serüveni de yeni başlamış bulunuyor. 
Güneş enerjisi kullanan ve katlanabilir bir 10.80 
cm boyundaki tekne gene pek çok devrim ni-
teliğinde özellliği bünyesinde barındırmaktadır. 
Diğer bir tekne de istanbul 2015 ulaşım modeli 
için geliştirilen ve 2023 ulaşım kongresinde 
geçen ay istanbulda ilk defa kumuoyuna sunu-
lan GT2015 ‘dir. Bu tekne istanbuldaki dolmuş 
motorlarına bir alternatif çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır. Aynı tekne grubu günlük turizm amaçlı 
gezinti teknelerine alternatif olabilecek bir seçe-
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Popular science dergisinde ifade edildiği 
gibi; dünyanın en sexy teknesi ortaya çık-
mış oldu. Kazanılan tüm prestij ağırlıklı 
uluslararası yarışmalarda hakim olan kri-
terler, sıradışılık, yaratıcılık, türünün öncü-
lerinden olmak, gelecek nesillere, insan-
lığa getirdiği faydalar, üretilebilirlik, geri 
dönüşüm, çevreye duyarlılık ve orijnalite 
gibi ağırlıklı kriterlerden oluşmaktadır. He-
deflediğiniz kriterlere ne kadar başarı ile 
yaklaştığınız, ürünü çizdiğiniz kavramsal 
çerçeve içinde nasıl kurguladığınız ve bit-
miş ürünün profesyonellik düzeyi sonucu 
birinci derecede etkileyen kriterlerdir.  So-
nuçta, ARGE bütçeleri sizinle asla kıyas-
lanmayacak kadar yüksek olan marka, 
kurum ve yapılar ile mücadele ettiğiniz 
bu yarışmalarda, tutarlılığınız kadar pro-
fesyonelliğiniz ile de ayakta kalmak duru-
mundasınız. Şartların eşit olmadığı ama 
bir şekilde aynı kulvarlarda yarıştığınız 
global markalar ile birlikte anılmak ve ipi 
onlardan önce gögüslemek yarışmadaki 
tüm kriterleri unutturan en büyük beklenti 
olarak ön plana çıkmaktadir. Sonuç ola-
rak tüm yarışmacıların tek ortak kriteri, 
katılımcıların tümünün sadece kazanmayı 

hedeflemesidir belkide. Günümüzde Tekneler 
teknolojik şartların gerektirdiği en uygun olan 
% 95 geri dönüşümlü değişik malzemelerden 
tasarlanabildiği için volitan tasarımında daya-
nım prensiplerine en uygun malzemeler olarak 
olabildiğince bu grubu tercih ettik. Geri dönüşü-
mü olmayan malzemelerde ise ; en uzun süreli 
kalıcığı olan, dayanıklı malzemelerin kullanılması 
yönünde bir insiyatif kullanıldı. Hedefimiz hızlı bir 
tekne yaratmak değildi. Konvasiyonel olarak bir 
yelkenli hızını rüzgarlı ve güneşsiz ortamlarda 
sürdürecek bir alt yapıyı ve güvenli bir tekne-
nin oluşturulması yönündeki ilke kararlarımızı, 
hidrostatik ve aerodinamik prensipler çerçeve-
sinde oluşturulan sıradışı bir dinamik form ça-
lışması ile bütünleştirmeyi hedefledik. Yüksek 
manevra kabiliyeti ve değişik deniz koşullarında 
denge problemleri çok daha fazla önemsendi 
ve proje süresince titizlikle de irdelendi . Volitan 
bu özelliklerinden dolayı çevreci bir tekne olarak 
değerlendirildi. Tahmini ömrünün 80 yıl olacağı 
düşünülüyor. Volitan, güneş ve rüzgar enerjisi 
kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatlı 
su çevrimini gerçekleştiren, karbondioksit atık 
üretmeyen, geleceğin alternatif teknelerinden 
birisi olarak tasarlanmıştır. Volitan, sadece yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ile hare-

ket etmesi hedeflenen ve bunun önemi insanlığa 
tekrar hatırlatmak amacıyla tasarlanmış bir yeni 
deniz ulaşım sembolu olarak düşünülmüştür 
.Güneş panellerini hareketli katı yelkenler olarak 
kullanan, tekne dışında yer alan 2 adet hareketli 
elektrik motoru ile desteklenmektedir. Volitan 
nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracıdır. Yakıt 
bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran, 18 -20 
deniz mili ile gece ve gündüz sürekli yolculuk 
yapabilen ayrıca yüksek manevra gücüne sahip, 
32 m. boyunda bir yolcu teknesidir. Kurşun şarj 
pilleri yerine jel akü kullanımı ile çevre duyarlı-
lığını pekiştimektedir. Yelkenlerin  tasarlandığı 
şekli itibarı ile mevcut denge sorunlarına getir-
diği çözümlemeler başta olmak üzere, tekne 
tasarımında devrim kabul edilebilecek pek çok 
yeniliği içinde barındırmaktadır. Az tüket, geriye 
kazan, yeniden kullan ve tasarlamadan ürünün 
sonunu düşün” kavramları artık bir duyarlı insan 
olmanın sorunu ...Tasarımcının etik açılımı bu 
dört maddeyi sorumluluk hanesine büyük harfler 
ile yazmış durumda....tüketici mal alırken sergi-
lediği bilinç düzeyi ile, geleceğin şekillenmesin-
de önemli bir başka baskı unsuruna dönüşüyor.  
Bu boyutlar içersinde, tasarımcı çevreye karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda 
her zamankinden daha fazla duyarlı olmak du-
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rumdadır. Dolayısı ile çevreye duyarlı ve enerji 
konusunda cimri projelerin sayısının giderek ar-
tacağını söylemek bir düş değil...

Deniz ve tekneler bir tutku ise; ürün geliştir-
mek de çok keyifli bir süreç yaşantımızda. Özel-
likle denizlerde süre gelen tutuculuğu yıkmak 
adına yapılacak çok eylem ve bu çerçevede 
ortaya çıkarılacak çok üründe olacaktır. Volitan 
2009 içinde loyd’s ödüllerine aday gösterildi. 
Çevreci yapısı itibarı ile daha yapılmadan ülke-
mizdeki otoritelerinde dikkatini çekmiş durumda  
diğer teknelerimizde kısa sürede yarattığı etki 
ile sevindirici sonuçlar veriyor. 

Günümüzde yeni teknolojik açılımlar üzerine 
kurgulanan yenilikler ile yaşam tarzını kökten de-
ğiştirebilecek etkinlikte ürünler yaratabildiği do-
layısı ile firmaların sadece aynı ürünü daha ucuz 
üreterek degil, ürün üzerinde yeni performans 
ve yeni teknik iyileştirme seçenekleri yaratabil-
dikleri ölçüde rekabet güçlerini artırabilecekleri 
gerçeği küresel pazarın kurallarından birisi ha-
line gelmiştir. Dünyanın en ciddi tasarım firma-
larının sadece bu ve benzeri bir kaç yarışmaya 
girdiği ve ciddi birikimler sonucu ortaya çıkan 
ürünlerini “taçlandırmak” amacıyla birbirleriyle 
her platformda mücadele ettikleri ve etmek zo-
runda oldukları rekabetin bir başka gerçeğidir. 

Burada belki de yadırganması gereken, isimsiz 
kahramanların, efsaneler arasında kendine yer 
açma mücadelesi ve bunun sadece imkansızlığı 
değil, hangi imkanlarla başarıldığı hikayesidir.  
Ödül alan gruplara ve ürünlere baktığınızda, han-
gi cesaretle ve aslında ne halt yediğinizi, nere-
de, neyi ve neyle başardığınızı sessizce anlama 
imkanı buluyorsunuz.Dünyanın en büyük tasarım 
firmaları arasında olduğunuzu bilerek ve onlarla 
keyfine mücadele etmek üzere bu sulara açıl-
mış bulunuyorsunuz. Çok heyecanlı, bir o kadar 
keyifli ve idealist olmanız belkide yarışmalarda 
yaşanacak en büyük heyecanlardır. 

Designnobis
Sonuçta volitan ilk ve son projemiz değil, 

foscat 32 ve GT 2015 adını verdiğimiz ürünle-
rimiz türlerinin sıradışı ürünleri olarak anılıyor, 
sergileniyor. Bu sene A design Award’da foscat 
ile platinum design award kazandığımız yeni tek-
nenin adı foscat 32. 

Marina bağımlığını ortadan kaldıran bir al-
ternatif ulaşım aracı. Bu yıl AB’nin tasarım ödül-
lerinde toplamda 7 ödül ile en çok ödül alarak 
kazanan Türk ekip Designnobis ‘in projelerine 
bakıldığında sessiz sedasız bir uluslararası tasa-
rım markasının Hakan Gürsu ‘tarafından ortaya 

çıkarıldığını görüyoruz. Savunma sanayi, 
Medikal, elektronik, dayanıklı tüketim ürün-
leri ve oyuncak konularında çalışan Design-
nobis, çevreye duyarlı ürünleri ile Amerika 
da 3 yıl içinde 5 Green Dot almayı başaran 
tek Tasarım ekibi olarak şimdiden tarihe 
geçmiş durumda. 26 tasarımcı ,mühendis 
ve araştırmacının hiçbir bir yardım ve des-
tek olmadan ortaya çıkardığı bu olağan üstü 
başarı hikayesi, öykünün kahramanları için; 
gelecek nesillere ümit ve çalışma heyeca-
nı aşılamağa devam ederken, ekip ODTÜ 
tekno kentteki yeni çalışma alanlarında yeni 
projelerin izinde geleceği yaşıyor artık. Bun-
lara bakıldığında, başarıların bir şekilde ya-
vaş yavaş gelişerek kazanıldığı hissediliyor. 

Bu volitan benzeri çalışmalar bir ekip 
çalışmasının nihai sonucu değil...Sadece 
gelişim aşamalarından birisi olarak değer-
lendirildiğinde taşlar yerine oturuyor. Yaygın 
toplumsal çekingenliğin ve kendine güven 
problemleri çoktan üzerinden atmış bir eki-
bin bu tip girişimleri devam ettireceği bir 
sürpriz olmamalı artık . Belki de sürdürüle-
bilir uluslararası başarıların ülkemiz için ne 
kadar yaşamsal olduğunu gösteren Hakan 
Gürsu’lara daha fazla ihtiyacımız var artık. 
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