


100 TASARIM 250 TASARIM  DESIGN

HAKAN
GÜRSU

TÜRKİYE’DE PEK ÇOK İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLAN VE ÖNEMLİ 
BİR GÖREV İCRA EDEN TASARIM 
DERGİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BAŞARISI ÜLKE KOŞULLARINI GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURDUĞUMUZDA SON 
DERECE SIRA DIŞIDIR. NEREDEYSE 
MESLEKİ KARİYERİMLE YAŞIT BU 
DERGİNİN 25. YILINI KUTLARIM. 
DAHA NİCE 25 YILLARA DİLEĞİYLE...
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Doğudaki çay kültüründen ilham alan Steam, 
alt ve üst haznesiyle çay hazırlama ritüeline 
özel tasarlanmış ocak üstü bir çaydanlık. 
Steam, çayı alt haznesinde kaynayan sudan 
yükselen buharı üst demlikte yoğuşturarak 
demliyor ve üst haznedeki su istenilen seviyeye 
ulaştığında, üstte bulunan kapak çevrilerek 
su transferi kesiliyor. Üründe alüminyum 
ve cam parçaların yanında tamamıyla geri 
dönüştürülebilir malzemeler kullanılmış. 
Paslanmaz çelik alt gövde de dahil bütün 
parçalar geri dönüşebilir nitelikteki Steam, 
geleneksel çaydanlık yapımı sanatını ve doğal 
malzemeyi bir potada eriterek tasarlanmış, 
modern bir çay servis seti. ‘Kültürün 
Ürünleşmesi’ yaklaşımı ile tasarlanan ürün, çay 
kültürü ve estetiğini somutlaştıran ikonik bir 
obje olarak geliştirilmiş. 

• Reflecting upon tea culture in east, Steam 
has stacking teapots specially designed 

for tea preparation ritual. It is a stove-top 
tea maker which brews tea by passing hot 
water pressurized by steam through stacked 
kettles. When desired amount is collected 
in the upper part, switch on top is turned to 
stop water transfer. Since tea is steeped with 
water steam, it offers a full flavor tea brew. 
Aluminum and glass materials are used along 
recycled plastics; including stainless steel 
base all parts are fully recyclable. Harmonizing 
elements from traditional craft teapots and 
natural materials, Steam is designed to create 
a modern, sculptural tea serving set. Designed 
with the “Productization of Culture” approach, 
the product is developed as an iconic object 
that embodies tea culture and aesthetics.

A’ Design Award 2013
Ev Aletleri Kategorisi, Platin Ödül

International Design Awards 2013
Ev Ürünleri Kategorisi, Birincilik Ödülü

Design Turkey 2014
Kavramsal Tasarım Ödülü

German Design Awards 2015
Mutfak ve Ev Eşyaları Kategorisi, Aday

STEAM (2013) BY DR. HAKAN GÜRSU
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Volitan (2006) by Dr. Hakan Gürsu
İsmini Akdeniz’de yaşayan uçan balıktan 
almış olan Volitan, geleceğin ulaşım aracı 
alternatiflerinden biri olarak değerlendirilen 
çevreci bir tekne. Yelkenlerinin tasarlandığı 
şekil itibariyle hava koşullarına uyum 
sağlayarak 60 knot rüzgârda çalışabilen 
Volitan, mevcut denge sorunlarına getirdiği 
çözümler başta olmak üzere, tekne 
tasarımında devrim kabul edilebilecek pek 
çok yeniliği içinde barındırıyor ve 2040 
yılının teknesi olarak nitelendiriliyor. Volitan, 
yeni bir simge olarak denizlerde temiz enerji 
ve sürdürülebilir kaynak kullanımına dikkat 
çekmeyi hedefliyor.

• Taking its name from the flying fish living in the 
Mediterranean, the Volitan, is an environmentally 
friendly boat that is considered as one of the 
alternative transportation vehicles of the future. 
The secret of Volitan - which can operate in 60 
knot winds - is the way its four wings react to 
weather conditions due to its unique sail design. 
Beside the solutions it brings to the current 
balance issues, it is described as the boat of 
2040 since it hosts so many innovations which 
can be accepted as revolutions in boat design. 
The Volitan is the new symbol that aims to raise 
awareness on clean energy and sustainable use 
of resources on the sea.

International Design Awards 2007
Denizcilik / Tekne Kategorisi / Birincilik Ödülü

International Design Awards 2007
Ulaşım Kategorisi, Birincilik Ödülü

Green Dot Awards 2008
Ulaşım Kategorisi, Birincilik Ödülü

Pet-Tree (2010) by Dr. Hakan Gürsu
Pet-Tree kullanılmış PET şişeler ile 
oluşturulmuş çevreci bir dikey sistem. 
Tasarım, plastik PET şişelerin ağaç benzeri 
bir geometride dikey yerleşiminden oluşuyor. 
Sistem, damla sulama kullanan yenilikçi su 
döngüsü sayesinde suyu verimli kullanıyor, 
yağmur suyunu da toplayarak hiçbir damlayı 
boşa harcamıyor. Pet-Tree, çoklu kullanımda 
dar alanda yüksek miktarda tarım olanağı 
sağlayarak günümüz seralarına dikey ve 
düşük maliyetli bir alternatif oluştururken şehir 
kullanıcısının da evde organik sebze meyve 
yetiştirmesine olanak sağlıyor. 

• Pet-Tree is a vertical eco-planting system 
with re-used PETs. The design is made out of 
structural plastic pieces that form a tree-like 
shape when filled with PET pots. System has a 
water circulation, which also collects rainwater 
while allowing drop irrigation. Allowing growing 
a wide range of plants in a small space, the 
design is a great solution for urban organic 
growers, while it is efficient in rural areas.

International Design Awards 2010
Kırsal Sürdürülebilir Tasarım Kategorisi, Bronz Ödül

International Design Awards 2010
Kentsel Sürdürülebilir Tasarım Kategorisi, Bronz Ödül

Green Dot Awards 2010
Diğer Ürünler Kategorisi, Birincilik Ödülü

A’ Design Award 2013
Çevreci Ürünler Kategorisi, Gümüş Ödül
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