
VOLITAN: MAV‹ DEN‹Z, YEfi‹L TASARIM
Ad›n› ve tasar›m›n› Akdeniz uçan bal›¤›ndan alan "Volitan",
International Design Awards (IDA) 2007'de iki kategoride
birincilik ödülü ald›: Ulafl›m genel kategorisi ve
Denizcilik/Tekne alt kategorisi. "Tasar›m Oskar›" olarak
tan›mlanabilecek ödülü Kas›m 2007'de kucaklayan Hakan
Gürsu ve ekibi (Designnobis), bugünlerde yap›ma tâlip olan
firmalarla yo¤un bir görüflme trafi¤i yafl›yor.
Volitan denizlerde yepyeni bir dönemin bafllang›c›na iflaret
ediyor: Gezegenle dost tafl›mac›l›k ve ulafl›m. Fosil yak›t
kullanmayan tekne günefl ve rüzgar enerjisiyle, yani
tümüyle yenilenebilir enerji kullanarak yol al›yor.
Gündüz depolad›¤› enerji ile gece de
yolculuk yapabiliyor.
Tatl› suyu denizden
elde ediyor. Günefl
panelleri ayn› zamanda
yelken görevi yap›yor. 32 metre boyundaki
Volitan 12 kiflilik yolcu kapasitesine sahip, konforlu ve 80
y›ll›k ömrü var. Hakan Gürsu, günefl panellerinin maliyetinin
düflmesiyle ve dayan›kl›l›¤›n›n artmas›yla, gelecekte tüm
deniz araçlar›n›n Volitan konseptinde üretilebilece¤ini ifade
ediyor.

Volitan'›n yelken panelleri "Exocoetus Volitan" ad›ndaki uçan bal›ktan esinlenerek
tasarland›. Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden yüzeyde yafl›yan, 20-30 cm
boyundaki bu ilginç bal›k, saatte 80 kilometreyi bulan müthifl bir h›za ulaflabiliyor.
H›zla su yüzeyinden havalan›yor, büyük yan yüzgeçlerini gererek sertlefltiriyor,
kanat gibi kullan›yor ve 200 metrelik planör uçuflu yap›yor! Kufllar›nkinden çok
farkl› olan bir uçufl flekli sergiliyor.

TRENDDESK'‹N YORUMU:
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›, minimum kaynak tüketimi ve geri-dönüflüm gelece¤i flekillendirecek
tasar›mlar›n bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor. Volitan'› "yar›n›n en çevreci deniz arac›" veya "denizlerdeki en
yeflil tasar›m" olarak tan›mlayabiliriz. Birkaç say› önce bahsetti¤imiz, trend olmaktan öteye geçerek kitlesel
bir yaflam tarz›na dönüflme yolunda ilerleyen çevre bilincinin yepyeni, baflar›l› bir örne¤i...

Deniz tafl›mac›l›¤›na yepyeni bir soluk getiren Volitan'›n bal›ktan ilham alan tasar›m›, do¤an›n 3.8 milyar
y›lda gelifltirdi¤i çözümlerin mükemmeliyetini bize bir kez
daha hat›rlat›yor. Do¤an›n ürün gelifltirme ve tasar›m
sürecinde gün geçtikçe yükselen bir rol oynayaca¤›n›
tahmin ediyoruz, umuyoruz.
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Volitan'›n yelken
panelleri "Exocoetus
Volitan" ad›ndaki uçan
bal›ktan esinlenerek
tasarland›.


