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Hakan Gürsu'nun liderliğinde çalış-
malarını sürdüren Designnobis, en-
düstri için endüstriyel tasarım, ürün 
geliştirme, ürün ve marka kimliği, 
araştırma geliştirme, prototipleme 
ve kalıp gelişimi sağlıyor. Mühendis 
gruplarına, pazarlama departmanla-
rına ve firmaların endüstriyel tasarım 
gruplarına onların ürün geliştirme 
programlarıyla birlikte destek veren 
Designnobis’in amacı devamlılığın, 
fonksiyonelliğin ve mükemmelliğin 
yanında ürünlere tasarımında bütün-
sel niteliğin ayrıntılandırılması ve 
müşterilere dinamik tasarım süre-
ciyle, rasyonel tasarım çözümleriyle 
üretilebilir tasarım hizmetinin veril-
mesinin planlanmasıdır. 
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PETTREE
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Pettree, toplumda, atık malzemelerin ( 5lt.PET ) ye-
niden kullanımı özendirmek amacıyla; damla sulama 
yöntemine uygun; dikey katmanlı, alternatif organik 
tarım ürünü yetiştirme sistemi olarak tasarlanmıştır. 
Dar alanda üst düzey verimliliği sağlayan ürün, daha 
az su tüketimini ve ilk yatırım maliyetini azaltırken, 
kolay kurulum ve kullanımı hedeflemektedir.

Su kaynaklarının giderek azaldığı, mevsimlerin de-
ğiştiği ve gelecek ile ilgili felaket senaryolarının 
arttığı bir dönemde, tarımda sulamanın verimli ve 
ekonomik uygulanması gerekliliği de giderek önem 
kazanmaktadır. Minimum kaynak kullanımı ile mak-
simum üretimi hedefleyen yetiştirme kiti PetTree, 
organik ürün üretiminde, yetiştirici için etkin kaynak 
kullanımı sağlamasının yanı sıra ev kullanıcısına da 
kendi ürününü pratik bir şekilde üretebilme imkanı 
tanımaktadır.
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Önerilen tasarımla, su kaynakla-
rının tasarruflu kullanımı, sulama 
yaparken sarf edilen işgücü ve za-
mandan kazanım, daha az alanda 
daha fazla sebze yetiştirilmesi ile 
verimin arttırılması ve geri kaza-
nılmış parça kullanımı ile üretimde 
gerçekleşen karbondioksit salınımı-
nın azaltılması amaçlanmaktadır.

Pet-Tree, toplumsal sorumluluğa 
yönelik amaçları, yenilikçi sulama 
döngüsü, çoklu katmanlarda dikey 
saksı dizilimi ve geri kazanılmış pet 
şişe kullanımı ile gerçekleştirilmesi 
hedeflenirken, tüm sistemin bütün-
sel bir görsel geometri içerisinde 
kurgulanması hedeflenmiştir.

Üründe plastik atıklar, tanımlanan 
sistemin bir parçası olarak kurgu-
landığından, yeniden kullanılan 
plastik, doğaya zararlı olmak yerine 
doğaya hizmet etmektedir. Bireysel 
organik ürün yetiştirilmesi girişimi 
desteklenirken, gerek doğanın ge-
rek de insan sağlığının korunması 
amaçlanmaktadır. Sistemin kolay 
kurulumu kadar,  bitki yetiştirme 
süreçlerini kolaylaştırması ve de gi-
derek önemli bir sorun haline gelen 
ekonomik su kullanımı hedefleri 
yakalanacağı, bakım kolaylığı gibi 
günümüz maliyetlerini etkileyen iş-
letme sorunlarına da yeni bir bakış 
getireceği düşünülmektedir.■


