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tasarimin 
geleceğİ

ODTÜ'lü tasarım ekibi 
Designnobis'in lideri 
endüstriyel tasarım 
ve inovasyon uzmanı 
Dr. Hakan Gürsu, 
dünyanın en prestijli 
tasarım ödüllerinden biri 
olan ve International 
Association of Designers 
tarafından verilen Yılın 
Tasarımcısı Ödülü'ne 
layık görüldü. 2040 yılının 
teknesi olarak görülen 
“volitan” isimli yakıtsız 
teknesiyle, geri dönüşebilir 
yanmayan çaydanlığıyla, 
kullanılmış pet şişeleri 
değerlendirerek 
tasarladığı ağaç serasıyla 
ve daha birçok ödüllü 
inovatif projeleriyle 
tasarım dünyasının en 
çok konuşulan ismi 
Dr. Hakan Gürsu 
tasarımın geleceğini 
anlatıyor.

Hakan Gürsu



Tasarımcıların gelecek için nasıl bir rol oyna-
dığına inanıyorsunuz? Sizce gelecek düz bir 
doğruda mı şekilleniyor yoksa öngörmesi zor 
bir çizgiyi mi takip ediyor?
Geleceğin tamamen öngörülebilirlikten uzak 
olduğunu söylemek zor, çünkü bildiğiniz üze-
re, günümüzde laboratuvarlarda geliştirilen 
çoğu teknoloji önümüzdeki 10-20 yıl içerisin-
de gerçekleşebilecek yenilikleri içeriyor. Diğer 
bir deyişle, gelecek yıllarda yaygınlaşarak 
mevcut pratiklerin yerini alacak malzemeler, 
yöntemler, iletişim sistemlerinin tohumu hali-
hazırda atılmış durumda, ancak bunların bir 
kısmından haberimiz oluyor, bir kısmı fikri 
mülkiyet kapsamında gizli tutuluyor. Sonuç-
ta, bugün kullandığımız pek çok teknolojinin 
fikri bundan 30 yıl öncesinde öngörülebiliyor, 
ancak mümkün kılınabilmesi için teknik düze-
yin yeterliliğinin artması bekleniyordu. Bence 
gelecek konusunda öngörülebilmesi zor olan, 
olası yeniliklerden ziyade bu yeniliklerin haya-
tımızda yaratacağı etkiler ve bunun boyutları. 
Son yılların en büyük inovasyonu olarak kabul 
edilen internet örneğinde olduğu gibi, dünya-
da büyük ölçekte insanın hayatını sosyal, eko-
nomik, kültürel gibi pek çok boyutta birden 
değiştirebilmenin, mevcut iş yapım modellerini 
yıkarak kuralları yeniden koyabilmenin öngö-
rüsü daha zor.

Gelecekteki ürün ve hizmetlerin oluşumu nok-
tasında tasarımcıların bakış açısı oldukça 
belirleyici olabiliyor. ‘Konsept tasarım’ olarak 
adlandırdığımız, üretime geçmekten ziyade 
deneysel ve sınırları zorlayan tasarımlarda 
bunu görebiliyoruz. Otomobilden elektronik 
ürünlere, pek çok alanda önemli firmaların 
gelecek öngörülerini yansıtan kavramsal ürün-
leri, aradan yıllar geçtiğinde yapılabilirlik bağ-
lamında uygulanabilir hale geliyor. 
Tasarımcılara geleceği öngörme noktasında 
önemli görevler düşüyor; olası teknolojilerin 
gündelik hayatımızı nasıl ve ne yönde de-
ğiştirebileceğini tasavvur ederek gelecekte 
kullanıcıların ne gibi beklentileri, ihtiyaçları 
olacağını düşünmek ve bunlara yönelik fikirler 
üretmek, oyuncu kalmak isteyen her markanın 
önceliğini oluşturuyor. İnovasyonun bileşenleri 
olarak ar-ge ve tasarım da zaten bunu gerek-
tiriyor. Günümüzde oyun çok sert oynanıyor, 
değişim sürekli ve hızla gerçekleşiyor, ayak uy-
duramayan ise oyun dışı kalıyor. Tasarım işte 
bu sebeple önemli bir araç, gerek bilimsel ge-
lişmeleri gerekse sosyal ve toplumsal değişim-
leri dikkatle gözlemlemek, gelişen ve değişen 
teknolojinin insan hayatında ne şekilde yer 
edinebileceğini belirlemek adına önemli.

Fütüristik tasarımlar genellikle arkaik dönem-
lerden izler taşıyor. Sizce insanların geleceği 
bu kadar eski dönemlerde aramasının nedeni 
nedir? 
Bunun henüz tüketilmemiş bir çizgi arayı-
şından kaynaklandığını düşünüyorum biraz. 
Gelecekle ilgili algımızın dışavurumu genellik-
le organik, akışkan, sade formlardan oluşan 
stilistik görsellerle yapılıyor. Mevcut trendler 
ve çizgiler tüketildiğinde ise, tıpkı modada ol-
duğu gibi, yeniden bir değer atanarak eskiye 
dönülüyor. Bu anlamda ‘doğadan esinlenen 
tasarım’ kavramı da sıklıkla kullanılıyor gele-
cekçi çizgi arayışında. Biliyorsunuz, tasarımla-
rın sürdürülebilir, çevreyle barışık olması artık 
olmazsa olmaz bir gereksinim, dolayısıyla do-
ğal, ekolojik, eskiyle yeninin birleştiği ‘mash-
up’ yani hibrit bir çizginin bu alanda yaygın 
olduğunu söyleyebiliriz, Avatar filmi geliyor 
mesela aklıma...

20. yüzyılın başlarında “o dönemin devrim 
yapan buluşu olarak” otomobiller, insanların 
nasıl giyindiğini, nereye gittiğini, eğlenmek 
için neler yaptığını belirlemeye başladı. Şimdi 
sosyal medya aynı şekilde hayatları etkiliyor. 
“Anlık Paylaşımlar” gelecek için iyi bir etki bı-
rakıyor mu? Yoksa hayatlarımıza yenilik kat-
madan birbirimizi mi taklit ediyoruz?
Dediğim gibi, mevcut değerler hızla tüketilir-
ken yeni ve geçici olanlar da aynı hızla üre-
tiliyor. “Meme” olarak adlandırılan, kültürel 
kodların aktarıldığı semboller oluşuyor ve 
internet üzerinden akım halinde yayılıyor. 
“Caps” dediğimiz komik görseller veya “selfie” 
çılgınlığı bunlardan bazıları. İçerik olarak mo-
dası çabuk geçse de, büyük resme baktığımız-
da sosyal paylaşımların günlük yaşantımıza 
olan etkisini daha iyi kavrayabiliyoruz. Tüke-
tici alışkanlıklarındaki değişimin, gittiği yerde 
fotoğraf çekip paylaşma, ‘check-in’ yapma, 
pratiklere nasıl yansıdığı şu sıralar araştırma-
cıların en çok ilgisini çeken konular arasında. 
İşin asıl yüzü ise ‘big data’ denilen, hepimizin 
sosyal medya paylaşımlarımız, akıllı telefonla-
rımızdaki ve giyilebilir cihazlardaki verilerimiz 
üzerinden oluşan büyük verinin anlamlandı-
rılması. Kullanıcının yaşam tarzını anlayarak, 
bunlar üzerinden ihtiyaçların okunması ve 
yeni hizmet ve ürünlerin yaratılması, büyük 
şirketlerin mevcut uğraşları arasında. Ancak 
veri öylesine fazla ki, bunun analizi de ayrı bir 
uzmanlık konusu haline geliyor.

Teknolojik ürünler gün geçtikçe daha da gelişi-
yor ve yenileniyor. Bu hızlı gelişmenin tasarıma 
ve tasarımcıya etkilerinden bahseder misiniz?
Maalesef çevresel anlamda kullan-at ürün-
lerin yaygınlaştığı bir çağdayız, bu da tasa-
rımda ‘sürdürülebilirlik’ gibi kavramların öne 
çıkmasına sebep oluyor. Gelecekte yaşamın 
devamlılığı için ekolojik anlamda sorumluluk 
sahibi politikaların gelişmesi şart. Öte yan-
dan, kullanıcı beklentilerinin artık çok yüksek 
olduğu malumunuz, kimse kullanımı kolay 
olmayan bir ürüne zaman harcamak, kafa 
yormak istemiyor. Eskiden kullanıcı ürünü 
anlamaya çalışırdı, artık ürünlerin kullanıcıyı 
anlaması bekleniyor. İnsanların hayatları za-
ten yoğun, herkes meşgul, dolayısıyla kullanım 
kılavuzu gerektirmeyen, basit, sorun çıkarmak 
yerine sorun çözen tasarımlar alıcı buluyor. 
Tasarımcının işi ise her zamankinden daha 
zor, teknolojiye, malzemeye, üretim yöntem-
lerine, pazarlama stratejilerine, kullanıcı ihti-
yaçlarına hakim olması ve en önemlisi hayata 
anlam katabilecek, teknolojiyi ve kaynakları 
akılcı kullanarak yaşam kalitesini yükseltecek 
ve insanların severek kullanacağı tasarımlar 
yapmak gerekiyor. Dolayısıyla tasarımcının 
çağı takip eden, sürekli farklı kaynaklardan 
beslenen, değişime açık bir yapıda olması ka-
çınılmaz.

Son olarak, Hakan Gürsu’nun ütopik geleceği 
nasıl?
Tasarım anlamında artık sistem tasarımının 
geçerli olduğu bir dünyaya doğru ilerlediğimizi 
düşünüyorum. Seri üretilebilir olduğu gibi ma-
tematik modellerle çözülmüş, standart parça-
ların birleşimiyle farklılaşan ve kişiye özel ben-
zersiz tasarımların öne çıkacağı bir geleceği 
konuşuyoruz. Hizmet tasarımı ve ‘soft’ ürünler 
daha da yaygınlaşacak ancak bu hiçbir za-
man fiziksel ürünün önemini azaltmayacak, 
tersine dijital ve analoğun iç içe geçtiği bir 
ürünler sisteminin gerçekleştiğini göreceğiz. 
‘Nesnelerin interneti’yle birlikte cihazlarımızın 
birbirleriyle iletişim halinde olabileceğini de 
hesaba katarsak, yapabileceklerimizin yal-
nızca hayal gücümüzle sınırlı olduğunu bir kez 
daha kavrayabiliriz.
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